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สำหรับในเดือนแปดนี้ ขอพูดถึงเรื ่องราวความเชื่อของชาวจีนที่เกี ่ยวกับ

ตัวเลข โดยที่มาของความเชื่อเรื่องตัวเลขนี้ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นเนื่องจากคำพ้องเสียง แต่ก็มี

บางส่วนที่เกี่ยวพันกับรูปร่างของตัวเลขนั้นๆ  

ความเชื่อที่เกี่ยวกับคำพ้องเสียงในภาษาจีนจะมีทั้งพ้องเสียงกับคำที่เป็นมงคลและไม่

เป็นมงคล ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการออกเสียงภาษาจีนต่างกันตามแต่ละพื้นที่ ทำให้มี

หลายสำเนียง ดังเช่น เลข 8 ที่ชาวจีนถือว่าเป็นเลขมงคล เพราะเลข 8 八 (bā ปา) คำนี้จะ

พ้องเสียงกับคำว่า 发 (fā ฟา) ซึ่งมีความหมายว่า ความเจริญ ความเฟื่องฟู ความร่ำรวย 

ที่มาของความเชื่อนี้เกิดขึ้นเพราะว่าที่ มณฑล 发南 และที่ 发发 จะออกเสียงคำว่า 发财 

(fācái ฟาไฉ) เป็น ปาไฉ จึงทำให้รู้สึกว่าเลข 8 เป็นเลขแห่งสิริมงคลและทำให้เกิดการแพร่-

หลายไปทั่วเมืองจีน ดังที่เห็นได้ชัดจาก เมื่อคราวจัดงานกีฬาโอลิมปิก วันที่ 8 เดือน 8 ปี 

2008 เวลา 08.08 นอกจากจะหมายถึงความเจริญ จากเลข 8 แล้ว ยังมีความหมายที่เป็น

มงคลอีก คือ วันที่ 8 เดือน 8 ของจีน ถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง จีนจึงเลือกเอาวันที่ 8 

เดือน 8 แล้วเลือกเอาเวลา 8.08 ต่อเข้าไปอีกเพราะว่าจะมีเลข 8 รวมกัน ถึงห้าตัว ซึ่งในวัน

เริ่มฤดูใบไม้ร่วงนี้คนจีนจะมีคำพูดว่า 五谷发登 (wŭgŭfēngdēng อู๋กู่เฟิงเติง) นั่นก็คือเลข

แปดทั้งห้าตัวจะไปหนุน ธัญพืชทั้งห้าชนิด อีกทั้งประโยค 五谷发登 แปลว่าธัญพืชห้าชนิด

เก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความหมายของคำว่า 收发 (shōuhu ò โซวฮั้ว) 

นั่นก็คือแปลตรงๆ ว่าการเก็บเกี่ยว แต่ยังมีความหมายอื่นได้อีก คือหมายถึง สิ่งที่ได้รับหรือ

ประสบการณ์ที่ได้รับด้วย ดังนั้นคนจีนจึงถือว่านอกจากจะได้ประสบการณ์และสิ่งดีๆ แล้ว ยัง

เป็นเคล็ดที่หมายถึงคนจีนนั้นจะเก็บเกี่ยวคะแนนได้มากและในปัจจุบันชาวจีนยังนิยมหาเลข

โทรศัพท์มือที่มีเลข 8 และจะนิยมเลข 888 เรียงติดกัน แต่บางคนก็ไม่นิยม 8888 เรียงกัน 

เพราะถ้าเลขแปดสี่ตัวเรียงกันชาวจีนจะพูดว่า 四发八 (sìgèbā) อ่านว่า ซื่อเก้อปา ซึ่งคำว่า 

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

อรพรรณพัฒนวาณิชชัย

四 (ซื ่อ) จะมีเสียงที่ไปพ้องคำกับว่า 死 

(สื่อ) ที่มีความหมายว่า ตาย เมื่อรวมกันก็

จะมีความหมายว่า เสียชีวิตก่อนที่จะร่ำรวย 

แต่สำหรับบางคนก็ไม่ถือเรื่องนี้ ดังนั้น เลข 

8888 ของหมายเลขโทรศัพท์จึงสามารถขาย

ได้หลายแสนหยวนเลยทีเดียว  

สำหรับความเชื่อที่เกี่ยวพันกับรูปร่าง

ของตัวเลขนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่รูปร่าง

วงกลมของเลข 0 ซึ่งในภาษาจีนคำว่า กลม 

发 (yuán หยวน) จะออกเสียงคล้ายกับคำ

ว่า 发 (tuán ถวน) ซึ่งเมื่อ发 (tuán ถวน) 

เป็นคำคุณศัพท์จะหมายถึงกลมและ 发   

(tuán ถวน) ยังใช้มากในคำว่า发发 (tuánji 

ถวนเจี๋ย) ที่มีความหมายว่ารวมกัน สามัคคี

กันและที ่สำคัญที ่สุดคือคนจีนยังมีคำว่า 

发发 (tuán yuán ถวนหยวน) ซึ่งแปลว่า 

หวนกลับมาอยู่พร้อมกัน ทั้งนี้ในประเทศจีน 

วันครอบครัวก็เรียกว่า 发发发 (tuányuánji 

ถวนหยวนเจี๋ย) ดังนั้นคนจีนจึงชอบเลข 0 

ด้วยเช่นกัน เพราะจำนำพามาซึ่งความหมาย 

ที่ว่าครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวและอยู่ร่วม

กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา  

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมี

ตัวเลขอื่นๆ ที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นที่นิยมและ

แพร่หลายเท่ากับเลข 8 แต่คนจีนก็ให้ความ

ชื่นชอบและมักจะนำมาใช้ เช่น 

เลข 3 三 (sān ซาน) โดยชาวจีน

โบราณมีความเชื ่อว่าเลข 3 เป็นตัวเลขที ่

ขยายออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเลขที่

เป็นเท่าตัวของเลข 3 ก็จะมีความหมายของ

เลขสามแฝงอยู่ มีคำมงคลจากเลข 3 เช่น  

ตวัเลขมงคล
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คำว่า 三三不发 (sānsānb jìn ซานซานปู๋จิ้น) หมายถึงการขยาย

ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

เลข 6 六 (liù ลิ่ว) ในบางท้องถิ่นของจีนการออกเสียงเลข 6 

มีเสียงไปพ้องกับคำว่า 溜 ที่มาจากคำว่า 发溜 (shùnliú ซุ่นหลิว) 

หมายถึง ราบรื่น ไม่มีอะไรติดขัด จึงเกิดเป็นคำที่นิยมพูดกันว่า 

六六无发 (liùliùwúqióng ลิ่วลิ่วอู๋ฉง) ซึ่งมีความหมายว่า ชีวิต

ราบรื่นไม่ลำบากยากแค้นและยังมี 六六大发 หรืออาจนำเลข 6 (六) 

สองตัวข้างต้นรวบพูดเป็น 大发六 ก็ได้ โดยให้ความหมายเหมือน

กันว่า ชีวิตลื่นไหลไปดังความปรารถนา จึงเป็นคำมงคลอีกหนึ่งคำที่มี

ความเชื่อเรื่องตัวเลขอยู่ด้วย 

เลข 7 七 (qi ชี) คนจีนทางเหนือเชื่อ

ว่าเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ให้ความหมายดีและเป็น

สิริมงคล เพราะเลข 7 ไปพ้องเสียงกับคำว่า 起 

(qĭ ฉี่) ที่มีความหมายว่า ขึ้น 

เลข 9 九 (jiŭ จิ่ว) ซึ่งชาวจีนก็ถือว่า

เป็นเลขที่ดีอีกหนึ่งเลขเพราะว่าเลข 9 เสียงยัง

ไปตรงกับคำว่า 久 (jiŭ จิ่ว) ที่แปลว่า ยั่งยืน 

คนจีนยังถือเป็นเลขสุดท้ายของชุดตัวเลข ใน

อดีตกาลจึงถึอว่าเป็นเลขดี เพราะเป็นเลขที่สูง

ที่สุด ไม่มีอะไรสูง หรืออยู่เหนือไปกว่าเลข 9 

อีกแล้ว 

โดยในปัจจุบันนี้คนจีนยังนิยมนำตัวเลข

ต่างๆ มาเรียงต่อกัน เพื ่อให้เกิดเป็นคำและ

ความหมายที่ดีขึ้น โดยเป็นที่นิยมมากในหมู่วัย

รุ่นที่นำตัวเลขมาต่อกันแทนความหมายคำต่างๆ 

ในการส่งแมสเสจ หรือว่าการแชทกันบนอิน-  

เทอร์เน็ต รวมไปถึงใช้ตัวเลขแทนการอวยพร

ต่างๆ อย่างเช่น  

000008 มีความหมายของ ความสามัคคี จากเลข 0 และเมื่อ

เลข 0 เรียงกันห้าตัวยังมีความหมายถึงคำว่า 我 (wŏ) ที่แปลว่าฉัน 

และจบท้ายด้วยเลข 8 แห่งความร่ำรวย   

58 หมายถึง  我发 (wŏfā หว่อฟา) คือ ฉันร่ำรวย นั่นเอง  

168 หมายถึง 一路发 (yīlùfā อี๋ลู่ฟา) ในเลขชุดนี้เลข 6 

จะนำไปพ้องกับ 路 (ลู่) ที่แปลว่าหนทางและเลข 8 คือ 发 ที่แปลว่า 

ร่ำรวย คือ หนทางไปสู่ความร่ำรวย   

518 หมายถึง 我要发 (wŏyàofā หว่อเหย้าฟา) คือ ฉันจะ

รวย 

9999 หมายถึง 发发久久 (chángchángjiŭjiŭ ฉางฉาง

จิ่วจิ่ว) ยั่งยืนนาน 

668 หมายถึง 路路发 (lùlùfā ลู่ลู ่ฟา) ตลอดทางมีแต่

ความร่ำรวย 

898 หมายถึง 发就发 (fājiùfā ฟาจิ้วฟา) รวยยิ่งรวย 

899 หมายถึง 发久久(fājiŭjiŭ ฟาจิ๋วจิ่ว) ร่ำรวยตลอดไป 

514 หมายถึง 我要死 (wŏyàosĭ หว่อเหย้าสื่อ) เลขนี้มี

ความหมายไม่เป็นมงคล เพราะว่ามีความหมายว่า ฉันอยากตาย 

九九同心 (jiŭjiŭtóngxīn จิ่วจิ่วถงซิน) = 久久同心 

(jiŭjiŭtóngxīn จิ่วจิ่วถงซิน) ความหมาย คือ 

รักกันไปนานๆ คำนี้เป็นคำที่วัยรุ่นนิยมใช้ เอา

ตัวเลขที่มีความหมายที่เป็นมงคลมาใช้แทนตัว

อักษรจีนที่โดยอาศัยคำพ้องเสียง 

นอกจากนี้ชาวจีนถือว่าเลขคู่เป็นเลขที่ดี 

เพราะคือการอยู่คู่กัน แต่สำหรับการให้เงินเป็น

ของขวัญหากให้ 200 หยวน ก็จะน้อยเกินไป

และถ้าให้ 400 หยวนก็จะไม่ดีเพราะว่าเลข 4 มี 

ความหมายไม่เป็นสิริมงคล จึงเหลือเพียงเลข 6 

และเลข 8 และถ้าหากให้ 800 หยวนก็จะมาก

เกินไป จึงนิยมให้ 600 หยวนเป็นมาตรฐาน  

จากความเชื่อเรื่องตัวเลขของชาวจีน จะ

เห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเกี ่ยวพันกับความ

ร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ โดยเรามักจะ

เห็นว่าชาวจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในบ้าน

เรามักนำรากฐานความคิดที่เป็นสิ่งมงคลเหล่านี้

มาประกอบกับความขยันขันแข็งและมุ ่งมั ่น

ตั้งใจทำงาน เพื่อที่จะร่ำรวยมีเงินมีทองไม่ให้

ตนเองและครอบครัวลำบากและยังเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เรื่องราวที่พูดสืบทอดกันมาเกี่ยวกับเลขสิริมงคลของ

คนจีนก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านำมาซึ่งสิริมงคล

จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนจีน หรือคนชาติใด

ในโลกหากมีความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล ไม่หลงงมงาย

จนเกินไป บวกกับความตั้งใจขยันขันแข็งแล้วก็สามารถนำพาให้ชีวิต

พบกับความสำเร็จได้เช่นกัน 




