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ส
วัสดีปีีใหม่่ค่ะ มิ่ต้รรักนักอ่านชีาว TPA NEWS ทุกท่าน ปีีที�ผ่่านม่า 

เกิดเร่�องราวต่้างๆ ขึ�นม่ากม่ายเลยนะคะ ...พื่อม่ารู้ตั้วอีกที เวลา

ก็ผ่่านไปีอีกหนึ�งปีีอย่างรวดเร็ว ปีีนี�ขึ�นศักราชีใหม่่ ๒๕๖๔ ปีีฉลู และ

เม่่�อพูื่ดถึ์งปีีนักษัต้รไทย ทุกท่านคงจำากันได้ดีใช่ีไหม่คะว่าต้อนเด็กๆ 

คุณครูที�โรงเรียนหร่อคุณพ่ื่อคุณแม่่ที�บ้ัานเคยให้เราท่องจำากันว่าปีีไหน

ช่ี�ออะไร และมี่สัต้ว์อะไรเป็ีนเคร่�องหม่ายของปีีนั�นๆ บ้ัาง

คำาว่า “นักษัต้ร” เม่่�อค้นในพื่จนานกุรม่ ฉบัับัราชีบััณฑ์ติ้ยสถ์าน 

พื่.ศ. ๒๕๕๔ จะปีรากฏความ่หม่าย ๒ ความ่หม่าย ค่อ 

นักษัต้ร ๑, นักษัต้ร- [นักสัด, นักสัดตฺ้ระ-] น. ดาว, ดาวฤกษ์, 

มี่ ๒๗ หมู่่ ...(ช่ี�อดาว และจำานวนทั�งหม่ด)... 

นักษัต้ร ๒ [นักสัด] น. ช่ี�อรอบัเวลา กำาหนด ๑๒ ปีีเป็ีน ๑ รอบั 

เรียกว่า ๑๒ นักษัต้ร โดยกำาหนดให้สัต้ว์เป็ีนเคร่�องหม่ายในปีีนั�นๆ ค่อ 

ชีวด-หนู ฉลู-วัว ขาล-เส่อ เถ์าะ-กระต่้าย ม่ะโรง-งูใหญ่ ม่ะเส็ง-งูเล็ก 

ม่ะเมี่ย-ม้่า ม่ะแม่-แพื่ะ วอก-ลิง ระกา-ไก่ จอ-หม่า กุน-หมู่

ต้อนเล็กๆ ผู้่เขียนเองก็นึกแปีลกใจว่าช่ี�อนักษัต้ร อย่าง ชีวด 

ฉลู ขาล เถ์าะ นี�แปีลว่าอะไร แต่้ก็ไม่่ได้คิดจะหาคำาต้อบัอย่างจริงจัง 

เวลานั�นต้้องท่องอะไรก็ท่องจำาไปี จนม่าเป็ีนครูภาษาไทยสอนชีาว

ญี�ปุ่ีนนี�ล่ะค่ะ พื่อได้มี่โอกาสสอนนักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยก็เกิด

อยากสอนเร่�องนี�ขึ�นม่า เพื่ราะในบัทเรียนมี่สอนให้อ่านเขียนช่ี�อวัน 

ช่ี�อเด่อน และวิธีเขียนวันที�ของไทยอยู่ ครูก็อยากแทรกเร่�องปีีนักษัต้ร

เข้าไปีด้วย นักเรียนจะได้รู้รอบั อีกอย่างหนึ�งค่อ ที�ญี�ปุ่ีนก็มี่ปีีนักษัต้ร

เหม่่อนกัน ต่้างกันเล็กน้อยต้รงที�สัต้ว์ที�เป็ีน

เคร่�องหม่ายของปีีม่ะโรง ม่ะแม่ กุน ค่อ 

มั่งกร แกะ และหมู่ป่ีา ต้าม่ลำาดับั ส่วนช่ี�อ

ปีีนั�นญี�ปุ่ีนจะใช้ีตั้วอักษรจีน (คันจิ) ที�มี่

ความ่หม่ายเป็ีนสัต้ว์ปีระจำาปีีนั�นๆ เป็ีนตั้ว

อักษรแบับัโบัราณ แต่้เสียงอ่านจะคล้ายช่ี�อ

สัต้ว์ที�ใช้ีกันอยู่ในปัีจจุบััน จึงเดาได้ไม่่ยากนัก 

กลับัเข้าเร่�องช่ี�อปีีนักษัต้รของไทยกันนะคะ เท่าที�ผู้่เขียนค้น

ข้อมู่ล ส่วนใหญ่จะพื่บัข้อมู่ลที�เป็ีนต้ำานานเล่าถึ์งที�ม่า และลำาดับัของ

สัต้ว์ ๑๒ ตั้ว ข้อมู่ลที�เกี�ยวกับัภาษา ที�ม่าของช่ี�อ ๑๒ นักษัต้รนั�นหายาก

ม่าก ในพื่จนานุกรม่เองก็จะมี่บัอกอยู่แค่ไม่่กี�คำา ดังนี�ค่ะ

ชีวด น. ช่ี�อปีีที� ๑ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่หนูเป็ีนเคร่�องหม่าย (ข. 

ชูีต้)

ฉลู [ฉะหฺล]ู น. ช่ี�อปีีที� ๒ ของรอบัปีีนกัษัต้ร มี่วัวเป็ีนเคร่�องหม่าย 

(ข. ฉฺลูว)

ขาล [ขาน] น. ช่ี�อปีีที� ๓ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่เส่อเป็ีน

เคร่�องหม่าย (ข.)

เถ์าะ น. ช่ี�อปีีที� ๔ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่กระต่้ายเป็ีนเคร่�องหม่าย

ม่ะโรง น. ช่ี�อปีีที� ๕ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่งูใหญ่เป็ีนเคร่�องหม่าย

ม่ะเส็ง น. ช่ี�อปีีที� ๖ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่งูเล็กเป็ีนเคร่�องหม่าย

ม่ะเมี่ย น. ช่ี�อปีีที� ๗ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่ม้่าเป็ีนเคร่�องหม่าย

ม่ะแม่ น. ช่ี�อปีีที� ๘ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่แพื่ะเป็ีนเคร่�องหม่าย

วอก น. ช่ี�อปีีที� ๙ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่ลิงเป็ีนเคร่�องหม่าย

ระกา น. ช่ี�อปีีที� ๑๐ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่ไก่เป็ีนเคร่�องหม่าย

จอ น. ช่ี�อปีีที� ๑๑ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่หม่าเป็ีนเคร่�องหม่าย

กุน น. ช่ี�อปีีที� ๑๒ ของรอบัปีีนักษัต้ร มี่หมู่เป็ีนเคร่�องหม่าย

จะเห็นได้ว่ามี่เพีื่ยงช่ี�อปีี ๓ ช่ี�อแรกเท่านั�นที�มี่อักษรย่อในวงเล็บั

ท้ายบัทนิยาม่ บัอกที�ม่าของคำา ค่อ ข. = เขม่ร

ศุศุิธ์ร มัตีซึึโมโตีะ

โรึงเรึ่ยนภาษาและวัฒนธรึรึม ส.ส.ที่.

-ว่าด�วยชิ่อปีนักษ์ัตรู้ไทย-

สวััสดีีปีีฉลูู



TPA
news

55

TPA news

สนุกกับภาษา

January 2021 | No. 289 |

ผู้่เขียนจึงต้้องไปีค้นต่้อว่าช่ี�ออ่�นๆ มี่ที�ม่าจากภาษาอะไร แล้ว

ก็พื่บับัทความ่ “ช่ี�อปีีของไทยเป็ีน ‘ภาษาสหปีระชีาชีาติ้’” ของ ทอง 

โรจนวิภาค ตี้พิื่ม่พ์ื่ในนิต้ยสารศิลปีวัฒนธรรม่ ปีี ๒๕๓๘ และเผ่ยแพื่ร่

อีกครั�งบันเว็บัไซ่ต์้ ศิลปีวัฒนธรรม่ SILPA-MAG.COM เม่่�อวันที� ๘ 

สิงหาคม่ พื่.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่�งผู้่เขียนขอเรียบัเรียงโดยสรุปี ดังนี�

ช่ิ�อปี็ขึ้องไท่ยค่่อ ชิวด ฉล้ิ ขึ้าลิ ฯลิฯ นี� สุมูเด็จเจ�าฟ้ากรมูพึ่ระยา

นริศรานุวัดติวงศ์ท่รงสุนพึ่ระทั่ยมูาก ในสุาส์ุนสุมูเด็จ สุาส์ุนขึ้อง

พึ่ระองค์่ท่่านที่�ท่รงมีูไป็มูาติดต่อกับท่่านเสุฐียรโกเศศหร่อพึ่ระยา

อนุมูานราชิธุนหลิายฉบับเกี�ยวกับเร่�องนี� พึ่ระองค์่ท่่านท่รงสุนพึ่ระทั่ย

ว่าช่ิ�อปี็ขึ้องไท่ยนี�มีูที่�มูาอย่างไร เป็็นภาษัาอะไร พึ่ระองค์่ท่รงค่�นช่ิ�อปี็

ในภาษัาจีน แลิะภาษัาขึ้องชินชิาติต่างๆ ในแหลิมูอินโดจีน เช่ิน พึ่มู่า 

มูอญ่ เขึ้มูร ญ่วน จามู ทิ่เบต แลิะญี่�ปุ็�น ท่รงให�ท่่านเสุฐียรโกเศศค่�นช่ิ�อ

ในภาษัาจีนหลิวง (จีนกลิาง) แลิะท่รงให�ท่่านเสุฐียรโกเศศถามูจากมูหา

ฉำ�า (ศ. ฉำ�า ท่องค่ำาวรรณ) ถ้งช่ิ�อปี็ที่�เรียกในภาษัาเขึ้มูร กับได�ท่รงสุ่บค่�น

ช่ิ�อปี็อย่างมูอญ่ ป็ระท่านแก่ท่่านเสุฐียรโกเศศด�วย ช่ิ�อปี็ที่�เราเรียกกัน

นั�นเรียกว่า ปี็ ๑๒ นักษััตร ค่่อถ่อเอาตามูดาวฤกษ์ั ๑๒ ดวง ซ้�งกำาหนด

ให�เป็็นร้ป็สัุตว์ต่างๆ ดังที่�ได�กล่ิาวมูาแลิ�ว แต่ท่่านเสุฐียรโกเศศได�กล่ิาว

ไว�ว่า “เร่�อง ๑๒ นักษััตรเป็็นที่�น่าฉงนที่�สุุด ช่ิ�อปี็ที่�เรียกว่า ชิวด ฉล้ิ ก็

พึ่�องกันแต่ลิางช่ิ�อ ที่�อย่้ในชิาตินี�บ�าง ชิาติโน�นบ�าง หาที่�พึ่�องกันหมูดไมู่

ได� เป็็นแตไ่ด�แน่ว่าจะมีูที่�มูาแหง่เดียวกัน แลิะเป็็นขึ้องที่�ต่างฝ่�ายได�มูา

ในรุ่นหลัิง เพึ่ราะเขึ้มูรกับมูอญ่เป็็นภาษัาในตระก้ลิเดียวกัน ค่วรที่�พึ่�อง

ช่ิ�อกันหมูด แต่ไมู่เช่ินนั�น มูอญ่ด้เป็็นว่าเรียกตามูช่ิ�อสัุตว์โดยตรง 

เพึ่ราะมีูค่ำา “แสุ�ะ” ซ้�งแป็ลิว่ามู�า แต่ช่ิ�ออ่�นสุอบไมู่ออก…”

สุมูเด็จเจ�าฟ้ากรมูฯ ท่รงป็ระท่านค่วามูเห็นไว�ว่า ช่ิ�อปี็เถาะขึ้อง

มูอญ่ที่�ว่า “กะต�าย” นั�น น่าจะเป็็นค่ำา “กระต่าย” ขึ้องไท่ยที่�เอามูาจาก

มูอญ่ แลิะ “ค่ำานั�ก” ที่�เป็็นเพ่ึ่�อปี็มูะโรงนั�น น่าจะได�แก่ “ค่ำานาค่” ใน

ภาษัามูค่ธุ ปี็มูะเมูยีที่�มูอญ่เรยีก “แสุ�ะ” นั�นไป็ตรงกบัค่ำา “แสุะ” ซ้�งแป็ลิ

ว่ามู�าในภาษัาเขึ้มูร แตเ่ขึ้มูรเรียกช่ิ�อปี็มู�าว่า “มูะมีู” แลิะปี็มูะแมูที่�มูอญ่

เรียก “ค่ะแบะ” นั�นใกลิ�มูาท่างเขึ้มูรซ้�งเรียกแพึ่ะว่า “พึ่ะแพึ่”

เมู่�อได�รวมูมูติขึ้องนักป็ราชิญ์่ทั่�งสุองที่�ได�กล่ิาวนามูมูาแลิ�ว ก็

พึ่อจะอนุมูานที่�มูาขึ้องปี็ได� ดังนี�

ชวด น่ำจะมำจำกภำษำจีน, ฉลู น่ำจะมำจำกภำษำจำม, 

ขำล ไมมี่มติในช่ือนี�, ผู้เขียนเห้น็ว่ำใกลม้ำทำงขลำ ห้รือค้ลำของ

เขมร ซ่ึ่่งแปลว่ำ เสืือ, เถูำะ น่ำจะมำจำกภำษำมอญ และจีน, 

มะโรง น่ำจะมำจำกภำษำจีน และญวน, มะเส็ืง ไม่มีมติเก่ียวกับ

ช่ือนี�, มะเมีย มะแม ไม่มีมติเก่ียวกับช่ือนี� แต่ท่ำนเสืฐีียรโกเศศ

ให้้ค้วำมเห็้นว่ำเป็นช่ือสัืตว์ตำมเสีืยงท่ีสัืตว์นั�นร้อง คื้อ ม้ำ และ

แพะ แต่ไม่ได้บอกว่ำเป็นภำษำอะไร, วอก น่ำจะมำจำกภำษำ

ไทยเห้นือโบรำณ, ระกำ ไม่มีมติในช่ือนี�, จอ น่ำจะมำจำกภำษำ

ญวน, กุน น่ำจะมำจำกภำษำทำงพำยัพห้รือไทยเห้นือ

 ค่ำาที่�ใชิ�เรียกช่ิ�อปี็ขึ้องไท่ยนี� ผู้้�เขีึ้ยนมีูค่วามูสุนใจมูานาน

แลิ�ว แลิะพึ่ยายามูหาท่างสุ่บค่�นเท่่าที่�พึ่อจะท่ำาได� ทั่�งนี�เพึ่ราะหนังสุ่อ

ที่�พึ่อจะใชิ�สุ่บค่�นได�มีูแต่ท่างไท่ยเราเท่่านั�น ท่างฝ่รั�งไมู่มีู เมู่�อได�มูาอ่าน

สุาส์ุนสุมูเด็จดังกล่ิาวแลิ�วร้�สุ้กว่าได�ค่วามูร้�เพิึ่�มูข้ึ้�น แต่จะอย่างไรก็ดี 

ค่วามูร้�ใหมู่ที่�ได�มูานั�นด้จะเป็็นแต่ขึ้�อสัุนนิษัฐานเท่่านั�น ผู้้�เขีึ้ยนเองก็

ไมู่มีูภ้มิูปั็ญ่ญ่าพึ่อที่�จะแสุดงค่วามูคิ่ดเห็นในท่างสุนับสุนุนหร่อโต�แย�ง 

ขึ้อออกค่วามูเห็นเพิึ่�มูเติมูแต่เพีึ่ยงเล็ิกน�อย ค่่อ ปี็วอกกับปี็จอนั�น วอก 

กับ จอ น่าจะเป็็นภาษัาสุ่วย สุ่วยเรียกลิิงว่า เว�าะ เรียกสุุนัขึ้หร่อหมูา

ว่า จอ เป็็นค่ำาที่�ใชิ�พ้ึ่ดกันอย่้แมู�ในทุ่กวันนี� สุ่วยน่าจะเป็็นชินเผู่้าหน้�ง

ขึ้องชินชิาติขึ้อมูโบราณ หร่ออาจเป็็นชินเผู่้าหน้�งต่างหาก เช่ินกับชิน

ชิาวเขึ้าเผู่้าต่างๆ เช่ิน ขึ้มุู ข่ึ้า กะเหรี�ยง หร่ออีก�อ เป็็นต�น ถ�าหากวอก

กับจอเป็็นภาษัาสุว่ยจริงตามูที่�ได�ออกค่วามูเหน็มูานั�น ก็แสุดงว่าสุ่วย

มีูป็ระวัติค่วามูเป็็นมูายาวนานจนมูภีาษัาป็รากฏิเป็็นชิ่�อปี็ขึ้องไท่ยเรา 

แลิะเมู่�อกล่ิาวโดยสุรุป็แลิ�ว ช่ิ�อปี็ขึ้องไท่ยเป็็น “ภาษัาสุหป็ระชิาชิาติ”

 สรุปีได้ว่าช่ี�อปีีนักษัต้รของไทยยังไม่่สาม่ารถ์หาข้อสรุปี

เร่�องที�ม่าได้ครบัทุกคำา อีกทั�งข้อมู่ลข้างต้้นยังเป็ีนเพีื่ยงข้อสันนิษฐาน

เท่านั�น แต้่ก็สาม่ารถ์กล่าวได้ว่าช่ี�อปีีนักษัต้รนั�นไม่่ใชี่ภาษาไทยและ

น่าจะมี่ที�ม่าจากภาษา

ต่้าง ๆ ที�มี่ความ่

เกี�ยวข้องกับัไทย

เราในสม่ยัโบัราณ

ค่ะ

ที�ม่าข้อมู่ล

ศิลปีวัฒนธรรม่.  (๒๕๖๒).  ช่ี�อปีีนักษัต้รไทย ม่าจากไหน?.  

ส่บัค้นเม่่�อ ๑๖ พื่ฤศจิกายน ๒๕๖๓, จาก 

https://www.silpa-mag.com/culture/article_36887 

สำานักงานราชีบััณฑิ์ต้ยสภา.  (๒๕๕๘).  พื่จนานุกรม่ ฉบัับั

ราชีบััณฑิ์ต้ยสถ์าน พื่.ศ. ๒๕๕๔. ส่บัค้นเม่่�อ ๒๔ 

พื่ฤศจิกายน ๒๕๖๓, จาก http://www.royin.go.th/dictionary/

ภาพื่ปีระกอบั

https://sites.google.com/site/12naksatrthiy/khwam-pen-

ma12nak




