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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่มีตวัเลข

และเพ่ือวเิคราะห์ความหมายแฝงของตวัเลขในส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษร เกบ็รวบรวมข้อมลูส�านวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากพจนานุกรมส�านวนคันจ ิ

ประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 5 เล่ม พบส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขทั้งสิ้น 1,611 ส�านวน 

ผลการวจิยัสรปุได้ว่า ลกัษณะทัว่ไปของส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตีวัเลขในภาษาญ่ีปุน่ม ี4 รปูแบบ คือ ส�านวน

คนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตัีวเลขตวัเดยีว ตวัเลขสองตวั ตวัเลขสามตวั และตวัเลขส่ีตวั การปรากฏของค�าในส�านวน 

คนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตีวัเลข ม ี3 ลกัษณะ คอื ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีใ่ช้ค�าทีม่คีวามหมายใกล้เคยีงกนั 

ความหมายตรงกนัข้าม และความหมายอยูใ่นกลุม่เดยีวกนั ส่วนลกัษณะการซ�า้ในส�านวนอยู ่3 ลักษณะ คอื ซ�า้ตวัเลข 

ซ�้าค�า และซ�้าทั้งตัวเลขและซ�้าค�า ความหมายแฝงของตวัเลขในส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรในภาษาญีปุ่น่ มทีัง้ 

ความหมายแฝงที่เกี่ยวกับจ�านวนหรือปริมาณ และความหมายแฝงท่ีไม่เก่ียวกับจ�านวนหรือปริมาณ ตัวเลขทุกตัว 

ในส�านวนมคีวามหมายแฝง เพราะไม่สามารถแจกแจงจ�านวนหรอืความถีใ่นการนบั แต่เป็นตวัเลขทีแ่สดงความหมาย 

ในเชงิเปรยีบเทยีบเพือ่สือ่ความหมายถึงสิ่งอื่น

นภสินธุ์ แผลงศร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การวิเคราะห์ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข

ในภาษาญี่ปุ่น 
*

 คำ� สำ�คัญ
ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ความหมายแฝงของตัวเลข ลักษณะทั่วไปของส�านวน 

การปรากฏของค�าในส�านวน ลักษณะการซ�้าในส�านวน

* งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�าปีงบประมาณ 2557 และบทความนี้ได้ปรับปรุงจากผลงานที ่
น�าเสนอด้วยปากเปล่าในงานประชมุวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที ่13 สมาคมญีปุ่น่ศึกษาแห่งประเทศไทยวนัที ่14-15 พฤศจกิายน 2562
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Abstract

This research aims to analyze the general characteristics of Japanese four-character idiomatic 
compounds with numbers and the connotations of numbers in four-character idiomatic 
compounds. Purposive sampling was employed for the data collection of the four-character 
idiomatic compounds from five Japanese idiom dictionaries of four-character idiomatic compounds 
containing 1,611 idioms. The research findings affirmed that the general characteristics of Japanese 
four-character idiomatic compounds with numbers consist of four patterns, i.e. four-character 
idiomatic compounds with one number; four-character idiomatic compounds with two numbers; 
four-character idiomatic compounds with three numbers; and four-character idiomatic compounds 
with four numbers. The presence of the word in the four-character idiomatic compounds with 
numbers comprises three types: four-character idiomatic compounds of similar meaning words; 
four-character idiomatic compounds of opposite meaning words; and four-character idiomatic 
compounds with the same group of meanings. Three aspects of repeated idioms include repeated 
numbers, repeated characters, and repeated numbers and characters. The connotations of numbers 
in the four-character idiomatic compounds infer both amount or quantity and something unrelated 
to amount or quantity. All of the numbers in the idiom stand for some nuances because they do 
not refer to amount or counting but rather the denotation of something else.
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1. คว�มสำ�คัญและที่ม�ของปัญห�
การศึกษาส�านวนของแต่ละชาติมีความส�าคัญยิ่ง

เพราะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แนวความคิด ศิลปะ

การใช้ภาษา วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม สงัคม การเมอืง

การปกครอง และประวัติศาสตร์ของชาติน้ันๆ ได้เป็น

อย่างดี เพราะส�านวนจะสอดแทรกความรูสึ้กนกึคิด และ

วถิชีีวติความเป็นอยูข่องคนในอดตีทีผ่่านมา ส�านวนญีปุ่น่

มีทั้งส่วนที่เป็นของภาษาญี่ปุ่นเองและส่วนที่รับมาจาก

ภาษาจีน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีเป็นจ�านวนมาก 

ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 数字 (suuji) หรือ 

漢数字 (kansuuji) ซึง่หมายถงึอกัษรคันจติวัเลขทีร่บัมา

จากภาษาจีน และปรับใช้ให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรม

ของตน การใช้ตัวเลขนับเป็นอารยธรรมทางภูมิปัญญา

อย่างหนึง่ทีไ่ม่ว่าชนชาตใิดกล้็วนแต่เรยีนรูท้ีจ่ะใช้ตวัเลข

ต่างๆ ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างกลมกลนื เพือ่สนองความ

ต้องการในการคิดค�านวณ การนับจ�านวนและการจด

บันทึกต่างๆ เมื่อตัวเลขถูกน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

ส�านวนภาษาก็ย่อมได้รับการก�าหนดค่าหรือให้ค่าตาม

ไปด้วย ซึ่งคุณค่าที่ตัวเลขมีหรือได้รับน้ัน อาจมิใช่เพียง

คุณค่าทางภาษาเพียงเพื่อการส่ือสารเท่านั้น แต่ยังมี

คุณค่าทางวัฒนธรรมรวมอยู่ด้วย

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร (四字熟語・ 

Yojijukugo/Japanese Four-character Idiomatic 

Compounds) ทีม่ตัีวเลขประกอบอยูใ่นภาษาญีปุ่น่มเีป็น

จ�านวนมาก และมกัปรากฏให้เหน็บ่อยครัง้ในสือ่สิง่พมิพ์ 

ภาษาญีปุ่น่ เช่น หนังสอื ต�ารา หนงัสอืพมิพ์ นติยสาร 

หนังสือการ์ตูน แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายโฆษณา ค�าขวัญ

หรอืป้ายประกาศเชญิชวนของบรษิทัหรอืองค์กร ภาพยนตร์ 

การ์ตนูอะนเิมชัน่ หนงัสอืน�าเทีย่ว ฯลฯ (นภสนิธุ ์แผลงศร, 

2557, 75) ดงัตวัย่างต่อไปนี้ 

1. 一日千秋（ichi jitsu sen shuu）หนึง่ วนั พนั 

ฤดูใบไม้ร่วง 

หมายถึง เฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ รู้สึกว่าเวลา

ผ่านไปอย่างเชื่องช้า

2. 七転八倒（shichi ten bat tou）เจ็ด หมุน 

แปด ล้ม

หมายถึง การล้มลุกคลุกคลานต่อสู้กับอุปสรรค

นานัปการ

3. 十人十色（juu nin to iro） สิบ คน สิบ สี

หมายถงึ สบิคนสบิอย่าง ต่างคนต่างใจ นานาจติตงั

4. 百発百中（hyap patsu hyaku chuu）ร้อย 

ออก ร้อย กลาง

หมายถึง ถูกต้องไม่ผิดพลาด เป็นไปตามแผนการ

ที่วางไว้

5. 千客万来（sen kyaku ban rai）พัน ลูกค้า 

หมื่น มา 

หมายถึง ลูกค้าล้นหลาม กิจการรุ่งเรือง

จะเห็นได้ว่า ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มี

ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นเหล่าน้ีน่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งในด้าน

รปูแบบ ต�าแหน่งของตวัเลขทีป่รากฏ การเลือกใช้ตวัเลข 

ความหมายของตวัเลข ทัง้ความหมายโดยตรงและความ

หมายโดยนัยหรือความหมายแฝง และการให้ค่าของ

ตวัเลขในเชงิเปรยีบเทยีบกบัสิง่ต่างๆ ท่ีมอียูใ่นสงัคม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาส�านวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ ่นที่มีตัวเลข เพื่อให้ทราบถึง

ลักษณะและความหมายของตวัเลขทีอ่ยูใ่นส�านวน อันจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

แก่คนไทยและการท�าความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของ

ชาวญีปุ่่นให้ดยีิง่ข้ึน

2. คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของส�านวนคนัจิประสม 

4 ตวัอักษรภาษาญีปุ่น่ทีม่ตีวัเลข

2. เพือ่วเิคราะห์ความหมายแฝงของตวัเลขในส�านวน

คนัจปิระสม 4 ตวัอักษร 

3. ขอบเขตของก�รวิจัย
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส�านวนคันจิประสม 
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4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข ซึ่งรวบรวมและสังเคราะห์จาก

พจนานุกรมส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษา

ญี่ปุ่น จ�านวน 5 เล่ม ได้แก่ 四字熟語・成句辞典

(竹田 晃、1998) 漢検四字熟語辞典 (日本漢

字教育振興会、2012) 早引き 四字熟語大辞典 

(ナツメ社、2012) 用例でわかる四字熟語辞典 

(学研、2014) และ 新明解四字熟語辞典 (三省

堂、2013) จ�านวน 1,611 ส�านวน

4. เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 ก�รให้ค่�ตัวเลขในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

大矢真一・片野善一郎 (1979) ジョルジュ・

イフラー (1988) ドゥニ・ゲージ (1998) ชญัญพร 

ปริญญาวุฒิชัย (2543) อรรถยา สุวรรณระดา (2555) 

และนภสินธุ์ แผลงศร (2557, 2559) กล่าวถึงการให้

ค่าตัวเลขในวัฒนธรรมญี่ปุ่น สรุปได้ดังนี้

ญี่ปุ ่นได ้รับอิทธิพลอย่างมากจากจีนในสมัย

นารา (ค.ศ.710-794) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน

อักษรศาสตร์ ญีปุ่น่น�าตวัอกัษรจนีหรือทีรู้่จกักนัดีในนาม 

“อกัษรคนัจ”ิ มาใช้จดบนัทกึเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์ รวมทั้งเทพนิยาย และต�านาน

ต่างๆ จึงเชื่อกันโดยท่ัวไปว่าชาวญี่ปุ่นรับรูปสัญลักษณ์

ตัวเลข ระบบการเขียนตัวเลขและการคิดค�านวณจาก

จีนมาปรับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ตัวเลข 1 ในภาษาญี่ปุ ่นเขียนด้วยอักษรคันจิ 

「一」 หมายถึง หนึ่ง เท่ากับ ที่หนึ่ง ทั้งหมด ชาวญี่ปุ่น

ให้ความส�าคัญกับตัวเลข 1 เพราะถือว่า ตัวเลข 1 เป็น

สญัลกัษณ์แสดงถงึความเป็นทีห่นึง่ ทัง้หมด ตวัเลข 1 ถอื

เป็นบิดาแห่งสรรพสิ่งในความเชื่อของชาวจีนโบราณ ซึ่ง

ชาวญี่ปุ่นได้รับอิพธิพลถ่ายทอดมาจากจีนแผ่นดินใหญ่

พร้อมกับตัวอักษรคันจิและศาสนาพุทธ

ตวัเลข 2 เขยีนด้วยอกัษรคนัจ「ิ二」หมายถงึ สอง 

อกี คู่ ถอืเป็นเลขคูต่วัแรก ศาสนาและลทัธต่ิางๆ ในโลกนี้

ให้ความส�าคญักบัเลขคูโ่ดยเชือ่ว่าเลขคูเ่ป็นสริมิงคล ชาว

ญี่ปุ่นรับอิทธิพลของศาสนาพุทธมาจากประเทศจีนซ่ึง

ค�านึงถึงความสมดุลเพื่อให้เกิดความงามตามธรรมชาติ

จึงให้ความส�าคัญกับตัวเลข 2 นี้ด้วยเช่นกัน 

ตวัเลข 3 เขยีนด้วยอกัษรคนัจ「ิ三」หมายถงึ สาม 

เป็นตวัเลขแสดงให้เหน็ถงึการเจรญิเตบิโต และความเป็น

สิริมงคล ความสูงส่งล�้าค่าหรือความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธ์ 

(อรรถยา สุวรรณระดา, 2555: 285) การเปลี่ยนแปลง

ของสรรพส่ิงแบบไม่จบสิ้น ซึ่งชาวญี่ปุ่นรับอิทธิพลนี้มา

จากจนีท่ีถอืว่าเลข 3 เป็นตวัเลขมงคล ตามความเชือ่เรือ่ง

จักรวาลเกิดจากการประกอบกันของฟ้า ดิน และมนุษย์ 

(ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย, 2543, 9-10) โดยทั้งสามสิ่งนี้

น่าจะเกิดจากพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว ดัง

นั้นไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร แต่

พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวก็จะยังคงอยู่คู่กับ

มวลมนุษย์ตลอดไป 

ตัวเลข 4 เขียนด้วยอักษรคันจ「ิ四」หมายถึง สี่ 

แม้เลข 4 จะเป็นเลขคู่ ทั้งชาวไทยและชาวจีนถือว่าเป็น

ตัวเลขมงคล แต่ส�าหรับชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่าเป็นตัวเลขต้อง

ห้าม เนื่องจากตัวเลขนี้มีเสียงอ่านคล้ายกับค�าว่า 死shi 

ซึ่งแปลว่า “ตาย” ดังนั้นชาวญี่ปุ่นจะไม่ใช้ตัวเลข 4 กับ

ชั้นของตึก ห้องพักในโรงแรม ห้องคนไข้ จ�านวนสิ่งของ

ที่บรรจุลงในหีบห่อ หรือการให้ของขวัญก็จะไม่ให้เป็น

ของจ�านวนเลข 4 อย่างเด็ดขาด

ตัวเลข 5 เขียนด้วยอักษรคันจ「ิ五」หมายถึง ห้า 

ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลข 5 ถือเป็นตัวเลขมงคลตัวหนึ่งที่

ได้รับการศรัทธาและชื่นชอบ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง

สิ่งที่เป็นพิเศษหรือความส�าคัญ (อรรถยา สุวรรณระดา, 

2555, 285) ชาวญีปุ่่นได้รบัอทิธพิลมาจากจนี โดยชาวจนี

เชื่อว่า (ชัญญาพร ปริญญาวุฒิชัย, 2543, 10) ธาตุทั้งห้า

ได้แก่ ทอง น�้า ไม้ ไฟ และดิน มีความสัมพันธ์กับทิศทาง

ทั้งห้า คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ 

และจดุศนูย์กลาง ธาตทุัง้ห้านีต่้างให้ก�าเนดิซึง่กนัและกนั 

กล่าวคือ ทองให้ก�าเนิดน�้า น�้าให้ก�าเนิดไม้ ไม้ให้ก�าเนิด

ไฟ ไฟให้ก�าเนิดดิน ดินให้ก�าเนิดทอง ในขณะเดียวกัน
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ธาตุทองสามารถพิชิตธาตุไม้ได้ ธาตุไม้สามารถพิชิตธาตุ

ดนิได้ ธาตดุนิสามารถพชิติธาตนุ�า้ได้ ธาตนุ�า้สามารถพชิิต

ธาตุไฟได้ และธาตุไฟสามารถพิชิตธาตุทองได้ 

ตัวเลข 6 เขียนด้วยอักษรคันจ「ิ六」หมายถึงหก 

เป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญ เพราะ

ตัวเลข 6 เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณของตัวเลข 2 กับ

ตัวเลข 3 ซึ่งเป็นตัวเลขมงคลทั้งคู่ ดังนั้น ในภาษาญี่ปุ่น

จึงมีค�าศัพท์ที่เป็นชื่อเรียกสรรพสิ่งหรือการมีอยู่ของ

จักรวาล เช่น 

六情 (rokujou) อารมณ์ความรู้สึก 6 อย่าง ได้แก่ 

ความยินดี โกรธ เศร้า สนุกสนาน รักและเกลียด 

六道 (rokudou) โลกทัง้หก ได้แก่ นรก เปรต สตัว์

เดรัจฉาน อสูร มนุษย์ และสวรรค์ 

六方 (roppou) ทิศทั้งสี่ และโลกกับสววรค์ 

六法 (roppou) ประมวลกฏหมายหลกั 6 ประการ

ของญี่ปุ่น

ตัวเลข 7 เขียนด้วยอักษรคันจิ「七」หมายถึง 

เจด็ เป็นตวัเลขค่ีทีช่าวญีปุ่น่ให้ความเลือ่มใสศรัทธา และ

เป็นสัญลักษณ์เช่ือมโยงกับเพศหญิงหรือคู่รัก (อรรถยา 

สุวรรณระดา, 2555, 285) จะเห็นได้จากเทศกาลทะ

นะบะตะ 七夕tanabata เทศกาลประจ�าปีของชาวญีปุ่น่

ซึ่งมีที่มาจากเทศกาลของจีนจะตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 

ของทกุปี กล่าวกนัว่าเป็นวันทีด่าวสาวทอผ้ากบัดาวหนุ่ม

เลีย้งววัมาพบกนั นอกจากนีต้วัเลข 7 ยงัแสดงถงึจกัรวาล

ที่กว้างใหญ่ ไร้ซึ่งขอบเขต และตัวเลข 7 ยังเป็นตัวแทน

ของวิญญาณและการเสร็จสิ้นของการสร้างโลก ซ่ึงคน

โบราณเชื่อว่า โลกใช้เวลา 7 วันในการสร้างจึงก�าหนด

ให้ 7 วันเป็นหนึ่งสัปดาห์

ตัวเลข 8 เขียนด้วยอักษรคันจิ「八」หมายถึง 

แปด เป็นตัวเลขที่สะท้อนอิทธิพลด้านความคิดความ

เชื่อของจีนที่ชาวญี่ปุ่นได้รับว่า เลข 8 เป็นสัญลักษณ์

การเฉลิมฉลองและความยินดีในความเจริญก้าวหน้า 

หมายถึงจ�านวนมหาศาลจนไม่อาจนับได้ และตัวเลข 8 

ยังแสดงถึงความศักด์ิสิทธ์ิโดยมักปรากฏในต�านานเทพ

ญี่ปุ่นเพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร และ

สื่อถึงความลี้ลับในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย 

(อรรถยา สุวรรณระดา, 2552: 304) ตัวเลข 8 จึงเป็น

ตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ในปัจจุบัน แฝงไว้

ด้วยความหมายว่า มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรคทั้งปวง รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองและความ

ร�่ารวยอย่างมหาศาล

ตัวเลข 9 เขียนด้วยอักษรคันจิ「九」หมายถึง 

เก้า แม้เลข 9 จะเป็นเลขคี่ที่ทั้งชาวไทยและชาวจีน

ถอืว่าเป็นตวัเลขมงคลอนัหมายถงึความต่อเนือ่งยาวนาน 

แต่ส�าหรับชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าเป็นตัวเลขที่ต้องหลีกเล่ียง 

เพราะตัวเลข 9 มีเสียงอ่านตรงกับค�าว่า 苦ku ซึ่งแปล

ว่า “ล�าบาก ขมขื่น ยากแค้นล�าเค็ญ” จึงไม่เป็นที่นิยม

และพงึระมดัระวงัไม่ให้มตีวัเลข 9 ในของขวญัของก�านลั

ทีจ่ะมอบให้แก่บคุคลอืน่เดด็ขาด เพราะถือว่าผดิมารยาท

อย่างร้ายแรงและแสดงถึงการไม่ใส่ใจในความรู้สึกของ

คนอื่น ซึ่งสังคมญี่ปุ่นเคร่งครัดเรื่องนี้มาก

ตัวเลข 10 เขียนด้วยอักษรคันจิ「十」หมายถึง 

สบิ ชาวญีปุ่น่ให้ความส�าคญักบัเลข 10 ด้วยเช่นกนัเพราะ

เป็นสัญลักษณ์แทนความบริบูรณ์ที่ชาวญี่ปุ่นต้องการ

แสวงหามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

นอกจากนี้ ตัวเลข 100 ที่เขียนด้วยอักษรคันจ ิ

「百」หมายถึงหนึ่งร้อย มาก ตัวเลข 1,000 เขียนด้วย

อักษรคันจิ「千」หมายถึง หนึ่งพัน และตัวเลข 10,000 

เขียนด้วยอักษรคันจิ「万」หมายถึง หมื่น ทั้งหลาย ทั้ง

สิ้น ทั้งมวล สรรพ ล้วนแต่เป็นจ�านวนทวีคูณของเลข 

10「十」เป็นตัวเลขท่ีชาวญี่ปุ ่นนิยมน�ามาใช้ในการ

ประกอบกับค�าอื่นๆ อีกด้วย

4.2 คว�มหม�ยแฝงของคำ�

山口(1997) กล่าวถึงความหมายของค�าไว้ว่า 

ค�าเป็นหน่วยของภาษาที่มีความหมายสมบูรณ์และ

ใช้สื่อสารได้ ความหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท สรุป

ได้ดังนี้ 
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1. デノテーション (denotation) ตรงกับ 

ค�าญี่ปุ ่นว่า 中心的意味、客観的意味、指示的意

味、外延、外示 (ความหมายโดยตรง หรือความหมาย

ประจ�ารูป) หมายถึง ความหมายที่เป็นคุณสมบัติประจ�า

รูปภาษาซึ่งเป็นที่ยอมรับและเข้าใจตรงกันในหมู่ผู้พูด

ภาษาเดียวกัน โดยมากมักเป็นความหมายที่อธิบายไว้

ในพจนานุกรม 

2. コノテーション  (connotation) ตรง

กับค�าภาษาญี่ปุ ่นว่า 周辺的意味、情意的意味、

含蓄的意味、内包、共示  (ความหมายแฝงหรือ

ความหมายโดยนัย) หมายถึง ความหมายในระดับ

ลึกนอกเหนือไปจากความหมายประจ�ารูปค�า ผู ้อ่าน

จะต้องใช้ประสบการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และ

การเรียนรู้ภาษาโดยตรงท่ีเคยมีหรือเคยเก่ียวข้องด้วย 

มาใช้ในการตคีวาม จงึจะเข้าใจในสิง่ทีผู่ส้ือ่สารหรอืผูพู้ด

ต้องการให้รับรู้

木藤冬樹 (1991, 1-19) กล่าวถึงความหมายแฝง

ไว้ว่า コノテーション (connotation /ความหมายแฝง

หรือความหมายโดยนัย) นั้นเดิมเป็นค�าเก่าที่ใช้ในวิชา

ปรชัญายคุโบราณโดย ジョン・スチュアート・ミル 

(John Stuart Mill) นักปรัชญาชาวอังกฤษ และレナー

ド・ブルームフィールド (Leonard Bloomfield) 

นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นผู ้เริ่มต้นน�าการ

ศึกษาเรื่องความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัย

เข้ามาใช้ในวงการภาษาศาสตร์ โดยเรียกコノテー 

ション (connotation) ความหมายแฝงหรือความ

หมายโดยนยัของค�าซึง่ไม่มคีวามแน่นอนว่า 補足的価値

(sup-prementary Values) และเรียก デノテー 

ション (denotation) ความหมายโดยตรง หรือความ 

หมายประจ�ารูปว่า 明示的意味 (denotative meaning) 

เขายกตัวอย่างเลข “13” ว่านอกจากมีความหมาย

โดยตรงตามจ�านวนในทางคณิตศาสตร์แล้ว ชาวยุโรป

ยังมีความเชื่อว่าเลข “13” มีความหมายแฝงเป็นนัยว่า 

“อัปมงคล” และจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ท�าสิ่งส�าคัญๆ 

ในวันที่ 13 อีกด้วย

นอกจากนี้ 木藤冬樹 (1991, 4) ยังกล่าวอีกว่า 

レナード・ブルームフィールド ได้แบ่งコノテーシ

ョン (connotation) ความหมายแฝงหรือความหมาย

โดยนัยไว้ทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้

1. ความแตกต่างด้านสถานภาพทางสังคม ได้แก่ 

ค�าที่แสดงความหมายถึงคนระดับล่าง เช่น 粗野 (soya) 

หยาบคาย ชัน้ต�า่ 卑俗 (hizoku) หยาบคาย ไพร่ แบบ 

บ้านนอก 下品 (gehin) หยาบ ชัน้ต�า่ ไม่เป็นผู้ด ี และ

ค�าที่แสดงความหมายถึงคนระดับสูง เช่น 堅苦しい 

(katakurushii) เป็นพธิรีตีอง เงยีบขรมึ วางมาด 上品 

(jouhin) ความเป็นผู้ดี ความสง่างาม ความมีรสนิยม

2. ความเป็นแหล่งก�าเนิดหรือภูมิภาคนิยม ได้แก่ 

การถือว่าส�านวนภาษาของชาวสกอตแลนด์และชาว 

ไอแลนด์มคีวามไพเราะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่าง

จากส�านวนภาษาอังกฤษธรรมดาของคนทั่วไป

3. รูปค�าที่แสดงความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 

ได้แก่ ค�าศัพท์ที่เกิดจากอาชีพหรือต�าแหน่งงาน เช่น 

ภาษาที่ใช้ในกิจการเดินเรือ ภาษากฎหมาย

4. รูปค�าที่แสดงความเป็นวิชาการ ได้แก่ ค�าศัพท์

ทีใ่ช้พดูอย่างเป็นทางการ เป็นทีน่่าสนใจแต่เมือ่อ่านสิง่ที่

นกัวชิาการหรอืผูท้ีม่กีารศกึษาสงูเขยีนแล้วจะรูส้กึว่าน่า

เบือ่อย่างยิง่ เพราะใช้ส�านวนภาษาทีเ่ข้าใจยากและรูก้นั

เฉพาะในวงการเท่านั้น

5. รูปค�าภาษาต่างประเทศ ทุกประเทศจะมีค�า

เรียกชาวต่างชาติที่สะท้อนถึงความคิดหรือมุมมองที่มี

ต่อชนชาตินั้นๆ ทั้งสิ้น

6. ภาษาสแลง ได้แก่ ค�าผวน ค�าวัยรุ่น ค�าคะนอง 

ค�าที่เกิดใหม่

7. รูปค�าแสดงความไร้มารยาท ได้แก่ ค�าว่า god, 

devil, heaven เป็นค�าที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธ์ิจึงใช้

เฉพาะในกรณีที่เป็นเรื่องจริงจังเท่านั้น เช่น การห้ามพูด

ค�าว่า die, death ในบริเวณโรงพยาบาล หรือการห้าม

พูดเรื่องลามกอนาจาร
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丸山圭三郎 (2014) กล่าวว่า ความหมายของ

ค�าในภาษาบนโลกนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ เหมือนกับ木藤冬樹 (1991, 1-19) แต่ใช้ค�า

ในภาษาญ่ีปุ ่นว ่า外示的意味（最大公約数的意

味、denotation）と共示的意味（個人的、情況

的意味、connotation）

นอกจากนี้ ยังได้อธิบายเพ่ิมอีกว่า デノテー 

ション (denotation) คอื「明示」 และ コノテー 

ション (connotation) คือ 「伴示・共示」โดยยก

ตัวอย่างค�าว่า กุญแจ「鍵」ความหมายตรงตามรูป

ภาษาคือของที่ใช้สอดเข้าไปในรูเพื่อเปิดหรือปิด「錠の

穴の中に入れて、それを開閉するものである」

ความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัยหมายถึงของ

ส�าคัญที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา「問題の解決にとって 

重要なもの」จะเหน็ได้วา่มีความหมายกวา้งกว่าความ

หมายตามรูปค�า ดังน้ันต้องอาศัยประสบการณ์ในการ

เรยีนรู้อย่างลกึซึง้จึงจะสามารถเข้าใจและใช้อย่างถกูต้อง

ตามบริบทของสังคมนั้นๆ 

5. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 ผู ้วิจัยใช ้วิธีการสุ ่มตัวอย ่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากพจนานุกรมส�านวนคันจิ

ประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น บันทึกข้อมูลเข้าเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โดยสร้างเป็นฐานข้อมูล (Database) แล้ว

จงึถอดความและแปลส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ี

ตวัเลขเป็นภาษาไทย จากนัน้น�าข้อมลูมาศกึษา แบ่งเป็น 

2 ประเด็น คือ ลักษณะทั่วไปของส�านวนคันจิประสม 4 

ตัวอักษรที่มีตัวเลข และความแฝงของตัวเลขในส�านวน

คันจิประสม 4 ตัวอักษร น�าเสนอผลการวิจัยโดยวิธี

พรรณนาวิเคราะห์

6. ผลก�รวิจัย
6.1 ลักษณะทั่วไปของสำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว

อักษรที่มีตัวเลข 

  ส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตีวัเลขในภาษา

ญีปุ่น่มจี�านวนทัง้สิน้ 1,611 ส�านวน และมคีรบทกุอกัษร

ตัวเลข ตั้งแต่อักษรตัวเลข「零」rei (ศูนย์) ถึงอักษร

ตัวเลข「兆」chou (ล้านล้าน) โดยมีส�านวนที่มีตัวเลข

「一」ichi (หน่ึง) มากทีส่ดุ คือ 556 ส�านวน คดิเป็นร้อย

ละ 34.51 รองลงมาคือ เลข「三」san (สาม) มี 206 

ส�านวน คิดเป็นร้อยละ 12.78 ถัดไปคือ เลข「千」sen 

(พัน) มี 178 ส�านวน คิดเป็นร้อยละ 11.05 และ เลข 

「万」man (หมืน่) ม ี175 ส�านวน คดิเป็นร้อยละ 10.86 

ตามล�าดับ ดังรายละเอียดในแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข
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ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของส�านวนคันจิ

ประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข มีดังนี้

6.1.1 รูปแบบของสำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว

อักษรที่มีตัวเลข

รูปแบบของส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มี

ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่น สามารถแบ่งตามโครงสร้างของ

ส�านวนได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ส�านวนคันจิประสม 4 

ตัวอักษรที่มีตัวเลขตัวเดียว มีจ�านวนมากท่ีสุดคือ 889 

ส�านวนและมคีรบทกุตวัเลข 2) ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวั

อกัษรทีม่ตีวัเลขสองตวัมีจ�านวน 708 ส�านวน โดยมเีกอืบ

ทุกตัวเลข ยกเว้นเลข「零」rei (ศูนย์) และเลข「兆」

chou (ล้านล้าน) 3) ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรมี

ตัวเลขสามตัวมีจ�านวน 11 ส�านวน และ 4) ส�านวนคัน

จิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข สี่ตัวมีเพียง 3 ส�านวน

6.1.2 ก�รปร�กฏของคำ�ในสำ�นวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข 

การปรากฏของค�าในส�านวนคันจิประสม 4 ตัว

อกัษรท่ีมตัีวเลขในภาษาญีปุ่น่ม ี3 ลกัษณะ คอื 1) ส�านวน

คันจิประสม 4 ตัวอักษรที่ใช้ค�าที่มีความหมายใกล้เคียง

กัน 2) ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่ใช้ค�าที่มีความ

หมายตรงกนัข้าม และ 3) ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษร

ใช้ค�าที่มีความหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

6.1.3 ก�รซำ้�ตัวเลขและคำ�ในสำ�นวนคันจิ

ประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข 

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขในภาษา

ญี่ปุ่นมีการซ�้าในส�านวนอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) การซ�้า

ตัวเลข 2) การซ�้าค�า และ 3) การซ�้าทั้งตัวเลขและซ�้าค�า

6.2 คว�มหม�ยแฝงของตัวเลขในสำ�นวนคันจิ

ประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข 

  ตวัเลขในส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรในภาษา

ญีปุ่น่มคีวามหมายแฝง แบ่งได้ 2 ลกัษณะ คอื ความหมาย

แฝงของตัวเลขในส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่เกี่ยว

กับจ�านวนหรือปริมาณ และความหมายแฝงของตัวเลข

ในส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่ไม่เกี่ยวกับจ�านวน

หรือปริมาณ สรุปได้ดังนี้

6.2.1 คว�มหม�ยแฝงของตัวเลขในสำ�นวนคัน

จิประสม 4 ตัวอักษรที่เกี่ยวกับจำ�นวนหรือปริม�ณ 

แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) ความหมายแฝงของตัวเลขใน

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่บ่งจ�านวนหรือปริมาณ

มาก 2) ความหมายแฝงของตวัเลขในส�านวนคนัจปิระสม 

4 ตัวอักษรที่บ่งจ�านวนหรือปริมาณน้อยและ 3) ความ

หมายแฝงของตัวเลขในส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร

ที่บ่งจ�านวนหรือปริมาณทั้งหมด

6.2.2 คว�มหม�ยแฝงของตัวเลขในสำ�นวนคัน

จปิระสม 4 ตวัอกัษรทีไ่ม่เกีย่วกบัจำ�นวนหรอืปรมิ�ณ 

แบ่งได้ 6 ประเภท คือ 1) ส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัอกัษร

ที่มีตัวเลขให้ความหมายแฝงเกี่ยวกับเวลา 2) ส�านวน

คันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขให้ความหมายแฝง

ว่า เปลี่ยนแปลง 3) ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มี

ตัวเลขให้ความหมายแฝงว่า ไม่เปลี่ยนแปลง 4) ส�านวน

คันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขให้ความหมายแฝงว่า 

วุ่นวาย 5) ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข

ให้ความหมายแฝงว่า เพียงล�าพัง และ 6) ส�านวนคัน

จิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขให้ความหมายแฝงว่า 

เหมือนกัน อย่างเดียวกัน 

7. อภิปร�ยผล
7.1 ช�วญี่ปุ่นนิยมเลขคี่

ผลการวิจัยพบว่า ส�านวนคันจิประสม 4 ตัว

อักษรที่มีตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นมีทั้งส้ิน 1,611 ส�านวน 

มีส�านวนที่มีเลขคี่ (奇数-kisuu) ปรากฏอยู่มากถึง 900 

ส�านวน คิดเป็นร้อยละ 55.87 กล่าวได้ว่าชาวญี่ปุ่นนิยม

เลขค่ี การด�ารงชีวิตประจ�าวันของชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไป

นิยมใช้ตัวเลขที่เป็นเลขคี่ ได้แก่ เลข「一」ichi (1) เลข

「三」san (3) เลข「五」go (5) และเลข「七」shichi, 

nana (7) แต่ไม่นยิมใช้ตวัเลขทีเ่ป็นเลขคู ่(偶数-guusuu) 

ได้แก่ เลข「二」ni (2) เลข「四」shi, yon (4) และ
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เลข「六」roku (6) เท่าใดนัก

ดังจะเห็นได้จากกรณีการให้ของขวัญและของ

ก�านลัทกุชนดิจะให้เงนิหรอืสิง่ของทีเ่ป็นเลขคีเ่สมอ รวม

ถึงเงินท่ีให้เป็นของขวัญปีใหม่ お年玉 (otoshidama) 

และเงินช่วยงานในพิธีการฉลองเนื่องในโอกาสต่างๆ 

จะเป็นจ�านวนเงินที่เป็นเลขค่ี กล่าวคือ จะใส่ซองให้

เป็นจ�านวนเงินตั้งแต่ 1,000 เยน (1千円 sen-en), 

3,000 เยน (3千円 sansen-en), 5,000 เยน (5千円 

gosen-en) หรือ 10,000 เยน (1万円 ichiman-en), 

30,000 เยน (3万円 sanman-en), 50,000 เยน (5

万円 goman-en) เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เลขคู่

นั้นหารลงตัวจึงมักท�าให้คิดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการแบ่ง

แยก แตกแยก กระจัดกระจาย ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ดี ดัง

นั้นจึงเป็นมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาใน

สังคมโดยจะหลีกเลี่ยงการให้สิ่งของหรือเงินที่เป็นเลขคู่ 

เมื่อไปไหว้พระที่ศาลเจ้าชาวญี่ปุ่นยังนิยมท�าบุญ

โดยใช้เงินเหรียญ 5 เยน (五円 go-en) หย่อนใส่ในตูไ้ม้

รบับริจาค นอกจากเลข 5 จะเป็นเลขคีแ่ล้ว จ�านวนเงิน 

5 เยน (五円 go-en) ยงัออกเสยีงเหมอืนกบัค�าว่า 御縁

(go-en) ที่มีความหมายว่า “สายสัมพันธ์หรือบุญกรรม 

ที่ท�าร่วมกันมา” นอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นยังนิยมเงินจ�านวน 

15 เยน (15円 juugo-en) 25 เยน (25円 nijuugo-en) 

และ 45 เยน (45円 yonjuugo-en) เพราะออกเสียง

ตรงกับค�าว่า 十分ご縁-juubungo-en (บุญกรรมที่ท�า

ร่วมกันมาอย่างเพียงพอ) 二重ご縁-nijuugo-en (สาย

สัมพันธ์ซ้อนกันสองชั้น) 始終ご縁-shijuugo-en (สาย

สัมพันธ์ต้ังแต่ต้นจนจบ) แต่ชาวญ่ีปุ่นจะหลีกเลี่ยงการ

ท�าบุญด้วยเหรียญ 10 เยน เพราะจ�านวนเงิน 10 เยน 

ออกเสียงตรงกับค�าว่า 遠縁 (too-en) มีความหมายว่า 

ความสัมพันธ์แบบห่างๆ หรือญาติห่างๆ

พิธีท�าบุญฉลองวันแรกเกิดครบรอบ 7 วันของเด็ก

ญี่ปุ่นจะจัดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่ 7 หลังคลอดมา

ได้ 7 วัน ซึ่งเป็นพิธีการส�าคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเด็ก และ

ยงัมพิีธกีารฉลองการเจรญิเตบิโตของเดก็ทีเ่รยีกว่า 七五

三 (shichi-go-san/７-５-３) เป็นพิธีการฉลองส�าหรับ

เด็กผู้ชายที่มีอายุครบ 3 ขวบ กับ 5 ขวบ และเด็กผู้หญิง 

อายุครบ 3 ขวบ กับ 7 ขวบ โดยครอบครัวที่มีเด็กอายุ

ครบรอบเหล่านี้พ่อแม่จะให้เด็กสวมใส่ชุดกิโมโนแบบ

ทางการ พาไปไหว้พระ ท�าพิธีท่ีวัดในวันที่ 15 เดือน

พฤศจิกายน (11月15日) ซึ่งเป็นเลขคี่ทั้งสิ้น

วันเฉลิมฉลองเทศกาลส�าคัญประจ�าปีของชาว

ญี่ปุ่นล้วนเป็นวันที่ตรงกับเลขค่ีทั้งส้ิน ได้แก่ วันที่ 7 

เดอืนมกราคม (1月7日) เป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นกินข้าวต้ม

ใส่สมุนไพร 7 ชนิด เพื่อความโชคดีและมีสุขภาพแข็ง

แรง วันที่ 3 มีนาคม (3月3日) เป็นเทศกาลเด็กผู้หญิง 

วันที่ 5 พฤษภาคม (5月5日) เป็นวันเด็กผู้ชาย วันที่ 7 

กรกฎาคม (7月7日) เป็นวันเทศกาลทะนะบะตะ และ 

วันที่ 9 กันยายน (9月9日) เป็นวันวันศารทวิษุวัต (กลาง

วันจะยาวเท่ากับกลางคืน)　

นอกจากนี้ หลักฐานส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่า ชาว

ญี่ปุ ่นชื่นชอบและมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับเลขคี่ 

คอื บทกวไีฮก ุ(俳句-haiku) ทีม่ข้ีอบงัคบัทางฉันทลักษณ์

ว่าต้องประกอบด้วยค�าจ�านวน 17 พยางค์ต่อหนึ่งบท 

แบบ 5-7-5 กล่าวคอื 1 บทมี 3 วรรค วรรคทีห่นึง่มี 5 

พยางค์ วรรคทีส่องม ี 7 พยางค์ และวรรคสุดท้าย มี 5 

พยางค์ และบทกลอนโบราณญี่ปุ่น (和歌-waka) ก็มีข้อ

บังคับทางฉันทลักษณ์ว่าต้องประกอบไปด้วยค�าจ�านวน 

31 พยางค์ต่อหนึ่งบท แบบ 5-7-5-7-7 กล่าวคือ 1 บทมี 

5 วรรค วรรคที่หนึ่งมี 5 พยางค์ วรรคที่สองมี 7 พยางค์ 

วรรคที่สามมี 5 พยางค์ วรรคที่สี่ มี 7 พยางค์ และวรรค

สุดท้ายมี 7 พยางค์ 

จะเห็นได้ว่า ชาวญี่ปุ่นนิยมเลขค่ีอย่างมาก ท�าให้

การใช้เลขคี่มีอยู่ทั่วไป แต่มักจะไม่นิยมเลขคู่เท่าใดนัก 

ยกเว้นเลข「八」hachi (8) ทีญ่ีปุ่น่ถอืว่าเลข 8 เป็นเลข

มงคล กล่าวคอื มคีวามเชือ่ว่า เป็นเลขแห่งความสมบรูณ์ 

ความสมดุล ที่มาจากความเชื่อเรื่องศาสตร์แห่งความ 

สมดุลของลัทธิขงจื้อ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะได้รับ

อทิธิพลจากจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณที่แบ่งเลข 1 ถึงเลข 
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10 ออกเป็นเลขคี่และเลขคู่ ก�าหนดให้เลขคี่แทนสวรรค์

กับแสงสว่าง และก�าหนดให้เลขคู่แทนนรกกับเงามืด ใน

ลกัษณะตรงกันข้ามดงักล่าว จงึเกดิความเชือ่ว่าเลขคีเ่ป็น

เลขมงคล และเลขคู่ไม่เป็นมงคล

7.2 คว�มเชื่อเกี่ยวกับเลขมงคลและเลขไม่เป็น

มงคล

ชาวญี่ปุ่นนอกจากจะนิยมเลขคี่แล้วยังถือว่า เลข

「三」san (3) เป็นเลขมงคล เพราะเป็นเลขที่แสดง

ถึงโลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก ครอบคลุมทุกแง่มุมของ

ชีวิตมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย ทั้งสิ่งของ เรื่องราว และ

จติใจ หรอืแม้แต่ครอบครัวทีย่อมรบักนัว่าเป็นครอบครัว

สมบูรณ์ยังต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ พ่อ 

แม่ ลูก (親子-oyako) ที่อยู่กันอย่างพร้อมเพรียง สิ่งที่

เห็นได้อย่างชัดเจนคือ มีการน�าสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

หรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนไปเช่ือมโยงกับเลข「三」san 

(3) และออกเสียงค�าหรือส�านวนให้สอดคล้องกับ เลข 

「三」san (3) ที่ให้ความหมายที่ดีและเกิดจินตนาการ

ในด้านบวกว่า ดีที่สุดหรือยิ่งใหญ่ที่สุด 3 อย่าง อันเป็นที่

รูจ้กัและยอมรบักันทัว่ไป เช่น ค�าเรยีกปราสาททีย่ิง่ใหญ่

ของญี่ปุ่น 3 แห่ง (三大城-sandaijou) ได้แก่ ปราสาท

โอซะกะ (大阪城-oosakajou) ปราสาทนาโงะยะ (名

古屋城-nagoyajou) และปราสาทคุมะโมะโต (熊本

城-kumamotojou) ค�าเรียกสวนท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม

ที่สุด 3 แห่ง (三大名園-sandaimeien) ได้แก่ สวน

คะอิระกุ (偕楽園-kairakuen) สวนเคนโระกุ (兼六

園-kenrokuen) และสวนโคระกุ (後楽園-korakuen) 

ค�าเรียกภูเขาที่ใหญ่และสูงที่สุด 3 แห่ง (三大名

山-sandaimeizan) ได้แก่ ภูเขาฟุจิ (富士山-fijisan) 

ภูเขาฮะกุซัง (白山-hakuzan) และภูเขาทะเตะยะมะ  

(立山-tateyama) 

เลข「八」hachi (8) ถึงแม้เป็นเลขคู่แต่ด้วย

ลักษณะของตัวอักษรคันจิท่ีดูยืดหยุ่นและมีความหมาย

ว่า แผ่กว้างออกไป ชาวญ่ีปุ่นเชื่อตามคติของชาวจีน

โบราณที่ว่าตัวเลข「八」hachi (8) เป็นตัวเลขแห่ง

อนาคตทีส่ดใสและความหวงัอนัรุง่เรอืง ชาวญีปุ่น่จงึชืน่

ชอบและถอืว่าเป็นเลขมงคลอีกเลขหนึง่ ดงัจะเหน็ได้จาก

ประเทศญีปุ่น่สมยัก่อนแบ่งรปูแบบการปกครองออกเป็น 

8 แคว้น/มณฑล (大八州（国）-daihasshuu(kuni)) 

และแบ่งพื้นที่ตามสภาพภูมิศาสตร์เป็น 8 เกาะใหญ่ 

(大八島-daihattou) แสดงความหมายถึง ความภาค

ภูมิใจในถิ่นก�าเนิดว่าเป็นประเทศที่กว้างใหญ่และ

สวยงามยิ่ง นอกจากนี้ ชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันมาตั้งแต่สมัย

โบราณว่า ตนสืบเชื้อสายมาจากดวงอาทิตย์ กล่าวคือ 

เช่ือกันว่ามีก�าเนิดมากจากทิศใดทิศหนึ่งจาก 8 ทิศโดย

มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ดังน้ันตัวเลข「八」hachi 

(8) จึงให้ความหมายว่า สมบูรณ์แบบ (完璧-kanpeki) 

ความแข็งแกร่ง (強さ-tsuyosa) บรรลุถึงขั้นสูงสุด 

(最高至上-saikoushijou) 

เลขที่ชาวญี่ปุ ่นมักหลีกเลี่ยงโดยเชื่อกันว่าเป็น 

เลขไม่เป็นมงคลคือ เลข「四」shi, yon (4) กับ เลข 

「九」kyuu, ku (9) โดยเลข「四」shi, yon (4) ออก

เสียงตรงกับค�าว่า 死 (shi) หมายถึง ตาย ความตาย และ

เลข「九」kyuu, ku (9) ออกเสียงตรงกับค�าว่า 苦 (ku) 

หมายถึง ทุกข์ยาก ล�าบาก จึงถือว่าเป็นเลขไม่ดีและไม่

เป็นมงคลที่ควรหลีกเล่ียง กอปรกับประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่

บนเกาะมีทะเลล้อมรอบและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บ่อยครัง้มาตัง้แต่สมยัโบราณ ต้องอาศยัความอดทนและ

มุง่มัน่อย่างแรงกล้าเพือ่ให้ผ่านพ้นภยัพบิตัแิละเรือ่งร้ายที่

ไม่สามารถหาค�าตอบในขณะนั้นไปให้ได้ จึงเกิดข้อห้าม

ต่าง ๆ ขึ้นในสังคม เพื่อขจัดความเป็นไปได้ที่จะก่อให้

เกิดเหตุร้ายและภัยพิบัติเหล่านั้น ชาวญี่ปุ่นจึงพยายาม

หลีกเล่ียงส่ิงที่คิดว่าไม่ดีไว้ก่อนเท่าที่จะท�าได้ นอกจาก

นี้ยังหลีกเลี่ยงการใช้เลข 14 (十四-juushi) และ 24 

(二十四-nijuushi) เพราะออกเสียงตรงกับค�าว่า 重死 

(juushi) ถึงแก่ความตาย และ 二重死 (nijuushi) ตาย

สองครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นลางไม่ดี

เลขจ�านวน 3396 (sansankuroku) 4279 
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(shininaku) 4989 (shikuhachiku) และ 8342 

(hachisanshini) ก็เช่นกัน ชาวญี่ปุ่นมักจะหลีกเล่ียง

ไม่ใช้เพราะออกเสียงตรงกับส�านวนและวลีว่า 散散

苦労-sansankurou (ทุกข์ยากล�าบากซ�้าๆ) 死に泣

く-shi ni naku (ร้องไห้เสียใจกับการตาย) 四苦八

苦-shikuhakku (ความล�าบากยากแค้น การตรากตร�า

ล�าเค็ญ) 破産死に-hasanshini (ตายเพราะล้มละลาย) 

รวมถึงจะเลีย่งการใช้เลข 94 (kyuujuuyon/kushi) ด้วย 

เพราะออกเสียงเหมือนกับค�าว่า 苦死(kushi) ที่แปลว่า 

ตายทุกข์ทรมาน และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ชาวญี่ปุ่นยัง

ห้ามให้หวี (櫛-kushi) เป็นของขวัญแก่บุคคลอื่น เพราะ

ออกเสียงเหมือนกับเลข 9 และเลข 4

ดังนั้น เพื่อเลี่ยงข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นชาวญี่ปุ่น

จึงออกเสียงเลข 4 ว่า ยง (よんyon) หรือ โยะ (よyo) 

เพือ่ใช้เชีอ่มโยงไปถงึค�าว่า 良し (yoshi) หรอื 良い (yoi) 

หมายถึง ดีหรือความดี ซึ่งมีชาวญี่ปุ่นบางคนตัดสินใจ

จดทะเบียนรถยนต์และอ่านป้ายทะเบียนรถด้วยความ

เข้าใจในแง่ดกีบัหมายเลข 4444 ว่า よしよしよしよし 

(yoshi yoshi yoshi yoshi) นอกจากนี้ ยังมีโฆษณาทาง

โทรทัศน์กล่าวถึงเบอร์โทรฟรีแบบไม่เสียเงินหมายเลข 

0120-444-444 ด้วยหน้าตายิ้มแย้มอย่างมีอารมณ์ขัน

ว่า ～よんよんよん、よんよんよん(yon yon yon, 

yon yon yon) ถอืเป็นกลยทุธ์การโฆษณาทีแ่ยบยลเพือ่

ให้ผู้ชมจดจ�าหมายเลขโทรศัพท์ได้

เลข「四」shi, yon (4) แม้จะเชื่อกันว่าเป็นเลข

ที่ไม่เป็นมงคล แต่เมื่อพยายามน�าไปใช้รวมกับตัวเลข

อืน่ให้ความรูส้กึในทางบวกได้ เช่น หมายเลขทะเบยีนรถ 

8400 (hachi-shi-rei-rei) อ่านออกเสียงให้พ้องตรงกับ

ค�าว่า　走れ (hashire) หมายความว่า วิ่งได้ หรือออก

รถได้ หมายเลขโทรศัพท์ของร้านขายยา 1424 (ichi-

shi-ni-shi) อ่านออกเสียงให้พ้องตรงกับค�าว่า 医師不

要 (ishifuyou) หมายความว่า ไม่จ�าเป็นต้องพ่ึงหมอ 

หมายเลขโทรศัพท์ของส�านักพิมพ์หรือบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ 

3746 (san-nana-shi-roku) อ่านออกเสียงให้พ้องตรง

กบัค�าว่า みな読む (minayomu) หมายความว่า ทกุคน

อ่าน หรือใครๆ ก็อ่านกัน ทั้งนี้ชาวญี่ปุ่นยังประยุกต์การ

ออกเสยีงตวัเลขทีไ่ม่เป็นมงคล และไม่สามารถหลกีเลีย่ง

ได้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบท�าธุรกิจการงาน

แข่งกบัเวลา โดยจะเหน็ได้จากร้านซกัรดีหรือร้านสะดวก

ซือ้ต่างๆ เรยีกหมายเลข 8814 (hachi-hachi-ichi-yon) 

ว่า はやいよ (hayaiyo) ซึ่งมีความหมายว่า รวดเร็ว

จะเหน็ได้ว่า ความเชือ่เกีย่วกบัตวัเลขของชาวญีปุ่น่

เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความลี้ลับที่มีอยู่ในธรรมชาติ 

แต่การใช้ตวัเลขของคนญีปุ่น่เป็นอทิธจิากความรูสึ้กของ

ค�าหรอืการออกเสยีงค�าทีม่ตีวัเลขเหล่านัน้มากกว่าการได้

รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น ชาวญี่ปุ่นจึง

พยายามทีจ่ะปรบัใช้ตวัเลขทีม่อียูใ่ห้เกดิความรูส้กึทีเ่ป็น

มงคล เพื่อความสบายใจในการใช้ตัวเลข

7.3 คว�มหม�ยแฝงท�งด้�นภ�ษ�ของตัวเลข

ในสำ�นวนญี่ปุ่น

โดยทั่วไปตัวเลขเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

แทนค่าในการนับและแสดงจ�านวนเท่าน้ัน แต่เมื่อน�า

ตัวเลขมาใช้ร่วมกับตัวอักษรหรือค�าอื่นๆ ในส�านวนคันจิ

ประสม 4 ตวัอกัษรแล้วจะท�าให้ตวัเลขมคีวามหมายต่าง

ไปจากเดิม เนื่องจากอิทธิพลด้านวัฒนธรรมและสภาพ

ส่ิงแวดล้อม รวมกับความรู้สึกนึกคิดของชาวญี่ปุ่นที่มี

ต่อตัวเลข ท�าให้ในมุมมองของชาวญี่ปุ่นตัวเลขนอกจาก

จะเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนับและ

แสดงจ�านวนแล้วยงัใช้ตวัเลขสือ่ถงึความหมายต่างๆ อกี

มากมาย ดังจะเห็นได้จากจ�านวนส�านวนคันจิประสม 4 

ตวัอกัษรทีใ่ช้ส่ือสารอยูใ่นชวีติประจ�าวนัทีเ่กีย่วกบัตัวเลข 

ล้วนแต่เป็นการใช้ตัวเลขเพื่อส่ือความหมายแฝงหรือ

ความหมายเปรียบเทียบต่างๆ ทั้งสิ้น เช่น 

1. บรรยายคนเหลาะแหละ ขี้เบื่อไม่มีความอดทน

ท�าอะไรไม่ประสบความส�าเร็จว่า

三日坊主（mik ka bou zu）สาม วนั กฏุ ิเจ้าบ้าน 

หมายถึง เหลาะแหละขี้เบื่อไม่มีความอดทน 
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ท�าอะไรติดต่อกันได้ไม่นาน (มาจากการบวชเป็นพระได้

เพียง 3 วันก็สึก)

2. บรรยายสภาพความวุ่นวายแตกความสมัคคีไม่

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า

四分五裂（shi bun go retsu）สี่ ส่วน ห้า ฉีก 

หมายถึง ความแตกแยกวุ่นวาย สิ่งที่เป็นกลุ่มก้อน

ไม่เป็นหนึ่งเดียว

3. เรียกบุคคลที่ตระหนี่ถี่เหนียวมากแม้แต่ขนเส้น

เดียวก็ไม่ยอมให้ร่วงว่า

一毛不抜（Ichi mou fu batsu）หนึง่ ขน ไม่ ร่วง

หมายถึง ตระหนี่ถี่เหนียวมากแม้แต่เศษเสี้ยวก็ไม่

ยอมให้ใคร

4. บรรยายสภาพการเฝ้าตัง้ตาอย่างกระวนกระวาย

ด้วยความรักใคร่ห่วงใยอย่างมากว่า

一日千秋（Ichi jitsu sen shuu）หนึ่ง วัน พัน 

ฤดูใบไม้ร่วง

หมายถึง การรอคอยอย่างใจจดจ่อ การตั้งตารอ

อย่างกระวนกระวาย

5. บรรยายสถานการณ์ที่รอดความเป็นความตาย

มาได้อย่างปฏิหารย์ว่า

九死一生（kyuu shi is shoo）เก้า ตาย หนึ่ง 

ชีวิต

หมายถึง รอดชิวิตได้อย่างหวุดหวิด

6. ชืน่ชมบคุคลทีต่่อสูกั้บอปุสรรคต่างๆ นานาอย่าง

อดทดโดยไม่ละความพยายามว่า 

七転八起（shichi ten hak ki）เจ็ด หมุน แปด 

ลุกขึ้น

หมายถึง การล้มแล้วลุกไม่ละความพยายาม

7. บรรยายสภาพท่ีก�าลังท�ามาค้าขึ้นมีลูกค้ามา

อุดหนุนกันอย่างมากมายว่า

千客万来（sen kyaku ban rai）พัน ลูกค้า 

หมื่น มา

หมายถึง ลูกค้าล้นหลาม กิจการค้าขายรุ่งเรือง

จะเห็นได้ว่า ตัวเลขในส�านวนข้างต้น มิได้เป็น

สญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในการนบัและแสดงจ�านวนแต่อย่างใด แต่

เป็นการใช้ตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบเพื่อส่ือความหมาย

ถงึส่ิงอืน่ได้อย่างลงตวั ท้ังนีต้้องอาศยัการเรยีนรูใ้ห้เข้าใจ 

จนสามารถวเิคราะห์หรอืตคีวาม จงึจะเข้าถึงความหมาย

ของส�านวนที่ถูกต้องและน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตรง

กับบริบทที่ต้องการสื่อสาร

8. สรุปและข้อเสนอแนะ
ภาษาเป็นวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

กับบุคคลในสังคมครบทุกมิติ ปรากฏการณ์ทางภาษา

ที่พบในงานวิจัยนี้ กล่าวคือ รูปแบบของส�านวน การ

ปรากฏของค�าในส�านวน การซ�า้ตวัเลขและค�าในส�านวน 

และความหมายแฝงของส�านวนทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกบัจ�านวน

หรือปริมาณ และไม่เกี่ยวข้องกับจ�านวนหรือปริมาณ มี

ผลมาจากการใช้ภาษาสื่อสารกันจนตกผลึกกลายเป็น

วัฒนธรรม ดังนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ในการเรียนรู้

อย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถเข้าใจและใช้อย่างถูกต้องตาม

บริบทของสังคม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1. การน�าส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตีวัเลข

ไปสอนควรแน่ใจว่าผูเ้รยีนมคีวามพร้อมในเรือ่งของระดบั

ความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อาจารย์

ผู้สอนอาจเลือกเฉพาะส�านวนที่เห็นว่าน่าสนใจและเป็น

ประโยชน์ไปใช้สอนที่ละส�านวน โดยอธิบายส�านวนที่มี

อักษรคันจิตัวเลขและอักษรคันจิตัวอื่นๆ ที่อยู่ในส�านวน

ไปพร้อมกัน

2. ควรสอนส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มี

ตัวเลขจากส�านวนที่มีตัวเลขน้อยไปหามากเรียงตาม 

ล�าดับ กล่าวคือ เริ่มสอนตั้งแต่ส�านวนที่มีเลข 一、二、

三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万、

億、兆、零　และควรพยายามสอนเฉพาะส�านวนที่มี

ตัวเลขเดียวอยู่ในส�านวนก่อนเพื่อป้องกันความสับสน

และเข้าใจความหมายผิด



140 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

3. เมื่ออธิบายความหมายของส�านวนและยก

ตัวอย่างการใช้ตามบริบทต่างๆ แล้ว ควรเพิ่มกิจกรรม

การเรยีนรู้ อาจเป็นเกมปรศินาค�าทาย การวาดภาพความ

หมายของส�านวนตามทีผู่เ้รยีนเข้าใจ เป็นต้น เพือ่ส่งเสรมิ

การเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจ 

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยในครั้งต่อไป

1. ควรท�าการวจิยัเพือ่ก�าหนดว่าส�านวนใดทีผู่เ้รยีน

ภาษาญี่ปุ ่นชาวต่างประเทศควรรู้และใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน เพราะมีทั้งส�านวนที่เราคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย

อยู่มากและหลากหลาย

2. ควรท�าการวิจัยส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร

ที่มีตัวอักษรอื่นๆ ปรากฏอยู่ เช่น ค�าเรียกอวัยวะส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย ค�าเรียกสัตว์ต่างๆ ว่ามีจ�านวนเท่าใด 

รวมถงึลักษณะและความหมายของส�านวน เพือ่ให้ทราบ

ปรากฏการณ์ทางภาษาในแง่มุมอื่นต่อไป 

3. ควรท�าวิจัยเปรียบเทียบส�านวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นว่ามีส�านวนใดคล้ายคลึงกับ

ส�านวนของไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยและคน

ญี่ปุ่นมีทัศนคติหรือค่านิยมเหมือนและแตกต่างกันหรือ

ไม่อย่างไร
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