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ถาคนญี่ปุนถามคุณวา "คุณกรุปไหน" อยาไดสงสัยวา

เขากําลังถามวาคุณเปนพวกเส้ือสีเหลืองหรือเส้ือสีแดง 

หากเขาหมายถึงเลือดคุณกรุปอะไร กลุม O A/B หรือ 
AB เพราะมันหมายถึงวาคุณเปนคนมีอุปนิสัยและบุคลิก

อยางไร กรุปเลือดนี้สําคัญสําหรับบางคนในเร่ืองการ

เปนแฟน เนื้อคู หรือแมแตการทํางานดวย  

ในปท่ีผานมา หนังสือท่ีขายดีท่ีสุดคือชุดบรรยาย 

(พยากรณหรือทํานาย) อุปนิสัยใจคอตามกรุปเลือด ท้ัง 

4 เลมขายดีมากติดอันดับท็อปเทนของป 2008 ใน

ญี่ปุน  

ขณะนี้ความบาคล่ังในไอเดียนี้กําลังลามไปถึงเกาหลีดวย 

และในไมชาคงลามมาถึงบานเราผานภาพยนตร เพลง 

ปจจุบันไอเดียเร่ืองกรุปเลือดและบุคลิกนิสัยของคนก็อยู

ในการตูนและเกมสจากญี่ปุนไปเรียบรอยแลว  

ไอเดียนี้ซ่ึงถือวาแปลกเอามาก ๆ เพราะไมเห็นมีใน
ประเทศอ่ืน บอกวาคนเลือดกรุป A เปนคนมีเหตุมีผล 

สรางสรรค จริงจัง แตเสียตรงท่ีเปนคนไมคอยรอบคอบ

และจริงจังจนเกินไป สวนคนกรุป B นั้นเปนนักปฏิบัติ 

คอนขางโลดโผน กระตือรือรน แตจุดออนก็คือไมคอย

รับผิดชอบ เห็นแกตัว  

กรุป AB เปนคนใจเย็น มีเหตุมีผล ควบคุมอารมณได 

เสียแตเปนคนตัดสินใจไมเด็ดขาด ลังเล สวนกรุป O นั้น 

เขากับคนไดงาย มองโลกในแงดี ขอเสียก็คือมักเปนคน

ไมสุภาพ ไมจริงจัง  

มาถึงตรงนี้ผูอานอาจหัวเราะเม่ือเปรียบเทียบกับนิสัย
ตัวเอง และคงสงสัยเหมือนผูเขียนวาสามารถขยายความ

ไดอยางไรเปนหนังสือถึงกรุปละเลม ถามองในแงเปน

เร่ืองทํานายโชคชะตาราศีเหมือนดูดวงตามกรุปเลือด 

 

 

 

 

ดังท่ีผูหญิงท่ัวโลกมักชอบอานกันแลว ก็พอเดาไดวาอาจ

ทํานายแยกตามเพศ อายุ ราศีเกิด หรือแมแตถ่ินกําเนิด  

เร่ืองนี้ฟงดูสนุกแตมีท่ีมาซ่ึงนากลัวไมนอย ทฤษฎีเร่ือง

กรุปเลือดกับนิสัยมาถึงญี่ปุนใน ค.ศ.1927 จากบทความ

วิชาการของศาสตราจารย ช่ือ Takeji Furukawa แหง 
มหาวิทยาลัย Tokyo Women"s Teacher"s School 

ตีพิมพในวารสารช่ือ Psychological Research 

ขอเขียนนี้เปนท่ีกลาวถึงกันมากถึงแมผูเขียนเองจะมิได

เปนผูศึกษาในเร่ืองนี้อยางแทจริงก็ตาม  

ไอเดียของ Furukawa ก็มาจากพวกนาซีในเยอรมัน ซ่ึง

เช่ือในเร่ืองความเปนเลิศของเช้ือสายอารยันหรือเลือด

เยอรมันหลังจากมีการคนพบวามนุษยมีเลือดถึง 3 กรุป 

(ตอมาจึงพบวาท่ีจริงเปน 4 กรุปและยังมีชนิดท่ีเรียกวา 
Rh Negative อีกดวย) ในป 1900 โดย

นักวิทยาศาสตรชาวออสเตรียช่ือ Karl Landsteiner  

การศึกษาวิจัยท่ีตามมาพบวาคนเช้ือชาติตางๆ มีกรุป

เลือดท่ีกระจายอยูไมเหมือนกัน เชน คนเอเชียมีสัดสวน

ของกรุป B มากท่ีสุด กลุมนาซีจึงพยายามใชไอเดียนี้

เปนเคร่ืองมือแสดงวาเช้ือสายอารยันเหนือกวาเช้ือชาติ

อ่ืนๆ  

เม่ือไอเดียนี้มาถึงญี่ปุนผาน Furukawa รัฐบาลทหาร

ของญี่ปุนสมัยนั้นก็รับลูกทันที จัดใหมีการศึกษาเพื่อ

นําไปสูการเพาะเช้ือพันธุทหารญี่ปุนช้ันเลิศ โดยใชกรุป

เลือดเปนเคร่ืองมือ  

การศึกษาท่ีใช 10-20 คนเปน "หนูทดลอง" ลมเหลวไม
เปนทา ทหารท่ีคัดเลือกมาในโครงการลมตายลงเกือบ

หมดเพราะมันไมไดอยูบนพื้นฐานของความจริงทาง

วิทยาศาสตร อยางไรก็ดี Furukawa ศึกษาอีกโครงการ

หนึ่งเพื่อแกไขปญหาความไมสงบในญี่ปุนใน ค.ศ.1930  

หลังจากญี่ปุนบุกรุกจีนใน ค.ศ.1895 และสามารถยึด

ครองเกาะฟอโมซาหรือไตหวันไดสําเร็จ (สาเหตุหนึ่งท่ี

ไตหวันรุดหนาอยางรวดเร็วหลังจากจอมพลเจียงไคเช็ก

หนีพรรคคอมมิวนิสตจีนไปปกหลักท่ีนี่ในป 1949 ก็คือ



โครงสรางพื้นฐานหลายอยางท่ีญี่ปุนไดท้ิงไวกอนหนา) 

ชาวพื้นเมืองฟอโมซารบอยางกลาหาญดุเดือดตอตาน

ญี่ปุนจนทหารญี่ปุนตายเปนรอย  

Furukawa พบวาคนพื้นเมืองฟอโมซารอยละ 41.2 มี

กรุปเลือด O เขาจึงสันนิษฐานวานี่คือสาเหตุของการ

ตอสูไมยอมแพ ในขณะท่ีชาวไอนุ (Ainu) คนพื้นเมือง

ของญี่ปุนมีเลือดกรุป O เพียง 23.8 เปนคนรักสงบ 
ยอมสิโรราบมากกวา เขาจึงเสนอแนะวาควรใหคน

ไตหวันแตงงานกับคนญี่ปุนเพื่อลดอิทธิพลของการมีเลือด

กรุป O มากเปนพิเศษ  

เร่ืองกรุปเลือดกับอุปนิสัยหายไปนาน มาโผลอีกคร้ังดัง

เปนพลุในป 1970 ดวยหนังสือของ Masahiko Nomi 

นักกฎหมายผูไมมีความรูเก่ียวกับทางการแพทยหรือ

วิทยาศาสตร ผูคนชอบหนังสือเลมนี้ซ่ึงปราศจาก

หลักฐานทางวิทยาศาสตร มีแตเร่ืองเลา และคําบรรยาย 
วงวิชาการโจมตีหนังสือเลมนี้วาไรเหตุผล แตในยุคส่ือ

สมัยใหมท่ีผูคนสามารถหาเงินไดมากมายจากความเช่ือ

ของประชาชน ไอเดียเร่ืองนี้ก็ไปไมหยุด  

แมกกาซีนผูหญิง รายการทีวีผูหญิงตอนเชาในญี่ปุน มี

เร่ืองกรุปเลือดกับคําพยากรณชีวิตแทบทุกวันและก็ขายดี

เสียดวย มิใยท่ีนักวิทยาศาสตรและวงวิชาการจะบอกวา

ไมมีการทดลองและไมมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรใดๆ 

สนับสนุนก็ตาม  

ในประชากรโลก 6 พันลานคน เลือดกรุป O มีจํานวน

มากท่ีสุด ตามดวย A และ B สวน AB นั้นมีนอยมาก

เพียงรอยละ 10 เทานั้น  

ขอมูลกรุปเลือดโดยยอมีดังนี้ คนยุโรปสวนใหญแทบทวม
ทนมีกรุปเลือด O และ A (เยอรมันมี O รอยละ 35 A 

รอยละ 37) คนเอเชียก็มีเลือดกรุป O และ A มาก

เชนเดียวกัน เพียงแตยังมีเลือดกรุป B ประกอบดวย 

(ฮองกง มี O รอยละ 40 A รอยละ 26 B รอยละ 

27 สวนญี่ปุน O มีรอยละ 29 A รอยละ 38 B รอย

ละ 22 AB รอยละ 11 เกาหลีใตมีสัดสวนใกลเคียงกับ
จีน คนซาอุดิอาระเบีย O มีรอยละ 48 A รอยละ 24 

B รอยละ 17 AB รอยละ 4)  

กรุปเลือดในญี่ปุนมีนัยทางการเมืองจนแมแต

นายกรัฐมนตรี Taro Aso ออกมาเปดเผยวาตนเองนั้นมี

เลือดกรุป A ในขณะท่ีผูนําฝายคานคือ Ichiro Ozawa 

นั้นมีเลือดกรุป B (กรุณายอนกลับไปอานขอเสียของคน

กรุป B)  

นักการเมืองญี่ปุนรูวาเลือดตนเองกรุปใด แตสําหรับ

ประเทศอ่ืนๆ และประเทศไทยแลว อยาวาแต

นักการเมืองเลย แมแตคนท่ัวไปสวนใหญไมรูดวยซํ้าวา

ตนเองเลือดกรุปอะไร  

อยางนี้ไมรูจะเรียกวาเปนคนมีเหตุมีผล ไมเช่ือเร่ืองไร

สาระของกรุปเลือด หรือเปนคนไมเอาไหน เพราะไมรู

แมกระท่ังเร่ืองสําคัญของตนเองท่ีอาจทําใหรอดหรือตาย
ได เม่ือมีอุบัติเหตุและเขากําลังจะใหเลือดอยางเรงดวน 

แตตอบไมไดวาเลือดตนเองกรุปอะไร  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

มีเร่ืองจริงช่ือวา "กางเกงในมือ 2" ซ่ึงผูสงมายืนยันวา

เกิดข้ึนท่ีตลาดจตุจักร เร่ืองมีดังนี้  

ธุรกิจท่ีกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในตอนนี้คือ

การขายกางเกงในผูหญิงมือสอง ปกติจะขายอยูตัวละ 

200 บาท (ตองหามซักนะถาซักแลวไมมีคนซ้ือ) ลูกคา

สวนใหญเปนผูชาย แตถาเอาตัวท่ีคนขายใสคิด 500 

(ถอดใหเลย)  

มีอยูวันหนึ่งมีลูกคาผูชายคนหนึ่งทําทีเปนหยิบดูของดวย
ทาทางเขินนิดๆ พอเห็นคนนอยๆ ก็เอยปากกับหญิง

คนขายหุนดีสวยเขมวา "นองๆ พี่ขอซ้ือตัวท่ีนองใส นอง

ขายไหมครับ" คนขายตอบทันทีวา "ขายคะ...แตตัวละ 

500 นะ ถาเอาเด๋ียวนองถอดใหเด๋ียวนี้เลย" คนซ้ือบอก

วาผมให 2,000 เลย แตมีขอแมวาตองใหผมถอดเองกับ

มือ ผูขายคนงามคิดนิดนึง "โอเคคะ พี่มาหลังรานเลย"  

พอไปถึงหลังรานคนขายก็หันมาเผชิญหนาหนุมนักซ้ือ

และถกกระโปรงข้ึนพรอมพูดวา "เอาเลยคะถอดเองตาม
สบายเลย" ชายคนซ้ือก็คอยๆ ถอดกางเกงในลงมาอยาง

ชาๆ จนถึงเขา จากนั้นเขาก็รีบดึงกางเกงในข้ึนไปใส

เหมือนเดิมทันที สาวคนขายก็เลยถามวา "อาว...ทําไมพี่

ไมถอดออกไปเลยละคะ" ชายหนุมลูกคาตอบวา "ไมมี

ตังค"  

น้ําจิ้มอาหารสมอง  

We make a living by what we get, but we make 

a life by what we give. 

เราดํารงชีวิตของเราอยูไดดวยส่ิงท่ีเราไดรับ แตเรา

สรางชีวิตของเราดวยส่ิงท่ีเราให 


