ปีนักษัตร กับ พระธาตุประจำ�ปีเกิด
ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดี

ปีใหม่ค่ะ มิตรรักนักอ่าน TPA NEWS ทุกท่าน
หนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะ เข้าสู่ปีใหม่...
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ หรือปีกนุ แล้ว เมือ่ ปีใหม่ปที แี่ ล้วจ�ำได้วา่ ได้เขียน
ชวนทุกท่านไหว้พระขอพรกับบทความเรื่อง “ไหว้พระรับปีใหม่”
มาปีนี้ก็ขอเชิญชวนให้ไปท�ำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลอีก
เช่นเคย เพียงแต่ครัง้ นีจ้ ะขอพาทุกท่านเปลีย่ นบรรยากาศไปไหว้พระ
ธาตุประจ�ำปีเกิดกันค่ะ
ก่อนออกเดินทางกัน เรามาเตรียมความพร้อมด้านความรูก้ นั
ก่อนนะคะ
บทความใน “คลังความรู้” ของส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับค�ำว่านักษัตรไว้ ดังนี้ค่ะ
ค�ำว่า นักษัตร (นัก-สัด) หมายถึง ชื่อรอบเวลา ก�ำหนด
๑๒ ปี เป็น ๑ รอบ เรียกว่า ๑๒ นักษัตร โดยก�ำหนดให้สัตว์เป็น
เครื่องหมายในปีนั้น ๆ คือ ปีชวด มีหนูเป็นเครื่องหมาย ปีฉลู มีวัว
เป็นเครือ่ งหมาย ปีขาล มีเสือเป็นเครือ่ งหมาย ปีเถาะ มีกระต่ายเป็น
เครื่องหมาย ปีมะโรง มีงูใหญ่เป็นเครื่องหมาย ปีมะเส็ง มีงูเล็กเป็น
เครื่องหมาย ปีมะเมีย มีม้าเป็นเครื่องหมาย ปีมะแม มีแพะเป็น
เครือ่ งหมาย ปีวอก มีลงิ เป็นเครือ่ งหมาย ปีระกา มีไก่เป็นเครือ่ งหมาย
ปีจอ มีหมาเป็นเครื่องหมาย ปีกุน มีหมูเป็นเครื่องหมาย
การนับปีหรือก�ำหนดปีโดยมีสตั ว์เป็นเครือ่ งหมายนี้ ส่วน
ใหญ่จะใช้กันในแถบเอเชีย เช่น ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
จีน ญีป่ นุ่ ทิเบต ส่วนทางซีกโลกตะวันตกจะใช้ตวั เลขเป็นเครือ่ ง
ก�ำหนด
ที่มาที่ไปของการใช้รูปสัตว์เป็นเครื่องหมายในแต่ละปีนั้น
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ใดหรือชาติใดเป็นผู้คิดขึ้น และคิดมาตั้งแต่
เมื่อใด แต่ในประเทศไทยนั้นมีหลักฐานว่า ไทยใช้ปีนักษัตรมาแล้ว
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้านที่
๓ บรรทัดที่ ๑๐ ว่า “เมืองนี้หาย ๑๒๑๔ ศกปีมะโรง” และด้านที่ ๔
บรรทัดที่ ๓-๔ ว่า “ชาวอูชาวของมาออก ๑๒๐๗ ศกปีกุน”
ส่วนเรือ่ งความเชือ่ ของชาวล้านนาเกีย่ วกับพระธาตุประจ�ำปี
เกิดนั้น เว็บไซต์ “ฮักล้านนา” ได้เขียนอธิบายไว้ว่า ประเพณีล้านนา
เชื่อว่าทุกคนมีพระธาตุประจ�ำปีเกิด หรือ ปี๋เปิ้ง เป็นของตัวเอง ก่อน

ที่ทุกคนจะเกิดมาดวงวิญญาณต้องมา “ชุธาตุ” (กราบไหว้พระธาตุ)
หรือพักที่พระธาตุประจ�ำตัวก่อน โดยมี ตั๋วเปิ้ง หรือ ตัวเพิ่ง (สัตว์ ๑๒
ชนิดที่ก�ำหนดให้เป็นสัญลักษณ์) เป็นผู้น�ำดวงวิญญาณออกมา
ดวงวิญญาณจะย้ายไปสถิตอยู่ที่กระหม่อมของบิดาเป็นเวลา ๗ วัน
แล้วจึงเข้าสู่ครรภ์ของมารดาต่อไป และเมื่อสิ้นอายุขัยดวงวิญญาณ
ก็จะกลับไปสู่พระธาตุประจ�ำปีเกิดตามเดิม ชาวล้านนายังเชื่อว่าใน
ชีวติ หนึง่ ทุกคนควรไปสักการะพระธาตุประจ�ำปีเกิดของตนเองสักครัง้
เพือ่ เป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมในอดีตชาติ และสร้างบุญบารมีใน
ชาตินี้ ทั้งอานิสงส์ที่ได้รับยังช่วยให้ชีวิตดีขึ้น หากสิ้นอายุขัยดวง
วิญญาณยังจะได้กลับไปสู่พระธาตุประจ�ำปีเกิดของตนเองอีกด้วย
พระธาตุเจดีย์ ๑๒ ปีนักษัตร มีดังนี้
๑) ปีชวด: พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ประดิษฐาน
“พระทักขิณโมฬีธาตุ” หรือกระดูกกระหม่อมด้านขวา (ข้อมูลบางแห่ง
เขียน “พระทักษิณโมลีธาตุ” ) มีขนาดโตประมาณเมล็ดข้าวโพด
สันฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือนดอกบวบหรือสีดอกพิกุลแห้ง
ตามประวัตเิ ล่าว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผูอ้ ญ
ั เชิญมาประดิษฐาน
ไว้ที่ดอยจอมทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๑๘ ปัจจุบันพระธาตุถูกบรรจุไว้ใน
พระโกศ ๕ ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุข ตามประวัติว่าสร้าง
ขึ้ น โดยพระเจ้ า ดิ ล กปนั ด ดาธิ ร าช หรื อ พระเมื อ งแก้ ว กษั ต ริ ย ์
ราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๐
๒) ปีฉลู: พระธาตุลำ� ปางหลวง จ.ล�ำปาง พระธาตุแห่งนี้เริ่ม
สร้างในปีฉลู และเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ประดิษฐานพระอัฐิธาตุ
พระนลาฏด้านขวา (หน้าผาก) พระศอด้านหน้าและด้านหลัง (คอ)
และพระเกศา (ผม) เชื่อกันว่าพระธาตุแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของ
ลัมภกัปปนคร เมืองโบราณของล้านนา นอกจากนีย้ งั ชมปรากฏการณ์
ภาพเงาพระธาตุกลับหัวที่หอพระพุทธบาทได้ด้วย
๓) ปีขาล: พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ที่ประดิษฐานพระเกศา
ธาตุและพระบรมสารีรกิ ธาตุพระกัประข้างซ้าย (ศอก) ของพระพุทธเจ้า
เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่มาแต่โบราณ
ตามต�ำนานกล่าวว่าขุนลัวะอ้ายก้อมเป็นผูส้ ร้าง ปรากฏหลักฐานการ
บูรณปฏิสังขรณ์ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๗๙-๑๘๘๑ ในสมัยพระมหาธรรม
ราชา (ลิไท) เมือ่ ครัง้ ยังทรงเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสชั นาลัย
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๔) ปีเถาะ: พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน จากพงศาวดารเมืองน่าน
กล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่าน ได้อญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ
จากกรุงสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง ตามต�ำนาน
กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน�ำ้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ น่านทาง
ทิศตะวันออก ทีบ่ า้ นห้วยไคร้ และเสวยผลสมอแห้งซึง่ พระยามลราช
น�ำมาถวาย แต่ผลสมอนัน้ แห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงน�ำผลสมอนัน้
ไปแช่น�้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่าต่อไปที่นี่จะมีผู้น�ำพระบรม
สารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง
๕) ปี ม ะโรง: พระธาตุ เ จดี ย ์ วั ด พระสิ ง ห์ วั ด พระสิ ง ห์
วรมหาวิ ห าร จ.เชี ย งใหม่ ถือเป็นวัดส�ำคัญแห่งหนึ่งของเมือง
เชียงใหม่ ภายในมีพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
โบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยูใ่ นวิหารลายค�ำ เมือ่ ถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเมืองจะอัญเชิญ
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พระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสรงน�้ำ
โดยทั่วกัน
๖) ปีมะเส็ง: พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหา
วิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่ หรือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่
พุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็น
วัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างด้วยศิลาแลงประดับ
ลวดลายปูนปัน้ เป็นเจดียพ์ ทุ ธคยาแบบอินเดีย ทีส่ ำ� คัญคือเป็นสถาน
ที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลกและนับเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๐๒๐ เพื่อช�ำระอักษรในพระไตรปิฎกที่ยัง
ขาดตกบกพร่อง โดยพระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ อาราธนา
พระภิกษุผทู้ รงภูมใิ นพระไตรปิฎกหลายร้อยรูปเข้าประชุม มีพระธรรม
ทันนเถระเป็นประธาน
๗) ปีมะเมีย: พระบรมธาตุ จ.ตาก หรือพระธาตุย่างกุ้ง
(พระธาตุตะโก้ง) รวมทั้งพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
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ประเทศเมียนมาร์ วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปูนปัน้ ปิดทอง นอกจากนีภ้ ายในบริเวณวัดยังมีวหิ ารไม้เก่าแก่ทมี่ ลี าย
แกะสลั ก ไว้ ไ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ชื่ น ชม นั บ เป็ น วั ด ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
โบราณคดี และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมาก
๘) ปีมะแม: พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พระธาตุดอย
สุเทพสร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์
ที่ ๙ โดยทรงรับสัง่ ให้อญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุทพี่ ระมหาสุมนเถระ
น�ำมาจากเมืองศรีสชั นาลัย ซึง่ ได้ขดุ พบจากนิมติ ฝันของพระมหาสุมน
เถระเอง เมือ่ อัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุมาสูเ่ ชียงใหม่แล้ว พระธาตุ
ได้แยกเป็นสองส่วน พระเจ้ากือนาทรงเลื่อมใส อัญเชิญมาบรรจุไว้ที่
พระธาตุวัดสวนดอกองค์หนึ่ง ส่วนองค์ที่สองได้อัญเชิญขึ้นบนหลัง
ช้างเพื่อเสี่ยงทายว่าช้างหยุดที่ใด ก็จะสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
ที่นั่น แล้วปล่อยช้างไป ช้างได้มุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันตก ขึ้นไปยังดอย
สุเทวะฤาษีหรือดอยสุเทพปัจจุบนั แล้วหยุดทีย่ อดดอย พระเจ้ากือนา
จึงทรงรับสัง่ ให้สร้างพระเจดีย์ ณ ทีน่ นั้ ขนาดความสูง ๕ วา เมือ่ พ.ศ.
๑๙๑๖ ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๐๖๘ พระเจ้าเกษเกล้า กษัตริยอ์ งค์ที่ ๑๒
ของเชียงใหม่ได้บูรณะพระเจดีย์ โดยขยายพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่า
เดิม สูง ๑๑ วา กว้าง ๖ วา ดังที่ปรากฏทุกวันนี้
๙) ปีวอก: พระธาตุพนม จ.นครพนม พระธาตุพนมสร้างขึน้
ตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ประมาณ พ.ศ. ๘ โดยเจ้าเมือง ๕
องค์ คือ พระยาสุวรรณภิงคาร พระยาค�ำแดง พระยาอินทปัตถะนคร
พระยาจุลนีพรหมทัต และพระยานันทเสน เพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุ
(กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ลักษณะพระเจดีย์เป็นเจดีย์
ทรงบัวเหลี่ยม หรือทรงแจกัน ก่อด้วยอิฐมีลวดลายจ�ำหลักลงไปใน
แผ่นอิฐ พระธาตุพนมได้รับการบูรณะเรื่อยมาตามกาลเวลา กระทั่ง
ในวั น ที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๑๘ องค์ พ ระธาตุ พ นมได้ หั ก โค่ น ลง
ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ก่อสร้างขึ้น
ใหม่ และมีพธิ อี ญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุขนึ้ บรรจุอกี ครัง้ ในวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๒๒
๑๐) ปีระกา: พระธาตุหริภุญชัย จ.ล�ำพูน พระบรมธาตุหริ
ภุญชัย ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองล�ำพูน เป็นปูชนียสถานส�ำคัญ
ยิ่งแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองหริภุญชัย เป็นที่ประดิษฐานของ
พระบรมธาตุ ซึ่งแต่เดิมถูกเก็บรักษาไว้ในกระบอกไม้รวก และใส่ไว้
ในโกศแก้วอีกชั้นหนึ่ง ต่อมากษัตริย์ผู้ครองนครล�ำพูนทุกพระองค์
ก็ได้บูรณะ และพัฒนาขึ้นตามล�ำดับ โดยเปลี่ยนจากโกศแก้วเป็น
โกศทอง และเปลี่ยนเป็นมณฑป จนในที่สุดเป็นเจดีย์ และได้ขยาย
ขนาดของเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
๑๑) ปีจอ: พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
สามารถไปสั ก การะพระธาตุ เ กศแก้ ว จุ ฬ ามณี วั ด เกตการาม
จ.เชียงใหม่ หรือ พระธาตุอินทร์แขวน ประเทศเมียนมา แทนได้

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม เป็นพระธาตุที่ประดิษฐาน
เส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า มีชอื่ พ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์
๑๒) ปีกนุ : พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ พระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) และพระธาตุ
ย่อย องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีอยู่ ๒ องค์ โดยมีเรื่องเล่าว่าได้มีการน�ำ
พระบรมธาตุมาบรรจุทดี่ อยตุงถึง ๓ ครัง้ แต่ละครัง้ ก็จะมีการก่อเจดีย์
ขึ้นด้วย แต่มีเพียง ๒ องค์เท่านั้นที่ได้รับการบูรณะและอยู่มาจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนสาเหตุที่ดอยตุงเป็นพระธาตุประจ�ำปีกุน เนื่องมาจากปู่
เจ้าลาวจก และพระยามังราย ต้นวงศ์กษัตริย์เชียงใหม่ต่างก็ประสูติ
ในปีกุนนั่นเอง
อ.คฑา ชินบัญชร พรีเซ็นเตอร์โครงการไหว้พระธาตุแช่แห้ง
เสริ ม บารมี ท� ำ ความดี ถ วายพ่ อ หลวง ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย กล่าวถึงความหมายอีกนัยของการสักการะพระธาตุว่า
“แก่นแท้ของการกราบไหว้พระธาตุ คือ ท�ำให้เราระลึกถึงองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ และพระธรรมค�ำสัง่ สอน
ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่มีหัวใจอย่างย่อคือ “ท�ำความดีให้ถึง
พร้อม ละเว้นต่อบาป ท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์” ทั้งยังได้ท�ำนุบ�ำรุงพระ
อริยสงฆ์ พระสงฆ์ ซึง่ อยูภ่ ายในวัด ดูแลพระเจดียป์ ระจ�ำปีนกั ษัตร
ถือเป็นการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลก ทั้งยัง
เป็นการท่องเที่ยว เดินทางแบบยั่งยืน ในแต่ละชุมชนนั้นอีกด้วย”
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