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คÓน�ยม

เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว การ์ตูนญ่ีปุ่นเรื่อง  “ฮิคาร ุ
เซียนโกะ”  โด่งดังมาก  การ์ตูนเรื่องนี้เขียนโดยทีมงานของ
คุณอุเมะซะวะ1 ซึ่งเป็นนักหมากล้อมอาชีพสาวและสวยสุด ๆ  
(ตอนน้ันเธอยังโสด จึงเป็นขวัญใจของนักเล่นหมากล้อมชาว
ญี่ปุ่นทั่วประเทศ)

การ์ตนูเรือ่งนี ้นอกจากได้รบัความนยิมอย่างสงูในญ่ีปุน่
แล้ว  ยังได้รับการแปลเป็นภาษาจีน ภาษาไทย และอีกหลาย
ภาษา จนท�าให้ประชากรท่ีเล่นหมากล้อมเพ่ิมข้ึนอย่างคึกคัก
ทั่วโลก

เป็นเร่ืองดีอย่างย่ิงท่ีมีการน�าหมากล้อมมาน�าเสนอ 
ในรูปแบบการ์ตูน ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ  ชอบอ่านอยู่แล้ว  เด็ก ๆ  
จึงหันมาสนใจเล่นหมากล้อมกันมากขึ้น  นับได้ว่าเป็นเทคนิค 
การเผยแพร่หมากล้อมที่ได้ผลดีอย่างยิ่ง 

เมื่อมีการ์ตูนชุด  เซียนโกะ ที่แนะน�าผู้หัดเล่นหมาก
ล้อมมือใหม่ให้เข้าใจกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทท่ีถูกต้องในการ 
เล่นหมากล้อมพิมพ์จ�าหน่ายเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย จึงถือ
เป็นหน้าที่ของผมซึ่งจะต้องช่วยสนับสนุนโดยการเขียนค�านิยม
ให้ ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่หมากล้อมอย่างเอาเป็นเอาตายใน
ประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน 

หวังว่า การ์ตนูชดุน้ีจะเป็นท่ีชืน่ชอบของผู้อ่าน และขยาย
จ�านวนผูส้นใจเล่นหมากล้อมเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ 

       
ด้วยความปรารถนาดี

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

1 อุเมะซะวะ ยุกะริ นักเล่นโกะระดับ 5 ดั้ง



พัฒนาทักษะไปอีกขั้น ก้าวสู่การเล่นหมากล้อมระดับพื้นฐาน 14 คิว 
กันเถอะ! ในทีส่ดุกิล คูป่รบัของชนุก็ปรากฏตวัขึน้การดวลฝีมอืระหว่าง 2 จอมยทุธ์ 
สุดฮาแห่งวงการหมากล้อมจะเป็นเช่นไรนะมิตรภาพบนทางสายหมากได้ถือ
ก�าเนิดขึ้น ณ บัดนี้แล้ว...

ผลวิจัยโครงการการศึกษาผลของการเล่นหมากล้อมท่ีมีต่อเชาวน์ 
ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเผชิญปัญหา และความคิดเชิง 
ระบบ โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย 
มหิดล  พบว่ากีฬาหมากล้อม มีประโยชน์ต่อผู ้เล่นหลายด้าน  เช่น  ท�าให้มี 
จินตนาการที่ดีขึ้นถึงร้อยละ  72 มีผลต่อการคิดนอกกรอบร้อยละ  68  ผู้เล่น 
หมากล้อมมีความสุขร้อยละ 80 ช่วยให้คิดเร่ืองต่าง ๆ  อันเก่ียวข้องกับการเรียนได้ 
เร็วขึ้นร้อยละ 56 ช่วยส่งเสริมทักษะการประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นร้อยละ 80 
และวางแผนเรื่องต่าง ๆ  ในชีวิตประจ�าวันได้รอบคอบขึ้นร้อยละ 76 เป็นต้น 

หนังสือการ์ตูนชุด เซียนโกะ จะช่วยไขข้อข้องใจเรื่องต่าง ๆ  ของเกมหมาก
ล้อม  เช่น กฎ กติกา มารยาท และเทคนิคการเล่นที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 
ขั้นมือสมัครเล่นเพ่ือต่อยอดไปสู่ระดับมืออาชีพ ด้วยแบบฝึกหัดหมากล้อมแบบ 
ง่าย ๆ  ทีน้่อง ๆ  สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองทัง้ 15 บทเรยีน อย่ามวัรอช้า นบัจากนี ้
ทุกค�าถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเกมหมากล้อมก�าลังจะถูกเฉลย

เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม! แล้วเดินทางข้ึนเขามังกรเร้นไปพร้อมกับชุน 
เพื่อไปค้นหาเคล็ดวิชาหมากล้อมจากเซียนเหยียบเมฆกันเถอะ

นานมีบุ๊คส์

คÓนÓ
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ปีศาจค้างคาวกินคน

ตอนที่ 1

หึๆๆ

ตาข่าย

มาให้ข้ากิน
ซะดีๆ 

ปีศาจค้างคาว!
เสร็จฉันแน่

เหวอ
เจ้าคือ…

ข้าคือชุน!
ผู้พิชิต

ปีศาจไงล่ะ

เคร้ง
เคร้ง
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เสร็จกัน
หนีไม่ได้

โดนผ้ายันต์
ล้อมแล้ว!

ว้าก!

อะไรนี่!

นี่คือการจับกิน
แบบ “ขั้นบันได”

โชคดท่ีีมีน�า้
รอดแล้ว!

ตมู

อ๊ะ! ในน�้า 
ติดผ้ายันต์
ไม่ได้นี่นา!

เกือบจะ
จับได้
แล้วแท้ๆ

เรื่องก็เป็น
แบบนี้ละ

อืม งั้นลองแผนนี้สิ สมมติหมากขาวนี้ คือ
ปีศาจค้างคาว นาย

ลองจับดูสิ
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ฉันจะวาง  
เพื่อไล่จับ

ถ้าฉันหนี
แบบนี้ล่ะ

ฉันก็จะไล่จับ
น่ะสิ

อ้าว! หมากขาว
ต่อกันแล้ว

ฮิๆๆ

เหมือนกับที่
ปีศาจค้างคาว

หนีลงน�้า
ไงล่ะ

แต่ถ้าวาง 
ตรงนี้

พอขาววาง 
 นายก็ปิดด้วย  ซะ

รอขาววาง  ก่อน 
แล้วนายก็วาง  

ว้าว!

สุดยอดเลย! วิธีนี้
เรียกว่าอะไรหรือ

นี่คือ 
“ตาข่าย”
ไงล่ะ



ฉึก
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วันต่อมา

หยุดนะ!

ฮ่าๆ 
หนีลงน�้า

ก็รอดแล้ว!

เสา
ศักดิ์สิทธิ์!

จ๊าก!!

ล…ลงน�้าไม่ได้ร ึเนี่ย

แต่ยังไงก็ต้องหนี

ไปทางน้ันดีกว่า

หา!

ผ้า
ยันต์!

ไปทางแคบก็ได้

หยุด!

อ๊ะ!

ส�าเร็จ!
นี่แหละ

วธิจัีบแบบ
ตาข่าย

อ๊าก! 
ถูกจับ
จนได้



12

ตาข่าย

เนื้อหา
ในบทนี้

เด็ก ๆ  จะได้เรียนรู้ว ิธีการวางตาข่ายเพื่อจับกินหมาก

การวางตาข่ายไม่ใช่การอะตาริโดยตรง แต่เป็นวิธีไล่จับกินหมาก
โดยการล้อมไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามหนีไปได้

วางหมากด�า

 ตรงนี้

พอขาววางหมาก
ขาว  ก็ปิดด้วย
หมากด�า 

เมื่อขาววางหมาก
  ก็จับด้วยหมาก

ด�า 

ว้าว! การ
วางตาข่าย

1
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การวางตาข่ายคือวิธีไล่จับกินหมาก โดยการล้อมไม่ให้
ฝ่ายตรงข้ามหนไีปได้

พื้นฐานโกะ

เริ่มวางตาข่ายด้วยหมากด�า  พอขาววางหมาก  ปิดด้วยหมากด�า 

เริ่มวางตาข่ายด้วยหมากด�า  แล้วไล่ต้อนไปตามล�าดับ



บทเรียน
เซียนโกะ

14

ถ้าหมากขาว  จะหนีจากตาข่ายของหมากด�า 
หมากด�าต้องวางดักตรงจุดไหน

เรยีนรู้พื้นฐาน 

เฉลยหน้า 181
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บทเรียน
เซียนโกะ
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ลองฝึกจับกินหมากขาวด้วยการวางตาข่าย

ฝึกแก้ปัญหา

เฉลยหน้า 181


