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คนญี่ปุ่นเช่ือในเร่ืองโชคลางไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนไทยนัก 
นับเป็นเวลาร้อยๆ ปีที่คนญี่ปุ่นเช่ือว่าหญิงที่เกิดปีมะเมีย 
(ปีม้า) มีทางโน้มท่ีจะเป็นคนฆ่าสามี ความเช่ือเช่นน้ีทํา
ให้หญิงที่เกิดในปีเหล่าน้ีเป็นโสดมากกว่าปกติ  

คนไทยเกิดมาก็มีปีเกิดสองปี ปี พ.ศ. ปกติและปีนัก
กษัตร มักถูกถามว่าเกิดปีอะไร ไล่ตั้งแต่มะเมีย (ม้า) 
มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู) 
ชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย) มะโรง 
(งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก)  

คนในแถบเอเชียก็ใช้วงจรเกิด 12 ปีเหมือนกัน ไม่ว่า
ญี่ปุ่น จีน ไทย อินเดีย ฯลฯ และชนิดของสัตว์ก็
เหมือนกันด้วย  

ปีมะเมียเป็นเร่ืองน่ากลวัสําหรับคนญี่ปุ่นมาเน่ินนานจน
แม้กระท่ังปัจจุบันมีหลักฐานว่าหญิงที่เกิดในปี ค.ศ.1906 
(พ.ศ.2442) ซ่ึงตรงกับปีมะเมีย ประสบความลําบาก หา
สามีไม่ได้เพราะมีชายผู้ป่วยเป็นโรคปอดอยู่ไม่น้อย ความ
เช่ือน้ีฝังรากลึกมานานจนหญิงหลายคนประสบความคับ
แค้นถึงกับฆ่าตัวตายก็มี  

ถ้าหากเรียงปีมะเมียก็จะเป็นดังน้ี ค.ศ.1906 (พ.ศ.
2449) 1918 (2416) 1930 (2473) 1942 
(2485) 1954 (2497) 1966 (2509) 1978 
(2521) 1990 (2533) 2002 (2545) 2014 
(2557)  

พ่อแม่ญี่ปุ่นบางกลุ่มถึงจะไม่เช่ือเร่ืองโชคลางน้ีก็จะ
พยายามไม่มีลูกสาวที่เกิดในปีเหล่าน้ีเพราะเกรงว่าลูกสาว
จะประสบกับปัญหาการดําเนินชีวิตอย่างไม่เป็นธรรม 
และสําหรับพ่อแม่ผู้เช่ือก็จะไม่มีลูกในปีน้ีเป็นอันขาด
เพราะไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นเพศชายหรือหญิง  

 

 

 

 

 

มีการสํารวจและพบว่าในปี ค.ศ.1966 มีจํานวนเด็กเกิด 
1.36 ล้านคน ซ่ึงเป็นจํานวนท่ีลดลงร้อยละ 25 จาก
จํานวนเด็กเกิด 1.82 ล้านคนในปีก่อนหน้า เหตุที่สถิติ
การเกิดของเด็กใน ค.ศ.1966 เป็นท่ีสนใจก็เพราะมี
เหตุผลพิเศษทีจ่ะกล่าวถึงต่อไป  

ว่ากันว่าสําหรับผู้เช่ืออย่างจริงจังในเร่ืองเด็กท่ีเกิดจะเป็น
หญิงฆ่าสามีในอนาคตน้ัน หากเกิดท้องและคาดว่าเด็กจะ
เกิดในปีมะเมียบางรายถึงกับทําแท้งก็มี โดยเฉพาะในยุค
อุลตร้าซาวด์ที่รู้เพศเด็กในครรภ์ล่วงหน้า  

ตราบท่ียังมีประเพณีหญิงเป็นผู้ถูกสู่ขอโดยชาย โดยไม่
สามารถ "รุก" เลือกชายเป็นสามีเยี่ยงคนอินเดียได้ 
ความโชคร้ายของการเกิดในปีน้ีของหญิงญี่ปุ่นก็จะยังคง
อยู่ตราบท่ีความเช่ือโชคลางในเร่ืองน้ียังไม่ลดลง  

สมมุติว่าคนอินเดียมีความเช่ือเช่นน้ีบ้าง หญิงก็รอดตัวไม่
ลําบากเพราะหากเปิดหนังสือพิมพ์อินเดียของเมืองใหญ่ๆ 
ในวันอาทิตย์จะเห็นคําประกาศหาคู่ของหญิงพร้อมกับ
ระบุระดับการศึกษา อาชีพ สาขาท่ีเรียนจบ 
มหาวิทยาลัยที่จบ วรรณะท่ีประสงค์ (คนในเมืองจํานวน
มากไม่แคร์เร่ืองวรรณะ แคร์เร่ืองฐานะมากกว่า) อายุ 
ตลอดจนสินสอดที่เสนอให้  

กลไกตลาดของสินสอดทํางานอย่างเข็มแข็ง มีการระบุ
ว่าหากจบแพทย์ วิศวะ MBA (เศรษฐศาสตร์ไม่มีใคร
ระบุ) จากต่างประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง
จะเสนอสินสอดให้ในระดับสูงเป็นพิเศษ (คุณอภิสิทธ์ิ 
หากอยู่ในอินเดียน่าจะได้ราคา ดีมาก)  

การที่หญิงอินเดียสามารถเลือกได้อย่างเสรีเช่นน้ี ถึงจะ
เกิดปีที่ว่ากันว่าโชคร้ายเพียงใด รับรองว่ามีคนแต่งงาน
ด้วยแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยตราบท่ีข้อเสนอสินสอดอยู่
ในระดับที่ไม่อาจปฏิเสธได้ (ขอใช้สํานวน Godfather ที่
บอกว่าจะเสนอราคาให้ชนิดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซ่ึงมี
ความหมายว่าหากไม่รับเงินก็รับความตายแทน)  

ขอกลับมาเร่ืองการขึ้นคานทองของหญิงญี่ปุ่นที่เกิดปี
มะเมียต่อ สําหรับคนที่เกิดปีมะเมีย ค.ศ.1966 ในปี 



2008 น้ีจะมีอายุ 42 ปี ถ้าสํารวจก็จะพบว่ามีสัดส่วน
ของหญิงโสดมากกว่าหญิงที่เกิดในปีอ่ืนๆ  

อย่างไรก็ดี มีหญิงคนหน่ึงที่เกิดในปี 1966 และไม่เป็น
โสด หากเป็นแม่ที่ดังมากเพราะเป็นแม่ของเด็กชาย ผู้ซ่ึง
วันหน่ึงจะเป็นจักรพรรดิของญ่ีปุ่น หญิงคนน้ีคือ 
Princess Kiko ลูกสาวของศาสตราจารย์ทาง
เศรษฐศาสตร์และเป็นชายาของ Prince Akishino พระ
อนุชาของรัชทายาทองค์ปัจจุบัน  

เจ้าชายและเจา้หญิงองค์น้ีทรงโปรดเมืองไทยเป็นพิเศษ 
เจ้าชายทรงศึกษาเร่ืองปลาและเจ้าหญิงเคยศึกษา
ภาษาไทยด้วย ทั้งสองเป็นท่ีช่ืนชอบของคนญี่ปุ่นเพราะ
ทรงมีความเป็นกันเอง และงานศึกษาเร่ืองปลาของ
เจ้าชายเป็นประโยชน์ต่อประเทศกําลังพัฒนาหลาย
ประเทศ  

ก่อนพระราชพิธีเศกสมรส ข้อมูลเร่ืองเจ้าหญิงเกิดในปี
มะเมียก็เป็นท่ีทราบกันดี สื่อญี่ปุ่นให้ความร่วมมือโดยไม่
มีการเอ่ยถึงประเด็นโชคลางน้ี  

เมื่อพิจารณาหญิงญี่ปุ่นท่ีเกิดในปี 1966 ก็พบว่า มี
ดารา นักร้อง คนดังถึงกว่า 12 คน ทุกคนประสบ
ความสําเร็จในชีวิตโดยยังไม่มีคนใดคนหน่ึงเป็นฆาตรกร
ฆ่าสามีเลย  

ในไม่ช้าความเช่ืออันงมงายน้ีคงจะหมดไป สิ่งที่จะทําให้
หมดไปก็คือความจริงที่กลั่นมาจากวิชาสถิติที่แสดงให้
เห็นว่าฆาตรกรหญิงไม่ได้เกิดในปีมะเมียเป็นพิเศษแต่
อย่างใด  

สําหรับบ้านเรา มีชายไทยจํานวนไม่น้อยเป็นฆาตรกร 
ฆ่าภรรยาและรวมไปถึงลูกๆ ด้วยโดยไม่ได้ใช้อาวุธไม่ว่า
จะเกิดในปีใด เพราะขาดวินัยความรับผิดชอบและวุฒิ
ภาวะอย่างร้ายแรง ทําตัวเป็นขุนแผน มีเมียมีลูกแล้วก็
ทิ้ง มีใหม่ไปเร่ือยๆ ชายเหล่าน้ีโดยแท้จริงแล้วกําลังบั่น
ทอนอนาคตชาติของเรา  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

จากการสังเกต เห็นว่ามีความเห็นแก่ตัวของผู้ค้าขายราย
เล็กรายน้อยแพร่กระจายมากข้ึนในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการ
กระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและจะเป็นไปตาม
สุภาษิต "ซ่ือกินไม่หมด คดกินไม่นาน" ในเวลาอันควร 
ระหว่างน้ีก็เป็นภัยต่อผู้บริโภคไปก่อน  

"มีรถเข็นหรือซุ้มขายมะม่วงโชว์มะม่วงปอกแล้วขาวน่า
กินและมีป้ายเขียนว่า "นํ้าปลาหวานถุงละ 10 บาท" 
ตัวเลข 10 บาทเห็นชัดเจน เมื่อเฉาะขายแล้วก็พบว่าลูก
ละ 20-30 บาท ที่บอก 10 บาทน้ันคือราคานํ้าปลา
หวาน ผู้ซ้ือก็มักจะยอมเพราะข้ีเกียจมีเร่ือง คิดว่าเสียรู้
มันไป ผู้ชายก็ขายได้ไปเร่ือยๆ กับ "ผู้เสียรู้" คร้ังแรก
และคร้ังเดียว  

"คล้ายเร่ืองมะม่วง แต่เป็นป้ายราคาท่ีไม่บอกต่อหน่วย
นํ้าหนักชัดเจน เช่น ขายเงาะ โดยมีป้ายเขียนว่า 20 
บาทตัวโต และตัวเล็กๆ เขียนว่าต่อคร่ึงกิโลกรัม คนซ้ือก็
ย่อมนึกว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม ก็เสียรู้ไปแบบเร่ือง
มะม่วงอีก  

เร่ืองเหล่าน้ีถึงแม้จะเป็นเร่ืองเงินเล็กๆ น้อยๆ ก็จริง แต่
เป็นเร่ืองไม่ถูกต้อง ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ทําอะไรมันจะ
แพร่กระจายเลียนแบบกันไปทั่วโดยเห็นว่าเป็นสิ่งถูกต้อง 
และเมื่อถึงตอนน้ัน "เข็มทิศศีลธรรม" ของคนไทยเราจะ
บิดเบี้ยวย่อมรับสิ่งผิดเป็นถูก ทายได้ว่าบ้านน้ีเมืองน้ีจะมี
ปัญหาร้ายแรงยิ่งกว่าน้ีในอนาคตถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งผิด
และถูก  

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  

การโกหกที่ร้ายแรงที่สุด คือการโกหกตนเอง 

 


