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นานา น่ารู้ ภาษาญี่ปุ่น 

อำาพัน เหลิ่าสุนทร

นักวิจััยอิสรึะ

เรีียนร้ี�ญี่ี�ปุ่่�นจากการี์ตู้น (ญี่่�ปุ่่�น)

ส
วัสู่ดืีเดืือนกัันยายน สู่ำหรับัตอนนี�ผมข้อเล�าเรื�อง

เกัี�ยวกัับัลอตเตอรี�ข้องประเที่ศัญี�ป่่นให้ที่�านผ่้อ�านไดื้

อ�านกััน ลอติเติอร้่�ในภาษาญี�ป่่นใช้่ค่ำว�า Takara kuji 宝くじ 

ซ้�งค่ำว�า Takara 宝แปลว�า ทิร้ัพื่ย์สมบัติ่ ของม่ค่า สู่�วนค่ำว�า 

kuji くじ แปลว�า สลากั ประเที่ศัญี�ป่่นมีวันลอตเตอรี�ซ้�งตรงกัับั 

วนัที่ี� 2 กันัยายนข้องที่ก่ัป ีโดืยกัำหนดืวนันี�เพื�อลดืกัารลมืกัารข้อข้้�น

รางวัลให้เป็นศั่นย์ เพราะมีผ่้ถ่กัรางวัลลืมมาข้้�นรางวัลเป็นจำนวน

มากั สู่ำหรับัประเที่ศัญี�ป่่นแล้วจะมีอาย่ในกัารข้้�นเงินรางวัลคื่อ 

1 ปีหลังจากัถ่กัรางวัล [1] (แต�สู่ำหรับัประเที่ศัไที่ยนั�น ผ่้ถ่กัรางวัล

มีสู่ิที่ธิเรียกัร้องเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับัแต�วันออกัรางวัลสู่ลากั 

หากัพ้นกัำหนดืจะนำสู่�งเป็นรายไดื้แผ�นดืิน [2]) 

รู้ะบับัการู้จำาหน่ายลอตเตอรู้ี�ของปรู้ะเทศญี�ปุ�น

ผ่้จำหน�ายลอตเตอรี�ได้ืค่ือรัฐบัาลท้ี่องถิ�นข้องจังหวัดื และ

เมอืงที่ี�ถก่ักัำหนดืไว้เที่�านั�นตามที่ี�กัำหนดืไว้ใน กัฎหมายสู่ลากักิันแบั�ง 

(当せん金付証票法) ปัจจ่บัันมี 47 จังหวัดื และ 20 เมือง เช่�น 

เมืองโอซากัา เมืองเกัียวโต [3] โดืยรัฐบัาลที่้องถิ�นผ่้ไดื้รับัอน่ญาต

จากัรัฐมนตรีว�ากัารกัระที่รวงกิัจกัารภายใน และกัารสืู่�อสู่าร

ประเที่ศัญี�ป่่นให้เป็นผ่้จำหน�าย จะมอบัหมายงานธ่รกัาร เช่�น กัาร

จำหน�ายให้ธนาค่ารที่ำหน้าทีี่�แที่น สู่ำหรับับ่ัค่ค่ลหรือบัริษัที่ที่ั�วไป

นั�นไม�สู่ามารถจำหน�ายไดื ้ตามมาตรา 187 แห�งประมวลกัฎหมาย

อาญา โดืยธนาค่ารทีี่�ได้ืรับัมอบัหมายจะด่ืแลกัารจำหน�าย ตั�งแต� 

เลือกัแบับัสู่ลากักิันแบั�ง พิมพ์ พิมพ์สู่�งไปทีี่�จำหน�าย โฆ์ษณ์า 

กัารจำหน�าย จับัสู่ลากั ประกัาศัหมายเลข้ทีี่�ออกั และช่นะรางวัล 

ตามแผนกัารจำหน�ายทีี่�จัดืตั�งข้้�นโดืยหน�วยงานทีี่�ออกั (รัฐบัาล 

ที่้องถิ�น) กัารช่ำระเงิน ฯลฯ หลังจากัลอตเตอรี�สู่ิ�นสู่่ดืลง

ลีอตเตอรี� (宝くじ)ตอนที่ี� 19

จากัประสู่บักัารณ์์ทีี่�อย่�ประเที่ศัญี�ป่่น เนื�องจากัไม�มีกัาร

จำหน�ายผ�านบัค่่ค่ลที่ั�วไป ผมเลยไม�เค่ยเจอกัารข้ายเกิันราค่าแบับั

ในประเที่ศัไที่ย โดืยปกัติผมจะซื�อลอตเตอรี� ช่�วงหน้าร้อน และช่�วง 

ปลายปี ซ้�งลอตเตอรี�ข้องประเที่ศัญี�ป่่นกั็มีหลากัหลายแบับั 

ที่ั�วประเที่ศั แบับัระดัืบัจังหวัดื ซ้�งราค่าก็ัแตกัต�างกันัไป ปกัติผมจะ

ซื�อใบัหรือสู่องใบัเที่�านั�น แต�สู่ำหรับัค่นที่ี�ซื�อเป็นช่่ดื ประเภที่ 10 ใบั 

จะมีร่ปแบับักัารซื�อ สู่องร่ปแบับัใหญ� ๆ ค่ือ เรียงเบัอร์ ค่ือเลข้ที่้าย

ต�อกันั 0-9 ทีี่�ในภาษาญี�ป่น่เรยีกัแบับันี�ว�า RENBAN 連番 สู่�วนอกีั

แบับัค่ือแบับักัระจาย หรือเรียกัในภาษาญี�ป่่นว�า  Bara バラ 

กัาร้ใช้ป้ร้ะโยช้นจ์ากัร้ายได้ข้องกัาร้จำห้น่ายลอติเติอร้่�

รอ้ยละ 40 ข้องรายได้ืหลังหักัค่�าใช้่จ�ายแล้ว (ค่�าใช้่จ�ายเช่�น 

ค่�าเงินรางวัล ค่�าใช่้จ�ายในกัารจำหน�ายต�าง ๆ) จะกัระจายไปตาม

จังหวัดื และเมืองทีี่�เป็นผ่้จำหน�าย เพื�อใช่้ปรับัปร่งถนน สู่ะพาน 

เพื�อปรับัปร่งสู่วนสู่าธารณ์ะ ห้องสู่ม่ดื รวมที่ั�งช่�วยค่นพิกัารใน

ดื้านต�าง ๆ นอกัจากันั�น ยังช่�วยในกัารเตรียมค่วามพร้อมรับัมือ 

ภัยพิบััติดื้วย 

เร่ยนรู้ญ่�ปุุ่�นจ้ากการ์ตูน (ญี่ี�ปุ�น)
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เรื�องสู่ด่ืที่า้ยค่อื ถา้เราถก่ัรางวลัลอตเตอรี� ตอ้งเสู่ยีภาษเีงนิ

รายได้ืหรือไม� ตามทีี่�อ้างอิงมา โดืยที่ั�วไปแล้วไม�เสู่ียภาษีเงินไดื้ 

เพราะกัฎหมายสู่ลากักัินแบั�ง มาตรา 13 เข้ียนไว้ว�าภาษีเงินไดื้จะ

ไม�ถ่กัเรียกัเกั็บัจากัเงินรางวัล [4] 

เพราะฉะนั�นหากัใค่รไปญี�ป่่นกั็สู่ามารถซื�อลอตเตอรี�ไดื้

นะค่รับั เผื�อใค่รอยากัเกั็บัลายกัาร์ต่นทีี่�อย่�บันลอตเตอรี� เพราะ

บัางค่รั�งกั็มีกัารร�วมกัันโปรโมตกัาร์ต่น เช่�น กัาร์ต่นวันพีช่ที่ี�เพิ�ง

มีสู่ลากัข้่ดืจำหน�ายเดืือนสิู่งหาค่มทีี่�ผ�านมา [5]  (น�าจะเป็นกัาร

โปรโมตภาพยนต์วันพีช่ ONE PIECE FILM RED ที่ี�ออกัฉาย

เดืือนสู่ิงหาค่ม)

	ลอตเตอรู้ี�	(宝くじ)	กับัการู้์ต้น

สู่�วนสู่ด่ืท้ี่ายข้องตอนนี�กัจ็ะข้อยกัตัวอย�างกัาร์ตน่ทีี่�กัล�าวถง้ 

宝くじ จำนวน 2 เรื�อง ซ้�งค่วามเป็นจริงแล้วมกีัาร์ตน่หลากัหลายเรื�อง

ที่ี�มฉีากัเกัี�ยวกับัั 宝くじ อย่� เพราะ 宝くじ เองอย่�ในช่วีติประจำวนั 

ข้องค่นญี�ป่่นอย่�แล้ว 

เร้่�องแร้กั あたしンち atashinchi  เรื�องราวข้องค่รอบัค่รวั

ที่าจิบัานะ แต�ในค่รั�งนี� เป็นแบับัย้อนย่ค่ไปในช่�วงย่ค่เอโดืะ 

ในช่ื�อตอน 江戸時代のあたしンち～富くじ大騒動 หรอือาจจะ

แปลเป็นภาษาไที่ยไดื้ว�า Atashinchi ในสู่มัยเอโดืะ: ค่วามว่�นวาย 

ข้องลอตเตอรี� ตอนที่ี� 640-641 ซ้�งสู่ามารถช่มไดื้ในช่�องย่ท่ี่บั [6] 

(หมายเหต่ อานิเมะที่ี�ลงในช่�องย่ที่่บัที่างกัารอาจมีกัารลบัหรือ

เปลี�ยนแปลงเนื�อหาไดื้ตลอดื) สู่ำหรับัตอนนี�จะเป็นเรื�องราวข้อง

ค่รอบัค่รัวซาม่ไรที่ี�กัำลังหางานแต�ในสู่มัยเอโดืะมีค่วามต้องกัาร

ซาม่ไรที่ี�น้อยลง กัารเข้้าที่ำงานข้องซาม่ไรจ้งลำบัากั แล้วกัารจะ

เข้า้ที่ำงานจำเปน็ตอ้งใช่เ้งนิ พอร่ว้�าจะถก่ัรางวลั Tomikuji (富くじ) 

หรือในค่วามหมายเดืียวกัับั 宝くじ ในปัจจ่บััน กั็มีเรื�องราว 

ปากัเสู่ยีงกันั สู่รป่ว�าใค่รจะได้ืเงินรางวัลไป สู่ามารถตดิืตามช่มค่วาม 

ว่�น ๆ  ไดืใ้นอานเิมะ แต�กัระนั�นสิู่�งทีี่�น�าสู่นใจค่อื 1. สู่ถานที่ี�จบััฉลากั

ค่ือศัาลเจ้า 2. วิธีกัารจับัรางวัลสู่มัยกั�อนข้องญี�ป่่น ค่ือ เสู่ียบัเลือกั

จากัแผ�นไม้ที่ี�อย่�ในกัล�อง เพราะฉะนั�นกัารรับัช่มกัาร์ต่นนอกัจากั 

จะไดื้ค่วามสู่น่กัแล้วยังไดื้เกัร็ดืค่วามร่้ประวัติศัาสู่ตร์อีกัดื้วย 

สู่�วนอกีัเรื�องค่อื กันิที่ามะ Gintama เปน็อานเิมะตอนที่ี� 273 

ออกัอากัาศัที่ี�ญี�ป่น่ไปเมื�อวนัที่ี� 27 เดือืนพฤษภาค่ม ป ีค่.ศั.2015 [7] 

เนื�อเรื�องค่ือ ฮิจิกัาตะไดื้รับัลอตเตอรี�ที่ี�ตกัอย่�ในร้านจากัหญิงช่ราที่ี�

ดื่แลร้านยาสู่่บั แต�เข้าไม�ค่วรสู่นใจเป็นพิเศัษ จนร่้ว�าลอตเตอรี�ถ่กั

รางวัล 300 ล้านเยน ในข้ณ์ะเดืียวกััน ฮิจิกัาตะที่ี�บัังเอิญไปเจอ

กันิได้ืร่ว้�าค่นทีี่�ที่ำลอตเตอรี�ที่ำหล�น

ค่ือกัิน กัินอ้างว�าเงิน 300 ล้านเยน

เปน็ข้องเข้า แต�ฮจิคิ่าตะไม�ยอมแพ้ 

เรื�องราวจะเป็นอย�างไรกั็สู่ามารถ

ตดิืตามไดืใ้นกัาร์ต่นกันิที่ามะต�อไป 

แต�จากัเรื�องนี�จะเห็นลอตเตอรี�ว�า

มีร่ปร�างหน้าตาแบับัใดืในปัจจ่บััน

แหล�งอ้างอิง
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[4] https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid 

=323AC0000000144

[5] https://www.takarakuji-official.jp/special/opsc/

[6] https://www.youtube.com/c/Atashinchi
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