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บทคัดย่อ

นักษัตร คือกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม ซึ่งปรากฏเป็นรูปสัตว์ 12 ชนิด ได้แก่ ชวด (หนู) ฉลู (วัว)
ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย) มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง)
ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู) ซึ่งมีมาช้านาน ในภูมิภาคอาเซียนพบว่าให้ความส�ำคัญเรื่องนักษัตร
อย่างยิ่ง บทความนี้จึงมุ่งศึกษาดาวนักษัตรในอาเซียน ในประเด็นความสัมพันธ์ทางด้านศาสนา
และวัฒนธรรมผลวิจัย พบว่ากลุ่มประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์  
เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ ได้รับแนวคิดเรื่องนักษัตรมาจากจีน และนักษัตรที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ได้แก่ นักษัตรมะโรง ซึ่งหมายถึง งูใหญ่ ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
นักษัตรในรูปของการนับรอบปีและความเชื่อในด้านโชคลาง  และแนวคิดเรื่องนักษัตรที่คล้ายกันยัง
แสดงถึงการเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันหรือมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติมาก่อน และเป็นร่องรอยของ
การติดต่อสัมพันธ์กันที่มีมานาน ก่อนการเข้ามาผสมผสานวัฒนธรรมจากภายนอก

ค�ำส�ำคัญ:   นักษัตร, พระพุทธศาสนา, กลุ่มดาว
Abstract

Zodiac is the stars of 12 groups which appeared as animals of 12 species,
including the rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog,
pig which have existed for a long time in the ASEAN regions. This article aims to
study the constellations in theASEAN in relation to the issue of religion and culture.
The results showed that the Buddhist countries like Thailand, Laos, Myanmar, Viet* ประธานมูลนิธิสุวรรณโคมคำ�, ผู้เชี่ยวชาญด้านโหรวิทยา
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nam, Cambodia , Singapore have been gaining the concept of the Chinese Zodiac.
Zodiac that is the most influential is the Zodiac of Dragon. Countries where Buddhism
is the most important exercise emphasis on the constellations of the year and
believe in the superstitions. The  concept of a similar constellation of South East
Asia has indicated the same race or ties of kinship and traces of
interaction with each other for long before the arrival of outside cultures.

Keywords:  Zodiac, Buddhism,  constellation.
บทน�ำ

ระบบสุริยจักรวาลและโลกของเรา มีขนาดเล็กพอๆ กับเชื้อไวรัสที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
รวมอยู่ภายในโครงสร้างของ “ระบบดาราจักรทางช้างเผือก” และยังมีดาราจักรอื่นอีกมากมาย
รายล้อมอยู่   ซึ่งมีอยู่อย่างเป็นอนันต์ (Woody Prieb, 2004:42) ต่อมา นักดาราศาสตร์ได้ใช้
กล้องโทรทรรศน์อวกาศขนาดใหญ่ส่องออกไปนอกขอบเขตดาราจักรทางช้างเผือก มองเห็นว่า
ดาราจักรอยู่ในจักรวาลประมาณ 8 หมื่นล้านดาราจักร จึงเรียกความกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตของ
จักรวาลใหม่ว่า “เอกภพ” (The Universal)
“ดาว 12 นักษัตร” เป็นกลุ่มดาวฤกษ์จ�ำนวน 12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มตั้งอยู่ในระยะทางห่างกัน
ประมาณ 1 ปีนักษัตร หรือ 365 วัน 6 ชั่วโมง 9 นาที 9.5 วินาที ด้วยความเร็วของดวงอาทิตย์ที่
โคจรไปรอบศูนย์กลางของดาราจักรทางช้างเผือก กลุม่ ดาว 12  นักษัตรแต่ละกลุม่ นัน้ มนุษย์ในอดีต
จินตนาการมองเห็นเป็นรูปสัตว์ 12 ชนิด คล้ายกับสัตว์ที่มีอยู่ในโลก ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับ
กลุ่มดาวฤกษ์จ�ำนวน 27 กลุ่ม ที่เรียงรายติดต่อกันไปในจักรราศี
ดาว 12 นักษัตรจะอยู่ในรูปวงกลมของจักรราศี (กลุ่มดาว) ซ้อนทับกัน ซึ่งจะปรากฏ
ประจ�ำเดือน ดังนี้
“นักษัตรชวด” เป็นรูปหนู อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีกรกฎ”
“นักษัตรฉลู” เป็นรูปวัว อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีมิถุน”
“นักษัตรขาล” เป็นรูปเสือ อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีพฤษภ”
“นักษัตรเถาะ” เป็นรูปกระต่าย อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีเมษ”
“นักษัตรมะโรง” เป็นรูปพระยานาค อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีมีน”
“นักษัตรมะเส็ง” เป็นรูปงูเล็ก อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีกุมภ์”
“นักษัตรมะเมีย” เป็นรูปม้า อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีมังกร”
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“นักษัตรมะแม” เป็นรูปแพะ อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีธนู”
“นักษัตรวอก” เป็นรูปลิง อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีพิจิก”
“นักษัตรระกา” เป็นรูปไก่ อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีตุลย์”
“นักษัตรจอ” เป็นรูปสุนัข อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีกันย์”
“นักษัตรกุน” เป็นรูปสุกร อยู่ในกลุ่มดาว “ราศีสิงห์”
นักดาราศาสตร์ชาวอินเดียในยุคพระเวทกล่าวถึงดาว 12 นักษัตร ว่าเป็นกลุ่มดาวฤกษ์
ที่รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม ซึ่งนักดาราศาสตร์ยุคใหม่เรียกว่า “กระจุกดาราจักร” (Cluster) ตั้งอยู่ห่าง
ไกลกัน แต่อยู่รวมกันเป็น “กระจุกดาราจักรขนาดใหญ่” (Super Cluster) รวมอยู่ในโครงข่าย
แห่งหนึ่งของ “ดาราจักรทางช้างเผือก”
ในอดีตนั้น ศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องดวงดาวก็คือมหาวิทยาลัยนาลันทา ภิกษุนักจาริกชาว
จีน เช่น หลวงจีนฟาเหียน พระถังซ�ำจัง๋ สมณะอีจ้ งิ ได้เดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาที่ “มหาวิทยาลัย
นาลันทา” ในประเทศอินเดีย จากบันทึกของสมณะอี้จิง ท�ำให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยนาลันทามีการ
สั่งสอนวิชาดาราศาสตร์ โดยสร้างท้องฟ้าจ�ำลองเหมือนดังโครงการที่แท้จริงของจักรวาลเพื่อให้
นักศึกษาค้นคว้าจนสามารถคิดค�ำนวณการโคจรของดวงดาวได้ถูกต้องแม่นย�ำ สามารถสร้างปฏิทิน
ทั้งในทางสุริยคติและจันทรคติได้อย่างสมบูรณ์ (ชิว ซู หลุน, 2548)
ต่อมา สมณะอีจ้ งิ ได้นำ� ขึน้ ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระจักรพรรดิถงั ไท้จง พระองค์ทรงโปรดให้
ยึดถือเป็นปฏิทินของทางราชส�ำนัก มีหลักฐานว่า สมณะอี้จิง ได้น�ำความรู้วิชาดาราศาสตร์เกี่ยวกับ
ดาว 12 นักษัตรจากมหาวิทยาลัยนานลันทา ไปเผยแพร่ในประเทศจีนมาตั้งแต่พุทธศักราชที่ 12
ท�ำให้ชาวจีนมีความรู้เกี่ยวกับดาว 12 นักษัตร น�ำไปใช้ในการพยากรณ์สืบมาจนถึงทุกวันนี้
(เรื่องต�ำนานเรื่องราวของดาว 12 นักษัตร, 2558: ออนไลน์)
การแผ่เข้ามาของแนวคิดเรือ่ งนักษัตรนี้ ยังคงด�ำเนินไปในกลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ มีอทิ ธิพล
ต่อความเชื่อของมนุษย์ และการก�ำหนดวันเวลาในการด�ำเนินชีวิต รวมทั้งเรื่องราวของโชคชะตา  
โดยเฉพาะที่ผู้วิจัยจะศึกษานี้คือกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างมาก

นักษัตร

“นักษัตร” [นัก-สัด]  เป็นค�ำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่า “นกฺษตฺร” หรือไทยใช้ว่า “นักขัต”
[นัก-ขัด]  มีสองความหมาย  คือหมายถึง “กลุ่มดาวฤกษ์” และหมายถึงชื่อของรอบเวลาตามปฏิทิน
จันทรคติ ซึ่งก�ำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ เรียกว่า 12 นักษัตร เรียกชื่อเรียงกันไปว่า ชวด ฉลู ขาล
เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และ กุน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 570)
ปีนักษัตรต่างๆ จะมีสัตว์ประจ�ำปีตามความหมายของชื่อปีนั้นๆ ขอยกเอาสัตว์ประจ�ำปี
นักษัตรของไทย ซึ่งมีดังนี้ ชวด = หนู, ฉลู = วัว, ขาล = เสือ, เถาะ = กระต่าย, มะโรง = งูใหญ่,
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มะเส็ง = งูเล็ก, มะเมีย = ม้า, มะแม = แพะ, วอก = ลิง, ระกา = ไก่, จอ = หมา, กุน = หมู
อินเดียโบราณมีบันทึกเกี่ยวนักษัตรหลายลักษณะ ดังปรากฏในสุตตันตปิฎก (ขุททกนิกาย  
พุทธวงศ์, ฉบับมหาจุฬาฯ, เล่ม 33/ ข้อ 95/ หน้า 579) ดาวนักษัตร (นกฺขตฺตา) จัดว่าเป็นกลุ่ม
ดาวฤกษ์ท่ีมีแสงสว่างในตัวเอง เช่นที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา (พระมหาสมปอง มุทิโต,
2547: 101-104) หากพิจารณาให้ดีจะเห็นถึงธรรมชาติหลายอย่างของกลุ่มดาวเหล่านี้ คือ
1) มีการตั้งชื่อดาวตามลักษณะรูปร่างของดาวดวงนั้นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่มีอยู่บน
พืน้ โลก  แต่เมือ่ บุคคลอยูต่ า่ งพืน้ ทีย่ อ่ มมองเห็นดวงดาวในลักษณะทีต่ า่ งกันออกไป ท�ำให้กำ� หนดชือ่
หรือบอกรูปร่างของดวงดาวต่างกันด้วย   
2) มีการก�ำหนดดาวตามประโยชน์ท่ีสัตว์โลกได้รับประโยชน์ที่ว่านี้อาจยึดโยงอยู่กับ
ความเชื่อด้านโชคลาง หรือไม่ก็เป็นประโยชน์ที่มนุษย์ได้จากการประกอบอาชีพการงาน เพราะ
อาศัยดวงดาวนั้นๆ (พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม, 2557: 29)

โลกทัศน์เรื่องนักษัตร

แนวคิดเกี่ยวกับนักษัตรมีความเป็นมาอย่างยาวนาน จึงปรากฏแนวคิดต่างๆ มากมาย
แต่เมื่อประมวลมา แล้วจัดสรร จะพบว่าโดยรวมมี 3 แนวคิด ซึ่งเป็นกระแสหลัก คือ กลุ่มเทวนิยม
(Theism) ซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าสร้างกลุ่มดาวนักษัตรไว้ให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นเครื่องน�ำทาง รวมทั้งมี
ชะตาชีวิตภายใต้อิทธิพลของดาวนั้นๆ ด้วย ต่อมาคือ กลุ่มอเทวนิยม (Atheism) ซึ่งเชื่อว่านักษัตร
คือวัตถุธาตุที่ประกอบกันขึ้น เป็นไปตามธรรมชาติ มีการหมุนเวียนไปตามธรรมชาติและมีความ
เกี่ยวโยงกับความเสื่อมและความเจริญของมนุษย์ด้วย (Francis Story, 1983, p. 34-35)
อีกกลุ่ม คือ กลุ่มวัตถุนิยม (Materialism) กลุ่มนี้เชื่อว่านักษัตรเป็นเพียงสสารหรือวัตถุ
อธิบายด้วยภาษาสมัยใหม่กค็ อื เป็นกลุม่ ก้อนก๊าซทีอ่ ยูภ่ ายใต้อณ
ุ หภูมทิ สี่ งู แหล่งพลังงานของดาวฤกษ์
อยู่ที่ใจกลางดาว เป็นผลมาจากการหลอมรวมของก๊าชไฮโดรเจนแก่นกลางอะตอมไฮโดรเจนหลอม
รวมกันเข้าเป็นแก่นกลางอะตอมฮีเลียม (Helium) และการหลอมรวมกันนัน้ ได้คลายพลังงานจ�ำนวน
หนึ่งออกมา เรียกว่า “พลังงานเทอร์โมนิวเคลียร์” (Thermonuclear Energy) แล้วแผ่รังสีออกมา
ท�ำให้ดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง (ระวี ภาวิไล, 2543: 130) แนวคิดนี้เป็นรากฐาน
ของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
แนวคิดเรื่องนักษัตร จัดเป็นแนวคิดทางด้านดาราศาสตร์ (หรือโหราศาสตร์) และศาสนา
ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้แพร่ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่
1) กรีกและตุรกีซึ่งมีความเจริญในหลายด้านมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องดวงดาว
2) จีน ตามหลักฐานของจีนซึง่ เป็นชาติเก่าแก่โบราณและเจริญรุง่ เรืองมาก่อน ชาวจีนจึงรูจ้ กั
คิดชื่อปีกับตัวอักษรประกอบชื่อปี ซึ่งได้น�ำมาใช้ตั้งแต่ต้นพุทธศักราช และมีผู้คิดประดิษฐ์เพิ่มเติม
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จนมีสัตว์เป็นชื่อประจ�ำปี มีความเป็นไปได้ที่จีนจะรับแนวคิดเรื่องนักษัตรมาจากอินเดียอีกที
ต่อมา แนวคิดเหล่านี้ได้กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคเอเชียในแถบกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยแฝงอยู่ในรูปของความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการท�ำความเข้าในใจตามแนวทางของ
วิทยาการสมัยใหม่ด้วย

นักษัตรในกลุ่มประเทศอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast
Asian Nations หรือ ASEAN) ประกอบด้วยประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์  
บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เพื่อความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก นักษัตรจัดว่าเป็น
รากฐานทางภูมิปัญญาของแต่ละประเทศจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงภูมิหลังในเรื่องดังกล่าวนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน มีรายละเอียดเกี่ยวกับนักษัตรของแต่ละประเทศที่น่าสนใจ ดังนี้

นักษัตรไทย

ส�ำหรับประเทศไทยนั้น อ้างถึงนักษัตรในฐานะการก�ำหนดเวลา โดยเริ่มต้นปีนักษัตรใหม่
เมื่อถึงวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ คนไทยใช้สัตว์ช่วยนับปีมานานเพียงใดไม่มีผู้ใดทราบ   
แต่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1  ด้านที่ 3 และด้านที่ 4  มีข้อความในจารึกกล่าวถึงปีมะโรง ปีกุน
และปีมะแม และวรรณกรรมไตรภูมพิ ระร่วงก็มกี ล่าวถึงเช่นกัน นัน่ หมายความว่าไทยได้ใช้ปนี กั ษัตร
มาไม่น้อยกว่า 700 ปีทีเดียว คนไทยยังเชื่ออีกด้วยว่าคนเกิดในปีนักษัตรใด จะมีนิสัยใจคอ
และพรหมลิขิตตามที่ก�ำหนดไว้ตามปีนักษัตรนั้น ด้วยเหตุน้ี คนไทยสมัยก่อนจึงมักจ�ำปีเกิดเป็นปี
นักษัตร
ในภาคต่างๆ ของไทย ภาคอีสานเป็นภาคเดียวของไทยที่ใช้วิธีการนับแบบเดียว คือ
แบบหนไทย ส่วนภาคเหนือซึ่งมีการสืบวัฒนธรรมร่วมกันยังปรากฏว่าการใช้ปีนักษัตรแบบเขมร
ซึ่งเรียกว่าปีเม็งอยู่ ดังปรากฏในศิลาจารึกสมัยราชวงศ์มังราย ซึ่งเหมือนกันกับศิลาจารึกใน
สมัยสุโขทัย ส่วนในสมัยอยุธยาใช้ปีนักษัตรแบบขอมอย่างเดียว
ส่วนในประวัติศาสตร์ภาคใต้ของไทย แสดงว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชได้รับแนวคิดเรื่อง
นักษัตรมาจากจีน แต่ได้ผ่านมาทางเขมรก่อน เนื่องจากในสมัยโบราณศิลปวัฒนธรรมของขอม
หรือเขมรโบราณได้เจริญรุ่งเรืองแผ่ปกคลุมแหลมมลายูหรือรัฐนครศรีธรรมราชโบราณ ปรากฏ
การน�ำเอาปีนักษัตรมาใช้เป็นตราแผ่นดินของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งรัฐนครศรีธรรมราช
ในครั้งที่พระองค์ทรงสถาปนาเมืองบริวารขึ้น 12 เมือง มีตราหรือสัญลักษณ์ประจ�ำเมือง เรียกว่า
“เมืองสิบสองนักษัตร” (พระครูวรวิริยคุณ (ปราโมทย์ ปสุโต), 2553: ออนไลน์) ปรากฏดังนี้
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ภาพที่ 1: สัญลักษณ์เมืองสิบสองนักษัตร

กล่าวได้ว่า การนับปีนักษัตรในไทยนั้นมี 2 แบบ คือ
1. แบบปีหนไทย ภาคอีสานและภาคเหนือนิยมใช้ในสมัยก่อน คือการนับปีนักษัตรว่า
ไจ้ เป้า ยี่ เหม้า สี ไส้ ซะง้า มด/เม็ด สัน เร้า/เฮ้า เส็ด ไค้/ไก๊
2. แบบขอม ภาคกลางและภาคใต้นยิ มใช้ คือการนับปีนกั ษัตรว่า ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง
มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน
แต่ความนิยมในปัจจุบันนั้น นิยมแบบทางภาคกลาง

นักษัตรลาว

ชาวลาวเป็นกลุม่ ชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมอันเก่าแก่และงดงามทีเ่ รียกว่า กลุม่ ชนวัฒนธรรมลุม่ แม่นำ�้
โขง เป็นกลุ่มชนที่มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม
มีความใกล้ชดิ กับไทยมากทีส่ ดุ การนับนักษัตรจัดเป็นวัฒนธรรมอันโดดเด่นอีกอย่างของชาวลาวใน
อดีต ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาคเหนือของไทย เพราะเป็นกลุ่มชนที่รับสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกัน  
โดยเฉพาะอาณาจักรล้านช้างนั้นยึดมั่นปีนักษัตรแบบปีหนไทย
สัญลักษณ์ทางปีนักษัตร ได้แก่ ปีชวด คือ “หนู” ปีฉลูเป็น “งัว” หมายถึง วัว ในภาษาไทย  
ค�ำว่า “เสือ” ใช้เหมือนกันในปีขาล เช่นเดียวกับ “กระต่าย” ปีเถาะ “งูใหญ่” หรือ “นาค” เป็นสัตว์
ประจ�ำปีมะโรง “งู” ปีมะเส็ง  ปีมะเมียใช้ “ม่า” หรือม้า  ปีมะแมเป็น “แบะ” ซึ่งก็คือแพะ ปีวอก
ใช้ “ลิ่ง” หรือลิง ปีระกา คือ “ไก” หมายถึงไก่  ปีจอใช้ “หมา” เหมือนกัน และปีกุนคือ “หมู”
ขณะที่ ช าวไทลื้ อ ซึ่ ง อาศั ย อยู ่ ใ นเมื อ งหลวงน�้ ำ ทา หลวงพู ค า บ่ อ แก้ ว ไซยะบุ รี และ
หลวงพระบางของลาว บางส่วนเรียกปีนักษัตรต่างออกไป โดยเรียกปีชวดว่า “ไจ้” ปีฉลู คือ “เป้า”
ปีขาล “ยี่” ส่วนปีเถาะเป็น “เม้า” ปีมะโรงเรียก “สี” ปีมะเส็งคือ “ไส้” ปีมะเมียเรียกว่า “สะง้า”
ปีมะแม คือ “เม็ด” ปีวอก คือ “สัน” ปีระกาเป็น “เล้า” ปีจอ คือ “เส็ด” และปีกุนเรียกว่า “ไก้”
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โดยรวมนั้น นักษัตรที่ใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เหมือนกัน
กับนักษัตรของไทย ลาวเรียกปีนกั ษัตรเหมือนกับไทยต่างจากไทยทีส่ ำ� เนียงการออกเสียงเท่านัน้ (เจ้า
ฟ้าเพชรราชรัตนวงษา, 2011: 18-19)

นักษัตรกัมพูชา (เขมร) เมียนมาร์ (พม่า) และเวียดนาม

กลุ ่ ม ประเทศเหล่ า นี้ เป็ น กลุ ่ ม ที่ อ ยู ่ ร อบๆ ประเทศไทย มั ก ใช้ นั ก ษั ต รนั บ รอบเวลา
ประเทศกัมพูชา (เขมร) เรียกตามปีนักษัตร โดยจะมีชื่อสัตว์ประจ�ำปีนั้นๆ เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งมีมา
ตั้งแต่อดีต
การนับรอบปีนกั ษัตรของกัมพูชา ปีนกั ษัตรล�ำดับที่ 1 คือ “จูด” ตรงกับปีชวดของไทย และ
มีสญ
ั ลักษณ์เป็น “กอนดล” ซึง่ หมายถึงหนู  ปีตอ่ ไปคือ “ชโลว” ตรงกับปีฉลู สัตว์ประจ�ำปีคอื “โก”
หรือวัว, “คาล” ตรงกับปีขาล สัญลักษณ์เป็น “คลา” นั่นคือเสือ, “เทาะฮ์” ตรงกับปีเถาะ
มี “ต็วน ซาย” หรือกระต่ายเป็นสัตว์ประจ�ำปี, “โรง” คือปีมะโรง งูใหญ่ หรือ “ปัวะฮ์โทม”
ในภาษาเขมร, “มซัญ” ตรงกับปีมะเส็ง สัตว์ประจ�ำปีคือ “ปัวะฮ์โตจ”  หมายถึง งูเล็ก, “โมมี” คือ
ปีมะเมีย ม้า หรือ “แซะฮ์”, “โมเม” ตรงกับปีมะแม สัตว์ประจ�ำปีคือ “โปเป”, “โวก์” คือปีวอก ลิง
หรือที่เรียกว่า “ซวา”, “โรกา” ตรงกับปีระกา สัญลักษณ์เป็น “เมือน” นั่นคือ ไก่, “จอ” แน่นอน
ว่าตรงกับปีจอ สัตว์ประจ�ำปีเป็น “ชแก” ซึ่งหมายถึงสุนัข และ “กุร” ตรงกับปีกุน มี “จรูก” หรือ
หมูเป็นสัญลักษณ์
ชาวกัมพูชายังใช้นักษัตรดังกล่าวนี้กระทั่งปัจจุบัน ทางเมียนมาร์ (พม่า) ปรากฏการใช้รูป
สัตว์เป็นสัญลักษณ์ของวัน (Myanmar-Burmese Zodiac Animal Signs, 2016: ออนไลน์) แต่ยัง
ไม่พบแนวคิดเรื่องนักษัตรโดยตรง ส่วนเวียดนามรับแนวคิดเรื่องนักษัตรมาจากจีน แต่ปีเถาะ (ซึ่ง
จีนใช้กระต่ายเป็นสัญลักษณ์) เวียดนามใช้แมวเป็นสัญลักษณ์ (วรพล ไม้สน, 2556: 162-163)

นักษัตรมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์

ประเทศเหล่านี้ มีลักษณะที่เป็นหมู่เกาะ การนับเวลาในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนใช้
ตามคริสต์ศกั ราช  เนือ่ งจากประเทศมาเลเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ�ำชาติจงึ มีการใช้ปฏิทนิ
ฮิจเราะฮ์ (ฮ.ศ.) หรือปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นระบบปฏิทินจันทรคติที่ประกอบด้วย 12 เดือนทาง
จันทรคติ ในหนึ่งปีจะมี 354 หรือ 355 วัน ใช้ก�ำหนดวันที่เหมาะสมในการเฉลิมฉลองวันส�ำคัญและ
เทศกาลในศาสนาอิสลาม เช่น เดือนเราะมะฎอน แปลว่า ร้อนจัด หมายถึง เดือนที่เก้า เป็นเดือนที่
ศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ดุ ในปฏิทนิ ฮิจเราะฮ์  ชาวมุสลิมจะถือศีลอดในช่วงเช้าจนถึงตะวันตกดิน ภาษามาเลเซีย
เรียกเดือนนี้ว่า Ramadan รา มา ดัน แปลว่า เดือนที่ 9 ของปีปฏิทินฮิจเราะฮ์ เป็นเดือนแห่ง
การถือศีลอด
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อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศมุ ส ลิ ม หลายประเทศรวมทั้ ง ประเทศมาเลเซี ย (ส� ำ นั ก งาน
ราชบัณฑิตยสภา, 2559: ออนไลน์) ใช้ปฏิทนิ ฮิจเราะฮ์ ควบคูไ่ ปกับปฏิทนิ เกรโกเรียน หน่วยราชการ
บางแห่งของประเทศมาเลเซีย เช่น Dewan Bahasa dan Pustaka ซึ่งเป็นสภาภาษาและหนังสือ
จะลงวันทีอ่ อกหนังสือราชการควบคูก่ นั ทัง้ ปฏิทนิ คริสต์ศกั ราชและปฏิทนิ ฮิจเราะฮ์ศกั ราชเช่น 7 Jun
2004 ควบกับ 18 Rabiulakhir 1425 ส�ำหรับประเทศ ซึ่งไม่ได้ปรากฏเรื่องราวของนักษัตรเลย
การนับเวลาในอินโดนีเซียใช้ตามคริสต์ศกั ราช แต่โดยทัว่ ไปแล้วคนอินโดนีเซียรูจ้ กั ปีนกั ษัตร
เป็นอย่างดี และเรียกปีนักษัตร ว่า shio ซี โย ซึ่งเป็นค�ำที่รับมาจากค�ำในภาษาจีน ค�ำนี้เริ่มต้นใช้
โดยคนที่มีเชื้อสายจีนซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั่งต่อมากลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่
หลาย Shio ซีโย มีทั้งหมด 12 ปี เหมือนกับที่ใช้ในประเทศไทย ชื่อเรียกแต่ละปีจะใช้ค�ำศัพท์
เป็นชื่อเรียกสัตว์ตามสัญลักษณ์ของปีนั้นๆ ดังนี้
Shio Tikus ซี โย ตี กุซ หมายถึง ปีชวด ค�ำว่า tikus ตี กุซ แปลว่า หนู Shio Kerbau ซี
โย เกอร์ เบา หมายถึงปีฉลูในภาษาไทย แต่ค�ำว่า kerbau เกอร์ เบา ในภาษาอินโดนีเซียแปลว่า
ควาย Shio Macan ซี โย มา จัน หมายถึง ปีขาล ค�ำว่า macan มา จัน แปลว่า เสือ Shio Kelinci
ซี โย เกอ ลิน จี หมายถึง ปีเถาะ ค�ำว่า kelinci เกอ ลิน จี แปลว่า กระต่าย Shio Naga ซี โย
นา กา หมายถึง ปีมะโรง ค�ำว่า naga นา กา แปลว่า มังกร Shio Ular ซี โย อู ลาร์ หมายถึง ปี
มะเส็ง ค�ำว่า ular อู ลาร์ แปลว่า งู Shio Kuda ซี โย กู ดา หมายถึง ปีมะเมีย ค�ำว่า kuda กู ดา
แปลว่า ม้า Shio Kambing ซี โย กัม บิง หมายถึง ปีมะแม ค�ำว่า kambing กัม บิง แปลว่า แพะ
Shio Monyet ซี โย โม เญ็ต หมายถึง ปีวอก ค�ำว่า monyet โม เญ็ต แปลว่า ลิง Shio Ayam
ซี โย อา ยัม หมายถึง ปีระกา ค�ำว่า ayam อา ยัม แปลว่า ไก่ Shio Anjing ซี โย อัน จิง หมายถึง
ปีจอ ค�ำว่า anjing อัน จิงแปลว่า หมา Shio Babi ซี โย บา บี หมายถึง ปีกุน ค�ำว่า babi บา บี
แปลว่า หมู
ส� ำ หรั บ บรู ไ นและฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ยั ง ไม่ พ บความเกี่ ย วพั น เรื่ อ งนั ก ษั ต รโดยตรง มี ก ารนั บ ปี
ตามคริสต์ศกั ราช ส่วนสิงคโปร์ยงั มีความเชือ่ แบบนักษัตรฝังรากลึกมาจากชาวจีน เพราะชาวสิงคโปร์
ส่วนใหญ่นั้นเป็นคนเชื้อสายจีน (ร้อยละ 75) เรื่องนักษัตรยังปรากฏในรูปของศิลปวัฒนธรรม เช่น
เทศกาลตรุษจีน (Chinese New Year) ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น
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ตารางเปรียบเทียบนักษัตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
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ทั้งสามประเทศนี้
ยังไม่พบความเกี่ยวพันเรื่องนักษัตรโดยตรง

ฟิลิปปินส์

รูปแบบนักษัตรของกลุ่มประเทศอาเซียน

บริเวณทีใ่ ช้สบิ สองนักษัตรนอกจากนอกจากกลุม่ ประเทศอาเซียน ยังมีทอี่ นื่ ๆ ในย่านเอเชีย
เช่น จีน สิบสองพันนา ญี่ปุ่น เกาหลี ทิเบต ญวน ไทยใหญ่ มีการล�ำดับปีก่อนหลังตรงกัน แต่บาง
แห่งมีการเรียกชือ่ ปีหรือใช้สตั ว์แตกต่างกันบ้าง เช่น ปีมะโรง ของจีนใช้มงั กร ปีเถาะ ของญีป่ นุ่ ใช้แมว  
ปีฉลูของเวียดนามใช้ควาย ปีกุนของชาวล้านนาฝ่ายไทยใช้ช้าง ฯลฯ
เรื่องสิบสองนักษัตรนี้ สุจิตต์ วงศ์เทศ อ้างถึงสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
ซึ่งเห็นว่ามาจากทางจีน ไม่มีในอินเดีย และอีกท่านหนึ่งที่เห็นตรงกัน คือ ส.พลายน้อย ซึ่งเห็นว่า
ในอินเดียมีดาวนักษัตร แต่ก็มีไม่ครบตรงตามปีนักษัตรที่ทางเราใช้กันอยู่ ส่วนทางญี่ปุ่น เวียดนาม
ธิเบต ได้รับอิทธิพลจากจีนแผ่เข้าไปเป็นปกติ จึงได้รับแนวคิดปีนักษัตรนี้ไว้ด้วย (สุจิตต์ วงศ์เทศ,
2559: ออนไลน์) ส่วนไทยและบ้านเมืองอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงรับมาผ่านกลุ่มชน
ชายแดนจีนทางตอนใต้อีกทอดหนึ่ง หรือเมื่อครั้งที่จีนเข้ามาติดต่อค้าขาย          

ภาพนักษัตรจีน
สุจิตต์ วงศ์เทศ. (29 ธันวาคม 2554).
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อธิบายว่า วงในเป็นรูปสัตว์ประจ�ำทิศทั้ง 4 คือ มังกร หงส์ เสือ และเต่า วงถัดออกมาคือ
สิบสองนักษัตร และวงนอกเป็นสัตว์ 28 ตัว ลายเส้นบนคันฉ่องโลหะยุคราชวงศ์ถัง ค.ศ. (618-905
(พ.ศ. 1161-1448)
การที่ผู้เขียนได้น�ำเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงประเทศเพื่อน
บ้าน   จะปรากฏรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากนักษัตร 2 รูปแบบหลัก คือ การใช้นักษัตร
เพื่อนับเวลา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเชื่อของแต่ละประเทศและรูปแบบของการคาดเดาอนาคต
หรือความเชื่อทางโหราศาสตร์ ซึ่งมีค�ำพยากรณ์เกี่ยวกับนักษัตรดังปรากฏในต�ำราโหราศาสตร์ เช่น
พรหมชาติ หรือโหราศาสตร์จีน โดยเฉพาะเรื่องปีชง ถือว่าชาวไทย-จีนให้ความส�ำคัญ ไม่ใช่เฉพาะ
ไทยเท่านั้น กลุ่มประเทศอาเซียนหลายๆ ประเทศมักจะมีความเชื่อในเรื่องดังกล่าวนี้ เช่น สิงคโปร์,
เวียดนาม ฯลฯ ความเชื่อเหล่านี้ดูจะมีอิทธิพลมากขึ้นทุกวัน อาจเพราะชาวจีนนั้นไปอาศัยอยู่แทบ
ทุกประเทศในโลกและมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจ จึงไม่แปลกที่วัฒนธรรมความเชื่อดังกล่าวจะแพร่
กระจายไป และเรื่องการท�ำนายทายทักก็มักจะถูกกับจริตนิสัยของมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
แม้ว่านักษัตรแต่ละภูมิภาคจะมีความคล้ายคลึงกัน เพราะวัฒนธรรมไหลบ่าเข้าหากัน
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่า ในบรรดา 12 นักษัตร “มะโรง” (หลง ในภาษาจีน, มังกรหรือ
พญานาค ในความหมายของไทย) เป็นนักษัตรที่ค่อนข้างมีอิทธิพลแทบทุกประเทศในแถบอาเซียน
เช่น เมียนมาร์(พม่า) ลาว ไทย กัมพูชา(เขมร)  สิงคโปร์ รวมไปถึงจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อันเป็นประเทศ
เพื่อนบ้านของอาเซียนด้วย  
ว่ากันว่าในอดีตมังกรอยู่ในฐานะเทพเจ้าผู้เป็นตัวแทนของฟ้าฝน ซึ่งเป็นความอุดมสมบูรณ์
ในวัฒนธรรมการเพาะปลูก และถูกใช้เป็นสัญลักษณ์มงคลตามความเชือ่ ของคนโบราณ เมือ่ สังคมได้
เข้าสูส่ งั คมทีม่ กี ารแบ่งชนชัน้ ศักดินาอย่างชัดเจน มังกรในฐานะสัญลักษณ์ของธรรมชาติกก็ ลับกลาย
มาเป็นสัญลักษณ์มงคลของทุกชนชั้น ตั้งแต่กษัตริย์ (เช่น ฮ่องเต้) จนถึงประชาชนทั่วไปรวมทั้งถูกใช้
ผนวกเข้ากับอ�ำนาจของผู้ปกครองเพื่อเสริมบารมีอีกด้วย

ภาพเขียนสีน�้ำ รูปมังกร “เจ้าสายฝน” ของ Chen Rong จิตรกรสมัยราชวงศ์ซ่ง และมังกร
ซึ่งเป็นศูนย์กลางอ�ำนาจการปกครอง หมายถึง กษัตริย์ (วัฒนธรรมมังกรของชาวจีน, 2014)
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เมื่อพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาสู่สุวรรณภูมิ มังกรจึงถูกเชื่อมโยงเข้ากับต�ำนานเรื่อง
นาคในพระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งจากทั้ ง มั ง กรและนาคต่ า งก็ เ ป็ น เทพผู ้ ใ ห้ น�้ ำ ให้ ฝ นเหมื อ นกั น
(มังกรให้ฝน-พญานาคให้น�้ำ) แนวคิดนี้จึงกระจายไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีการติดต่อกันมา
ช้านานก็เป็นได้  
อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง เรื่ อ งราวของมั ง กร(หรื อ นาค)มี ป รากฏในวั ฒ นธรรมต่ า งๆ ในแถบ
กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งโดยมากจะเห็นว่าเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา มีความเป็นไปได้
ที่ ค วามเชื่ อ เหล่ า นี้ ม าจากพระพุ ท ธศาสนาโดยตรง ซึ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ได้ ว ่ า ความเชื่ อ เรื่ อ งนาคใน
พระพุทธศาสนาอาจเป็นจุดเริ่มของมังกรที่ผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นก็เป็นได้

พระพุทธรูปปางนาคปรก (สมัยพระไชยเชฎฐาธิราช)
วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย

ฉะนั้น เรื่อง “มะโรง” (มังกร, พญานาค) จึงเป็นนักษัตรที่น่าจะรับมาจากพระพุทธศาสนา
และมีอทิ ธิพลต่อกลุม่ ประเทศอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั   ถูกใช้ในฐานะความหมายของสิง่ มงคล
ในวัฒนธรรมของชาวอาเซียน และปรากฏตัวในรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมในสื่อต่างๆ
ของวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่วา่ จะเป็นภาพยนตร์ เกมส์ เครือ่ งใช้ รูปแบบทีอ่ ยูอ่ าศัย และของเล่นต่างๆ
อีกด้วย
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สรุป

ก�ำเนิดนักษัตรมีที่มา 2 ทาง คือจากแนวความคิดของกรีกและตุรกี และจากแนวความคิด
ของนักปราชญ์จีน แต่กลุ่มประเทศอาเซียนส่วนมากได้รับอิทธิพลนักษัตรแบบจีนมากกว่าชาติใด
ในโลก   ปั จ จุ บั น ประเทศที่ นิ ย มใช้ สิ บ สองนั ก ษั ต รนั้ น มี เ ฉพาะในกลุ ่ ม เอเชี ย กรณี ข องกลุ ่ ม
ประเทศอาเซียน โดยมากเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กันสองส่วนหลัก คือกลุ่มประเทศที่มี
อารยธรรมใกล้เคียงกัน ก็มกั จะมีความเชือ่ เรือ่ งนักษัตรทีค่ ล้ายคลึงกัน  และเป็นกลุม่ ประเทศทีน่ บั ถือ
ศาสนาเดียวกัน ซึ่งจัดได้ 3 กลุ่ม (ศาสนากระแสหลัก) ดังนี้
กลุ ่ ม ประเทศที่ นั บ ถื อ พุ ท ธ ไทย ลาว พม่ า เวี ย ดนาม กั ม พู ช า(เขมร) สิ ง คโปร์
(ได้รับอิทธิพลมาจากจีน)
กลุม่ ประเทศทีน่ บั ถืออิสลาม ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน (มีบางประเทศคืออินโดนีเซีย
ปรากฏความเชื่อเรื่องนักษัตรอยู่บ้าง ซึ่งได้รับมาจากชาวจีน)
กลุ่มประเทศที่นับถือคริสต์ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (ยังไม่ปรากฏความเชื่อเรื่องนักษัตร)
กล่าวได้วา่ ประเทศทีน่ บั ถือพุทธศาสนาโดยมากให้ความส�ำคัญเรือ่ งนักษัตรซึง่ ปรากฏในรูป
ของการนับเวลาและความเชื่อในเรื่องโชคลาง นอกจากนี้ วัฒนธรรมประเพณีร่วมกันของภูมิภาค
อาจแสดงถึงการเป็นคนเชือ้ ชาติเดียวกัน และเป็นร่องรอยการติดต่อสัมพันธ์ทมี่ มี านาน ก่อนการเข้า
มาผสมผสานของวัฒนธรรมจากภายนอก ท�ำให้เกิดความหลากหลายในแต่ละท้องถิน่ ตามมานัน่ เอง
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