
 
 

พระธาตุศรีจอมทอง 

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

พระธาตุประจ าปีหนู / ชวด / ใจ้ (ล้านนา) 

 

 
 

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วดัส าคัญคู่เมืองจอมทอง สร้างขึ้นสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็นที่ประดิษฐาน           

พระทักขิณโมฬีธาตุ (กระดูกกระหม่อมด้านขวา) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีประวัติยาวนาน                 

ตั้งแต่สมัยพุทธกาล กล่าวถึงพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดียผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก                    

ได้ เสด็ จมาอัญเชิญพระบรมสารี ริ กธาตุ องค์นี้ สู่ คู หาใต้ พ้ืนดอยจอมทอง ก่ อนการสร้ างวั ดและค้นพบ                                    

พระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวในสมัยต่อมา นอกจากจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป               

ให้ความเคารพศรัทธาแล้ว ยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีนักษัต รหนู หรือปีชวด หรือปี “ใจ้”               

ตามชื่อเรียกในล้านนา โดยประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหารจัตุรมุขที่สร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้วปกครอง      

เมืองเชียงใหม่  



พระธาตุล าปางหลวง 

วัดพระธาตุล าปางหลวง ต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

พระธาตุประจ าปีวัว / ฉลู / เป้า (ล้านนา) 

 

 
 

วัดพระธาตุล าปางหลวง เป็นปูชนียสถานส าคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าปางมาแต่โบราณ โดยมีประวัติการ
สร้างมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองหริภุญไชย  

องค์พระธาตุล าปางหลวงถือเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีนักษัตรวัว หรือปีฉลู หรือปี “เป้า”          
ตามชื่อเรียกในล้านนา อย่างแท้จริง เนื่องด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จสิ้นในปีฉลูเช่นเดียวกัน ลักษณะเป็น        
พระเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรท าด้วยทองค า มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจ ายาม 
ภายในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระเกศาธาตุ พระอัฐิธาตุส่วนพระนลาฎ (หน้าผาก) ข้างขวา และพระศอ (ล าคอ) 
ด้านหน้าและด้านหลัง ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   

 

 

 

 
 



พระธาตุช่อแฮ 

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

พระธาตุประจ าปีเสือ / ขาล / ยี (ล้านนา) 

 

 
 

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่มาแต่โบราณ 
ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตุ และพระธาตุข้อศอกด้านซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองจังโก เป็นหนึ่ง          
ในพระธาตุ ๑๒ ราศี โดยเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีนักษัตรเสือ หรือปีขาล หรือปี “ยี” ตามชื่อเรียก         
ในล้านนา ซึ่งการบูชาองค์พระธาตุช่อแฮเชื่อกันว่าหากน าผ้าแพรไปถวายจะท าให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ 
เช่นเดียวกับการสักการะ ด้วยการตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาองค์พระธาตุ ๕ จบ ที่เชื่อว่าจะท าให้
เกิดพลังบารมทีีส่ามารถดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีข้ึนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พระธาตุแช่แห้ง 

วัดพระธาตุแช่แห้ง ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

พระธาตุประจ าปีกระต่าย / เถาะ / เหม้า (ล้านนา) 

 

 
 

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1891               
ในสมัยพญาการเมือง (เจ้าผู้ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๖๙ - ๑๙๐๒) โดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตุ                        
พระธาตุข้อศอกด้านซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๗ พระองค์                         
ทีพ่ญาการเมืองได้รับมาจากพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย 

องค์พระธาตุแช่แห้งเป็นเจดีย์ทรงระฆังรอบองค์บุด้วยทองจังโก สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์   
วัดพระธาตุหริภุญชัย นอกจากเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวจังหวัดน่านแล้ว พระธาตุแช่แห้งยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด
ของผู้ที่เกิดปีนักษัตรกระต่าย หรือปีเถาะ หรือปี “เหม้า” ตามชื่อเรียกในล้านนา ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้เดินทางไป “ชุธาตุ” 
หรือนมัสการ จะท าให้ได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ และมีหน้าที่การงาน
เจริญก้าวหน้า   

 
 

 

 

 



พระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พระธาตุประจ าปีงูใหญ่ / มะโรง / สี (ล้านนา) 

 

 
 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพญาผายู กษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่ง
ราชวงศ์มังราย โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๘๘ เพ่ือเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพญาค าฟู พระราชบิดา  

นอกจากวิหารลายค าซึ่ งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่ เมืองเชียงใหม่                  
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา ซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดแห่งนี้                  
และเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีนักษัตรงูใหญ่ หรือปีมะโรง หรือปี “สี” ตามชื่อเรียกในล้านนา                     
ทั้งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจดีย์องค์นี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนใด หากแต่บางต ารากล่าวว่า                        
ไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุ แต่เป็นพระพุทธรูป อันหมายถึงพระพุทธสิหิงค์ที่ประดิษฐานในวิหารลายค านั่นเอง                   
อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าหากได้นมัสการเจดีย์องค์นี้แม้เพียงครั้งหนึ่งแล้ว จะถือเป็นมงคลสูงสุดที่ส่งผลให้มี                 
อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป  
 
 
 
 
 
 



พระเจดีย์เจ็ดยอด 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง (โพธารามมหาวิหาร) ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พระธาตุประจ าปีงูเล็ก / มะเส็ง / ใส้ (ล้านนา) 

 

 
 

วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจ็ดยอด วัดเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๘ ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ ๙ แห่งราชวงศ์มังราย โดยโปรดฯ ให้จ าลองรูปแบบ                 
มหาโพธิเจดีย์พุทธคยา และสัตตมหาสถาน หรือสถานที่ส าคัญเนื่องในพุทธประวัติ ๗ แห่งในประเทศอินเดีย มาสร้างไว้         
ณ วัดแห่งนี้  

มหาโพธิเจดีย์พุทธคยาจ าลอง หรือพระเจดีย์เจ็ดยอด เป็นเจดีย์รูปทรงแปลกตาที่มียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุ

สี่ เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด ซึ่ งคล้ายกับมหาโพธิ เจดีย์ พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย จึงถือเป็นตัวแทนโดยอนุโลม                      

ของโพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีนักษัตรงูเล็ก               

หรือปีมะเส็ง หรือปี “ใส้” ตามชื่อเรียกในล้านนา เพ่ือให้สามารถสักการะแทนการเดินทางไปประเทศอินเดีย  

 

 

 

 

 

 



พระบรมธาตุบ้านตาก 

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

พระธาตุประจ าปีม้า / มะเมีย / สะง้า (ล้านนา) 

 

 
 

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดตาก มีพระบรมธาตุบ้านตาก หรือพระธาตุ เจดีย์        

ชเวดากองจ าลอง เป็นปูชนียสถานส าคัญ และยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีนักษัตรม้า หรือปีมะเมีย                     

หรือปี “สะง้า” ตามชื่อเรียกในล้านนา จ าลองแบบมาจากมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา              

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตุ ๘ เส้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยราวปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน

ของทุกปี ที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากจะมีการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๙ เพ่ือเป็นการบูชาพระบรมธาตุดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระธาตุดอยสุเทพ 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พระธาตุประจ าปีแพะ / มะแม / เม็ด (ล้านนา) 

 

 
 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๖         

ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘) เพ่ือประดิษฐาน        

พระบรมสารีริกธาตุที่พระสุมนเถระอัญเชิญมาจากเมืองสุ โขทัยและท าปาฏิหาริย์แยกเ ป็น ๒ ส่วน                        

ส่วนหนึ่งประดิษฐานที่วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) อีกส่วนหนึ่งพญากือนาทรงให้ อัญเชิญไปประดิษฐาน                          

บนดอยสุเทพ  

 พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีนักษัตรแพะ หรือปีมะแม หรือปี “เม็ด”                 

ตามชื่อเรียกในล้านนา เชื่อกันว่าหากได้สักการะองค์พระธาตุจะท าให้ประสบความส าเร็จสมหวังดังปรารถนา 

แคล้วคลาดปราศจากอุปสรรคต่าง ๆ 

 

 

 

 

 



พระธาตุพนม 

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

พระธาตุประจ าปีลิง / วอก / สัน (ล้านนา) 

 

 
 

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครพนม ตามต านานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาล             

สมัยอาณาจักรศรี โคตรบูรเจริญรุ่ งเรือง โดยตั้ งอยู่บริ เวณริมฝั่ งแม่น้ าโขง อันเป็นสถานที่ซึ่ งพระพุทธองค์                                  

เคยเสด็จมาโปรดสัตว์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ได้ร่วมกันสร้างพระธาตุเพ่ือประดิษฐานพระอุรังคธาตุ                     

(กระดูกส่วนหน้าอก) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระมหากัสสปะ และพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ อัญเชิญมา

จากชมพูทวีป นอกจากนี้ ในอุรังคนิทานยังกล่าวว่าพระธาตุแห่งนี้ เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุของพระอดีตพุทธเจ้า 

อีก ๓ องค์ด้วย 

พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจ าปี เกิดของผู้ ที่ เ กิ ดปีนักษัตรลิ ง  หรื อปี วอก หรือปี  “สัน”                       

ตามชื่อเรียกในล้านนา ทั้งยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดเพียงองค์เดียวที่ เป็นพระธาตุศิลปะล้านช้างและสถิตอยู่ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีและเป็นที่เคารพนับถือ 

 

 

 

 

 



พระธาตุหริภุญชัย 

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

พระธาตุประจ าปีไก่ / ระกา / เร้า (ล้านนา) 

 

 
 

วัดพระธาตุหริภุญชัย ปูชนียสถานศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่ บ้ านคู่ เมื องล าพูน เดิมเป็นบริ เวณที่ ตั้ งพระราชวั ง                                         

ของพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองหริภุญชัย และเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. ๑๖๕๑ โดยก่อสถูปศิลาแลง            

เป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท เพ่ือประดิษฐานพระเกศธาตุ พระโมฬีธาตุ (กระดูกกระหม่อม) พระอุรังคธาตุ              

(กระดูกหน้าอก) พระธาตุนิ้วพระหัตถ์ และพระธาตุย่อยอีกเต็มบาตร ซึ่งถือเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

จ านวนมากที่สุดในบรรดาพระธาตุประจ าปีเกิดทั้งหมด 

พระธาตุหริภุญชัยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นเจดีย์ทรงลังกาในสมัยที่พญามังรายเข้าปกครอง                

เมืองหริภุญชัย และในสมัยพระเจ้าติโลกราชทรงก่อพระมหาเจดีย์ให้สูงใหญ่ขึ้นดังที่ปรากฎในปัจจุบัน ซึ่งนอกจาก          

เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งภาคเหนือแล้ว พระธาตุหริภุญชัยยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด                      

ของผู้ที่เกิดปีนักษัตรไก ่หรือปีระกา หรือปี “เร้า” ตามชื่อเรียกในล้านนาด้วย 

 

 

 

 

 



พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี 

วัดเกตการาม ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พระธาตุประจ าปีสุนัข / จอ / เส็ด (ล้านนา) 

 

 
 

ตามหลักฐานในศิลาจารึกระบุว่าวัดแห่งนี้สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๑ ในสมัยพญาสามฝั่งแกน พระราชบิดา           

ของพระเจ้าติโลกราช เดิมชื่อวัดสระเกษ เป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา                 

ซึ่งเป็นการจ าลองพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อันเป็นที่ประดิษฐานพระจุฬาโมฬี (มวยผม)           

พระทาฒะธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) เบื้องขวา และพระรากขวัญ (กระดูกไหปลาร้า) เบื้องบน และเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด            

ของผู้ที่เกิดปีนักษัตรสุนัข หรือปีจอ หรือปี “เส็ด” ตามชื่อเรียกในล้านนา 

ด้วยเหตุที่พระเกศแก้วจุฬามณีอยู่ไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีการสมมติให้พระธาตุอินทร์แขวน   

ประเทศเมียนมา เป็นตัวแทนส าหรับกราบไหว้บูชา เช่นเดียวกับเจดีย์วัดเกตการามที่เป็นตัวแทนพระเกศแก้วจุฬามณี         

บนสรวงสวรรค์อีกองค์หนึ่ง 

 

 

 

 

 

 



พระธาตุดอยตุง 

วัดพระธาตุดอยตุง ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

พระธาตุประจ าปีหมู / กุน / ใค้ (ล้านนา) 

 

 
 

 วัดพระธาตุดอยตุง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงราย  เป็นพระธาตุประจ าปีเกิด                     

ของผู้ที่เกิดปีนักษัตรหมู หรือปีกุน หรือปี “ใค้” ตามชื่อเรียกในล้านนา ตามต านานกล่าวว่าสร้างโดยพระเจ้าอุชุตราช            

แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ  ผู้ครองเมืองนครโยนกนาคพันธุ์  เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  พระรากขวัญ                          

(กระดูกไหปลาร้า) เบื้องซ้าย ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระมหากัสสปะน ามาถวาย ต่อมาในสมัยพญามังราย          

แห่งราชวงศ์ลวจังกราช (ลาวจก) และเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนา จึงได้อัญเชิญ

พระบรมสารีริกธาตุ ๑๕๐ องค์ ที่ได้จากพระมหาวชิรโพธิเถระ มาประดิษฐานในพระสถูปอีกองค์หนึ่งที่สร้างขึ้นใหม่

เคียงคู่กับพระสถูปองค์เดิม   


