
ความเป็็นมาของหมากล้อ้ม

	 กล่่าวกนัวา่	หมากล้อ้ม	มีีต้น้กำาเนิดในประเทศจีีนกวา่	4,000	ปี	แต่้ต้ามีหล่กัฐานทางประวติั้ศาสต้ร์

บ่่งบ่อกวา่หมีากล่อ้มีอยู่่ใ่นช่ว่ง	3,000	ปี	จีากบ่นัทึก	“จั่่ �วจั่ว้น” (左傳)	โดยู่	จั่่ �วชิิวหมิง  (左丘明,	556-

451	ปีกอ่นคริสต้ศ์กัราช่)	ประกอบ่ดว้ยู่	30	บ่ท	ครอบ่คลุ่มีช่ว่งเวล่าต้ั�งแต่้	722-468	ปีกอ่นคริสต้ศ์กัราช่	

ดงันั�นต้น้กำาเนิดแทจ้ีริงของหมีากล่อ้มีจีึงเป็นเพีียู่งต้ำานานเร่�องเล่่าขานที�ส่บ่ต่้อกนัมีา

	 หนึ�งในต้ำานานที�ถู่กกล่่าวถึูงมีากที�สุดมีาจีากบ่นัทึก	 “ซ่ื่�อเปิ็� น” (世本,	 คาดวา่เขียู่นในช่ว่ง	 234-

228	ปีกอ่นคริสต้ศ์กัราช่)	กล่่าววา่	จั่ก่รพรรดิิเหยา (尧,	2357-2255	ปีกอ่นคริสต้ศ์กัราช่)	เป็นผู่้คิ้ดคน้

หมีากล่อ้มี	หร่อ	“อ้� ” (弈)	ที�ถู่กเรียู่กขานในสมียัู่จีีนโบ่ราณ	เพ่ี�อใช่อ้บ่รมีรชั่ทายู่าท	ตัน่จั่ ู(丹朱)	เน่�องจีาก

เขาช่อบ่เล่่นแล่ะไมีส่นใจีการเรียู่น

 

 

จีกัรพีรรดิเหยู่า	 (堯)	 ต้ามีจีินต้นาการ

ของจีิต้รกรราช่วงศซ่์่ง	หมีา่หลิ่น	(馬麟) 

มีว้นภาพีผู้า้ไหมี	ขนาด	248	×	111	ซ่มี.	

อยู่่ที่�พิีพิีธภณัฑ์พ์ีระราช่วงัแหง่ช่าติ้ไทเป

	 จีกัรพีรรดิเหยู่า	 มีกัไดร้บั่การยู่กยู่อ่งวา่เป็นปราช่ญ์์

จีกัรพีรรดิที�สมีบ่ร่ณแ์บ่บ่	ในทางศีล่ธรรมี	ความีเมีต้ต้ากรุณา	

ความีขยู่นัหมีั �นเพีียู่ร	 แล่ะเป็นผู่้เ้ฉลี่ยู่วฉล่าด	 เป็นแบ่บ่อยู่า่ง

แกจ่ีกัรพีรรดิราช่วงศต่์้าง	ๆ 	ของจีีนในเวล่าต่้อมีา	เขาช่อบ่เดิน

ทางไปทั �วอาณาจีกัร	เพ่ี�อสงัเกต้ความีต้อ้งการของผู่้ค้น	

	 วนัหนึ�งที�ภ่เขาซ่วนหยู่วนของมีณฑ์ล่อี	 (อานฮุุยู่)	 เขา

ร่สึ้กเหน่�อยู่ล่า้จีึงหล่บั่ไป	 ในความีฝัันเห็น	 จั่ก่รพรรดิิหวงตั้�    

(黃帝,	2696–2598	ปีกอ่นคริสต้ศ์กัราช่)	กำาล่งัเล่่นหมีาก

ล่อ้มีกบั่นางฟ้้าหยู่ง่เฉิง	เขาไมีเ่คยู่เห็นเกมีนี� มีากอ่น	จีกัรพีรรดิ

เหล่่อง	(หวงตี้� )	จีึงอธิบ่ายู่วา่ต้นคิดคน้เกมีนี� เพ่ี�อเต้รียู่มีพีรอ้มี

สำาหรบั่การต่้อส่ก้บั่	ช่ิอโหยว (蚩尤)	หวัหนา้ช่นเผู่้าที�ดุรา้ยู่	

โดยู่หมีากสีดำาแล่ะสีขาวแสดงถึูงทหารจีากทั� งสองฝ่ัายู่	

จีักรพีรรดิเหยู่าไดข้อใหจ้ีักรพีรรดิหวงตี้� อธิบ่ายู่วิธีการเล่่น	

เม่ี�อต่้�นขึ� นมีาจีึงไดส้รา้งการเล่่นหมีากล่อ้มีจีากความีทรงจีำา

	 ในบ่นัทึก	“โป๋็อูจ้ั่่� อ” (博物志)	เขียู่นโดยู่	จั่างฮว๋า 

(張華,	ปีคริสต้ศ์กัราช่	232–300)	แหง่ราช่วงศจ์ีิ� นจีึงกล่่าว

วา่	จีกัรพีรรดิเหยู่า	เป็นผู่้คิ้ดคน้หมีากล่อ้มีคนแรก



	 จีากต้ำานานสะทอ้นใหเ้ห็นวา่หมีากล่อ้มีมีีมีาเนิ�นนานแล่ว้	 เล่่ากนัวา่หมีากล่อ้มีอาจีเริ�มีแพีร่หล่ายู่

ต้ั�งแต่้สมียัู่จีกัรพีรรดิหวงตี้� 	 (黃帝)	 เม่ี�อเขา้ส่่สมียัู่ราช่วงศฮ์ุั �น	(206	 ปีกอ่นคริสต้ศ์กัราช่	-	 ปีคริสต้ศ์กัราช่	

220)	จีึงเริ�มีมีีร่ปแบ่บ่กติ้กาที�แน่นอน

	 กระทั �งถึูงสมียัู่ราช่วงศถ์ูงั	 (ปีคริสต้ศ์กัราช่	 618-907)	 หมีากล่อ้มีมีีอิทธิพีล่ทางสงัคมีอยู่า่งส่ง	 มีี

สำานักสอนหมีากล่อ้มีแล่ะเกิดยู่อดฝีัม่ีอหมีากล่อ้มีหล่ายู่คน	 ซึ่�งส่วนใหญ่์มีีต้ำาแหน่งหนา้ที�ในราช่สำานักช่ั�นใน	

อีกทั�งยู่งัเป็นยุู่คที�หมีากล่อ้มีถู่กเผู้ยู่แพีร่ไปยู่งัประเทศต่้าง	ๆ	ผู่้านการแล่กเปลี่�ยู่นวฒันธรรมี

	 ส่วนต้ำานานของกระดานหมีากล่อ้มียู่อ้นไปกวา่	 20,000	 ปี	 กอ่นที�ดาวศุกรจ์ีะเขา้ส่่วงโคจีรปัจีจุีบ่นั

ในระบ่บ่สุริยู่ะจีกัรวาล่	มีีช่ายู่ช่าวเอเชี่ยู่สองคนช่่�อ	เฮย	(ดำา)	แล่ะ	ไป๋็	(ขาว)	ในระหวา่งวนัพีวกเขาไดด่้วตั้ถุู

ส่องสวา่งขนาดใหญ่์	 ช่่�อวา่	 “ดวงอาทิต้ยู่”์	 ในขณะที�มีนัเคล่่�อนขา้มีทอ้งฟ้้า	 ในเวล่ากล่างค่นพีวกเขาไดม้ีองด่

วตั้ถุูสวา่งขนาดใหญ่์	 ช่่�อวา่	 “ดวงจีนัทร”์	 ในขณะที�มีนัเคล่่�อนขา้มีทอ้งฟ้้า	 พีวกเขาร่สึ้กหล่งไหล่ดวงจีนัทรที์�

เปลี่�ยู่นร่ปร่างไปในแต่้ล่ะค่น	แล่ะเพ่ี�อด่ร่ปร่างทั�งหมีดของดวงจีนัทรที์�เปลี่�ยู่นจีากสีดำาเป็นสีขาว

	 เพ่ี�อหาคำาต้อบ่	เฮุยู่คิดวา่จีะใช่นิ้� วม่ีอในการนับ่	ส่วนไป๋คิดวา่น่าจีะมีีมีากกวา่จีำานวนนิ� วม่ีอ	จีึงแนะนำา

ใหว้างหินล่งบ่นพ่ี� นดินเป็นแถูว	 ๆ	 เท่ากบั่จีำานวนนิ� วในม่ีอ	 พีวกเขาใช่หิ้นสีดำาสำาหรบั่ดวงจีนัทรเ์ปลี่�ยู่นเป็น

สีดำา	 แล่ะกอ้นหินสีขาวสำาหรบั่ดวงจีนัทรเ์ปลี่�ยู่นเป็นสีขาว	 พีวกเขาคน้พีบ่วา่ต้อ้งใช่เ้วล่าหล่ายู่ค่นเฝ้ัาสงัเกต้

ดวงจีนัทร	์ เพ่ี�อด่ร่ปร่างทั�งหมีด	 พีวกเขาต้ั�งช่่�อการเดินทางของดวงจีนัทรว์า่	 “เด่อน”	 แล่ะแบ่่งเด่อนของดวง

จีนัทรอ์อกเป็น	 หกสปัดาห	์ สปัดาหล์่ะหา้วนั	 จีากนั�นพีวกเขาก็ขีดเสน้บ่นพ่ี� นเป็นต้ารางขนาด	 5×6	 แล่ะ	

3×10	มีี	30	จุีดต้ดั	ต้ั�งช่่�อวา่	“ต้ารางดวงจีนัทร”์

	 ต้ั�งแต่้ฝันต้กทำาล่ายู่เสน้ต้ารางบ่นพ่ี� น	พีวกเขาจีึงต้ดัสินใจีที�จีะทำาต้ารางดวงจีนัทรที์�พีกพีาไดง้า่ยู่	โดยู่

วางล่งบ่นแผู่้นที�ทำาจีากไมี้

	 แล่ะเม่ี�อมีีคนสงัเกต้เห็นวา่ดวงอาทิต้ยู่ก็์ไมีไ่ดขึ้� นหร่อต้กในต้ำาแหน่งเดียู่วกนัของแต่้ล่ะวนั	 โดยู่สงัเกต้

วา่ดวงอาทิต้ยู่เ์ดินทางไปในทิศทางหนึ�ง	กอ่นที�จีะเปลี่�ยู่นไปในอีกทิศทาง	แล่ะใช่เ้วล่าหล่ายู่วนัในการกล่บั่มีา	

จีึงมีีคนถูามีวา่ต้อ้งใช่เ้วล่า	กี�วนั	กี�สปัดาห	์หร่อกี�เด่อน	พีระอาทิต้ยู่ถึ์ูงจีะยู่อ้นกล่บั่มีาที�จุีดเดิมี	เพ่ี�อหาคำาต้อบ่	

เฮุยู่แล่ะไป๋ไดว้างหินบ่นต้ารางดวงจีนัทร	์ ต้อนนี� ไมีใ่ช่เ่ร่�องงา่ยู่เพีราะต้อ้งใช่เ้วล่าหล่ายู่วนั	 ในแต่้ล่ะวนัเฮุยู่ได้

เฝ้ัาด่ดวงอาทิต้ยู่ต์้กที�เสน้ขอบ่ฟ้้าแล่ะวางหินบ่นจุีดต้ดั	 ไป๋ต้รวจีสอบ่เคร่�องหมีายู่ของเฮุยู่โดยู่ต้รวจีสอบ่สถูาน

ที�บ่นเสน้ขอบ่ฟ้้าที�ดวงอาทิต้ยู่ต์้ก	 หล่งัจีากหล่ายู่วนัดวงอาทิต้ยู่ก็์เดินทางครบ่รอบ่	 พีวกเขาร่สึ้กประหล่าดใจี



ที�ใช่เ้วล่า	12	เด่อนพีอดี	ทั�งหมีด	72	สปัดาหที์�มีีสปัดาหล์่ะ	5	วนั	รวมีเป็น	360	วนั	แล่ะบ่วกหนึ�งวนัเป็น

เวล่ารวมีทั�งหมีด	361	วนั	พีวกเขาต้ั�งช่่�อการเดินทางของดวงอาทิต้ยู่ว์า่	“ปี”	แล่ะพีบ่วา่สามีารถูจีดัเรียู่ง	12	

ต้ารางดวงจีนัทร	์เพ่ี�อสรา้งต้ารางขนาด	19×19	เสน้	ที�มีีจุีดต้ดั	361	จุีด	ที�มีีวนัสุดทา้ยู่ที�จุีดต้รงกล่าง

	 ในช่ว่งที�พีวกเขาทำาเคร่�องหมีายู่ดวงอาทิต้ยู่	์ พีวกเขามีีเวล่ามีากพีอในแต่้ล่ะวนั	 ขณะรอดวงอาทิต้ยู่์

ต้ก	 พีวกเขาก็เริ�มีขดัแล่ะใช่หิ้นโมีราแล่ะหินควอต้ซ่แ์ทนกรวดที�พีวกเขาพีบ่บ่นพ่ี� นดิน	 เฮุยู่แล่ะไป๋ต้อนนี� มีีวธีิ

การบ่รรยู่ายู่ในเร่�องของ	“จีำานวน”

	 ในขณะที�รอใหด้วงอาทิต้ยู่ต์้ก	พีวกเขาเริ�มีมีีการแขง่ขนักบั่คนอ่�น	ๆ	การแขง่ขนัที�พีวกเขาสรา้งขึ� นบ่น

กระดานขนาด	 17×17	 เสน้จีากต้ารางดวงอาทิต้ยู่	์ จีากสปัดาหที์�มีีหา้วนั	 แล่ว้ด่วา่ใครจีะเรียู่งหมีากไดห้า้

หมีากกอ่น	พีวกเขาต้ั�งช่่�อวา่	“เกมเรย้งหา้”

	 เกมีแขง่ขนัที�พีวกเขาสรา้งขึ� นในต้ารางดวงจีนัทร	์ 5×6	 ด่วา่ใครเป็นคนแรกที�ล่อ้มีแล่ะจีบั่กินหมีาก

อยู่า่งนอ้ยู่หนึ�งหมีากของอีกฝ่ัายู่ไดก้อ่นโดยู่สล่บั่กนัวางหินโมีราแล่ะหินควอต้ซ่บ์่นกระดาน	 พีวกเขาต้ั�งช่่�อวา่	

“เกมจั่บ่กินก่อน”

	 ผู่้านไปไมีกี่�ค่น	“เกมีจีบั่กินกอ่น”	กล่ายู่เป็นเร่�องงา่ยู่เกินไป	ดงันั�นพีวกเขาจีึงปรบั่เปลี่�ยู่นการแขง่ขนั	

ด่วา่ใครจีะสามีารถูจีบั่กินหมีากไดม้ีากที�สุด	พีวกเขาต้ั�งช่่�อวา่	“เกมจั่บ่กินมากท้ี่�สุุดิ”

	 การแขง่ขนัอ่�นที�พีวกเขาสรา้งขึ� น	 ค่อ	 ใครจีะสามีารถูเดินเช่่�อมีหมีากจีนถึูงขอบ่ต้รงขา้มีของกระดาน

ไดก้อ่น	พีวกเขาต้ั�งช่่�อวา่	“เกมเช่ิ�อมหมาก”

พีวกเขาต้ั�งช่่�อวา่	“ต้ารางดวงอาทิต้ยู่”์	แล่ะ

สรา้งมีนัดว้ยู่แผู่้นไมี	้เพ่ี�ออธิบ่ายู่จีำานวน	361	

วนั	โดยู่แบ่่งต้ารางดวงอาทิต้ยู่เ์ป็น: 

ก)	สุ้�ฤดิ	ูแบ่่งออกเป็น	4	มุีมีบ่นต้าราง

ข)	สิุบสุองเด่ิอนดิวงจั่น่ที่ร	์แสดงดว้ยู่ต้าราง	

3×10	มีีจีำานวน	12	เด่อน

ค)	72 สุป่็ดิาห ์สุป่็ดิาหล์้ะ 5 วน่

ง) วน่สุุดิที่า้ย แสดงดว้ยู่จุีดต้รงกล่าง



	 ผู่้านไปไมีกี่�ปี	เกมีเรียู่งหา้,	เกมีจีบั่กินมีากที�สุด	แล่ะเกมีเช่่�อมีหมีาก	กล่ายู่เป็นเร่�องงา่ยู่เกินไป	พีวก

เขาจีึงเริ�มีการแขง่ขนัอีกครั�ง	 ด่วา่ใครสามีารถูวางหมีากแล่ะรกัษาหมีากไดม้ีากที�สุด	 โดยู่มีีกฏการจีบั่กินบ่น

กระดานดวงอาทิต้ยู่	์พีวกเขาต้ั�งช่่�อวา่	“อ้� ” (弈)

	 ในช่ว่ง	18,000	ปีต่้อมีา	ดาววนัีสไดเ้ขา้ส่่ระบ่บ่สุริยู่ะ	แล่ะเดินทางรอบ่ดวงอาทิต้ยู่	์ดว้ยู่วงโคจีรที�ไมี่

สมีำ �าเสมีอ	กอ่นที�จีะเขา้ส่่วงโคจีรที�เป็นอยู่่ใ่นปัจีจุีบ่นั	หล่ายู่ต่้อหล่ายู่ครั�งประมีาณทุก	700	ปี	ดาววนัีสจีะเขา้

มีาใกล่โ้ล่ก	แล่ะสรา้งการเปลี่�ยู่นแปล่งอยู่า่งมีาก	เช่น่	มีนัช่ว่ยู่สรา้งยุู่คนำ�าแข็ง,	เท่อกเขาแอล่ป์,	นำ�าท่วมี	แล่ะ

การล่่มีสล่ายู่ของแอต้แล่นติ้ส	 นอกจีากนี� ยู่งัส่งผู้ล่ต่้อการเดินทางของดวงจีนัทรแ์ล่ะโล่ก	 ในต้อนนี� ดวงจีนัทร์

ใช่เ้วล่าประมีาณ	 28	 วนัในการเปลี่�ยู่นแปล่งร่ปร่าง	 แล่ะดวงอาทิต้ยู่ใ์ช่เ้วล่าประมีาณ	 365	 วนั	 ในการเดิน

ทางขา้มีขอบ่ฟ้้า	โช่คดีที�มีนุษยู่ส์ามีารถูอยู่่ร่อดผู่้านมีาได้

	 “อ้� ”	 ไดถู่้กปรบั่เปลี่�ยู่นภายู่หล่งัในประเทศจีีน	 ผู่้ช้่นะค่อผู่้เ้ล่่นที�มีีจีำานวนหมีากมีากที�สุดแล่ะมีีจุีดต้ดั

ที�อยู่่ใ่นพ่ี� นที�ของต้น	ต่้อมีาจีึงเรียู่กวา่	“เหวยฉ้ี” (围棋)	แปล่ต้ามีต้วัวา่	หมากล้อ้ม	โดยู่	“ฉี”	แปล่วา่		หมีาก

กระดาน	แล่ะ	“เหวยู่”	แปล่วา่	การล่อ้มี	การแขง่ขนัหมีากล่อ้มีไดแ้พีร่กระจีายู่ไปทั �วเอเชี่ยู่มีากกวา่	1,500	ปี

กอ่น	 โดยู่มีีช่่�อวา่	 “อิโกะ” (囲碁)	 ในประเทศญี์�ปุ่น	 แล่ะ	 “บาดิกุ” (바둑)	 ในประเทศเกาหลี่	 แล่ะกวา่	

100	ปีที�ผู่้านมีา	หมีากล่อ้มีไดก้ล่ายู่เป็นที�ร่จ้ีกัในยุู่โรปแล่ะอเมีริกา	โดยู่มีีช่่�อวา่	“โกะ”	(Go)

	 ในสมียัู่จีีนโบ่ราณกระดานหมีากล่อ้มีจีึงเป็นทั�งปฏิทินโบ่ราณที�	1	ปี	มีี	361	วนั	ถู่กใช่ใ้นการทำานายู่	

โดยู่เปรียู่บ่กระดานเป็นดั �งจีกัรวาล่แล่ะเม็ีดหมีากเหม่ีอนดั �งดวงดาว	 แล่ะหมีากล่อ้มียู่งัเป็นที�นิยู่มีเล่่นกนัใน

หมี่ปั่ญ์ญ์าช่นช่ั�นส่งแล่ะเหล่่าขุนนางผู่้บ้่ริหารประเทศ

 

มีว้นภาพีวาดผู้า้ไหมี	“หญิ์งเล่่นหมีากล่อ้มี”	

ถู่กขุดพีบ่ที�สุสานราช่วงศถ์ูงั	เม่ีองถู่หล่่่ฟ้าน	

ซิ่นเจีียู่ง	ในปี	ค.ศ.	1972	เป็นภาพีหญิ์ง

ช่นช่ั�นส่งเล่่นหมีากล่อ้มี	ซึ่�งภายู่ในหลุ่มีศพี

ยู่งัพีบ่หนังส่อที�ล่งวนัที�ในปี	ค.ศ.	744

กระดานหมีากล่อ้มี	19×19	เสน้

(ขนาด	 10×10×4	 ซ่มี.)	 ค.ศ.	 595	 จีากสุสาน

ราช่วงศซุ์่ยู่	(ปีคริสต้ศ์กัราช่	581–618)	 ขุดพีบ่

ในปี	ค.ศ.	1959	จีากหลุ่มีศพี	(张盛)	 ที�เม่ีอง

อนัหยู่าง	มีณฑ์ล่เหอหนาน



	 หมีากล่อ้มียู่งัถู่กนำามีาอา้งอิงถึูงในงานเขียู่นของ	“ขงจี่�อ”	(孔子)	แล่ะ	“เมีง่จี่� อ”	(孟子)	กล่่าวไว ้

ดว้ยู่วา่หมีากล่อ้มีเป็นเกมีที�จีำาล่องยุู่ทธศาต้ร,์	 การปกครอง,	 วถีิูชี่วติ้	 ที�ไดร้บั่ความีนิยู่มี	 แล่ะถู่กพีรรณนาใน

ช่ว่งยุู่คชุ่นชิ่ว	(春秋)	แควน้หล่่่	(吕,	722-481	ปีกอ่นคริสต้ศ์กัราช่)	สมียัู่ราช่วงศโ์จีว	จีนถึูงยุู่คจีา้นกวอ๋		

(ถึูงปี	221	กอ่นคริสต้ศ์กัราช่)

ปราช่ญ์เ์มีธี	“เมีง่จี่� อ”	ไดก้ล่่าวไวว้า่

“ความีร่สึ้กอ่อนนอ้มีถู่อมีต้นเป็นหล่กัของ	หลี่�	(禮)

ความีร่สึ้กผิู้ดช่อบ่ช่ั �วดีเป็นหล่กัของ	จี่� อ	(智)

ความีร่สึ้กเห็นใจีผู่้อ่้�นเป็นหล่กัของ	เหยู่นิ	(仁) ”

คุณคา่เหล่่านี� 	“หมีากล่อ้มี”	ไดส้อนผู่้เ้ล่่นแล่ว้อยู่า่งไมีร่่ต้้วั

	 “หล้้�” (禮)	ขงจี่� อเคยู่กล่่าวเป็นปรชั่ญ์าไวว้า่	“คนจีะมีีหลี่�	หร่อ	มีีมีารยู่าทที�ดีนั�น	ต้อ้งมีีความี	

อบ่อุ่น	(Warmth)	ความีเมีต้ต้ากรุณา	(Kindness)	แล่ะความีเป็นคนที�ร่จ้ีกัเอาใจีเขามีาใส่ใจีเรา	(Consider-

ation)	ยู่ิ�งไปกวา่นั�น	ต้อ้งร่จ้ีกัอ่อนนอ้มีถู่อมีต้น	ไมีโ่ออ้วด”	ผู่้ที้�เล่่นหมีากล่อ้มีต้ามีเป้าหมีายู่ที�แทจ้ีริงจีะทราบ่

วา่การเล่่นแต่้ล่ะครั�งไมีมี่ีใครที�จีะช่นะทุกกระดาน	แล่ะไมีมี่ีใครเกง่เกินใคร	ดั �งสำานวนที�วา่	“เหน่อฟ้้ายู่งัมีีฟ้้า”	

ซึ่�งจีะทำาใหผู่้้เ้ล่่นเขา้ใจีแล่ะสำานึกถึูงความีเป็น	“เป็นมีนุษยู่ที์�ดี”	ไมีแ่กง่แยู่ง่ชิ่งดีกนั

	 “จั่่� อ” (智)	ความีฉล่าดปราดเปร่�อง	ความีรอบ่ร่	้มีีไหวพีริบ่แล่ะความีเป็นอจัีฉริยู่ะ	ขงจี่� อกล่่าวไวว้า่	

“การมีีความีร่ที้�แทจ้ีริง	ค่อ	การไมีห่ล่งเช่่�องมีงายู่กบั่สิ�งต่้าง	ๆ	อยู่า่งงา่ยู่ดายู่โดยู่ไมีใ่ช่ว้จิีารณญ์าณเสียู่กอ่น”	

อาจีารยู่ห์มีากล่อ้มีม่ีออาชี่พีวยัู่	 70	 ปีเคยู่ใหค้ำานิยู่ามีของ	 “จี่� อ”	 ในแงข่องหมีากล่อ้มีไวว้า่	 “การเล่่นหมีาก

ล่อ้มีเป็นการฝึักฝันใหมี้ีการพีฒันาทางจีิต้ใจีที�ส่งขึ� น	 เวล่าที�ผู่้เ้ล่่นพิีนิจีพิีเคราะหค์วามีเคล่่�อนไหวของหมีาก

ล่อ้มีแต่้ล่ะเม็ีดบ่นกระดานนั�น	 เปรียู่บ่เสม่ีอนเป็นการแสดงออกถึูงความีอ่อนนอ้มีถู่อมีต้น	 มีองเทคนิคแล่ะ

กล่ยุู่ทธข์องผู่้เ้ล่่นอยู่า่งลึ่กซึ่� งแล่ะพียู่ายู่ามีทำาความีเขา้ใจี	โดยู่ส่วนใหญ่์เรามีกัจีะไมียู่่อมีรบั่แล่ะช่่�มีช่มีในความี

สามีารถูของผู่้อ่้�น	แต่้หมีากล่อ้มีสอนใหเ้รายู่อมีรบั่	ผู้ล่ที�จีะต้ามีมีาก็ค่อ	‘ปัญ์ญ์า’	ที�เพิี�มีพีน่ขึ� นจีากการเรียู่นร่ ้

กล่ยุู่ทธข์องผู่้เ้ล่่นนั�นเอง”

	 “เหยนิ” (仁)	ต้ามีหล่กัภาษาศาสต้ร	์จีะแปล่ได	้2	ความีหมีายู่ค่อ	“ต้วัคน”	แล่ะอีกความีหมีายู่ค่อ	

“สอง”	ซึ่�งถูา้รวมีกนัแล่ว้จีะแปล่ไดค้วามีหมีายู่วา่	คนแต่้ล่ะคนจีะต้อ้งมีีความีสมัีพีนัธก์บั่ผู่้อ่้�นในดา้นศีล่ธรรมี

	ความีหมีายู่ของ	 “เหยู่นิ”	 ในแงข่องหมีากล่อ้มี	 ค่อ	 ผู่้เ้ล่่นจีะต้อ้งไมีห่วงัที�จีะเอาช่นะแต่้อยู่า่งเดียู่ว	แต่้ต้อ้งมีี

ความีสมัีพีนัธที์�ดีกบั่ค่เ่ล่่น	 เพีราะเราสามีารถูเรียู่นร่เ้ทคนิคแล่ะกล่ยุู่ทธจ์ีากค่เ่ล่่นได	้ ในขณะเดียู่วกนัค่เ่ล่่นก็

สามีารถูเรียู่นร่จ้ีากเราไดเ้ช่น่กนั

 



ราช่วงศห์มิีง	(ค.ศ.	1368-1644)	

มีว้นภาพี	“หมีากล่อ้มีหนา้ฉาก”	

(重屏会棋图)	ขนาด	40×70	ซ่มี.	วาด

โดยู่จีิต้รกร	โจีวเหวนิจี	่(周文矩)	ในยุู่ค

หา้วงศสิ์บ่รฐั	(ค.ศ.	907–960)	โจีวเกิดที�

เม่ีองจีร่่งแล่ะไดเ้ขา้ร่วมีกบั่สถูาบ่นัจีิต้รกรรมี

แหง่ราช่สำานักถูงัใต้	้(ค.ศ.	937–975)

มีว้นภาพีที�	พิีพิีธภณัฑ์พ์ีระราช่วงัปักกิ�ง

(故宫博物院) แสดงถึูงการรวมีต้วักนั

ในล่ั �วหยู่างช่ว่งปี	ค.ศ.	845	โดยู่มีีช่ายู่สอง

คนกำาล่งัเล่่นหมีากล่อ้มีบ่นเร่อ	ถู่กวาดใน

ช่ว่งราช่วงศซ่์่งใต้	้(ค.ศ.	1127-1279)

หมีอนภาพีบ่ณัฑิ์ต้ขงจี่�อ	พีระภิกษุ	แล่ะนักบ่วช่

ล่ทัธิเต๋้า	(ขนาด	9.8	×	27.8	×	19.5	ซ่มี.)	

สมียัู่ราช่วงศจ์ีิน	ค.ศ.	1178



	 หมีากล่อ้มีจีดัเป็น	1	ใน	4	ศิล่ปะประจีำาช่าติ้จีีน	ไดแ้ก	่“ฉิีน ฉ้ี ซูื่ ฮว่า” (琴棋书画)

	 “ฉิีน”	หมีายู่ถึูง	“ก่ฉิ่น”	พิีณโบ่ราณมีี	7	สายู่	เสียู่งทุม้ีต้ำ �าคอ่นขา้งเบ่า	ฟั้งในที�สงบ่เงียู่บ่

	 “ฉ้ี”	หมีายู่ถึูง	“เหวยู่ฉี”	คิดคน้ขึ� นจีากสจัีธรรมีที�มีีอยู่่ใ่นธรรมีช่าติ้	เริ�มีต้น้จีาก	“ความีวา่ง”	กอ่เกิด	

“ร่ป”	เม็ีดหมีากแต่้ล่ะหมีากที�วางบ่นกระดานล่ว้นมีี	“คุณคา่”	แล่ะ	“ความีหมีายู่”	ที�แต้กต่้างกนั	 ขึ� นอยู่่ก่บั่

ต้ำาแหน่งที�วางล่งไป	เช่่�อมีโยู่งสมัีพีนัธก์บั่บ่ริบ่ทที�อยู่่ร่ายู่รอบ่	เม็ีดหมีากแต่้ล่ะหมีากจีึงมิีไดมี้ี	“คุณคา่”	ที�แต้ก

ต่้างกนัต้ั�งแต่้แรก	 เปรียู่บ่ไดก้บั่ชี่วติ้ของคนเราที�ขึ� นอยู่่ก่บั่สภาพีแวดล่อ้มี	 ภ่มิีปัญ์ญ์าภายู่ใน	 การเลี่� ยู่งด่	 การ

คบ่หาผู่้ค้น	รสนิยู่มี	ความีสนใจี	การพีฒันาฝึักฝันต้นเอง	ฯล่ฯ	ขงจี่�อยู่งัไดก้ล่่าววา่	“ถูา้จีะไมีท่ำาอะไรเล่ยู่ทั�งวนั

	เล่่นหมีากล่อ้มีก็ยู่งัดีกวา่อยู่่เ่ปล่่า	ๆ	กีฬาในร่มีอะไรที�จีะเทียู่บ่ไดก้บั่หมีากล่อ้มีนั�นไมีมี่ี”

	 “ซูื่”	 หมีายู่ถึูง	 “ซ่ฝ่่ัา”	 การเขียู่นอกัษรหร่อการคดัอกัษรจีีน	 ล่กัษณะอกัษรที�แต้กต่้างกนั	 สามีารถู

แสดงถึูงอารมีณ	์ความีร่สึ้กของผู่้เ้ขียู่น	แล่ะความีหมีายู่ต่้าง	ๆ	ที�แฝังอยู่่ใ่นภาพีได้

	 “ฮว่า”	ค่อ	ศิล่ปะการวาดภาพีแบ่บ่จีีน	ภาพีวาด	“ภ่เขา	แล่ะ	แมีน่ำ�า”	เป็นแมีบ่่ทหล่กัของภาพีวาดจีีน

	ซึ่�งต้อ้งประกอบ่ไปดว้ยู่ปรชั่ญ์า	หยู่นิ-หยู่าง	

	 มีว้นภาพีผู้า้ไหมี	“สิบ่แปดบ่ณัฑิ์ต้”	(十八學士圖)	แต่้ล่ะภาพีมีีขนาด	173.6	×	103.1	ซ่มี.

สมียัู่ราช่วงศห์มิีง	(ค.ศ.	1368–1644)	อยู่่ที่�พิีพิีธภณัฑ์พ์ีระราช่วงัแหง่ช่าติ้ไทเป

	 จีกัรพีรรดิ	ถูงัไท่จีง	(ค.ศ.	598-649)	แหง่ราช่วงศถ์ูงั	ทรงกอ่ต้ั�งสถูาบ่นัวรรณคดีแล่ะคดัเล่่อก

บ่ณัฑิ์ต้ขงจี่� อหล่งัจีากขึ� นครองราช่	พีระองคท์รงสั �งให	้หยู่นั	ลี่�เปิ� น	(閻立本,	ประมีาณ	ค.ศ.	601–674)	

พีรรณนาถึูงสิบ่แปดบ่ณัฑิ์ต้	จีนกล่ายู่เป็นแรงบ่นัดาล่ใจีใหก้บั่ศิล่ปินในยุู่คต่้อมีา



	 ญี์�ปุ่นช่ว่ยู่ส่งเสริมี	วางรากฐานการพีฒันา	แล่ะเผู้ยู่แพีร่ส่่โล่กต้ะวนัต้ก

	 ในประเทศจีีนต้ั�งแต่้ปีคริสต้ศ์กัราช่	 200-600	 หมีากล่อ้มีถู่กมีองวา่เป็นกิจีกรรมียู่ามีวา่งที�ขดัเกล่า

บ่ณัฑิ์ต้	 นักประวติั้ศาสต้รช์่าวญี์�ปุ่นช่่�อ	 มิีโยู่ชิ่	 ไดก้ล่่าววา่	 “เม่ี�อความีสนใจีในศิล่ปะแล่ะวรรณกรรมีอยู่่ใ่นจุีด

ส่งสุด	 หมีากล่อ้มีไดก้ล่ายู่เป็นหนึ�งในสี�ศิล่ปะที�บ่ณัฑิ์ต้ควรเรียู่นร่	้ แล่ะถู่กนำามีาใช่ท้ดสอบ่ความีสามีารถูเพ่ี�อ

เป็นขา้ราช่การ”	ซึ่�งศิล่ปะทั�งสี�ช่ว่ยู่สะทอ้นต้วัต้นของคน	ๆ	นั�นออกมีา

	 พีอถึูงสมียัู่ราช่วงศถ์ูงั	 (唐朝,	 ค.ศ.	 618-906)	 แล่ะราช่วงศซ่์่ง	 (宋朝,	 ค.ศ.	 960-1126)	 ถู่อ

เป็นการเปลี่�ยู่นแปล่งครั�งสำาคญั์ในประวติั้ศาสต้รข์องหมีากล่อ้มี	 เน่�องจีากความีช่่�นช่อบ่ของจีกัรพีรรดิแล่ะ

เหตุ้ผู้ล่อ่�น	 อยู่า่งเช่น่	 การจีดัต้ั�งหน่วยู่งานในคณะการปกครองใหก้บั่นักหมีากล่อ้มี	 ความีเช่่�อมีโยู่งระหวา่ง

ศาสนาพุีทธแล่ะล่ทัธิเต๋้า	การจีดัทำาหนังส่อหมีากล่อ้มี	ทำาใหแ้พีร่หล่ายู่ไปทั �วประเทศขอเพีียู่งแคอ่่านหนังส่อ

ออก	 จีึงมีีผู่้เ้ล่่นที�มีีช่่�อเสียู่งมีากมีายู่	 ต้อนนี� หมีากล่อ้มีไมีใ่ช่แ่คค่วามีร่สึ้กพึีงพีอใจีทางกายู่แล่ะจีิต้ใจี	 แต่้ช่ว่ยู่

พีฒันาสติ้ปัญ์ญ์า	 ปล่ก่ฝัังคุณภาพีในเจีต้จีำานง	 ยู่ด่หยุู่น่ต่้ออุดมีการณเ์ชิ่งกล่ยุู่ทธแ์ล่ะยุู่ทธวธีิ	 แล่ะคอ่ยู่	 ๆ	

พีฒันาจีนกล่ายู่เป็นวฒันธรรมีสากล่

	 หมีากล่อ้มีถู่กนำาเขา้มีาในประเทศญี์�ปุ่นช่ว่งศกัราช่	เทนเปียู่ว	(天平,	ค.ศ.	729-749)	ยุู่คนาระ	(

奈良時代,	ค.ศ.	710	–	794)		ในรชั่สมียัู่ของจีกัรพีรรดิโช่มุี	(聖武,	ค.ศ.	724-749)	ซึ่�งต้ามีบ่นัทึกของ

ประเทศจีีนค่อรชั่สมียัู่ของจีกัรพีรรดิถูงัเสวยีู่นจีง	 (唐玄宗,	 ค.ศ.	 712-756)	ประมีาณปี	ค.ศ.	 735	 โดยู่	

กิบิ่	โนะ	มีากิบิ่	บ่ณัฑิ์ต้แล่ะขุนนางช่าวญี์�ปุ่นที�เป็นท่ต้ไปยู่งัประเทศจีีน	เน่�องจีากความีรุ่งเร่องของจีีนในหล่ายู่

ดา้น	ทั�งทางการคา้	การทหาร	การปกครอง	วฒันธรรมี	ศิล่ปะแล่ะปรชั่ญ์า

 กิบิ โนะ มากิบิ (吉備 真備,	ค.ศ.	695–775)	เดินทางส่่อาณาจีกัรถูงัพีรอ้มีกบั่	อาเบ่ะ	โนะ	นา

กามีาโระ	(阿倍 仲麻呂,	ค.ศ.	698–770)	แล่ะ	เกนโบ่	(玄昉)	ในปี	ค.ศ.	717-718	กิบิ่อยู่่ใ่นประเทศ

จีีนเป็นเวล่า	17	ปี	กอ่นที�จีะเดินทางกล่บั่ญี์�ปุ่น	เขาไดร้บั่ช่่�อเสียู่งจีากการนำาสิ�งต่้าง	ๆ	กล่บั่มีา	หนึ�งในนั�นค่อ

หมีากล่อ้มี	อยู่า่งไรก็ต้ามีในประมีวล่กฎหมีายู่ไทโฮุ	 ที�ต้ราขึ� นในปี	ค.ศ.	702	 มีีคำาอธิบ่ายู่ถึูงหมีากล่อ้มี	ดงั

นั�นญี์�ปุ่นอาจีไดร้บั่การแนะนำามีากอ่นหนา้นี� 	ผู่้านนโยู่บ่ายู่สมียัู่ราช่วงศสุ์ยู่	(隋朝,	581–618)	ที�ส่งท่ต้เพ่ี�อ

เผู้ยู่แพีร่วฒันธรรมีผู่้านทางคาบ่สมุีทรเกาหลี่	 ซึ่�งมีีบ่นัทึกไวใ้นสมียัู่ราช่วงศสุ์ยู่วา่ช่าวญี์�ปุ่นช่่�นช่อบ่ในหมีาก

ล่อ้มี

	 ต่้อมีาในยุู่คเฮุอนั	(平安時代,	ค.ศ.	794–1185)	หมีากล่อ้มีกล่ายู่เป็นงานอดิเรกที�ช่นช่ั�นส่งช่่�น

ช่อบ่	ดงับ่รรยู่ายู่ไวใ้นงานวรรณกรรมีในช่ว่งเวล่านั�น	เช่น่	โคกินวากาชูิ (古今和歌集)	หนังส่อประชุ่มีบ่ท

รอ้ยู่กรองแบ่บ่วากะ	 จีดัทำาโดยู่สำานักพีระราช่วงัในต้น้ยุู่คเฮุอนั	 โดยู่พีระราช่ประสงคข์องพีระจีกัรพีรรดิ	 นำา

โดยู่	คิ	โนะ	สึยู่ร่ายู่กิ่	(紀 貫之,	ค.ศ.	872–945),	หนง่สุ่อขา้งหมอน (枕草子,	The	Pillow	Book)	บ่ท

หมากล้อ้มในป็ระเที่ศญี่้�ปุ่็น



ประพีนัธข์อง	เซ่	โช่นะกง	ที�บ่นัทึกเหตุ้การณต่์้าง	ๆ	ที�น่าสนใจีในราช่สำานักเฮุอนั	ขณะที�เธอทำางานเป็นนาง

กำานัล่ถูวายู่การรบั่ใช่ใ้กล่ชิ้่ดจีกัรพีรรดินีเทชิ่	คาดวา่เขียู่นจีบ่ในปี	ค.ศ.	1002	แล่ะ	ตัำานานเก็นจั่ ิ(源氏物
語,	 The	 Tale	 of	 Genji)	 บ่ทประพีนัธข์อง	 มุีราซ่ากิ	 ชิ่คิบุ่	 นางขา้หล่วงในราช่สำานักญี์�ปุ่นสมียัู่เฮุอนั	 เป็น

นวนิยู่ายู่ที�เกา่แกที่�สุดเร่�องหนึ�งของโล่ก	เริ�มีเขียู่นที�วดัอิชิ่ยู่ะมีะเดระ	ในวนัที�	15	สิงหาคมี	ค.ศ.	1004	เขียู่น

จีบ่ในวนัที�	1	พีฤศจีิกายู่น	ค.ศ.	1008

“ต้ำานานเก็นจีิ”

บ่ทที�	44	“ทาเคะคาวา”	ทิวไผู่้สายู่นำ�า

มีว้นภาพีประมีาณปี	ค.ศ.	1130	จีดัเก็บ่ไว ้

ในพิีพิีธภณัฑ์ศิ์ล่ปะโทก่งาวะ	ประเทศญี์�ปุ่น	

(มีว้นภาพีถู่กแยู่กออกแล่ะเขา้กรอบ่เพ่ี�อเก็บ่

รกัษา)

“ต้ำานานเก็นจีิ”	

บ่ทที�	49	“ยู่ะโดะริงิ”	เถูาไมีเ้ล่่� อยู่

ฉากการเล่่นหมีากล่อ้มีระหวา่งจีกัรพีรรดิ

แล่ะคาโอรุ	

“ต้ำานานเก็นจีิ”

บ่ทที�	3	“อุทสึเซ่มิี”	คราบ่เรไร	

วาดโดยู่	อต่้างาวะ	ค่นิซ่าดะ

(歌川 国貞,	ค.ศ.	1786-1864)



	 ในยุู่คคามีาก่ระ	(鎌倉時代,	ค.ศ.	1185-1333)	กลุ่่มีช่นช่ั�นส่งที�มีีศน่ยู่ก์ล่างอยู่่ที่�ค่เงะ	(公家,	

ขุนนางที�มีีส่วนช่ว่ยู่จีนเกิดรฐับ่าล่โช่กุนคามีาก่ระ)	แล่ะพีระสงฆ์	์ต่้างช่่�นช่อบ่หมีากล่อ้มีเป็นอยู่า่งมีาก	เม่ี�อถึูง

ยุู่คมีโ่รมีาจีิ	 (室町時代,	ค.ศ.	1336–1573)	หมีากล่อ้มีจีึงแพีร่หล่ายู่จีากกลุ่่มีช่นช่ั�นส่งไปยู่งักลุ่่มีซ่ามีไ่ร

รวมีถึูงเกษต้รกรแล่ะพีอ่คา้	 กลุ่่มีผู่้มี้ีอำานาจียู่งัวา่จีา้งนักหมีากล่อ้มีกึ�งม่ีออาชี่พี	 เรียู่กวา่	 โกะอจุั่ ิ (碁打ち) 

หร่อ	โจั่ซึื่ (上手)	เพ่ี�อแขง่ขนักบั่ต้ระก่ล่อ่�น	ๆ	ดว้ยู่	ทุกต้ำาหนักจีึงมีีอาจีารยู่ห์มีากล่อ้มีประจีำาอยู่่แ่ล่ะยู่งัเป็น

หล่กัส่ต้รของช่นช่ั�นส่งในยุู่คนั�น	

	 ยุู่คอาซ่จ่ีิ–โมีโมียู่ามีะ	 (安土桃山時代,	 ค.ศ.	 1573-1603)	 พระสุงฆ์นิ์กไก (日海,	 ค.ศ.	

1559-1623)	หร่อ	ฮุงอินโบ่	ซ่านสะ	(本因坊 算砂)	รบั่ใช่	้โอดิะ โนบูนางะ (織田 信長,	ค.ศ.	1534-

1582),	โที่โยโตัมิ ฮิเดิโยชิิ (豊臣 秀吉,	ค.ศ.	1537-1598)	แล่ะ	โที่กูงาวะ อิเอยาซุื่ (徳川家康,	

ค.ศ.	 1543-1616)	 โดยู่เป็นอาจีารยู่ส์อนหมีากล่อ้มี	 ต่้อมีาในปี	 ค.ศ.	 1578	 พีระนิกไกไดร้บั่การยู่อมีรบั่

จีาก	โอดะ	โนบ่น่างะ	ใหเ้ป็น	เมยจ์ั่นิ (名人,	ราช่นัยู่ห์มีากล่อ้มี)	คนแรก

	 หล่งัจีากโช่กุน	โอดะ	โนบ่น่างะ	ถู่กล่อ้มีสงัหารดว้ยู่กองทพัีของ	อาเกจีิ	มิีต้สึฮิุเดะ	(明智光秀)	ที�วดั

ฮุอนโนจีิ	(本能寺)	แล่ะจีบ่ชี่วติ้ในวนัที�	21	มิีถุูนายู่น	ค.ศ.	1582	เม่ี�อเขา้ส่่สมียัู่โช่กุน	โทโยู่โต้มิี	ฮิุเดโยู่ชิ่	จีึง

ไดจ้ีดัการแขง่ขนัจีดัอนัดบั่ฝีัม่ีอนักหมีากล่อ้มี	 พีระนิกไกเป็นผู่้ช้่นะการแขง่ขนั	 ฮิุเดโยู่ชิ่จีึงสั �งใหนั้กหมีากล่อ้มี

ที�เล่่นกบั่พีระนิกไกจีะต้อ้งถู่อหมีากดำา	(เดินกอ่น)	แล่ะสั �งจีา่ยู่เงินใหทุ้กเด่อน

	 เม่ี�อเขา้ส่่ยุู่คเอโดะ	 (江戸時代,	 ค.ศ.	 1603–1868)	 หร่อที�เรียู่กวา่ยุู่คโทก่งาวะ	 (徳川時代) 

สงครามีไดส้งบ่ล่ง	โช่กุน	โทก่งาวะ	อิเอยู่าซุ่	ไดส้นับ่สนุนหมีากล่อ้มีอยู่า่งจีริงจีงั	โดยู่เปลี่�ยู่นการรบ่พุีง่เป็นการ

รบ่ดว้ยู่ปัญ์ญ์า	แล่ะในปี	ค.ศ.	1612	ไดจ้ีดัต้ั�งสำานักหมีากล่อ้มีขึ� น	4	แหง่	ไดแ้ก	่ฮงอินโบ (本因坊,	Hon’in-

bo),	ฮายาชิิ (林,	Hayashi),	อิโนอเูอะ (井上,	Inoue)	แล่ะ	ยาสุุอิ (安井,	Yasui)	โดยู่ใช่ร้ะบ่บ่อิเอโมีโต้ะ

	(สำานักศิล่ปะญี์�ปุ่นแบ่บ่ดั�งเดิมีที�ผู่้น้ำามีีอำานาจีส่งสุด	ส่บ่ทอดอำานาจีส่่สายู่ต้รงหร่อบุ่ต้รบุ่ญ์ธรรมี	ผู่้ส่้บ่ทอดจีะ

ไดร้บั่นามีสกุล่ดว้ยู่ช่่�อของสำานัก)	ต้ล่อด	300	ปี	ต้ั�งแต่้ยุู่คเอโดะ	สำานักทั�งสี�ต่้างส่งอิเอโมีโต้ะ	(家元,	ผู่้น้ำา)	

เขา้แขง่ขนัเพ่ี�อแยู่ง่ชิ่งต้ำาแหน่งเมียู่จ์ีิน	(นอกจีากสำานักหล่กัทั�งสี�	ยู่งัมีีสำานักรองอีก	3	แหง่	ไดแ้ก	่ซื่าคางุจั่,ิ ฮต่ั

โตัร ิแล่ะมิซึื่ที่านิ)

“ไทกะดรามีา่”	ทางช่อ่ง	NHK	ซี่รีสแ์นวยู่อ้นยุู่ค	

ในปี	ค.ศ.	2020	ช่่�อเร่�องวา่	“กิเล้นป็รากฏ

กาย” (麒麟がくる)	เป็นฉากที�โช่กุน	โอดะ	

โนบ่น่างะ	เล่่นหมีากล่อ้มีกบั่พีระนิกไก	ที�วดั

ฮุอนโนจีิ	กอ่นถู่กล่อ้มีสงัหารในเช่า้วนัถูดัมีา



	 พีระนิกไกเป็นอิเอโมีโต้ะคนแรกของสำานักฮุงอินโบ่	เปลี่�ยู่นช่่�อเป็น	ฮุงอินโบ่	ซ่านสะ	ทั�งยู่งัไดร้บั่การ

แต่้งต้ั�งกอ่นหนา้นี� ใหเ้ป็น	 โกะโดิโคโระ (碁所)	 โดยู่โช่กุน	 โทก่งาวะ	 อิเอยู่าซุ่	 ในปี	 ค.ศ.	 1603	 ซึ่�งเป็น

ต้ำาแหน่งขา้ราช่การขั�นส่งสุดที�ต้อ้งเป็นเมียู่จ์ีินแล่ะผู่้เ้ล่่นที�ดีที�สุดในแผู่้นดิน	 มีีหนา้ที�ี�รบั่ผิู้ดช่อบ่ในการอนุมีติั้

การเล่่�อนอนัดบั่	 การไกล่่เกลี่�ยู่ขอ้พิีพีาทระหวา่งสำานักทั�งสี�	 เป็นอาจีารยู่ส์อนหมีากล่อ้มีใหก้บั่โช่กุน	 การ

อนุญ์าต้จีดัการแขง่ขนั	 แล่ะการทำาใหโ้ล่กของหมีากล่อ้มีดำาเนินไปอยู่า่งราบ่ร่�น	 ต้ำาแหน่งนี� ถู่อเป็นขอ้ผู่้กมีดั

ต้ล่อดชี่วติ้	 ผู่้ที้�ดำารงต้ำาแหน่งจีะต้อ้งระมีดัระวงัไมีท่ำาใหต้้นเองส่ญ์เสียู่ต้ำาแหน่งโกะโดโคโระหร่อเมียู่จ์ีิน	 นอก

เสียู่จีากจีะมีีขอ้โต้แ้ยู่ง้ที�หลี่กเลี่�ยู่งไมีไ่ด	้ เช่น่	 ใครควรจีะเป็นเมียู่จ์ีิน?	 ซึ่�งจีะใช่ก้ารต้ดัสินโดยู่การแขง่ขนัทา้ชิ่ง

ระหวา่งผู่้ที้�โต้แ้ยู่ง้หร่อต้วัแทนของพีวกเขา	 เกมีการแขง่ขนัที�โด่งดงัที�สุดเป็นเกมีระหวา่ง	 อิโนอเูอะ เก็นนน่ 

อินเซื่กิ (井上幻庵因碩,	ค.ศ	1798–1859)	แล่ะ	ฮงอินโบ ชูิวะ (本因坊秀和,	ค.ศ.	1820-1873)	

หล่งัจีากการล่าออกของ	ฮงอินโบ โจั่วะ (本因坊丈和,	ค.ศ.	1787–1847)	จีากต้ำาแหน่ง	เมียู่จ์ีิน	โกะโด

โคโระ	ในปี	ค.ศ.	1839	เก็นนันจีึงยู่่�นเร่�องขอแต่้งต้ั�งกบั่รฐับ่าล่แต่้ถู่กต้า้นจีาก	ฮงอินโบ โจั่ซื่ากุ (本因坊 
丈策,	 ค.ศ.	 1801-1847)	 จีนนำาไปส่่การแขง่ขนัทา้ชิ่งอยู่า่งเป็นทางการ	 (争碁)	 ในปี	 ค.ศ.	 1840	 ซึ่�ง

เป็นการแขง่ขนั	 20	 กระดาน	 แต่้หล่งัจีากเกมีแรกที�ช่่วะช่นะไปดว้ยู่คะแนน	 4	 แต้ม้ีจีากการถู่อหมีากดำา	

เก็นนันก็พีอจีะมีองเห็นถึูงความีสามีารถูของช่่วะ	เขาจีึงขอถูอนต้วั

	 สำานักหมีากล่อ้มีทั�งสี�ยู่งัเป็นในนามี	 สุำานก่ที่างพทุี่ธศาสุนา	 โดยู่สำานักฮุงอินโบ่แล่ะฮุายู่าชิ่เป็นสายู่

พุีทธศาสนา	 “นิจั่เิรง็” (日蓮系諸宗派)	 ส่วนสำานักอิโนอเ่อะแล่ะยู่าสุอิเป็นนิกายู่	 “โจั่โดิ” (浄土宗,	

นิกายู่สุขาวดี)	ผู่้เ้ล่่นทั�งหมีดจีึงเป็นผู่้ช้่ายู่	การแต่้งกายู่ภายู่นอกจีะเกี�ยู่วโยู่งกบั่	การแข่งขน่ในป็ราสุาที่ (御
城碁,	โอชิ่โรโกะ)	ที�เริ�มีจีดัการแขง่ขนัต้ั�งแต่้ปี	ค.ศ.	1626	โดยู่ต้อ้งสวมีชุ่ดพีระสงฆ์แ์ล่ะโกนผู้มี	ทำาใหศิ้ษยู่์

ฆ์ราวาส	โอตัะ ยูโซื่ะ (太田 雄蔵,	ค.ศ.	1807–1856)	สล่ะสิทธิ�จีากการแขง่ขนั	เน่�องจีากไมีต่้อ้งการโกน

ผู้มีจีึงไมีไ่ดร้บั่การจีดัอนัดบั่อยู่า่งเป็นทางการ

	 ระบ่บ่การสอนใช่ก้ารซ่อ้มีเล่่นจีริง	 ซึ่�งนำาไปส่่การเล่่นอยู่า่งสมีำ �าเสมีอแล่ะอยู่่ใ่นระดบั่ส่ง	 การสอนใน

เร่�องที�ซ่บั่ซ่อ้นเป็นเร่�องปกติ้	 โดยู่รวบ่รวมี	 โจั่ที่ยห์มากล้อ้ม (詰碁,	 Tsumego)	 ที�ยู่ากมีาก	 หนึ�งในนั�นค่อ	

ที่ฤษฎ้ีกำาเนิดิหมากล้อ้ม (囲碁 発陽論,	 Igo	Hatsuyoron)	ที�รวบ่รวมีในปี	ค.ศ.	1713	โดยู่ปรมีาจีารยู่์

หมีากล่อ้มี	 อิโนอเูอะ โดิเซ็ื่ตัสึุ อินเซื่กิ (井上 道節因碩,	 ค.ศ.	1646-1719)	 ซึ่�งยู่งัคงใช่ส้ำาหรบั่การ

ฝึักสอนนักหมีากล่อ้มีม่ีออาชี่พี	 แล่ะการคน้หาทางเล่่อกในเกมีระดบั่ส่ง	 โดยู่เฉพีาะ	 “เกมกระอก่เล่้อดิ” 

ระหวา่ง	ฮงอินโบ โจั่วะ (本因坊丈和,	ค.ศ.	1787–1847)	แล่ะ	อาคาโบชิิ อินเท็ี่ตัสึุ (赤星 因徹,	

ค.ศ.	1810-1835)	ในปี	ค.ศ.	1835

	 ภายู่หล่งัการฟ่้� นฟ่้เมีจีิ	 ปี	ค.ศ.	1868	ทำาใหต้้ำาแหน่งโกะโดโคโระสิ� นสุดล่ง	แล่ะระบ่บ่อิเอโมีโต้ะของ

หมีากล่อ้มีเริ�มีระสำ �าระสายู่	 อีกทั�งไมีไ่ดร้บั่การสนับ่สนุนจีากรฐับ่าล่	 ช่ว่งเวล่านี� จีึงมีีการแยู่กต้วัออกมีากอ่ต้ั�ง

สมีาคมีหมีากล่อ้มีหล่ายู่แหง่	เช่น่	ฮงอินโบ ชูิโฮะ (本因坊秀甫,	ค.ศ.	1838–1886)	กอ่ต้ั�ง	โฮเอ็นชิะ   

(方円社,	Hoensha,	ค.ศ.	1879-1924)	“โฮ”	ที�แปล่วา่สี�เหลี่�ยู่มีแทนกระดานหมีาก	แล่ะ	“เอ็น”	ที�แปล่

วา่วงกล่มีแทนเม็ีดหมีาก	ช่่โฮุะยู่งัไดส้อนหมีากล่อ้มีแกช่่าวเยู่อรมีนั	ออสุคาร ์คอรเ์ชิล้ที่	์(Oskar	Korschelt,	



ค.ศ.	 1853–1940)	 ผู่้เ้ขียู่นหนังส่อ	 “Das Go Spiel”	 ค.ศ.	 1880	 ซึ่�งช่ว่ยู่เผู้ยู่แพีร่แล่ะสรา้งความีนิยู่มีให้

หมีากล่อ้มีนอกทวปีเอเชี่ยู่	 โฮุเอ็นช่ะยู่งัตี้พิีมีพีห์นังส่อหมีากล่อ้มี	 “อิโกะชิินโบ” (囲棋新報,	 Igo	 News,	
ค.ศ.	1879-1907)	แล่ะ	“โฮเอ็นชิินโป็” (方圓新法)	ค.ศ.	1882	ซึ่�งแสดงถึูงการเปิดเกมีในยุู่คเมีจีิ

	 ในปี	ค.ศ.	1900	สำานักหล่กัทั�งสามีแหง่	(สำานักฮุายู่าชิ่รวมีเขา้กบั่สำานักฮุงอินโบ่ในปี	ค.ศ.	1884)	

ไดผู่้้านช่ว่งเวล่าที�ยู่ากล่ำาบ่าก	ฮงอินโบ ชูิไซื่ (本因坊 秀哉,	ค.ศ.	1874–1940)	ฮุงอินโบ่คนสุดทา้ยู่	ได้

จีดัการใหช่้่�อ	“ฮงอินโบ”	กล่ายู่มีาเป็นการแขง่ขนัชิ่งต้ำาแหน่งที�จีดัโดยู่สมีาคมีหมีากล่อ้มีญี์�ปุ่น	“นิฮุง	คิอิน”	

หล่งัจีากที�เขาเสียู่ชี่วติ้	(วนัที�	18	มีกราคมี	ค.ศ.	1940)	ส่วนสำานักยู่าสุอิไดสิ้� นสุดล่งประมีาณปี	ค.ศ.	2004	

แล่ะสำานักอิโนอเ่อะไดห้ลุ่ดออกจีากกระแสหล่กัไปต้ั�งแต่้ช่ว่งปี	ค.ศ.	1920

	 สมีาคมีหมีากล่อ้มีญี์�ปุ่น	“นิฮง คิอิน” (日本棋院)	ไดก้อ่ต้ั�งอยู่า่งเป็นทางการในเด่อนกรกฎาคมี	

ค.ศ.	1924	ประธานคนแรกค่อ	มากิโนะ โนบุอากิ (牧野 伸顕,	ค.ศ.	1861-1949)	ซึ่�งเป็นผู่้อุ้ปถูมัีภ์

วงการหมีากล่อ้มี	 นก่หมากล้อ้มม่ออาช้ิพ (棋士,	 กิชิ่)	 ส่วนใหญ่์ในช่ว่งเวล่านั�นต่้างเขา้ร่วมีองคก์รใหมีนี่� 	

ยู่กเวน้ฝ่ัายู่อิโนอเ่อะที�โอซ่ากา้	แล่ะ	โนซื่าวะ ชิิกุโจั่ (野沢竹朝,	ค.ศ.	1881-1931)	ที�จีดัต้ั�งกลุ่่มีสมีาคมี

หมีากล่อ้มีคิเซ่ยู่	์(棋正社,	Kisei-sha)	ขึ� นมีาหล่งัจีากที�	“นิฮุง	คิอิน”	ถู่กสรา้ง	แต่้นักหมีากล่อ้มีส่วนใหญ่์ที�

เกี�ยู่วขอ้งก็กล่บั่ไปที�	“นิฮุง	คิอิน”	ในช่ว่งเวล่าสองสามีปีต่้อมีา

	 สมียัู่สงครามีโล่กครั�งที�สองในปี	ค.ศ.	1945	สรา้งความียู่ากล่ำาบ่ากในการเดินทางจีากโอซ่ากา้ไปยู่งั

โต้เกียู่วเพ่ี�อร่วมีกิจีกรรมี	สมีาคมีหมีากล่อ้มีญี์�ปุ่น	“นิฮุง	คิอิน”	จีึงไดส้รา้งสาขาทางภาคต้ะวนัต้กขึ� นมีาในโอ

ซ่ากา้	 แต่้เม่ี�อเกิดขอ้โต้แ้ยู่ง้เกี�ยู่วกบั่ต้ำาแหน่ง	 “ฮุงอินโบ่”	 ในปี	 ค.ศ.	 1950	 สาขานี� จีึงแยู่กต้วัออกมีาเป็น

สมีาคมีหมีากล่อ้มี	“คน่ไซื่ คิอิน” (関西棋院)	ซึ่�งกอ่ต้ั�งโดยู่	ฮาชิิโมโตัะ ยูที่าโร ่(橋本 宇太郎,	ค.ศ.	

1907-1994)	ในปี	ค.ศ.	1950	แมีว้า่จีะมีีขนาดไมีใ่หญ่์เท่า	“นิฮุง	คิอิน”	แต่้ทำาหนา้ที�เหม่ีอนกนั	เช่น่	การ

ออกใบ่รบั่รองใหก้บั่นักหมีากล่อ้มีระดบั่ส่ง

 สมีาคมีหมีากล่อ้มีญี์�ปุ่น	 “นิฮุง	 คิอิน”	

(日本棋院)

สมีาคมีหมีากล่อ้มี	“คนัไซ่	คิอิน”	

(関西棋院)



	 จีากอดีต้จีนถึูงยุู่คปัจีจุีบ่นัยู่งัมีีเร่�องราวเกร็ดเล็่กเกร็ดนอ้ยู่อีกมีากมีายู่	 ที�กล่่าวมีาเป็นเร่�องราวทั �วไป

ของหมีากล่อ้มีในประเทศญี์�ปุ่นเท่านั�น	เม่ี�อไหร่ที�เล่่นหมีากล่อ้มีเป็นจีะเขา้ใจีถึูงความีร่สึ้กนึกคิดของเหล่่านัก

หมีากล่อ้มีม่ีออาชี่พีในอดีต้มีากขึ� นจีากบ่นัทึกหมีากที�หล่งเหล่่ออยู่่ใ่นปัจีจุีบ่นั	 อยู่า่งเช่น่	 “เกมหูแดิง”	 ที�

เป็นการแขง่ขนักนัระหวา่ง	 อิโนอเูอะ เก็นนน่ อินเซื่กิ	 (ค.ศ	 1798–1859)	 แล่ะ	ฮงอินโบ ชูิซื่ากุ	 (ค.ศ.	

1829-1862)	 	 ซึ่�งช่่ซ่ากุวางหมีากไดอ้ยู่า่งยู่อดเยู่ี�ยู่มีจีนเก็นนันหแ่ดง	 ช่่ซ่ากุยู่งัมีีฉายู่าวา่	 “ที่ำาล้ายไม่ไดิ”้ 

เพีราะการแขง่ขนัในปราสาทเขาสามีารถูควา้ช่ยัู่ช่นะติ้ดต่้อกนัไดถึู้ง	19	เกมี

-	โช่กุน	โทก่งาวะ	อิเอยู่าซุ่

-	ฮุงอินโบ่	ซ่านสะ

-	ฮุงอินโบ่	โดซ่ากุ

-	ฮุงอินโบ่	ช่่ซ่ากุ

พิีพิีธภณัฑ์ส์ำานักงานใหญ่์		“นิฮุง	คิอิน”

เคร่�องแบ่บ่พีระสงฆ์์ภายู่ในพิีพิีธภัณฑ์์

สำานักงานใหญ่์		“นิฮุง	คิอิน”

ฮุงอินโบ่	 ช่่ไซ่	 (ค.ศ.	 1874–1940)	 ต้ั�ง

อยู่่ภ่ายู่ในสำานักงานใหญ่์	“นิฮุง	คิอิน”



หมากล้อ้มในป็ระเที่ศเกาหล้้

	 ช่าวจีีนจีดัใหห้มีากล่อ้มีอยู่่ใ่นหมีวดศิล่ปะ	 ในขณะที�ช่าวญี์�ปุ่นแล่ะเกาหลี่จีดัหมีากล่อ้มีอยู่่ใ่นหมีวด

วฒันธรรมี	แมีปั้จีจุีบ่นัจีะมีีขา่วสารการแขง่ขนัหมีากล่อ้มีหล่ายู่รายู่การจีนถู่กมีองวา่เป็นกีฬา	แต่้อีกดา้นหนึ�ง

หมีากล่อ้มียู่งัอยู่่เ่บ่่� องหล่งัของการพีฒันาต้นเองแล่ะองคก์รต่้าง	ๆ	มีาโดยู่ต้ล่อด	โดยู่เฉพีาะประเทศเกาหลี่ที�

นิยู่มีเล่่นหมีากล่อ้มีมีากถึูง	1	ใน	4	ของประช่ากรทั�งประเทศ

	 หมีากล่อ้มีเขา้ส่่ประเทศเกาหลี่ในช่ว่งศต้วรรษที�	5	แต่้น่าจีะเผู้ยู่แพีร่เขา้มีากอ่นหนา้นี� เพีราะประเทศ

จีีนมีีความีสมัีพีนัธอ์นัยู่าวนานกบั่รฐัต่้าง	 ๆ	 ที�อยู่่ใ่กล่เ้คียู่ง	 ต้ามีหนังส่อกึ�งประวติั้ศาสต้ร	์ “พงศาวดิารสุาม

กก๊เกาหล้้” (삼국사기,	ซ่มัีกุก	ซ่ากี)	ที�รวบ่รวมีจีากต้ำานานแล่ะนิทานพ่ี� นบ่า้น	โดยู่ คิม บูซิื่ก (김부식,	

ค.ศ.	1075–1151)	ในปี	ค.ศ.	1142-1145	ไดบ้่นัทึกส่วนที�เกี�ยู่วกบั่อาณาจีกัรแพ็ีกเจี	ในเล่่มีที�	25	กล่่าว

ถึูงปรมีาจีารยู่ห์มีากล่อ้มี	โดิรมิ (道琳)	พีระสงฆ์แ์หง่โกค่รยู่อ	ที�อาสาแทรกซึ่มีเขา้ส่่ราช่สำานักแพ็ีกเจี	โดยู่ใช่้

ความีหล่งไหล่ต่้อหมีากล่อ้มีของ	พระเจั่า้แกโร (개로왕,	ครองราช่ยู่	์ค.ศ.	455-475)	แล่ะช่กันำาใหเ้พิีก

เฉยู่ต่้อการป้องกนัประเทศ	 ใหส้นับ่สนุนงานดา้นสาธารณะที�ฟุ่้มีเฟ่้อยู่	 เช่น่	 การกอ่สรา้งพีระราช่วงัใหมี	่ จีน

นำาไปส่่ความีอ่อนแอถึูงขนาดที�อาณาจีกัรโกค่รยู่อ	 พระเจั่า้ชิง่ซูื่ (장수왕,	 ค.ศ.	 394-491)	 สามีารถู

เอาช่นะแล่ะยู่ดึครองอาณาจีกัรมีาไดใ้นปี	 ค.ศ.	 475	 นี� เป็นเหตุ้การณที์�สำาคญั์ระดบั่ประเทศที�หมีากล่อ้มีมีี

ส่วนเกี�ยู่วขอ้ง	ภายู่ในหนังส่อกึ�งประวติั้ศาสต้ร	์“ซ่มัีกุกซ่ากี”	ยู่งักล่่าวถึูงเร่�องราวอีกหล่ายู่เร่�องที�เกี�ยู่วขอ้งกบั่

หมีากล่อ้มี	แสดงใหท้ราบ่วา่หมีากล่อ้มีคอ่นขา้งแพีร่หล่ายู่แล่ะมีีอิทธิพีล่ในระดบั่ช่าติ้

	 บ่นัทึกจีากจีีน	“ป็ระวต่ัใิหม่ของราชิวงศถ์ัง่” (新唐書,	ซิ่นถูงัช่่,	ค.ศ.	1060)	ที�เขียู่นแล่ะรวบ่รวมี

โดยู่ขา้ราช่สำานักราช่วงศซ่์่ง	นำาโดยู่	โอหยางซิื่�ว (歐陽脩,	ค.ศ.	1007–1072)	แล่ะ	 ซ่่งฉี	 (宋祁,	ค.ศ.	

998-1061)	ยู่งัยู่น่ยู่นัวา่หมีากล่อ้มีถู่กเล่่นในช่ว่งสามีกก๊ของเกาหลี่	(57	ปีกอ่นคริสต้ศกัราช่	-	ค.ศ.	668)	

ซึ่�งไดร้บั่ความีนิยู่มีจีากทั�งสามีอาณาจีกัร

	 กระดานหมีากล่อ้มีสมียัู่กล่างศต้วรรษที�	7	ของขวญั์จีากพระเจั่า้อึยจั่า (의자왕,	ค.ศ.	599–660)	

อาณาจีกัรแพ็ีกเจี	มีอบ่ใหก้บั่ญี์�ปุ่นโดยู่เป็นกระดานไมีที้�เกา่แกที่�สุดที�ยู่งัคงอยู่่	่ มีีช่่�อวา่	“ม็อกฮวาจั่าดิง่งิกุก” 

(목화자단기국)	ถู่กเก็บ่ไวใ้น	“โชิโซื่อิน”	(Shosoin)	ในเขต้ของ	วด่ิโที่ไดิจั่	ิ(Todaiji)	จีงัหวดันะระ	ซึ่�ง

เป็นสถูานที�เก็บ่สมีบ่ติั้ของราช่วงศญี์์�ปุ่น	 พ่ี� นผิู้วกระดานทำาจีากไมีพ้ีะยู่ง่ศรีล่งักา	 ประดบั่ดว้ยู่งาช่า้งแกะสล่กั



อยู่า่งวจิีิต้รดว้ยู่ร่ปอฐ่	จีระเข	้นก	ช่า้ง	แล่ะพีอ่คา้ช่าวอาหรบั่	กล่่าววา่สตั้วเ์หล่่านี� มีาจีากการคา้ขายู่กบั่ช่าวต่้าง

ช่าติ้หร่อช่าวแพ็ีกเจีไดพ้ีบ่เห็นอฐ่ในประเทศจีีนหร่ออินเดียู่	โดยู่ใช่ว้ธีิแกะสล่กัในแบ่บ่เปอรเ์ซี่ยู่

	 ยุู่คโครยู่อ	(고려,	ค.ศ.	918-1392)	จีนถึูงกล่างยุู่คโช่ซ็่อน	(조선,	ค.ศ.	1392-1897)	กอ่นการ

รุกรานของญี์�ปุ่นในปี	ค.ศ.	1592	หมีากล่อ้มีเติ้บ่โต้	ในฐานะเกมีแล่ะทกัษะชี่วติ้ของ	“ยง่บน่” (양반,	ช่นช่ั�น

ส่งของเกาหลี่)	บ่ณัฑิ์ต้หล่ายู่คนในช่ว่งต้น้ยุู่คโช่ซ็่อนมีองวา่หมีากล่อ้มีช่ว่ยู่ขดัเกล่าสงัคมีแล่ะเขียู่นบ่ทกวเีกี�ยู่ว

กบั่หมีากล่อ้มีไวม้ีากมีายู่รวมีถึูงงานวรรณกรรมี	จีนกระทั �งหมีากล่อ้มีถู่กมีองวา่มีีความีจีำาเป็นต่้อผู่้ที้�แสวงหา

ความีกา้วหนา้	ในขณะที�ครอบ่ครวัที�รำ �ารวยู่จีะวา่จีา้งอาจีารยู่	์เพ่ี�อใหแ้น่ใจีวา่บุ่ต้รช่ายู่ของพีวกเขาจีะไดร้บั่การ

สั �งสอนอยู่า่งเหมีาะสมีในศิล่ปะทั�งสี�	 นักหมีากล่อ้มีที�ดียู่งัไดร้บั่การต้อ้นรบั่เสมีอในทุกสถูานการณท์างสงัคมี	

กษัต้ริยู่,์	เจีา้ช่ายู่,	ขุนนาง,	นายู่พีล่	แล่ะบ่ณัฑิ์ต้ทั�งหล่ายู่	ต่้างทราบ่วา่นิยู่มีเล่่นหมีากล่อ้มี	อยู่า่งเช่น่	พระเจั่า้

เยจั่ง (예종,	ค.ศ.	1079-1122)	แล่ะ	พระเจั่า้คงมิน (공민,	ค.ศ.	1330-1374)	แหง่ราช่วงศโ์ครยู่อ,	

องคช์ิายยง่นยอ็ง (양녕대군,	ค.ศ.	1394-1462)	แล่ะ	องคช์ิายอน่พยอ็ง (안평대군,	ค.ศ	1961-

1996)	แหง่ราช่วงศโ์ช่ซ็่อน	นอกจีากนี� ยู่งัมีีค้แซื่ง (기생,	หญิ์งใหค้วามีบ่นัเทิงดว้ยู่ศิล่ปะแขนงต่้าง	ๆ 	)	แล่ะ

เหล่่าขา้ราช่บ่ริพีารก็นิยู่มีเล่่นหมีากล่อ้มีเช่น่กนั

	 ต้ั�งแต่้ช่ว่งศต้วรรษที�	 16	 หมีากล่อ้มีในเกาหลี่ไดเ้ปลี่�ยู่นจีากวธีิการเล่่นแบ่บ่ดั�งเดิมีเป็นร่ปแบ่บ่ที�ถู่ก

เรียู่กวา่	“ซื่น่จั่ง่บาดิกุ” (순장바둑)	ซึ่�งไดร้บั่ความีนิยู่มีมีาก	โดยู่เริ�มีต้น้จีากการกำาหนดวางหมีากฝ่ัายู่ล่ะ	

8	หมีาก	ทั�งหมีด	16	หมีาก	แล่ะการเดินหมีากต้าแรกมีกัจีะวางที�จุีดกล่างกระดาน	เม่ี�อจีบ่เกมี	กอ่นนับ่แต้ม้ี

จีะต้อ้งหยู่บิ่หมีากทุกเม็ีดที�ไมีเ่กี�ยู่วขอ้งกบั่การสรา้งกรอบ่พ่ี� นที�ออกทั�งหมีด	 โดยู่หมีากเหล่่านั�นจีะต้อ้งไมีถู่่ก

อาต้าริ	แล่ว้จีึงนับ่เฉพีาะพ่ี� นที�ทั�งหมีดโดยู่ไมีส่นใจีหมีากเช่ล่ยู่	

	 “ซ่นัจีงับ่าดุก”	 ใหผู้้ล่ต่้างในการนับ่แต้ม้ีพ่ี� นที�แต้กต่้างไปจีากเดิมีเล็่กนอ้ยู่	 แต่้สิ�งที�สำาคญั์ค่อการ

กำาหนดวางหมีากล่่วงหนา้ทำาใหค้วามีใส่ใจีในช่ว่งเปิดเกมีหายู่ไป	 แต่้การวางหมีากในล่กัษณะนี� ก็ทดแทนมีา

ดว้ยู่การกระทบ่กระทั �งกนั	 จีนนำาไปส่่ช่ว่งกล่างเกมีที�ดุเด่อด	 เนน้ไปที�การอ่านหมีากที�เห็นภาพีไดง้า่ยู่กวา่

การเปิดเกมีที�ต้อ้งใช่จ้ีินต้นาการเพ่ี�อคาดเดาถึูงสิ�งที�จีะต้ามีมีา	 ดว้ยู่เหตุ้นี� 	 “ซ่นัจีงับ่าดุก”	 จีึงถู่อเป็นการเล่่น

ร่ปแบ่บ่วางหมีาก	“ซ่นัจีงับ่าดุก”	 การวางหมีากต่้อ	3	หมีาก การวางหมีากต่้อ	5	หมีาก



เชิ่งรุก	 จีนมีีส่วนทำาใหบุ้่คลิ่กของคนเกาหลี่ดุดนัแล่ะช่่�นช่อบ่การต่้อส่	้ จีนกระทั �งในช่ว่งปี	 ค.ศ.	 1950	 หล่งั

เกาหลี่ไดเ้อกราช่จีากการเป็นอาณานิคมีของญี์�ปุ่น	(ค.ศ.	1910-1945)	การเล่่น	“ซ่นัจีงับ่าดุก”	ก็ถู่กแทนที�

ดว้ยู่อิทธิพีล่หมีากล่อ้มีของญี์�ปุ่นที�เป็นมีาต้รฐานจีนถึูงปัจีจุีบ่นั	 โดยู่เริ�มีเล่่นบ่นกระดานที�วา่งเปล่่าแล่ะฝ่ัายู่

ดำาจีะเริ�มีวางหมีากบ่นจุีดต้ดัใดก็ได	้ ในขณะที�ต้อนนั�นจีีนจีะเริ�มีเกมีหล่งัจีากที�วางหมีากไขวก้นับ่นจุีดดาวที�

มุีมีจีำานวน	 4	 หมีาก	 แล่ะฝ่ัายู่ขาวเริ�มีวางหมีากกอ่น	 ในช่ว่งเวล่านี� เองญี์�ปุ่นมีีความีโดดเด่นดา้นหมีากล่อ้มี

เหน่อกวา่ช่าติ้อ่�นมีาก	 ขณะที�ผู่้เ้ล่่นที�ดีที�สุด	 10	 อนัดบั่แรกของเกาหลี่	 มีีฝีัม่ีอต้ั�งแต่้ม่ีอสมีคัรเล่่น	 4	 ดั�ง	 ไป

จีนถึูงม่ีออาชี่พี	2	ดั�งเท่านั�น

 

 บ่นัทึกเกมี	“ซ่นัจีงับ่าดุก”	ในปี	ค.ศ.	1937	ระหวา่งหมีากขาว	โน ซื่าโชิ (노사초)	กบั่หมีากดำา	

แชิ กุกมูน (채극문)	สนับ่สนุนโดยู่หนังส่อพิีมีพี	์โชิซุื่นอิล้โบ (조선일보) (หมีาก	182	185	188	191	194	

197	200	วางที�	173,	190	ที�	177,	206	215	ที�	203,	220	ที�	216,	231	241	247	ที�	225,	238	244	ที�	228)

	 ต่้อมีาในปี	ค.ศ.	1954	สุมาคมหมากล้อ้มเกาหล้้ (한국기원,	ฮุนักุกกิวอน)	จีึงไดร้บั่การกอ่ต้ั�ง

โดยู่	โชิ นม่ชิอล้ (조남철,	ค.ศ.	1923-2006)	ครั�นมีีอายุู่	14	ปี	เขาไดเ้ดินทางไปเรียู่นหมีากล่อ้มีที�ญี์�ปุ่น

แล่ะกล่ายู่เป็นล่ก่ศิษยู่ข์อง	คิที่านิ มิโนรุ	9	ดั�ง	(木谷実,	ค.ศ.	1909-1975)	ใช่เ้วล่า	4	ปี	สอบ่ผู่้านระดบั่

ม่ีออาชี่พีจีากสมีาคมีหมีากล่อ้มีญี์�ปุ่น	 แล่ว้จีึงเดินทางกล่บั่ส่่โซ่ล่ในปี	 ค.ศ.	 1944	 เม่ี�อเสียู่ชี่วติ้ในปี	 ค.ศ.	

2006	เขาไดร้บั่เกียู่รติ้จีากประธานาธิบ่ดีเกาหลี่	โน มูฮยอ็น	อีกทั�งเขายู่งัเป็นลุ่งของ	โชิ ชิิคงุ	9	ดั�ง	(조치
훈,	ค.ศ.1956)	อีกดว้ยู่



	 ในปี	 ค.ศ.	 1980	 สมีาคมีหมีากล่อ้มีเกาหลี่ไดร้บั่การประกาศจีากรฐับ่าล่เกาหลี่ใหห้มีากล่อ้มีเป็น	

ที่รพ่ยสิ์ุนที่างวฒ่นธรรม	โดยู่ขณะนั�นมีีนักหมีากล่อ้มีม่ีออาชี่พีประมีาณ	170	คน	แล่ะมีีสาขา	30	แหง่ใน

เม่ีองใหญ่์	รองรบั่ผู่้เ้ล่่นหมีากล่อ้มีช่าวเกาหลี่กวา่	4	ล่า้นคน

       

สมีาคมีหมีากล่อ้มีเกาหลี่	(한국기원) 

ภายู่ในมีีอุปกรณแ์ล่ะหนังส่อหมีากล่อ้มีวาง

จีำาหน่ายู่	รวมีไปถึูงหอ้งสต้่ดิโอถู่ายู่ทอด

รายู่การหมีากล่อ้มีทางช่อ่ง	“Baduk	TV”

ภาพีกระดานหมีากล่อ้มีที�

จีดัแสดงที�พิีพิีธภณัฑ์พ่์ี� น

บ่า้นแหง่ช่าติ้เกาหลี่	

(The	National	Folk	Muse-

um	of	Korea)

เล่่นหมีากล่อ้มีในสวน

สาธารณะหนา้ศาล่เจีา้ช่ง

มีโยู่	(종묘)

คล่บั่หมีากล่อ้มีอยู่่บ่่นช่ั�น	3	

ใกล่ก้บั่ศาล่เจีา้ช่งมีโยู่	เดิน

ประมีาณ	5	นาที


