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สวัสดี
ปีใหม่ค่ะ มิตรรักนักอ่าน TPA NEWS ทุกท่าน  

หนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะ เข้าสู่ปีใหม่...  

ปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ หรอืปีกนุแล้ว เมือ่ปีใหม่ปีทีแ่ล้วจ�าได้ว่าได้เขยีน

ชวนทุกท่านไหว้พระขอพรกับบทความเรื่อง “ไหว้พระรับปีใหม่”  

มาปีนี้ก็ขอเชิญชวนให้ไปท�าบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลอีก

เช่นเคย เพยีงแต่ครัง้นีจ้ะขอพาทุกท่านเปล่ียนบรรยากาศไปไหว้พระ

ธาตุประจ�าปีเกิดกันค่ะ

ก่อนออกเดนิทางกัน เรามาเตรยีมความพร้อมด้านความรูก้นั

ก่อนนะคะ

บทความใน “คลังความรู้” ของส�านักงานราชบัณฑิตยสภา

ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับค�าว่านักษัตรไว้ ดังนี้ค่ะ 

ค�ำว่ำ นักษัตร (นัก-สัด) หมำยถึง ชื่อรอบเวลำ ก�ำหนด  

๑๒ ปี เป็น ๑ รอบ เรียกว่ำ ๑๒ นักษัตร โดยก�ำหนดให้สัตว์เป็น

เครื่องหมำยในปีนั้น ๆ คือ ปีชวด มีหนูเป็นเครื่องหมำย  ปีฉลู มีวัว

เป็นเครือ่งหมำย  ปีขำล มเีสือเป็นเครือ่งหมำย  ปีเถำะ มกีระต่ำยเป็น

เครื่องหมำย ปีมะโรง มีงูใหญ่เป็นเครื่องหมำย ปีมะเส็ง มีงูเล็กเป็น

เครื่องหมำย ปีมะเมีย มีม้ำเป็นเครื่องหมำย ปีมะแม มีแพะเป็น

เครือ่งหมำย  ปีวอก มีลงิเป็นเครือ่งหมำย  ปีระกำ มไีก่เป็นเครือ่งหมำย  

ปีจอ มีหมำเป็นเครื่องหมำย  ปีกุน มีหมูเป็นเครื่องหมำย

การนบัปีหรอืก�าหนดปีโดยมสีตัว์เป็นเครือ่งหมายนี ้ส่วน

ใหญ่จะใช้กันในแถบเอเชีย เช่น ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

จนี ญีปุ่น่ ทเิบต ส่วนทางซกีโลกตะวนัตกจะใช้ตวัเลขเป็นเครือ่ง

ก�าหนด

ที่มำที่ไปของกำรใช้รูปสัตว์เป็นเครื่องหมำยในแต่ละปีนั้น 

ไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำผู้ใดหรือชำติใดเป็นผู้คิดขึ้น และคิดมำตั้งแต่

เม่ือใด แต่ในประเทศไทยนั้นมีหลักฐำนว่ำ ไทยใช้ปีนักษัตรมำแล้ว

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังข้อควำมที่ปรำกฏในศิลำจำรึกหลักที่ ๑ ด้ำนที่ 

๓ บรรทัดที่ ๑๐ ว่ำ “เมืองนี้หำย ๑๒๑๔ ศกปีมะโรง” และด้ำนที่ ๔ 

บรรทัดที่ ๓-๔ ว่ำ “ชำวอูชำวของมำออก ๑๒๐๗ ศกปีกุน”

ส่วนเรือ่งความเชือ่ของชาวล้านนาเก่ียวกับพระธาตปุระจ�าปี

เกิดนั้น เว็บไซต์ “ฮักล้านนา” ได้เขียนอธิบายไว้ว่า ประเพณีล้ำนนำ

เชื่อว่ำทุกคนมีพระธำตุประจ�ำปีเกิด หรือ ปี๋เปิ้ง เป็นของตัวเอง ก่อน

ที่ทุกคนจะเกิดมาดวงวิญญาณต้องมา “ชุธาตุ” (กราบไหว้พระธาตุ) 

หรือพักที่พระธาตุประจ�าตัวก่อน โดยมี ตั๋วเปิ้ง หรือ ตัวเพิ่ง (สัตว์ ๑๒ 

ชนิดที่ก�าหนดให้เป็นสัญลักษณ์) เป็นผู้น�าดวงวิญญาณออกมา 

ดวงวิญญาณจะย้ายไปสถิตอยู่ที่กระหม่อมของบิดาเป็นเวลา ๗ วัน

แล้วจึงเข้าสู่ครรภ์ของมารดาต่อไป และเมื่อสิ้นอายุขัยดวงวิญญาณ

ก็จะกลับไปสู่พระธาตุประจ�าปีเกิดตามเดิม ชาวล้านนายังเช่ือว่าใน

ชวีติหนึง่ทกุคนควรไปสกัการะพระธาตปุระจ�าปีเกดิของตนเองสกัครัง้ 

เพือ่เป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมในอดีตชาติ  และสร้างบญุบารมใีน

ชาตินี้ ทั้งอานิสงส์ที่ได้รับยังช่วยให้ชีวิตดีขึ้น หากสิ้นอายุขัยดวง

วิญญาณยังจะได้กลับไปสู่พระธาตุประจ�าปีเกิดของตนเองอีกด้วย

พระธำตุเจดีย์ ๑๒ ปีนักษัตร มีดังนี้   

๑) ปีชวด: พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ประดิษฐำน 

“พระทกัขณิโมฬีธำต”ุ หรอืกระดกูกระหม่อมด้ำนขวำ (ข้อมลูบำงแห่ง

เขียน “พระทักษิณโมลีธำตุ” ) มีขนำดโตประมำณเมล็ดข้ำวโพด 

สันฐำนกลมเกลี้ยง สีขำวนวลเหมือนดอกบวบหรือสีดอกพิกุลแห้ง 

ตำมประวตัเิล่ำว่ำพระเจ้ำอโศกมหำรำชเป็นผูอ้ญัเชญิมำประดษิฐำน

ไว้ที่ดอยจอมทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๑๘ ปัจจุบันพระธำตุถูกบรรจุไว้ใน

พระโกศ ๕ ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภำยในพระวิหำรจตุรมุข ตำมประวัติว่ำสร้ำง

ขึ้นโดยพระเจ้ำดิลกปนัดดำธิรำช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย ์

รำชวงศ์มังรำย เจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๐

๒) ปีฉลู: พระธาตุล�าปางหลวง จ.ล�าปาง พระธำตุแห่งนี้เริ่ม

สร้ำงในปีฉลู และเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ประดิษฐำนพระอัฐิธำต ุ

พระนลำฏด้ำนขวำ (หน้ำผำก)  พระศอด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง (คอ) 

และพระเกศำ (ผม) เชื่อกันว่ำพระธำตุแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลำงของ

ลมัภกปัปนคร เมอืงโบรำณของล้ำนนำ นอกจำกนีย้งัชมปรำกฏกำรณ์

ภำพเงำพระธำตุกลับหัวที่หอพระพุทธบำทได้ด้วย

๓) ปีขาล: พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ที่ประดิษฐำนพระเกศำ

ธำตุและพระบรมสำรรีกิธำตุพระกัประข้ำงซ้ำย (ศอก) ของพระพทุธเจ้ำ 

เป็นปูชนียสถำนศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมืองของเมืองแพร่มำแต่โบรำณ 

ตำมต�ำนำนกล่ำวว่ำขนุลวัะอ้ำยก้อมเป็นผูส้ร้ำง ปรำกฏหลกัฐำนกำร

บูรณปฏิสังขรณ์ระหว่ำง พ.ศ. ๑๘๗๙-๑๘๘๑ ในสมัยพระมหำธรรม

รำชำ (ลไิท) เมือ่ครัง้ยงัทรงเป็นพระมหำอปุรำชครองเมอืงศรีสชันำลยั

ปีนักษัตร กับ พระธาตุประจ�าปีเกิด
ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
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๔) ปีเถาะ: พระธาตแุช่แห้ง จ.น่าน จำกพงศำวดำรเมอืงน่ำน

กล่ำวว่ำ พระยำกำรเมอืง เจ้ำนครน่ำน ได้อัญเชญิพระบรมสำรรีกิธำตุ

จำกกรุงสุโขทัยมำประดิษฐำนไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง ตำมต�ำนำน

กล่ำวว่ำพระพทุธเจ้ำได้เสดจ็มำประทบัสรงน�ำ้ทีร่มิฝ่ัง แม่น�ำ้น่ำนทำง

ทศิตะวนัออก ทีบ้่ำนห้วยไคร้ และเสวยผลสมอแห้งซึง่พระยำมลรำช

น�ำมำถวำย แต่ผลสมอนัน้แห้งมำก พระพทุธเจ้ำจงึทรงน�ำผลสมอนัน้

ไปแช่น�้ำก่อนเสวย และทรงพยำกรณ์ว่ำต่อไปที่นี่จะมีผู้น�ำพระบรม

สำรีริกธำตุมำประดิษฐำน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐำนพระบรม

สำรีริกธำตุแห่งนี้ว่ำ พระธำตุแช่แห้ง

๕) ปีมะโรง: พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์

วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ ถือเป็นวัดส�ำคัญแห่งหนึ่งของเมือง

เชียงใหม่ ภำยในมีพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป

โบรำณศิลปะเชียงแสนโบรำณ ปำงมำรวิชัยขัดสมำธิเพชร ประดิษ-

ฐำนอยูใ่นวหิำรลำยค�ำ เมือ่ถึงเทศกำลสงกรำนต์ชำวเมอืงจะอญัเชญิ

พระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตำมถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชำชนสรงน�้ำ

โดยทั่วกัน

๖) ปีมะเส็ง: พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหา

วิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม ่หรือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่

พุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดโพธำรำมมหำวิหำร จ.เชียงใหม่ เป็น

วัดพระอำรำมหลวง ชั้นตรี ชนิดสำมัญ สร้ำงด้วยศิลำแลงประดับ

ลวดลำยปนูป้ัน เป็นเจดย์ีพทุธคยำแบบอนิเดยี ทีส่�ำคญัคอืเป็นสถำน

ที่สังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลกและนับเป็นครั้งแรกของ

ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๐๒๐ เพื่อช�ำระอักษรในพระไตรปิฎกที่ยัง

ขำดตกบกพร่อง โดยพระเจ้ำติโลกรำชแห่งเมืองเชียงใหม่ อำรำธนำ

พระภกิษผุูท้รงภมูใินพระไตรปิฎกหลำยร้อยรปูเข้ำประชมุ มีพระธรรม 

ทันนเถระเป็นประธำน

๗) ปีมะเมีย: พระบรมธาตุ จ.ตาก หรือพระธาตุย่างกุ้ง 

(พระธำตุตะโก้ง) รวมทั้งพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง 
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ประเทศเมียนมาร์ วัดพระบรมธำตุ จ.ตำก ประดิษฐำนพระพุทธรูป

ปนูป้ันปิดทอง นอกจำกนีภ้ำยในบรเิวณวดัยงัมวีหิำรไม้เก่ำแก่ทีม่ลีำย

แกะสลักไว้ไห้นักท่องเท่ียวได้ชื่นชม นับเป็นวัดท่ีมีคุณค่ำทำง

โบรำณคดี และหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์อย่ำงมำก

๘) ปีมะแม: พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พระธำตุดอย

สเุทพสร้ำงขึน้ในสมยัพระเจ้ำกือนำธรรมกิรำช เจ้ำเมอืงเชยีงใหม่องค์

ที ่๙ โดยทรงรบัสัง่ให้อญัเชญิพระบรมสำรรีกิธำตท่ีุพระมหำสมุนเถระ

น�ำมำจำกเมืองศรีสชันำลยั ซึง่ได้ขดุพบจำกนมิติฝันของพระมหำสมุน

เถระเอง เมือ่อญัเชญิพระบรมสำรรีกิธำตมุำสู่เชยีงใหม่แล้ว พระธำตุ

ได้แยกเป็นสองส่วน พระเจ้ำกือนำทรงเลื่อมใส อัญเชิญมำบรรจุไว้ที่

พระธำตุวัดสวนดอกองค์หนึ่ง ส่วนองค์ที่สองได้อัญเชิญขึ้นบนหลัง

ช้ำงเพื่อเสี่ยงทำยว่ำช้ำงหยุดท่ีใด ก็จะสร้ำงเจดีย์บรรจุพระบรมธำตุ

ที่นั่น แล้วปล่อยช้ำงไป ช้ำงได้มุ่งหน้ำไปสู่ทิศตะวันตก ขึ้นไปยังดอย

สเุทวะฤำษหีรือดอยสเุทพปัจจบุนั แล้วหยุดทีย่อดดอย พระเจ้ำกอืนำ

จงึทรงรบัสัง่ให้สร้ำงพระเจดย์ี ณ ท่ีนัน้ ขนำดควำมสูง ๕ วำ เมือ่ พ.ศ. 

๑๙๑๖ ต่อมำเมือ่ปี พ.ศ. ๒๐๖๘ พระเจ้ำเกษเกล้ำ กษตัรย์ิองค์ที ่๑๒ 

ของเชียงใหม่ได้บูรณะพระเจดีย์ โดยขยำยพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่ำ

เดิม สูง ๑๑ วำ กว้ำง ๖ วำ ดังที่ปรำกฏทุกวันนี้

๙) ปีวอก: พระธาตพุนม จ.นครพนม พระธำตพุนมสร้ำงขึน้

ตั้งแต่สมัยอำณำจักรศรีโคตรบูรณ์ ประมำณ พ.ศ. ๘ โดยเจ้ำเมือง ๕ 

องค์ คือ พระยำสุวรรณภิงคำร พระยำค�ำแดง พระยำอินทปัตถะนคร 

พระยำจุลนีพรหมทัต และพระยำนันทเสน เพื่อบรรจุพระอุรังคธำตุ 

(กระดูกส่วนหน้ำอก) ของพระพุทธเจ้ำ ลักษณะพระเจดีย์เป็นเจดีย์

ทรงบัวเหลี่ยม หรือทรงแจกัน ก่อด้วยอิฐมีลวดลำยจ�ำหลักลงไปใน

แผ่นอิฐ พระธำตุพนมได้รับกำรบูรณะเรื่อยมำตำมกำลเวลำ กระทั่ง

ในวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๑๘ องค์พระธำตุพนมได้หักโค่นลง 

ประชำชนชำวไทยท่ัวทั้งประเทศได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ก่อสร้ำงขึ้น

ใหม่ และมพีธีิอญัเชญิพระบรมสำรรีกิธำตขุึน้บรรจอุกีครัง้ในวนัที ่๒๓ 

มีนำคม ๒๕๒๒

๑๐) ปีระกา: พระธาตุหริภุญชัย จ.ล�าพูน พระบรมธำตุหริ

ภุญชัย ตั้งอยู่ในวัดพระธำตุหริภุญชัย เป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก

ชนิดวรมหำวิหำร ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองล�ำพูน เป็นปูชนียสถำนส�ำคัญ

ยิ่งแห่งหนึ่งในภำคเหนือ เชื่อกันว่ำเป็นพระธำตุที่สร้ำงขึ้นเพื่อเป็น

ศูนย์กลำงทำงศำสนำของเมืองหริภุญชัย เป็นที่ประดิษฐำนของ

พระบรมธำตุ ซึ่งแต่เดิมถูกเก็บรักษำไว้ในกระบอกไม้รวก และใส่ไว้

ในโกศแก้วอีกชั้นหนึ่ง ต่อมำกษัตริย์ผู้ครองนครล�ำพูนทุกพระองค์ 

ก็ได้บูรณะ และพัฒนำขึ้นตำมล�ำดับ โดยเปล่ียนจำกโกศแก้วเป็น 

โกศทอง และเปลี่ยนเป็นมณฑป จนในที่สุดเป็นเจดีย์ และได้ขยำย

ขนำดของเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นอย่ำงที่เห็นในปัจจุบัน

๑๑) ปีจอ: พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส ์

สำมำรถไปสักกำระพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม 

จ.เชียงใหม่ หรือ พระธาตุอินทร์แขวน ประเทศเมียนมา แทนได้ 

พระธำตุเกศแก้วจุฬำมณี วัดเกตกำรำม เป็นพระธำตุที่ประดิษฐำน

เส้นพระเกศำของพระพทุธเจ้ำ มชีือ่พ้องกบัพระเกศแก้วจฬุำมณีเจดย์ี

๑๒) ปีกนุ: พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ประดษิฐำนพระบรม

สำรีริกธำตุ พระรำกขวัญเบื้องซ้ำย (กระดูกไหปลำร้ำ) และพระธำตุ

ย่อย องค์พระบรมธำตุเจดีย์มีอยู่ ๒ องค์ โดยมีเรื่องเล่ำว่ำได้มีกำรน�ำ

พระบรมธำตมุำบรรจทุีด่อยตงุถงึ ๓ ครัง้ แต่ละครัง้กจ็ะมกีำรก่อเจดย์ี

ขึ้นด้วย แต่มีเพียง ๒ องค์เท่ำนั้นที่ได้รับกำรบูรณะและอยู่มำจนถึง

ปัจจุบัน ส่วนสำเหตุที่ดอยตุงเป็นพระธำตุประจ�ำปีกุน เนื่องมำจำกปู่

เจ้ำลำวจก และพระยำมังรำย ต้นวงศ์กษัตริย์เชียงใหม่ต่ำงก็ประสูติ

ในปีกุนนั่นเอง

อ.คฑำ ชินบัญชร พรีเซ็นเตอร์โครงกำรไหว้พระธำตุแช่แห้ง

เสริมบำรมีท�ำควำมดีถวำยพ่อหลวง ของกำรท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย กล่ำวถึงควำมหมำยอีกนัยของกำรสักกำระพระธำตุว่ำ 

“แก่นแท้ของการกราบไหว้พระธาตุ คือ ท�าให้เราระลึกถึงองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทกุพระองค์ และพระธรรมค�าสัง่สอน

ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่มีหัวใจอย่างย่อคือ “ท�าความดีให้ถึง

พร้อม ละเว้นต่อบาป ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์” ทั้งยังได้ท�านุบ�ารุงพระ

อรยิสงฆ์ พระสงฆ์ ซึง่อยูภ่ายในวดั ดแูลพระเจดย์ีประจ�าปีนกัษตัร 

ถือเป็นการท�านุบ�ารุงศาสนาซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลก ทั้งยัง

เป็นการท่องเที่ยว เดินทางแบบยั่งยืน ในแต่ละชุมชนนั้นอีกด้วย” 
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