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Koma  “โคมะ” ค�าสั้นๆ ที่ใช้เรียกของเล่นของคนญี่ปุ่น  
 (ที่คนไทยก็รู้จักดี) Koma ความหมายของชาว

ญี่ปุ่นคือ “ลูกข่าง” คนญี่ปุ่นถือได้ว่ามีความผูกพันธ์กับของเล่นชนิดนี้
มาก และสืบทอดต่อกันมาหลายศตวรรษ มนุษย์รู้จักการเล่นลูกข่าง
โดยสนันิษฐานว่า น่าจะเริม่มาจากการน�าเมลด็ของผลไม้มาหมนุเล่น 
โดยเชื่อกันว่า ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถัง ได้ปรับปรุงของเล่นชนิด
นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ส�าหรับการก�าเนิด Koma “ลูกข่าง” ในญี่ปุ่น ถึงแม้จะมีแนว
ความคดิทีว่่า ลกูข่างในญีปุ่น่ เป็นของทีน่�าเข้ามาจากจนีโดยผ่านทาง
อาณาจักร โกงุเรียว ประเทศเกาหลี เข้ามาในญี่ปุ่น ในราวศตวรรษที่ 
8 แต่ว่าจากซากโบราณสถานในญี่ปุ่น เช่น ซากพระราชวังของ ฟูจิ
วาระ และเฮอิโจเคียว ได้มีการค้นพบสิ่งของที่ท�าจากไม้ มีลักษณะ
เหมือนลูกข่าง หรือ โคมะ ในภาษาญี่ปุ่น จึงสันนิษฐานได้ว่า ลูกข่าง 
หรือโคมะ ในญี่ปุ่นมีมาตั้งแต่ในราวศตวรรษที่ 7-10 แล้วโดยสิ่งที่พบ
ส่วนมากจะมลีกัษณะเป็นลกูข่างทีใ่ช้แส่ตที�าด้วยไม้ จากร่องรอยของ

หลกัฐานข้างต้น จงึมคีวามคดิเหน็ทีว่่าลกูข่างในญีปุ่น่น่าจะมมีานาน
แล้ว และก็ได้มีการผสมผสานกับลูกข่างที่มาจากจีนจึงได้เกิดเป็น 
ลูกข่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของญี่ปุ่น 

ในหนังสือ “นิฮอนโชไก” ที่มีเนิ้อหาเกี่ยวกับ พระจักรพรรดิ
ของญี่ปุ่นปรากฏค�าว่า “โกะเอะ” ซึ่งสันนิษฐานว่าหมายถึง “โคมะ” 
นัน่เอง ในสมยัเฮอนั (ค.ศ. 795-1191) ลกูข่างในญีปุ่น่ จะยงัไม่ได้ถกู
เรียกด้วยค�าว่า “โคมะ” โดยลูกข่าง จะถูกน�ามาใช้ในในงานพิธีของ
ราชส�านัก ซึ่งจะถูกเรียกว่า “โกะมะทสุกุริ”(Komatsukuri) หรือไม่ก็ 
“โกะมะทสุบุริ” (Komatsuburi) จนถึง ในราวศตวรรษที่ 14 ค�าว่า  
“โคมะ” จึงได้ปรากฏขึ้นในหนังสือ “ไทเฮอิกิ” และในภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืของญีปุ่น่ช่วงสมยัเมจแิละไทโช ตอนต้น มคี�าทีเ่รยีกลกูข่าง 
หรือโกะมะว่า “ซุงุริ” หรือ “ซุนงุริ”

ลูกข่าง นั้นเป็นที่นิยมในยุโรป ระหว่างศตวรรษที่ 18 และ 19 
แต่ว่าลกูข่าง ได้รบัการพฒันาอย่างมากมายในสมยัเอโดะ ในประเทศ
ญีปุ่น่ โดยลกูข่างในสมยัเอโดะนัน้ ได้พฒันาให้สามารถหมนุได้ดเีป็น

ศึกสร้างสรรค์ ของอุตสาหกรรมไทย

Koma
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เวลายาวนาน และมคีวามน่ิงแม่นย�า ลูกข่างหรือโกะมะ ในญีปุ่น่ได้รบั
ความนิยมเล่นในหมู่ผู้ใหญ่ เป็นอย่างมากในสมัยของ โชกุนโทะก ุ
งะวะ สึนะโยะชิ ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยเอะโดะเจริญรุ่งเรืองถึง 
ขีดสุด

เรียกว่า สมัยเง็นโระกุ (元禄時代 Genroku jidai : ปีค.ศ. 
1688-1704) จนถงึช่วงปลายของ สมยัเอโดะ “โกะมะ” กไ็ด้กลายเป็น
ของเล่นของเด็กๆ ไปโดยสมบูรณ์

ลูกข่างในญี่ปุ่นนั้น มีอยู่หลากหลายชนิด โดยจะมีรูปร่าง 
ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ และสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

“คิโนะมิ” เป็นลูกข่างชนิดท่ีเก่าแก่ และแพร่หลายไปทั่วโลก 
ท�ามาจากผลของต้นโอ๊ก แล้วใช้ไม้เสยีบเข้าไปเป็นแกน แล้วใช้นิว้ดีด

“บะอิโกะมะ” เป็นลูกข่างท�าจากเปลือกหอยอุมิบะอิ (หอย
สังข์) ที่ดึงเนื้อออกไปจนหมดแล้วและตัดส่วนบนท้ิง ใส่ดินเหนียว 
ขี้ผึ้งหรือ ตะกั่ว เข้าไป แล้วน�ามาหมุน ลูกข่างชนิดนี้ เป็นที่นิยมมาก
ในสมัยเอโดะ โดยเฉพาะที่ เกียวโตและโอซาก้า

“ทะทะกิโกะมะ” เป็นลูกข่างรูปทรงกรวยกลม เล่นโดยใช้แส้ตี
ให้หมุน และเมื่อแรงหมุนอ่อนลง ก็จะใช้แส้ตีอีกเพื่อให้หมุนต่อไป

“เซะนิโกะมะ” เป็นลูกข่างที่ท�าจากเหรียญโบราณ ที่มีรู 
ตรงกลาง จ�านวนหลายๆ เหรียญมาวางซ้อนกัน และน�าพู่กัน มา 
เสียบไว้ในร ูจากนัน้กเ็อาไม้ไผ่มาเสยีบในด้ามนัน้อกีท ีและท�าให้หมนุ
โดยการดึงด้วยเชือก

“เคยีวกโุกะมะ” หรอื “ฮากาตะโกะมะ” เป็นลกูข่างอกีชนดิหนึง่ 
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากได้รับการพัฒนาขึ้นท่ี ภูมิภาค ฮากาตะ 

เป็นลกูข่างทีท่�าจากไม้โดยมแีกนกลางเป็นเหลก็ เป็นลกูข่างทีม่รีะยะ
เวลาในการหมุนนานมาก จนท�าให้ผู้เล่นสามารถโชว์ลีลาต่างๆ นาๆ 
ได้ โดยในปี ค.ศ.1700 ฮัทสุทาโร ชาวเมืองฮากาตะที่ย้ายไปอยู่ 
เกียวโต ได้จัดแสดง “เคียวกุโกะมะ” หรือ “ฮากาตะโกะมะ” ขึ้น และ
ประสบความส�าเร็จอย่างมาก จนได้รับความนิยมไปถึง เอโดะ ซึ่ง 
หลังจากนั้นการแสดง “เคียวกุโกะมะ” ก็ได้ชื่อว่า เป็นการแสดงที่
โลดโผนอย่างหนึ่ง ของญี่ปุ่น

“นะเงะโกะมะ” เป็นลูกข่างชนิดที่นิยม และแพร่หลายไป 
ทั่วโลก โดยเป็นลูกข่าง ที่ท�าให้หมุนใช้การพันเชือกแล้วขว้างออกไป 
(ซึ่งในบ้านเรา คงจะคุ้นเคยกันดีกับลูกข่างชนิดนี้)

จากการพัฒนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป “โคมะ” จึงเป็นที่รู้จัก
ไปทัว่โลก และมกีารพฒันาให้เป็นของเล่นทีม่รีปูแบบหลากหลายมาก
ย่ิงขึ้น ตลอดจนเป็นอุปกรณ์ทดลองในภาคการศึกษาของ คณะวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ อาชีวศึกษา และกว้างขวางไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ต่างๆ 

สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น่) ผูส้นบัสนนุการแข่งขนั
โคมะ ระดับโลกรอบคัดเลือก 2015 อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะจัดขึ้น
ภายในงาน Metalex 2014 วนัเสาร์ที ่22 พฤศจกิายน 2557 ศูนย์แสดง
สินค้านานาชาติไบเทค เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มี
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ โดยน�าเอาองค์ความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด 

การแข่งขันโคมะ ระดับโลกรอบคัดเลือก 2015 “โคมะ” 
เป็นการแข่งขันโดยใช้การต่อสู้ตัวต่อตัวของช่างฝีมือ นักวิศวกรของ
บรษิทัอตุสาหกรรมการผลติต่างๆ ด้วยการประดษิฐ์ขึน้มาอย่างภาค-
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ภมิูใจ โคมะท่ีใช้มเีส้นผ่านศนูย์กลางต�า่กว่า 20mm ซึง่ถอืได้ว่ามขีนาด
ทีเ่ลก็กว่าเหรยีญบาทเสียอีก โคมะขนาดเล็กจิว๋ท่ีถูกออกแบบมาด้วย
ความทุ่มเท ฝีมือ เทคนิค ที่บ่งบอกถึงการเป็นบริษัทของตัวเอง 
จะท�าการโชว์ลวดไม้ลายมือของนักอาชีพที่โดยปกติแล้วจะซ่อนอยู ่
ในตวั โคมะ และจะปรากฎออกมาปะทะกนับนโดะเฮยีว เป็นการต่อสู้
ที่เดิมพันไปด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ

รูปแบบการแข่งขัน

จัดการแข่งขันรูปแบบทัวร์นาเม้นท์แบบพบกันหมดในรอบ 
คัดเลือก แข่งแบบแพ้คัดออก ในรอบรอง และรอบชิงชนะเลิศ 
(จับฉลากแบ่งกลุ่มในวันแข่งจริง) ผู้ชนะการแข่งขัน 2 ทีมสุดท้าย จะ
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โคมะ ระดับโลกที่โยโกฮาม่า ไดซัมบาซิฮอล 
ประเทศญี่ปุ่น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2558 น้ี

กฎ กติกา 

แข่ง 1 ต่อ 1 บนโดเฮียว (ริงแข่งโคมะ) เพื่อตัดสินผู้ชนะด้วย
กฎ กติกา ที่ได้ตั้งไว้ต่อไปนี้

1.  ใช้นิ้วมือหมุนโคมะด้วยมือข้างเดียว
2.  เมื่อโคมะหยุดหมุนก่อนโคมะของคู่ต่อสู้ หรือโคมะออก

นอกโดะเฮียว ถือว่าแพ้
3.  รอบคัดเลือกแข่งแบบพบกันหมด แข่งสามครั้งต่อ 1 คู่  

ผู้ที่ชนะ 2 ใน 3 ครั้งจะถือเป็นผู้ชนะ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะ
เลิศจะท�าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก เมื่อชนะ 2 ใน 3 ครั้งจึงจะเป็น
ผู้ชนะในการแข่งขัน

4.  ผู้ชนะเก็บโคมะ ของคู่ต่อสู้ที่แพ้ไว้เป็นของตน ดังนั้น 
ผู้ชนะจะได้โคมะ ไว้เป็นของตนทั้งหมด

5.  เส้นผ่านศนูย์กลางของโคมะเมือ่อยูใ่นสภาพทีน่ึง่ก่อนแข่ง
จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 มม ไม่จ�ากัดวัสดุ ความหนัก 
และรูปทรง

6. ไม่อนญุาตใิห้โคมะมจีดุสมัผสัพืน้ 2 จดุในเวลาหมนุ และ
ไม่อนุญาติให้โคมะ เปล่ียนจุดหมุนหรือกลับแกนหมุนในขณะก�าลัง
หมุนอยู่

 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

นติบิคุคล หรอืกลุม่คน บรษิทัในประเทศไทย และบรษัิทญ่ีปุ่น
ในเมืองไทยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สถาบันเทคโนโลยี หรือ
มหาวิทยาลัยฯลฯ

ส.ส.ท. ในฐานะของการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจึง
มุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของ ส.ส.ท. ที่สนับสนุนให้เกิดการเผย
แพร่วิทยาการ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงที่สุดเพื่อเป็นการน�าพาให้ภาคอุตสาหกรรม บุคลากรสายงานได้
ฝึกฝนความสามารถตามหน้าที่ ที่ได้ปฎิบัติจริงอย่างสร้างสรรค์ สู่
การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันอุตสาหกรรมบนเวทีประชาคม
อาเซียนได้อย่างภาคภูมิ 

โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการสมัคร และการ
จดัการแข่งขนัได้ทีh่ttp://th.komataisen.asia/th/home.php ร่วมชม 
และเชยีร์ความแขง็แกร่งด้วยวทิยาการจากภาคอตุสาหกรรมพร้อม
กัน วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาต ิ
ไบเทค ภายในงาน Metalex 2014 TPA

news


