
[ฟุุเซกิิ] - ช่ว่งเปิิดเกิม

โดยเริิ่�มจากิ มุม ข้า้ง และ เข้า้สู่่่กิลางกิริ่ะดานตามลำาดบั

[ช่่บาน] - ช่ว่งกิลางเกิม

เป็ินกิาริ่บริิ่หาริ่ทริ่พัยากิริ่ใหเ้กิิดปิริ่ะโยช่น์สู่่งสุู่ด

[โยเซะ] - ช่ว่งปิิดเกิม 

เป็ินช่ว่งกิาริ่คำำานวณพ้� นท่� เพ้�อลำาดบักิาริ่เดินหมากิ

[เซนเตะ] - ม้อนำา

เม้�อเดินหมากิแลว้อ่กิฝ่่ายจำาเป็ินตอ้งริ่บัม้อ จึงม่โอกิาสู่

ตดัสิู่นใจเล้อกิเดินท่�อ้�นไดก้ิอ่น

[โกิเตะ] - ม้อตาม

เม้�อเดินหมากิแลว้อ่กิฝ่่ายไมจ่ำาเป็ินตอ้งริ่บัม้อ จึงสู่่ญเสู่่ย

โอกิาสู่ท่�จะไดเ้ดินในตำาแหน่งอ้�นไดก้ิอ่น

[อะตาริิ่] - เร่ิ่ยกิกิิน

หมากิฝ่่ายตริ่งข้า้มเหล้อหนึ�งลมหายใจ

[โคำมิ] - แตม้ต่อ

กิาริ่เพิ�มแตม้ใหผู่้้เ้ล่น โดยปิกิติจะเพิ�มใหฝ่้่ายข้าวเน้�องจากิ

ฝ่่ายดำาไดเ้ดินหมากิกิอ่น

[ดาเมะ] - เข้ตฉนวน

พ้� นท่�ริ่่วมกินัจึงไมนั่บวา่เป็ินข้องฝ่่ายไหน ในดา้นกิาริ่จบักิิน 

“ดาเมะ” หมายถึึงจุดท่�ปิิดลมหายใจหมากิ

คำำ�ศัพัท์ห์ม�กล้อ้ม

J: 布石 (fuseki) 
C: 布局 (bù jú) 
K: 포석 / 布石 (po seok)

J: 中盤 (chuban) 
C: 中盘 (zhōng pán)
K: 중반 (jung ban)

J: ヨセ / 寄せ (yose) 
C: 收官 (shōu guān) 
K: 끝내기 (kkeun nae gi)

J: 先手 (sente) 
C: 先手 (xiān shǒu)
K: 선수 (seon su) 

J: 後手 (gote)
C: 后手 (hòu shǒu)
K: 후수 / 後手 (hu su)

J: 当たり (atari)
C: 打吃 (dǎ chī)
K: 단수 / 單手 (dan su)

J: 込み (komi) 
C: 贴目 / 貼目 (tiē mù)
K: 덤 (deom)

J: 駄目 (dame) 
C: 单官 / 單官 (dān guān)
K: 공배 (gong bae)



[โอกิิโกิะ] - ต่อหมากิ

โดยใหว้างหมากิบนกิริ่ะดานหร้ิ่อใหโ้คำมิยอ้นกิลบั เพ้�อ

ทดแทนคำวามแตกิต่างดา้นฝ่่ม้อ ใหเ้ท่าเท่ยมกินั

[จิโกิะ] - จบดว้ยเกิมเสู่มอ

เม้�อจบเกิมทั�งสู่องฝ่่ายนับแตม้ไดเ้ท่ากินั

[โคำะ] - ข้อ้ต่อริ่อง

ในสู่ถึานกิาริ่ณท่์�หมากิเม็ดเด่ยวข้องทั�งสู่องฝ่่ายถ่ึกิจบักิิน

กิลบัไปิกิลบัมาในร่ิ่ปิแบบเดิม จึงม่ “โคำะ” ใช่แ้กิปั้ิญหาน่�

[เซกิิ] - ต่างฝ่่ายต่างริ่อด

กิลุ่มหมากิท่�ริ่อดไปิดว้ยกินั เน้�องจากิแบ่งลมหายใจภายใน

ริ่่วมกินั

[โอบะ] - งานใหญ่

จุดใหญ่ท่�สุู่ดบนกิริ่ะดาน เช่น่ ตำาแหน่งสู่นัเข้า 

[คิำวบะ] - งานด่วน

จุดท่�พ้� นท่�เริ่่งด่วน ท่�ม่ผู้ลกิริ่ะทบอยา่งมากิบนกิริ่ะดาน จึงม่

คำำาวา่ “งานด่วนมากิอ่นงานใหญ่”

[มิอาย] - สู่องทางเล้อกิ

หากิถ่ึกิเล่นทางหนึ�งก็ิยงัเหล้ออ่กิทางหนึ�ง ดั �งสุู่ภาษิิตวา่ “ม่

ทางออกิสู่องทาง”

[ซาบากิิ] - หมากิเบา

กิาริ่สู่ริ่า้งริ่่ปิริ่่างในพ้� นท่�ฝ่่ายตริ่งข้า้มดว้ยกิาริ่เล่นท่�เบาและ

ยด้หยุน่ เช่น่ กิาริ่สู่ละสู่่วนนอ้ยเพ้�อริ่กัิษิาสู่่วนมากิ

J: 置碁 (okigo)
C: 让子棋 / 讓子棋 (ràng zǐ qí)
K: 접바둑 (jeop baduk) 

J: ジゴ / 持碁 (jigo)
C: 持棋 (chí qí)
K: 빅 (bik) / 화국 (hwa guk)

J: コウ / 劫 (ko) 
C: 打劫 (dǎ jié)
K: 패 / 覇 (pae)

J: セキ (seki) 
C: 共活 (gòng huó) / 
   雙活 (Shuāng huó)
K: 빅 (bik)

J: 大場 (oba) 
C: 大场 (dà chǎng)

J: 急場 (kyuba) 
C: 急所 (jí suǒ) 
K: 급한곳 (geub han gos)

J: 見合 (miai) 
C: 见合 (Jiàn hé)
K: 맞보기 (mat bo gi)

J: 捌き / サバキ (sabaki) 
C: 腾挪 (téng nuó)
K: 행마 / 行馬 (haeng ma) ม่คำวาม

หมายคำริ่อบคำลุมท่�แปิลวา่คำวามล้�นไหลหร้ิ่อ

โมเมนตมัข้องหมากิ ท่�บางคำริ่ั�งช่า้บางคำริ่ั�งเร็ิ่ว



[โจเซกิิ] - ร่ิ่ปิแบบมุม

ลำาดบัหมากิบริิ่เวณมุมกิริ่ะดาน โดยพยายามแบ่งปัินใหเ้ท่า

เท่ยมกินั

[เทะซึจิ] - หมากิเด็ด

กิาริ่เล่นท่�ช่าญฉลาดในบริิ่เวณนั�น

[อะจิ] - ทิ� งเช้่� อ

หมากิท่�ตกิอย่ใ่นปัิญหาแต่ยงัสู่ามาริ่ถึใช่ป้ิริ่ะโยช่น์

[เทะนุกิิ] - ทิ� งม้อ

ไปิเล่นท่�ตำาแหน่งอ้�น โดยไมต่อบริ่บักิาริ่เดินหมากิข้องอ่กิ

ฝ่่าย

[ชิ่มาริิ่] - ลอ้มมุม

เป็ินกิาริ่เดินเพิ�มไปิอ่กิหนึ�งหมากิเพ้�อทำากิาริ่ลอ้มมุม

[คำาคำาริิ่] - ต่มุม

กิาริ่เดินเข้า้หาหมากิอ่กิฝ่่ายท่�ยดึมุมอย่่

[ฮาเนะ] - เบ่ยด

กิาริ่เดินหมากิทแยงเพ้�อกิดหวัหมากิฝ่่ายตริ่งข้า้ม

[โคำซุมิ] - หมากิทแยง

กิาริ่เดินหมากิทแยงจากิหมากิฝ่่ายเริ่าท่�อย่บ่นกิริ่ะดาน

J: 定石 (joseki)
C: 定式 (dìng shì) 
K: 정석 / 定石 (jeong seok)

J: 手筋 (tesuji)
C: 手筋 (shŏu jīn)
K: 맥 / 脈 (maek)

J: 味 (aji)
C: 味道 (wèi dào)
K: 뒷맛 (dwis mas)

J: 手抜き (tenuki) 
C: 脱先 (tuō xiān)
K: 손뺌 (son ppaem)

J: 締まり / シマリ (shimari) 
C: 守角 (shǒu jiǎo)
K: 굳힘 (gud him)

J:  掛かり / カカリ (kakari) 
C: 挂角 / 掛角 (guà jiǎo) 
K: 걸침 (geol chim)

J: 跳ね / ハネ (hane)
C: 扳 (bān)
K: 젖힘 (jeoj him)

J: 尖み / コスミ (kosumi) 
C: 小尖 (xiǎo jiān) 
K: 마늘모 (ma neul mo) / 
    입구자 (ib gu ja)



[เคำมะ] - ตามา้

กิาริ่เดินหมากิตามา้จากิหมากิฝ่่ายเริ่าท่�อย่บ่นกิริ่ะดาน

[โมโย] - กิริ่อบอิทธิิพล

กิริ่อบโคำริ่งสู่ริ่า้งข้นาดใหญ่ท่�ม่โอกิาสู่กิลายเป็ินพ้� นท่�

[ปิงน่กิิ] - ปิงน่กิิ

เป็ินริ่่ปิริ่่างข้องกิาริ่จบักิินหมากิหนึ�งหมากิ จึงม่หมากิสู่่�

หมากิคำลา้ยดอกิไมบ้าน

[โฮชิ่] - จุดดาว (จุด 4-4, 10-4, 10-10)

ม่จำานวน 9 จุดบนกิริ่ะดานหมากิลอ้มข้นาด 19×19 

นอกิจากิจะบอกิพิกิดั ยงัเป็ินจุดสู่ำาหริ่บัวางหมากิต่อ

[โคำโมกุิ] - จุด 3-4

บอกิพิกิดัหมากิบนกิริ่ะดาน

[ซานซาน] - จุด 3-3

บอกิพิกิดัหมากิบนกิริ่ะดาน

[ซึเมโกิะ] - โจทยห์มากิลอ้ม

สู่่วนใหญ่จะหมายถึึงโจทยห์มากิเป็ินตาย

[เทวาริิ่] - วเิคำริ่าะหห์มากิ

กิาริ่เร่ิ่ยงหมากิยอ้นไปิมาในร่ิ่ปิแบบอ้�น เพ้�อปิริ่ะเมินคุำณคำา่

หมากิ

J: ケイマ (keima)
C: 飞 / 飛 (fēi)
K: 날일자 / 날日字 (nal-il ja)

J: 模様 (moyo)
C: 模样 / 模樣 (mó yàng)
K: 모양 (mo yang)

J: ポン抜き (ponnuki) 
C: 开花 / 開花 (kāi huā)
K: 빵따냄 (ppang tta naem)

J: 星 (hoshi) 
C: 星位 (xīng wèi)
K: 화점 (hwa jeom)

J: 小目 (komoku) 
C: 小目 (xiǎo mù)
K: 소목 / 小目 (so mok)

J: 三々(sansan)
C: 三三 (sān sān) 
K: 삼삼 (sam sam)

J:  詰碁 (tsumego) 
C: 诘棋 / 詰棋 (jié qí)
K: 사활  (sa hwal)

J: 手割り (tewari) 
C: 手割 (shǒu gē)
K: 수나누기 (su na nu gi)



[เบ่ยวโยมิ] - ต่อเวลา

เม้�อเวลาหลกัิหมดจะเริิ่�มนับวนิาท่ถึอยหลงัในกิาริ่วางหมากิ

หนึ�งตา

[คิำว] - ริ่ะดบัคิำว

ริ่ะดบัช่ั�นข้องม้อสู่มคัำริ่เล่น เริิ่�มจากิริ่ะดบั 30 คิำว จนถึึง

ริ่ะดบั 1 คิำว

[ดั�ง] - ริ่ะดบัดั�ง

ม้อสู่มคัำริ่เล่นจะเริิ่�มจากิริ่ะดบั 1 ดั�ง จนถึึงริ่ะดบั 6 ดั�ง ม้อ

อาช่่พจะเริิ่�มจากิริ่ะดบั 1 ดั�งโปิริ่ จนถึึงริ่ะดบั 9 ดั�งโปิริ่

[โกิะบาน] - กิริ่ะดานหมากิลอ้ม

มาตริ่ฐาน 19×19 เสู่น้ คำวามกิวา้ง 424.2 มม. คำวามยาว 

454.5 มม. เสู่น้หา่งตามกิวา้ง 22 มม. ตามยาว 23.7 มม.

[โกิะเกิะ] - โถึหมากิ

นิยมทำาจากิไม ้ม่หลายข้นาดเพ้�อใหเ้หมาะกิบัคำวามหนาข้อง

เม็ดหมากิลอ้ม

[โกิะอิชิ่] - เม็ดหมากิลอ้ม

เสู่น้ผู่้าศูน่ยก์ิลาง 22.5 มม. (ปิกิติหมากิดำาม่ข้นาดเล็กิกิวา่

เล็กินอ้ย เม้�อหมากิอย่บ่นกิริ่ะดานจะร่ิ่สึู้่กิวา่ม่ข้นาดเท่ากินั)

[โกิะ] - หมากิลอ้ม

ตน้กิำาเนิดจากิปิริ่ะเทศูจ่นกิวา่ 4,000 ป่ิ เผู้ยแพริ่่ไปิทั �ว

เอเช่่ยตะวนัออกิ จากินั�นกิริ่ะจายไปิทั �วโลกิ

[กิิฟุุ] - บนัทึกิเกิมหมากิลอ้ม

ในสู่มยักิอ่นมกัิจดบนัทึกิลงบนกิริ่ะดาษิ แต่ในยุคำปัิจจุบนัมกัิ

ถ่ึกิบนัทึกิในริ่่ปิแบบไฟุลค์ำอมพิวเตอริ่น์ามสู่กุิล .sgf

J: 秒読み (byoyomi) 
C: 读秒 (dú miǎo) 
K: 초읽기 (cho ilg-gi)

J: 級 (kyu)
C: 级 / 級 (jí)
K: 급 (geub)

J: 段 (dan)
C: 段 (duàn)
K: 단 (dan)

J: 碁盤 (goban) 
C: 棋盘 / 棋盤 (qí pán)
K: 바둑판 (baduk pan)

J: 碁笥 (goke) 
C: 棋盒 (qí hé)
K: 바둑통 (baduk tong)

J: 碁石 (go ishi) 
C: 棋石 (qí shí)
K: 바둑돌 (baduk dol)

J: 囲碁 (igo) 
C: 围棋 / 圍棋 (wéi qí) 
K: 바둑 (baduk)

J: 棋譜 (kifu) 
C: 棋谱 / 棋譜 (qí pǔ) 
K: 기보 (gi bo)


