
อุปุกรณ์ห์มากล้อุ้ม

 “กระดานหมากล้อุ้ม” ขนาดมาตรฐาน 19×19 เส้น้ มีความกวา้ง 424.2 มม. ความยาว 454.5 

มม. เส้น้ห่า่งตามกวา้ง 22 มม. ตามยาว 23.7 มม. ความกวา้งเส้น้ 1 มม. และ จุุดดาว 3-4 มม. นอกจุาก

นี� ยงัมีกระดานขนาดเล็กทีี่�นิยมใช้ก้นัคือ ขนาด 9×9 เส้น้ และขนาด 13×13 เส้น้

 วสั้ดุทีี่�ใช้ท้ี่ำากระดานห่มากลอ้ม โดยที่ั �วไปมกัจุะผลิตจุากไม ้ เช้น่ คายะ (Kaya, Torreya Nucifera), 

คตัสึ้ระ (Katsura), ฮิิบะ (Hiba, Cedar), คายะให่ม ่(Shin Kaya, Alaska Spruce) เนื�องจุากลดแรงส้ะที่อ้น

กลบัจุากการวางห่มากไดดี้ กระดานไมที้ี่�มีราคาแพงทีี่�สุ้ดในปัจุจุุบนั ผลิตจุากไมฮิ้ิวงะคายะ (Hyuga Kaya) 

ในจุงัห่วดัมิยาซากิบนเกาะคิวชู้ประเที่ศญีี่�ปุ่น ทีี่�มีราคาไดถึ้ึงห่ลกัลา้นบาที่ นอกจุากนี� กระดานห่มากลอ้มยงั

ถูึกผลิตจุากวสั้ดุอื�น ๆ อีก เช้น่ โลห่ะ, หิ่น, ห่นัง, ไมไ้ผ่, ไมอ้ดั, กระดาษ ห่รือ พลาส้ติก เป็นตน้

 คุณโที่ราโยชิ้ โยชิ้ดะ (Torayoshi Yoshida) รุ่นทีี่� 3 ใช้ด้าบซามไูรตีเส้น้กระดานห่มากลอ้ม (รา้น

กระดานห่มากลอ้มโยชิ้ดะ “吉田碁盤 将棋盤店” กอ่ตั�งในปี ค.ศ. 1916 ผลิตกระดานห่มากลอ้มและ

โช้กิมาอยา่งต่อเนื�องยาวนานกวา่ 100 ปี และทุี่กรุ่นจุะใช้ชื้้�อเดียวกนัวา่ โที่ราโยชิ้ โยชิ้ดะ)

 คุณเคจุิ มิวะ (Keiji Miwa) รุ่นทีี่� 3 แกะส้ลกัขาบวัส้ำาห่รบักระดานห่มากลอ้ม (รา้นกระดานห่มาก

ลอ้มมิวะ “三輪碁盤店” อยูที่ี่�นาโกยา่ กอ่ตั�งในปี ค.ศ. 1917)



 กระดานห่มากลอ้มตั�งโต๊ะไมค้ายะแที่ ้(Honkaya) ขนาด 429×451×88 มม. นำ�าห่นักประมาณ 8.3 

กก. และ กระดานห่มากลอ้มขาบวั ไมฮิ้ิวงะคายะ (Hyugakaya) ขนาด 430×458× (236+120) มม. นำ�า

ห่นักประมาณ 28 กก.

กระดานห่มากลอ้มขนาดเล็ก 9×9 เส้น้ และ ขนาด 13×13 เส้น้

 กระดานไมที้ี่�ห่นามากและที่ำาจุากไมชิ้้� นเดียว

จุะแกะส้ลกัรูปพีระมิดดา้นล่างเป็นช้อ่งห่ายใจุ “ส้ะดือ”  

(へそ, เฮิโส้ะ) เพื�อปรบัความชื้� นในไมไ้มใ่ห่บิ้ดเบี� ยว

เมื�อเวลาผ่านไป (คำาวา่ อิจุิ-โจุ-ซาคุ “一如 作” 

เขียนโดย คุณโที่ราโยชิ้ โยชิ้ดะ รุ่นทีี่� 3 มีความห่มายวา่

 “กระดานและจุิตวญิี่ญี่าณรวมเป็นห่นึ�ง”)



 “เม็ดหมากล้อุ้ม” จุะใช้ห้่มากสี้ดำาและสี้ขาวโดยมีเส้น้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 22.2 และ 21.9 มม. 

ตามลำาดบั ขนาดทีี่�ต่างกนัเนื�องจุากห่มากสี้ขาวเมื�ออยูบ่นกระดานจุะรูสึ้้กวา่ให่ญ่ี่ขึ� น ความห่นาของห่มากนูน

ส้องดา้น (แบบญีี่�ปุ่น) ส่้วนให่ญ่ี่จุะใช้ค้วามห่นาในช้ว่ง 7-10 มม. ส่้วนห่มากนูนดา้นเดียว (แบบจุีน) จุะมี

ความห่นาประมาณ 5-6 มม.

 วสั้ดุทีี่�ใช้ท้ี่ำาเม็ดห่มากลอ้มมีห่ลากห่ลาย ห่มากขาวอาจุผลิตมาจุากเปลือกห่อย, งาช้า้ง, ห่ยกสี้อ่อน, 

เซรามิก, แกว้ และ พลาส้ติก ส่้วนห่มากดำาอาจุผลิตจุากหิ่นช้นวน, อญัี่มณี, ห่ยกสี้เขม้, เซรามิก, แกว้ และ 

พลาส้ติก เป็นตน้

 จุากรูป ห่มากดำาผลิตจุากหิ่นช้นวน (slate) และ ห่มากขาวผลิตจุากเปลือกห่อย (shell) โดยจุะมี

ลายตามขวางบนผิวห่มากดา้นเดียว ห่ากส่้องไฟจุะเห็่นลวดลายอยา่งช้ดัเจุน

 การผลิตห่มากโดยการเผาผงหิ่นถูึกเรียกวา่ “ห่ยุนจุื�อ” (云子) เกิดขึ� นครั�งแรกในส้มยัราช้วงศถ์ึงั 

ในห่มูห่่ยุนจุื�อที่ั�งห่มด “ห่ยง่จุื�อ” (永子) มีชื้�อเสี้ยงทีี่�สุ้ด โดยในส้มยัราช้วงศห์่มิงกล่าวกนัวา่ห่ลงัจุากเกิดไฟ

ไห่มค้ลงัส้มบติัจุกัรพรรดิ ห่นึ�งในผูดู้แล ห่ลี�เต๋อจุาง (李德章) ทีี่�มาจุากเมืองห่ยง่ช้าง (永昌府, ในปัจุจุุบนั

คือเมืองเป่าซาน มณฑลยนูนาน) คน้พบวา่ไฟทีี่�ห่ลอมละลายไขมุ่กและห่ยก ไดก้ลายเป็นวตัถุึมนัวาวสี้ขาว

และสี้ดำาห่ลงัจุากเยน็ตวั เมื�อเดินที่างกลบัสู่้บา้นเกิดเขาจุึงครุ่นคิดอยา่งห่นักและที่ดลองส้รา้งห่ยุนจุื�อจุากแร่

อญัี่มณีธรรมช้าติห่ลายช้นิดอยา่งเช้น่ หิ่นโมรา, อำาพนั และ ห่ยก (แน่นอนวา่ส่้วนผส้มที่ั�งห่มดถืึอเป็นความ

ลบั) โดยที่ำาส้ำาเร็จุในปี ค.ศ. 1512 จุนไดร้บัชื้�อเสี้ยงมากมาย ปัจุจุุบนั “ห่ยง่จุื�อ” ถืึอเป็นมรดกที่างวฒันธรรม

และเรียกไดว้า่เป็นส้มบติัของช้าติจุีน โดยลกัษณะห่มากของ “ห่ยง่จุื�อ” ห่มากดำาเมื�อตอ้งแส้งจุะมีสี้เขียวคลา้ย

ห่ยก ดั �งคำากล่าววา่ “ดำาดั �งอีกาเขียว ขาวดั �งไขน่วลขาว” (黑如鸦青 白如蛋清)



 ในส้มยัจุกัรพรรดิเสี้ยนเฟิง (咸豐帝) แห่ง่ราช้วงศชิ์้ง (大清, ค.ศ. 1636–1912) ช้ว่งปลายปี 

ค.ศ. 1860 เกิดส้งครามขึ� น “ห่ยง่จุื�อ” ถูึกกลุ่มกบฏปลน้ส้ะดมและที่ำาลายเตาเผาห่ลกั แต่ก็กลบัมาผลิตอีก

ครั�งจุากความช้ว่ยเห่ลือของรฐั อยา่งไรก็ตามห่ลงัสิ้� นสุ้ดราช้วงศชิ์้งส้งครามกลางเมืองไดแ้พร่กระจุายไปที่ั �ว

มณฑลยนูนาน จุนที่ำาให่ก้ระบวนการผลิตสู้ญี่ห่ายไปช้ว่ง ค.ศ. 1920 จุนกระที่ั �งในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1964 

จุอมพลเฉิินอี�  (陈毅) รองนายกรฐัมนตรี และ ประธานกิตติมศกัดิ�ส้มาคมห่มากลอ้มจุีนในขณะนั�น เดิน

ที่างมายงัยนูนานและไดส้้อบถึามเกี�ยวกบัการฟื� นตวัของ “ห่ยง่จุื�อ” เมื�อที่ราบวา่ไมมี่ใครในเป่าซานผลิตได้

มาห่ลายปีแลว้ เขาก็พดูดว้ยความห่นักแน่นวา่ “งานฝีีมือดั�งเดิมจุำาเป็นตอ้งไดร้บัการฟื� นฟู ฉินัไมเ่ชื้�อวา่จุะ

ไมมี่ใครในเป่าซานผลิตไดอี้ก”

 ห่ลงัจุากความช้ว่ยเห่ลือของจุอมพลเฉิินอี� และการถึามไถ่ึของนายกรฐัมนตรีโจุวเอินไห่ล (นายกคน

แรกของจุีน) ในทีี่�สุ้ดการฟื� นฟูกระบวนการผลิตก็ประส้บความส้ำาเร็จุในปี ค.ศ. 1975 โดยใช้ว้ศิวกรรมยอ้น

กลบัและไดท้ี่ดลองผลิตเม็ดห่มากทีี่�ส้มบรูณชุ์้ดแรก ต่อมาจุากการที่ำางานอยา่งห่นักจุึงไดมี้การปรบัปรุง 

กระบวนการผลิตเม็ดห่มากอยา่งต่อเนื�องไปทีี่ละขั�นตอน จุนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1988 กระบวนการผลิต

จุึงมีเส้ถีึยรภาพมากขึ� น ความแข็งแรง, สี้ห่มาก และความรูสึ้้กในการจุบัตวัห่มากทีี่�ดีขึ� น

 ส้มาคมห่มากลอ้มจุีน ถูึกกอ่ตั�งขึ� นในปี ค.ศ. 1962 โดยมีจุอมพลเฉิินอี� เป็นประธานกิตติมศกัดิ� และ

 ห่ลี�เห่มิงฮิวั (李梦华) เป็นประธาน

 จุอมพลเฉิินอี�  (ขวามือ) 

กำาลงัเล่นห่มากลอ้มตอ้นรบัตวัแที่น

คณะห่มากลอ้มญีี่�ปุ่น ในวนัทีี่� 12 

กนัยายน ค.ศ. 1961

 เฉิินจุูเ่ต๋อ (陈祖德) กล่าว

ถึึง “ห่ยง่จุื�อ” ดว้ยอกัษรวา่ “ส้มบติั

แห่ง่ช้าติห่ยง่จุื�อ, สิ้�งศกัดิ�สิ้ที่ธิ�ของ

ห่มากลอ้ม” (国宝永子,棋中圣
品)



 “โถหมาก” ทีี่�นิยมใช้ก้นัที่ั �วไปมกัจุะผลิตจุากไม ้ โดยไมแ้ต่ละช้นิดจุะมีผลต่อราคาคอ่นขา้งสู้ง ไมที้ี่�

โดดเด่นและมีราคาแพง ไดแ้ก ่มลัเบอรรี์�, พลบัดำา, เซลโควา่, ควนิซ ์(คะรินในภาษาญีี่�ปุ่น), เช้อรรี์�, การบรู 

และ คายะ ส่้วนโถึไมใ้นราคาถูึกจุะผลิตจุากไมบี้ช้ ห่รือ ไมเ้กาลดั ส่้วนโถึไมไ้ผ่ก็มีความส้วยงามและราคาไม่

แพงเนื�องจุากไมไ่ดท้ี่ำามาจุากไมชิ้้� นเดียว

 จุากรูป เป็นโถึห่มากแบบดั�งเดิมของญีี่�ปุ่น โถึห่มากดา้นซา้ยจุะมีลกัษณะกวา้งและตำ �ากวา่โถึดา้นขาว 

บางคนก็คุน้เคยทีี่�จุะเรียกตามชื้�อโปรห่มากลอ้มวา่โถึห่มากส้ไตล ์“โกะ ไซเกน” (อู๋ ชิ้งห่ยวน) ส่้วนโถึห่มาก

ดา้นขาวก็จุะเรียกโถึห่มากส้ไตล ์“คิที่านิ” (คิที่านิ มิโนรุ)

 ส่้วนขนาดของโถึห่มากไมไ่ดมี้การกำาห่นดตายตวั เพราะขึ� นอยูก่บัความห่นาของเม็ดห่มากลอ้ม โดย

เมื�อบรรจุุห่มากลงในโถึควรมีพื� นทีี่�เห่ลือประมาณ 30% และนอกจุากการผลิตดว้ยไมแ้ลว้ โถึห่มากก็ยงัถูึก

ที่ำามาจุากวสั้ดุอื�น ๆ เช้น่ หิ่น, โลห่ะ, ฟาง และ พลาส้ติก เป็นตน้

 - โถึห่มากไมไ้ผ่

 - โถึห่มากฟาง

 - โถึห่มากพลาส้ติก

 ส่้วนฝีาปิดของโถึห่มากยังถูึกใช้้

ในการวางห่มากเช้ลยของอีกฝ่ีายใน

ระห่วา่งการเล่นดว้ย



 จุากรูป คุณที่าคาชิ้ นิชิ้กาวะ ช้า่งฝีีมือทีี่�ไดร้บัการยอมรบัจุากจุงัห่วดัมิยาซากิ บอกวา่ขั�นตอนทีี่�ยาก

ทีี่�สุ้ดคือ “การขึ� นรูปภายในโถึห่มาก” ทีี่�ตอ้งที่ำาทีี่ละเล็กทีี่ละนอ้ยเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กนอ้ยก็ไม่

ส้ามารถึยอมรบัได้

 นอกจุากนี� ยงัมีอุปกรณเ์ส้ริมอื�น ๆ อีก เช้น่ นาฬิกิาจุบัเวลา,  เซ็ที่ห่มากลอ้มพกพา, เสื้�อรองกระดาน

ห่มากลอ้ม, ผา้ห่รือกล่องไมค้ลุมกระดาน และ แวก๊ขี� ผึ� งที่าไม ้เป็นตน้


