ระบบ BETTER MINOR (เหลี่ยม 4 ใบ)
สำ�หรับมือใหม่

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
ปรับปรุงโดย
คุณสมชาย รุ่งสถิต
คุณพันธุ์จรูญ จริยนันทาเนตร
คุณกีรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ

กติกามารยาทในการเล่นกีฬาบริดจ์
1.
2.
3.
4.

ให้เกียรติและปฎิบตั ติ ามกฎ ยอมรับผลการตัดสินจากผูต้ ดั สิน
แต่งกายสุภาพทีเ่ หมาะสมกับการเล่นบริดจ์
ไม่สง่ เสียงดังรบกวนสมาธิผอู้ น่ื ระหว่างการแข่งขัน
เล่นบริดจ์ดว้ ยความสนุกสนานและมีมารยาท ทัง้ กริยาท่าทาง
และคำ�พูด
5. มีน�ำ้ ใจเป็นนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย
6. ไม่ดม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และสูบบุหรีใ่ นระหว่างการแข่งขัน
7. มาแข่งขันตรงต่อเวลา และรักษาเวลาการเล่นไม่ให้ชา้ จนเกินไป
8. ไม่ควรดูถกู คูแ่ ข่งขันทัง้ คำ�พูดและท่าทาง
9. เล่นอย่างเต็มความสามารถ ไม่วา่ ทีม / คูจ่ ะแพ้หรือชนะ
10. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผอู้ น่ื
11. นับไพ่กอ่ นเล่น และดูไพ่กอ่ นเริม่ ประมูล
12. ไม่แลกไพ่กนั ดูในระหว่างเล่น และดัมมีไ่ ม่เดินมาดูคนเดินไพ่
13. หลังจากการเล่น จัดอุปกรณ์ให้เข้าที่ ให้ผทู้ ม่ี าเข้าโต๊ะสามารถ
เล่นได้ทนั ที
14. ไม่ท�ำ กิจกรรมอืน่ หรือแสดงความไม่ใส่ใจในการแข่งขัน

การเปิดประมูลไพ่ (OPENING BID)
1C = 12–20 แต้ม มีชดุ จิกอย่างน้อย 3 ใบ (ยกเว้น 4-4-3-2)
1D = 12–20 แต้ม มีชุดเหลี่ยมอย่างน้อย 4 ใบ
1H = 12–20 แต้ม มีชุดโพแดงอย่างน้อย 5 ใบ
1S =12–20 แต้ม มีชุดโพดำ�อย่างน้อย 5 ใบ
1NT = 16–18 แต้ม รูปไพ่หน้าเฉลี่ย (4-4-3-2) (4-3-3-3)
(ไม่มชี ดุ Major 5 ใบ) อาจมีชดุ MINOR 5 ใบ (5-3-3-2)
2C = 21 แต้ม ขึ้นไปทุกรูปไพ่ (ยกเว้น 21–22 แต้ม
รูปไพ่หน้าเฉลี่ย เปิดประมูล 2NT)
2D/2H/2S (Weak 2) = 7–11 แต้ม มีชุดเหลี่ยม/
ชุดโพแดง/ชุดโพดำ�อย่างน้อย 6 ใบ
2NT = 21–22 แต้ม รูปไพ่หน้าเฉลี่ย อาจมีชุด MINOR 5 ใบ
3C/3D/3H/3S (Preemptive) = 7–11 แต้ม มีชุดจิก/
ชุดเหลี่ยม/ชุดโพแดง/ชุดโพดำ�อย่างน้อย 7 ใบ
3NT = 25–26 แต้ม รูปไพ่หน้าเฉลี่ย อาจมีชุด MINOR 5 ใบ
4C/4D/4H/4S (Preemptive) = มีชุดจิก/ชุดเหลี่ยม/
ชุดโพแดง/ชุดโพดำ� 8+ ใบ
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การตอบรับ (RESPONSE) ผู้เปิดประมูล 1C
PASS
1D
1H
1S
1NT

=
=
=
=
=

2C

=

2D/2H/2S =
2NT

=

3C

=

3NT

=

0–5 แต้ม
6 แต้มขึน้ ไป มีชดุ เหลีย่ มอย่างน้อย 4 ใบ
6 แต้มขึน้ ไป มีชดุ โพแดงอย่างน้อย 4 ใบ
6 แต้มขึน้ ไป มีชดุ โพดำ�อย่างน้อย 4 ใบ
6–9 แต้ม รูปไพ่หน้าเฉลีย่
ไม่มชี ดุ MAJOR 4 ใบ
6–9 แต้ม มี ชุดจิก รับอย่างน้อย 5 ใบ
ไม่มชี ดุ MAJOR 4 ใบ
4-5 แต้ม มี ชุดเหลีย่ ม/ชุดโพแดง/ชุดโพดำ�
6+ ใบ
10–12 แต้ม รูปไพ่ หน้าเฉลีย่
ไม่มชี ดุ MAJOR 4 ใบ
10–12 แต้ม มี ชุดจิก อย่างน้อย 5 ใบ
ไม่มชี ดุ MAJOR 4 ใบ
13–15 แต้ม รูปไพ่หน้าเฉลีย่ ไม่มชี ดุ
MAJOR 4 ใบ
-2-

การตอบรับ (RESPONSE) ผู้เปิดประมูล 1D
PASS
1H
1S
1NT

=
=
=
=

2C

=

2D

=

2H/2S =
2NT =
3D

=

3NT

=

0–5 แต้ม
6 แต้มขึน้ ไป มีชดุ โพแดงอย่างน้อย 4 ใบ
6 แต้มขึน้ ไป มีชดุ โพดำ�อย่างน้อย 4 ใบ
6–9 แต้ม รูปไพ่หน้าเฉลีย่ ไม่มชี ดุ เหลีย่ ม,
โพแดง, โพดำ� 4 ใบ
10 แต้มขึน้ ไป มีชดุ จิก อย่างน้อย 5 ใบ
ไม่มชี ดุ MAJOR 4 ใบ
6–9 แต้ม มีชดุ เหลีย่ ม รับอย่างน้อย 4 ใบ
ไม่มชี ดุ MAJOR 4 ใบ
4-5 แต้ม มีชดุ โพแดง/ชุดโพดำ� 6+ ใบ
10–12 แต้ม รูปไพ่ หน้าเฉลีย่ ไม่มชี ดุ เหลีย่ ม,
โพแดง, โพดำ� 4 ใบ
10-12 แต้ม มีชดุ เหลีย่ ม อย่างน้อย 4 ใบ
ไม่มชี ดุ MAJOR 4 ใบ
13–15 แต้ม รูปไพ่หน้าเฉลีย่ ไม่มชี ดุ เหลีย่ ม,
โพแดง, โพดำ� 4 ใบ
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การตอบรับ (RESPONSE) ผู้เปิดประมูล 1H
PASS
1S
1NT
2C
2D
2H
2S
2NT
3H
3NT

= 0-5 แต้ม
= 6 แต้มขึ้นไป มีชุดโพดำ�อย่างน้อย 4 ใบ
= 6-9 แต้ม มีชุดโพแดง ไม่เกิน 2 ใบ และ
ชุดโพดำ� ไม่ 4 ใบ
= 10 แต้มขึ้นไป มีชุดจิก อย่างน้อย 5 ใบ
= 10 แต้มขึ้นไป มีชุดเหลี่ยม อย่างน้อย 5 ใบ
= 6–9 แต้ม มีชุดโพแดง รับอย่างน้อย 3 ใบ
= 4-5 แต้ม มีชุดโพดำ� 6+ ใบ
= 10–12 แต้ม รูปไพ่ หน้าเฉลี่ย มีชุดโพแดง
ไม่เกิน 2 ใบ และชุดโพดำ� ไม่เกิน 3 ใบ
= 10–12 แต้ม มีชุดโพแดง อย่างน้อย 3 ใบ
= 13–15 แต้ม รูปไพ่ หน้าเฉลี่ย มีชุดโพแดง
ไม่เกิน 2 ใบ และชุดโพดำ� ไม่เกิน 3 ใบ
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การตอบรับ (RESPONSE) ผู้เปิดประมูล 1S
PASS
1NT
2C
2D
2H
2S
2NT
3S
3NT

=
=
=
=
=
=
=

0–5 แต้ม
6–9 แต้ม มีชุดโพดำ� ไม่เกิน 2 ใบ
10 แต้มขึ้นไป มีชุดจิก อย่างน้อย 5 ใบ
10 แต้มขึ้นไป มีชุดเหลี่ยม อย่างน้อย 5 ใบ
10 แต้มขึ้นไป มีชุดโพแดง อย่างน้อย 5 ใบ
6–9 แต้ม มีชุดโพดำ� รับอย่างน้อย 3 ใบ
10–12 แต้ม รูปไพ่ หน้าเฉลี่ย มี ชุดโพดำ�
ไม่เกิน 2 ใบ
= 10–12 แต้ม มีชุดโพดำ� รับอย่างน้อย 3 ใบ
= 13–15 แต้ม รูปไพ่ หน้าเฉลี่ย มีชุดโพดำ�
ไม่เกิน 2 ใบ

หนึ่ง กีฬา หนึ่ง รัฐวิสาหกิจ
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การตอบรับ (RESPONSE) ผู้เปิดประมูล 1NT
PASS = 0–7 แต้ม
2C = STAYMAN ต้องมี 4 ใบ ในชุด MAJOR
อย่างน้อย 1 ชุด มี 7 แต้มขึน้ ไป
2D = 0+ แต้ม มี ชุดโพแดง อย่างน้อย 5 ใบ
2H = 0+ แต้ม มี ชุดโพดำ� อย่างน้อย 5 ใบ
2NT = 8–9 แต้ม รูปไพ่หน้าเฉลีย่ ไม่มชี ดุ MAJOR 4 ใบ
3C = 9 แต้มขึน้ ไป มี ชุดจิก อย่างน้อย 5 ใบ
3D = 9 แต้มขึน้ ไป มี ชุดเหลีย่ ม อย่างน้อย 5 ใบ
3NT = 10–13แต้มรูปไพ่หน้าเฉลีย่ ไม่มชี ดุ MAJOR 4 ใบ
การตอบรับ (RESPONSE) ผู้เปิดประมูล 2C
2D
2H
2S
2NT
3C
3D

=
=
=
=
=
=

0–7 แต้ม หรือ 11+ แต้ม ไม่มีชุด 5 ใบ
8 แต้มขึ้นไป มีชุดโพแดง อย่างน้อย 5 ใบ
8 แต้มขึ้นไป มีชุดโพดำ� อย่างน้อย 5 ใบ
8–10 แต้ม รูปไพ่ หน้าเฉลี่ย
7 แต้มขึ้นไป มีชุดจิก อย่างน้อย 5 ใบ
7 แต้มขึ้นไป มีชุดเหลี่ยม อย่างน้อย 5 ใบ
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การตอบรับ (RESPONSE) ผู้เปิดประมูล 2D, 2H, 2S
PASS = ไม่สนใจในการเล่นเกม
2NT = ถามผูเ้ ปิดประมูลว่ามี ชุดอืน่ ใบเดียวหรือไม่
ประมูลชุดใหม่ (NEW SUIT) = FORCING (ห้ามผ่าน)
การตอบรับ (RESPONSE) ผู้เปิดประมูล 2NT
PASS
3C
3D
3H
3NT

=
=
=
=
=

0–4 แต้ม
Stayman
0+ แต้ม มี ชุดโพแดง อย่างน้อย 5 ใบ
0+ แต้ม มี ชุดโพดำ� อย่างน้อย 5 ใบ
To play ต้องการเล่น 3NT (อาจมีชุดจิก 5 ใบ)

การตอบรับ (RESPONSE) ผูเ้ ปิดประมูล 3C, 3D, 3H, 3S
PASS = ไม่สนใจในการเล่นเกม
3NT = To play ต้องการเล่น 3NT
ประมูลชุดใหม่ (NEW SUIT) = FORCING (ห้ามผ่าน)
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การนำ�ไพ่ (LEAD)
1. Top of sequence
EX. AKQx , KQJx , QJ10x , J109x , AKJx , KQ10x
2. 4th of best
EX. K762 , Q1063 , J753
3. Inner sequence
EX. AJ10x , KJ10x , K109x , Q109x
4. MUD (Middle Up Down)
EX. 1027123 , 924123 , 423123 , 726153
5. 2nd highest from a poor suit (Second top)
EX. 981623 , 1071423
6. Top of a doubleton
EX. Ax , KJ , Kx , Q2 , 72 ,104
7. Singleton
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“กีฬาบริดจ์สร้างคน
คนสร้างชาติ”
สนับสนุนการสร้างคนเก่งและดีให้สังคมไทย

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
ชั้น 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น
การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำ�แหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
bridgethailand@gmail.com
http://th-th.facebook.com/thailand.cblt
สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

