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ผู้้�
เข้ยีนเชื�อวัา่ในแตล่ะประเที่ศั คนแตล่ะเชื�อชาติมคีวัาม

เชื�อในเรื�อง “ตวััเลข้ (数字：すうじ：Suuji)” ที่ี�แตก้ตา่ง

ก้ัน อย่างเช่นในประเที่ศัไที่ย คนไที่ยจะชอบ้เลข้ 9 “เก้้า” เนื�องจาก้

เป็นเลข้ที่ี�พิ่้องเสู่ียงก้ับ้คำวั่า “ก้้าวั” ที่ำให้เชื�อวั่าเป็นเลข้ที่ี�จะที่ำให้

ก้้าวัหน้า เลข้ 9 สู่ำหรับ้คนไที่ย จึงถือวั่าเป็นเลข้มงคล สู่ำหรับ้คน

ญี�ปุ�น จะมีควัามเชื�อเรื�องตวััเลข้เป็นอยา่งไร เรามาด่ไปพิ่ร้อม ๆ  ก้นั

ในบ้ที่ควัามนี�ได้เลยครับ้

เริ�มต้นจาก้ “เลขที�เป็นมงคล (縁起のいい数字：えん
ぎのいいすうじ：Engi no ii Suuji) ก้ันก้่อนเลยครับ้ เบ้ื�องต้นเลย

ตามที่ี�เคยไดย้นิมา คนญี�ปุ�นมแีนวัโนม้จะชอบ้ “เลขคี� (奇数：きす 
う：Kisuu)” มาก้ก้วั่า “เลขคู่ (偶数：ぐうすう：Gusuu)” เพิ่ราะ 

อาจจะว่ัา ถ้าเป็นเลข้ค่ ่เลข้ค่่สู่ามารถหารได้ลงตวััจนหมด จงึเหมอืนกั้บ้ 

วั่าควัามเป็นมงคลก้็จะถ่ก้หั�น ถ่ก้หารออก้ไปจนหมดเช่นก้ัน

มาต่อก้ันที่ี� เลข้ที่ี� เป็นมงคลข้องคนญี�ปุ�น ถ้าเป็นเลข้ 

หลกั้เดยีวั คนญี�ปุ�นจะมคีวัามเชื�อวัา่ เลข้ที่ี�เปน็มงคลคอืเลข้ “3 (三：さ 
ん：San)” “5 (五：ご：Go)” และ “8 (八：はち：Hachi)” ครบั้ จะเหน็

วัา่เลข้หลกั้หนว่ัยที่ี�คนญี�ปุ�นชอบ้ เปน็เลข้คี�ไปแลว้ัถงึ 2 ตวััครบั้ ตาม

ที่ี�ผ่่เ้ข้ยีนเคยไดย้นิมา มาเข้า้ถงึเหตผุ่ลในก้ารชอบ้แตล่ะเลข้ก้นัครบั้ 

เริ�มต้นที่ี�เลข้ 3 ครับ้ เลข 3 จะอ่านได้หลายเสีู่ยงครับ้ 

ที่ั�งเสียงของญี�ปุ�นเองที�เรยีกว่า 訓読み：くんよみ：Kunyomi และ 

เสียงจนี หรอ่ 音読み：おんよみ：Onyomi ซึ่ึ�งรวัม ๆ  ออก้มาก้จ็ะ 

มีนับ้ตั�งแต่ San, Mi, Mitsu หรือ Mittsu และเที่่าที่ี�ผ่่้เข้ียนเคยได้ 

รบั้ที่ราบ้มา ก้ารทีี่�คนญี�ปุ�นชอบ้เลข้ 3 จะมีหลายเหตุผ่ล หลายตำนาน 

หนึ�งในนั�นคือ ถ้าเป็นเลข้ 3 เสู่ียงหนึ�งข้อง 3 ในภาษาญี�ปุ�น ไปพิ่้อง

ก้บั้เสีู่ยงข้องคำวัา่ “満つ：みつ：Mitsu” ซึึ่�งแปลวัา่ “เต็มเปี�ยม” เลย

ความเชื่่�อเรื่่�องต้ัวเล่ข
ของคนญี่่�ปุ่่�น
(ตอนที่่� 1 เลขมงคล)

มีควัามหมายไปในที่างทีี่�วั่า ควัามมงคลเต็มเปี�ยม ล้นเปี�ยมครับ้ 

หรือบ้างครั�งก้็มีก้ารก้ล่าวัก้ันวั่า เลข้ 3 เป็นเลข้ที่ี�เป็นมงคลข้องที่าง 

จีน และญี�ปุ�นเองได้รับ้อิที่ธุิพิ่ลมา ประก้อบ้ก้ับ้เลข้ 3 เอง ก้็มี 

ควัามหมายทีี่�ดใีนที่างโหราศัาสู่ตร์ข้องจนี และข้องญี�ปุ�นอกี้ด้วัย จงึ 

ที่ำให้เลข้ 3 เป็นเลข้ที่ี�คนญี�ปุ�นถือวั่าหนึ�งในเลข้มงคลครับ้ อีก้หนึ�ง

ข้้อสู่ังเก้ตในควัามนิยมเลข้ 3 คือ คนญี�ปุ�นจะชอบ้จัดอันดับ้อะไร

เป็น TOP 3 เป็นอย่างมาก้ครับ้ ที่่านผ่่้อ่านที่ี�ติดตามข้้อม่ลต่าง ๆ 

เก้ี�ยวัก้บั้ญี�ปุ�น นา่จะเคยไดเ้หน็ข้อ้มล่ในลัก้ษณ์ะจดัอนัดบั้เปน็ TOP 3 

ข้องคนญี�ปุ�นอย่่บ้่อย ๆ  ใช่ไหมครับ้ ผ่่้เข้ียนเองก้็เคยเข้ียนบ้ที่ควัาม

ในคอลมันน์ี� ถงึควัามนยิมในก้ารจดัอนัดบั้ TOP 3 ข้องคนญี�ปุ�นไป

เช่นก้ัน ในฉบ้ับ้เดือนสู่ิงหาคม 2016 ครับ้

เลข้มงคล หลัก้หน่วัยเลข้ต่อมาคือ เลข 5 ครับ้ เที่่าที่ี� 

ผ้่่เข้ียนได้ยินมา เลข้ 5 เวัลาออก้มาเป็น “เลขเบ้ิ�ล (ゾロ目：ゾ
ロめZorome)“ จะก้ลายเป็นวัันเด็ก้ (ผ่่้ชาย) ข้องญี�ปุ�นพิ่อดีครับ้ 

คือ วันที� 5 เด่อนพฤษภาคม ซึ่ึ�งนับ้เป็นวันมงคล อีก้ที่ั�งเลข้ 5 

ยงัเปน็จำนวันข้อง “ประสู่าที่สู่มัผ่สัู่ที่ั�งหา้ (五感：ごかん：Gokan) 

“ก้ารมองเห็น ก้ารได้ยิน ก้ารสู่ัมผั่สู่ รสู่ ก้ลิ�น หรือแม้ก้ระที่ั�งใน

ที่างก้ารแพิ่ที่ย์แผ่นจีน ก้็มีพิ่่ดถึง “อวััยวัะภายในที่ั�ง 5 (五臓：ご
ぞう：Gozou)” ที่ี�สู่ำคัญข้องมนุษย์ คือ หัวัใจ ปอด ตับ้ ไต ม้าม 

ซึ่ึ�งเลข้ 5 ได้ถ่ก้นำมาใช้อธุิบ้ายถึงองค์ประก้อบ้ข้องก้ารเป็นมนุษย์ 

ถา้จะเปน็มนษุยท์ี่ี�สู่มบ่้รณ์จ์ะตอ้งมอีงคป์ระก้อบ้ตา่ง ๆ  5 อยา่ง ดงัเชน่ 

ที่ี�ยก้ตวััอยา่งไปข้า้งตน้ เลยที่ำใหเ้ลข้ 5 จงึถอืวัา่เปน็เลข้ที่ี�แสู่ดงถงึ

ควัามเป็นมงคล โดยเฉพิ่าะเรื�องสูุ่ข้ภาพิ่ 

นอก้จาก้นั�น เลข้ 3 และเลข้ 5 ยังมีก้ารพิ่่ดถึงในตำนาน 

เรื�องเล่าที่างเที่พิ่ข้องจีนในตำนานเรื�อง “3 ราชา 5 จัก้รพิ่รรดิ 
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(三皇五帝：さんこうごてい：Sankougotei)” ยิ�งที่ำให้เลข้ 3 และ 

5 มีควัามเชื�อวั่าเป็นเลข้ที่ี�ดีในจีน และรวัมถึงญี�ปุ�นที่ี�ได้รับ้อิที่ธุิพิ่ล

ต่าง  ๆ มาจาก้จีนด้วัย

นิที่รรศัก้ารที่ี�แสู่ดงถึงตำนาน เรื�องเล่าที่างเที่พิ่ข้องจีนจาก้ตำนานเรื�อง 

“3 ราชา 5 จัก้รพิ่รรดิ (三皇五帝：さんこうごてい：Sankougotei)”

http://m.cunman.com/new/99ca7c9aa9c8486e99bbde3420632e90

สู่ำหรับ้เลข้มงคลหลัก้หน่วัยเลข้สูุ่ดที่้ายคือ เลข 8 ครับ้ ซึ่ึ�ง 

ผ่่เ้ขี้ยนคิดว่ัา เลข 8 นา่จะเป็นเลข้มงคลสู่ำหรับ้ในหลาย ๆ  วัฒันธุรรม 

ครับ้ เพิ่ราะเลข้ 8 ตามอัก้ษรโรมัน เมื�อนำมาพิ่ลิก้วัางในแนวันอน 

จะที่ำให้เก้ิดสู่ัญลัก้ษณ์์ “ไม่มีที่ี�สู่ิ�นสุู่ด หรือ Infinity (無限大：む
げんだい： Mugendai)” ซึ่ึ�งมีควัามเชื�อวั่าจะมีควัามมงคลดี ๆ  ใน 

ควัามหมายแนวั ๆ วั่า จะมีควัามสูุ่ข้ มีพิ่ลัง มีเงินที่อง อย่างไม่มี

ที่ี�สู่ิ�นสูุ่ด จึงที่ำให้คนในหลาย ๆ วััฒนธุรรมบ้นโลก้ใบ้นี� นับ้วั่าเลข้ 

8 เป็นเลข้มงคล รวัมถึงคนญี�ปุ�นด้วัยครับ้ ก้็มีควัามเชื�อในเรื�อง 

เลข้ 8 มีควัามหมายวั่า ไม่มีที่ี�สู่ิ�นสูุ่ด เช่นก้ัน นอก้จาก้นั�น คนญี�ปุ�น

ยังเชื�อวั่า เลข้ 8 ที่ี�ญี�ปุ�นนำมาใช้จาก้ภาษาจีน “八” มีลัก้ษณ์ะจาก้

ร่ปร่างเหมือนรัศัมีแสู่ง ทีี่�แผ่่จาก้ด้านบ้น เปล่งรัศัมีสู่าดสู่่องไปทัี่�วั 

หรอื “ปลายบ้านออก้ (末広がり：まつひろがり：Matsuhirogari)” 

เปรียบ้เหมือนโชคชะตา หรือดวังข้องเรา ก้็จะเบ่้งบ้าน เปล่งรัศัมี

สู่าดสู่่องไปที่ั�วัเหมือนเลข้ 8 ในอัก้ษรจีนครับ้ ถึงข้ั�นคนญี�ปุ�นบ้าง

คนยังเชื�อวั่า วัันที่ี� 8 สู่ิงหาคม หรือ “วัันที่ี� 8 เดือน 8 (八月八日：
はちがつようか：Hachigatsu Youka)” ยังเป็นวัันโชคดี บ้างคน

จะเรียก้วั่า “วัันที่ี�มีปลายเบ่้งบ้านออก้ (末広がりの日：まつひ
ろがりのひ：Matsuhirogari no Hi)” หรือแม้ก้ระทัี่�งบ้างศัาลเจ้า

ในญี�ปุ�น ยังมีก้ารนำคำเชื�อเรื�องเลข้ 8 แบ้บ้จีน มีปลายบ้านเบ่้ง

บ้านออก้ เหมือนรัศัมีสู่าดสู่่อง ให้มีควัามโชคดีมงคลนี� มาที่ำเป็น 

“เครื�องรางพิ่ก้ติดตวัั หรือโอมาโมริ (お守り：おまもり：Omamori)” 

ก้ันเลยที่ีเดียวัครับ้

พิ่ื�นทีี่�หมดเสู่ียแล้วั ในครั�งนี�ผ้่่เข้ียนจึงข้อก้ล่าวัถึงเฉพิ่าะ

ตัวัเลข้มงคลก้่อนนะครับ้ หวัังวั่าในบ้ที่ควัามตอนนี�จะให้สู่าระ 

ในเรื�องควัามเชื�อข้องคนญี�ปุ�นในรป่แบ้บ้หนึ�งได้ไม่มาก้ก็้น้อย ซึึ่�งอาจ 

จะที่ำให้ที่่านผ่่้อ่านสู่ามารถนำข้้อม่ลนี�ไปเป็นข้้อม่ลประก้อบ้ 

ในก้ารเลือก้ข้องข้วัญั ข้องฝึาก้ทีี่�มตัีวัเลข้เข้้ามาเก้ี�ยวัข้อ้งไดน้ะครบั้ 

ในบ้ที่ควัามตอนหนา้เรามาดต่วััเลข้ที่ี�ไมเ่ปน็มงคลในควัามเชื�อเรื�อง

ตัวัเลข้ข้องคนญี�ปุ�นก้ันครับ้ พิ่บ้ก้ันใหม่ตอนหน้าครับ้ สู่วััสู่ดีครับ้

เครื�องรางพิ่ก้พิ่า โอมาโมร ิที่ี�นำเรื�องควัามเชื�อเลข้ 8 แบ้บ้จนี 

มปีลายทีี่�เบ้ง่บ้านออก้ มคีวัามหมายดี เป็นมงคล มาที่ำเป็น

เครื�องรางพิ่ก้พิ่าในศัาลเจ้าชินโต

https://kamegaike.jp/blog/2021/08/08/山の日と末広

がりの日/

ภาพิ่แสู่ดงตัวัเลข้ยอดนิยมข้องที่ะเบ้ียนรถ ซึ่ึ�งเป็นเลข้มงคล “3” “5” “8” จาก้

เวับ็้ไซึ่ต์เก้ี�ยวักั้บ้ควัามร่เ้รื�องรถยนต์เวับ็้หนึ�ง โดยในรป่มีเข้ยีนว่ัา “เร้นลบั้! เลข้

ที่ะเบ้ียนมงคลTOP3มีอะไรบ้้าง?” https://xn--zdkza0666d.com/no-ninki/


