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บทคัดย่อ 
 

 โหราศาสตร์ด ารงอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานโดยเฉพาะบทบาทของโหราศาสตร์กับการเมือง
การปกครอง นับตั้งแต่โบราณกาล ชนชั้นปกครองของไทยต่างก็อาศัยความรู้ทางโหราศาสตร์ใน 
การคาดคะเนเหตุการณ์ และการด ารงชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่การวางชัยภูมิที่ตั้งพระราชวังหรือการจัด
วางรูปแบบกองทัพ การหาฤกษ์พานาทีเพ่ือก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการท าพิธีกรรมหรือกิจกรรม
ทางการเมือง เช่น การข้ึนครองราชย์ เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม ในรัชกาลที่ 4 บทบาทของโหราศาสตร์ก็ค่อย ๆ ลดลงและแทนที่ด้วย
ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ จนเกิดการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2475 บทบาทของโหราศาสตร์ก็เริ่ม
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่จ ากัดในราชส านักและชนชั้นปกครองสู่บทบาทในสาธารณะมากขึ้น 



 

 

Abstract 
 

 Astrology is knowledge which has existed with Thai society for a long time, 
especially the role of astrology and politics. In the past times ruling classes rely on 
astrology for the ritual or political activities. In the reign of King Mongkut, the role of 
astrology was reduced by scientific thinking. After Siamese Revolution 1932, the role 
of astrology was changed from Court to Public
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บทท่ี 1 
อิทธิพลของโหราศาสตร์ในสังคมและการเมืองไทย 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งน าเสนอมุมมองอิทธิพลของโหราศาสตร์ในทางการเมืองและสังคมไทย 
ตั้งแต่สมัยโบราณอันจะสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของโหราศาสตร์ที่ฝังรากลึกลงในสังคมไทยปัจจุบัน
พร้อมน าเสนอแนวโน้มบทบาทของโหราศาสตร์ในสังคมไทย 
 1. ความหมาย 
 ค าว่า “โหราศาสตร์” (ASTROLOGY) มีศัพท์มาจากภาษาสันสฤกต หมายถึง วิชาที่ว่าด้วย
เวลา และค าว่า โหราศาสตร์ ตามต าราของ “วราหมิหิระ” กล่าวว่าเป็นค าที่มาจากค าประสม สองค า 
คือ “อโห”และ“ราตรี” ซึ่งแปลว่า วันและคืน แต่ได้ตัดอักษรพยางค์แรกและพยางค์หลังออกเสีย 
(อโห + ราตรี) จึงเหลือเพียงค าว่า “โหรา” ตามต าราของวราหมิหิระ โหราศาสตร์มาจากค าว่า “อโห” 
แปลว่า กลางวัน และ “ราตรี” แปลว่า กลางคืน แต่ได้ตัดอักษรพยางค์แรกและพยางค์หลังออกเสีย 
จึงเหลือเพียงค าว่า “โหรา” ยังมีอีกค าที่ใช้แทนโหราศาสตร์ คือ โชติยศาสตร์ มาจากค าว่า โชติ 
แปลว่า แสงสว่าง หรือ ดวงดาว (มานพ นักการเรียน, 2549, หน้า 1) 
 ดังนั้น โหราศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการท านายหรือการพยากรณ์ชะตาของมนุษย์
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของโลกโดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลักและมีการรวบรวมเป็นสถิติ  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพยากรณ์สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน มีความเชื่อมโยงทั้งต าแหน่ง
และการเคลื่อนไหวของดวงดาวในเชิงดาราศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวเคราะห์ และ
ดวงดาวต่าง ๆ ดวงชะตาของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของดวงดาวในขณะตกฟาก  
ซึ่งโหราจารย์จะเชื่อว่า อิทธิพลของดวงดาวต่าง ๆ จะส่งผลต่อบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น ๆ การรับรู้
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะของคนกับการเคลื่อนไหวของดวงดาวจะท าให้โหราจารย์
สามารถท านายเส้นทางที่จะเป็นไปของบุคคลนั้นได้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ปัจเจกบุคคล แต่อาจจะ
รวมทั้งกลุ่ม สังคม และประเทศชาติได้ด้วย (Nicki Tesch, 1997, p. 1) 
 ส่วนค าว่า “Astrology” ในภาษาอังกฤษนั้น มีรากศัพท์มาจากภาษากรีซ 2 ค า คือ 
“ASTROW” หมายถึง ดวงดาว กับ “LOGOS” หมายถึง ถ้อยค าหรือค าพูด ซึ่งแปลรวมกันว่า เป็น
การพูดเกี่ยวกับดวงดาว (สุพัตรา สุภาพ, 2518, หน้า 169) 
 2. ความเป็นมาและความส าคัญของโหราศาสตร์ 
 โหราศาสตร์เป็นวิชาที่เก่าแก่ อีกวิชาหนึ่ง การด ารงอยู่ของโหราศาสตร์จึงเป็นเสมือน 
การพิสูจน์ถึงการได้รับการยอมรับและความเป็นอมตะของศาสตร์แขนงนี้ ซึ่งมนุษย์ได้ให้ความสนใจ
อยู่ทุกยุคทุกสมัย ณ ที่นี้  จึงขอเริ่มจากอธิบายถึงที่มาของโหราศาสตร์ว่ามี พ้ืนฐานมาจาก 
ความพยายามเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ และเชื่อมโยงกับวิถีการด ารงชีวิตของคนที่สังคม กล่าวกัน
ว่า โหราศาสตร์จึงนับเป็นศาสตร์ความรู้ที่เก่าแก่ที่สุดสาสตร์หนึ่งในโลก และเป็นที่มาของศาสตร์หลาย
แขนงในปัจจุบัน จากการศึกษาของนักโบราณคดี ได้พบต้นก าเนิดของโหราศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.  2394 
และ พ.ศ. 2396 ท่านเซอร์เฮนรี เลย์อาร์ด (Sir Henry Layard) กับผู้ช่วยของเขา คือ นายฮอร์มัซด์ 
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รัซซัม (Hormuzd Rassam) ได้ค้นพบศิลาจารึก (ท าด้วยดินเหนียว) จ านวน 22,000 ชิ้น ในซาก
ปรักหักพังของหอสมุดของกษัตริย์อัซซูร์ บานิปาล (Ashurbanipal) ในนิเนเวฮ์ (Nineveh) ประเทศ
แอซซีเรีย (Assyria) ซึ่งสูญชาติไปแล้ว ในบรรดาศิลาจารึกเหล่านี้ (Babylonia) รวม 70 ชิ้น ซึ่งมีชื่อ
เรียกว่า “ความรุ่งโรจน์ของเบล” (THE ILLUMINATION OF BEL) บรรยายถึงบารมีของซาร์กอน
แห่งอัคคาด (SARGON OF ACCAD) ผู้พิชิตอาณาจักรซูเมอร์ (ประมาณ 1817 ปีก่อนพุทธกาล) จาก
การศึกษาศิลาจารึก ท่าน เอ.เอ็ซ.เซยซ์  (A.H.SAYCE) ศาสตราจารย์ผู้ช่วยแผนกนิรุกติศาสตร์
เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด กล่าวไว้ในหนังสือ “ศาสนาของบาบิโลเนียโบราณ” (THE 
RELIGION OF THE ANCIENT BABYLONIA) ว่า “บาบิโลเนีย คือ ถิ่นก าเนิดที่แท้จริงของการตรวจ
การณ์ทางดาราศาสตร์” ในท านองเดียวกันกับท่านมอร์ริส จาชโทรว์ (Morris Jastrow) ศาสตราจารย์
แผนกภาษาเซไมท์แห่งมหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนียได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ศาสนาของบาบิโลเนียและ
แอซซีเรีย” (THE RELIGION OF BABYLONIA AND ASSYRIA) ว่า “ระบบจักรราศีทั้งปวงเกิดมาจาก
โรงเรียนดาราศาสตร์บาบิโลเนีย” (ประยูร พลอารีย์, ม.ป.ป., หน้า 18) 
 หลังจากนั้น วิชาโหราศาสตร์ได้แยกเส้นทางออกเป็น 2 ทางจากบาบิโลเนียเข้าสู่อียิปต์และ
กรีก (ขณะที่จีนมีพัฒนาการที่เป็นอิสระ) อียิปต์เป็นจุดก าเนิดของเครื่องหมายจักรราศีสากลและแพร่
เข้าสู่ฝรั่งเศสในสมัยจักรพรรดินโปเลียน ขณะที่ความรู้จากกรีกแพร่เข้าสู่ยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนีที่
พัฒนาเป็นระบบโหราศาสตร์ที่เรียกว่า “ยูเรเนียน” (Uranian Astrology) อันอาจตั้งเป็นข้อสังเกตได้
ว่าเหตุใดประเทศมหาอ านาจในยุโรปทั้งจักรวรรดิฝรั่งเศส สมัยจักรพรรดินโปเลียน และเยอรมนีที่มี
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนาการทางวิทยาการ จึงมีการศึกษาพัฒนาและสร้างระบบ
โหราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 อีกเส้นทางหนึ่งที่ส าคัญ คือ โหราศาสตร์อินเดีย ค าว่า “โหราศาสตร์” (Horasastra)  
มาจากอินเดีย ค าว่า โหรา (Hora) เป็นภาษากรีก แปลว่า ชั่วโมง หรือ ห้วงเวลา โหราศาสตร์อินเดีย
จึงน าเอาความรู้จากสายกรีกมาพัฒนาต่อเนื่องยาวนาน โหราศาสตร์อินเดียถือได้ว่าเป็นรากเหง้าของ
โหราศาสตร์ไทยปัจจุบัน โดยได้รับการถ่ายทอดจากมอญมาอีกชั้นหนึ่ง แต่โหราศาสตร์ไทยมี  
การพัฒนาให้ก้าวหน้าไปกว่าโหราศาสตร์อินเดีย 
 ข้อสังเกตอีกประการ คือ นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มักจะเป็นนักโหราศาสตร์หรือศึกษา
ด้านโหราศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย เช่น เซอร์ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) ผู้เสนอทฤษฎีแรงโน้ม
ถ่วงโลกและนักดาราศาสตร์ โจฮันนส์ เคปเลอร์ (Johannes Kepler) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงค านวณทางดาราศาสตร์จนค้นพบปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่หว้ากอ  
ก็ทรงเป็นนักโหราศาสตร์เช่นกัน 
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 3. โหราศาสตร์กับสังคมไทย 
 เมื่อพูดถึงโหราศาสตร์ในสังคมไทย คนทั่วไปมักนึกถึง “หมอดู” และภาพที่ไม่ดี ดังค าที่พูด
ติดปากที่ว่า “หมอดูคู่หมอเดา” ด้วยภาพพจน์ที่หมอดูหากินตามฟุตบาท ห้างร้าน และห้องแถว คอย
กวักมือเรียกคนให้มา “ดูหมอ” ที่ใช้วิชาความรู้เพ่ือท ามาหากิน อีกทั้งยังมีเรื่องเกี่ยวกับการโกหก
หลอกลวงเกี่ยวกับค่าดูหมอ หรือ “ค่าบูชาครู” และบางครั้งก็เสนอแนะให้มีการสะเดาะเคราะห์  
ซึ่งปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่นับว่าเกี่ยวกับโหราศาสตร์ 
 ในความเป็นจริงของสังคมไทยนั้น โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่แต่เดิมผูกขาดโดย 
ชนชั้นสูง มีผู้รู้จ ากัดที่เหมือนถูกผูกขาดโดยชนชั้นสูงในสังคม ผู้คนในสังคมไทยมีความเชื่อในเรื่อง
โหราศาสตร์กันมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการถือฤกษ์ถือยาม ในเรื่องพระราชพิธี ฤกษ์ยามเฉลิม
ฉลอง การท าภารกิจใหญ่โตส าคัญ เช่น การยกทัพจับศึก ในยุคสมัยปัจจุบันก็เช่น การวางศิลาฤกษ์ 
เปิดกิจการ ถือว่าต้องมีฤกษ์งามยามดี เป็นมงคล หรือการพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ของอนาคตว่าจะ
เป็นอย่างไร ลางดีหรือลางร้าย โชคหรือเคราะห์กรรม ท าอย่างไรจึงจะมีโชคหรือท าอย่างไรจึ งจะพ้น
เคราะห์กรรม ฯลฯ เป็นต้น เป็นเรื่องที่คนทั่วไปยากจะเข้าใจ เพราะเป็นของสูง คนทั่วไปยากจะเข้าใจ 
ดังจะเห็นได้จากในสมัยโบราณ เคยมีหน่วยงาน ที่เรียกว่า กรมโหรหลวง ซึ่งพระยาโหราธิบดีเป็น
อธิบดีกรม และได้ถูกยกเลิกไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475 
 โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายท่านทั้งที่ เป็นนักโหราศาสตร์และ
นักวิชาการ เช่น ยอดธง ทับทิวไม้ กล่าวว่า 
 

   “...สังคมไทยได้ใช้วิชาโหราศาสตร์มาเป็นหลักในการวางพ้ืนฐานส าหรับ 
การด าเนินยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทั้งด้านการเมืองและการสงครามมาตลอดเวลานาน
ที่ประเทศไทยถูกสร้างขึ้นมา โหราศาสตร์ไทยจึงมี อิทธิพลทุกประการใน 
การด าเนินชีวิตของคนไทย ตั้งแต่ระดับสูงสุดและต่ าสุด ตั้งแต่ใช้ส าหรับการรบทัพ
จับศึก สร้างบ้านสร้างเมืองลงมาจนกระทั่งถึงก าหนดเวลาตัดผมตัดเล็บส าหรับ 
คนทั่วไป... 
   ...อย่างน้อยที่สุด ที่คนไทยคุ้นหูกันมากก็คือ “ฤกษ์-ยาม” ซึ่งคนไทย
ส่วนมากจะต้องให้ความสนใจหรือกระท าตามกฎเกณฑ์ของวิชาโหราศาสตร์ 
เพราะมีความเชื่อว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นจะก่อให้เกิดผลดีและเป็นมงคลแก่ผู้กระท า
การนั้น  ๆ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า โหราศาสตร์กับสังคมไทยกับคนไทยนั้น  
ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้... 
   ...ความไม่แน่ ใจในชีวิตความเป็นอยู่ ของตนเอง ไม่มีความรู้สึ กว่า  
มีความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ หรือการกระท าด าเนินชีวิตใด ๆ ก็ตามที่ไม่
ประสบความส าเร็จ ท าให้คนไทยทุกคนคิดว่ามีทางที่จะช่วยก าลังใจและความรู้สึก
นึกคิดหรือความเชื่อมั่นในตนเองได้ โดยอาศัยวิชาโหราศาสตร์หรือ “การดูหมอ” 
เป็นทางออกและเป็นความหวังอย่างหนึ่ง อย่างน้อยก็ในแง่ของจิตวิทยา... ”  
(ยอดธง ทับทิวไม้, 2534, หน้า 58 - 59) 
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 มานพ นักการเรียน  นักวิชาการเขียนไว้ในบทน าเอกสารประกอบการสอนของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง พระพุทธศาสนากับความเชื่อ
เรื่องโหราศาสตร์ ว่า 
 

   “โหราศาสตร์กับสังคมไทยนั้น แยกจากกันไม่ออก ในสมัยโบราณ  
การด าเนินชีวิตของบุคคลหรือเหตุการณ์บ้านเมือง โหราศาสตร์จะน ามาใช้อย่าง
เข้มงวดกวดขัน โดยแสดงออกในรูปของพิธีกรรม ความเชื่ อ และวัฒนธรรม
ประเพณี ตั้งแต่การเกิด การมีคู่ครอง การท าบุญอายุ การตาย การท าศึกสงคราม 
การวางศิลาฤกษ์ฝังเสาหลักเมือง... 
   แต่ในปัจจุบัน มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุดที่จะพรรณนาได้ โหราศาสตร์อาจจะไม่จ าเป็นเสียแล้วก็ได้ แต่เป็นเรื่องที่ผิด
คาด ยิ่งโลกเจริญมากขึ้นเท่าใด วิถีชีวิตของมนุษย์ยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นทวีคูณ  
มีปัญหา ความเครียดถาโถมโหมกระหน่ าเข้ามานับไม่ถ้วน ถึงอย่างไรเสียก็จ าต้อง
พ่ึงโหราศาสตร์ จากงานวิจัยของ พิไลรัตน์ รุจิวณิชย์กุล พบว่า ผู้ที่ใช้บริการตรวจ 
ดวงชะตาราศีจากโหราจารย์หรือหมอดูเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ฐานะทาง
เศรษฐกิจระดับปานกลาง การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด เรื่องที่นิยมถามกัน
มากมี 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องความรักรวมถึงปัญหาครอบครัว เรื่องการงาน เรื่อง
การศึกษา และเรื่องการเจ็บป่วย” (มานพ นักการเรียน, 2554) 
 

 จากบทน างานวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีต่อ
โหราศาสตร์ในยุคปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัยมหามกุฏมหาราชวิทยาลัย ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
โหราศาสตร์กับสังคมไทยไว้ว่า 
 

   “การที่หนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารมีคอลัมน์เกี่ยวกับโหราศาสตร์และ 
ข่าวการท านายดวงเมืองหรือดวงบุคคลส าคัญได้รับความสนใจ มีการพูดถึงกัน
อย่างกว้างขวาง พอจะสะท้อนให้เห็นว่า การท านายทายทักเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมไทย กิจกรรมที่ส าคัญต่อชีวิตของคนไทยล้วนเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ เช่น 
การหาฤกษ์แต่งงาน การก าหนดวันเปิดกิจการใหม่ หรือการตัดสินใจปัญหาส าคัญ 
เป็นต้น บุคคลหลากหลายอาชีพทุกระดับชั้น ทุกเพศทุกวัย จากชาวบ้านหาเช้ากิน
ค่ า ชนชั้นกลาง จนถึงผู้น าระดับประเทศ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า โหราศาสตร์มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยปัจจุบัน โดยจะรู้สึกตัวหรื อไม่ก็ตาม  
จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แม้เราจะไม่เชื่อ คนรอบข้างเราก็อาจจะเชื่อ หรืออาจกล่าวได้
ว่า การท านายทายทักเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท าให้ เกิดพลวัตในสังคมไทย”  
(จักรเทพ ร าพึงกิจ, 2551, หน้า 1 - 2) 
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 สังคมไทยมีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนาผสมกลมกลืนกันมาช้านาน 
แม้ว่าในเบื้องต้นการศึกษาโหราศาสตร์และผู้มีความรู้ทางโหราศาสตร์จะอยู่ในแวดวงเจ้านายชั้นสูง  
ตลอดจนบรรดาข้าราชบริพารหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ใกล้ชิดราชส านัก แต่ต่อมาก็ได้แพร่หลายมาสู่
สามัญชนชาวบ้านทั่วไปโดยผ่านทางพระสงฆ์องค์เจ้าและลูกหลานทายาทโหรเก่า ซึ่งที่พอจะเอ่ยถึงได้
ในยุคหลังใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันนี้ก็อย่างเช่น อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เป็นต้น ในสมัยนี้การศึกษา
วิชาโหราศาสตร์เป็นไปอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ประกอบกับความรู้ทางวิชาการที่มีมากขึ้น  
ท าให้การศึกษาและการพยากรณ์เป็นไปอย่างมีหลักการและมีความถูกต้องมากข้ึน จึงเป็นที่สนใจของ
คนทั่วไป 
 สรุปได้ว่า โหราศาสตร์กับสังคมไทยหรือกับคนไทยนั้นเสมือนเป็นของคู่กันไม่สามารถแยก
จากกันได้ ไม่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากความเชื่อทางด้านจิตวิทยาแล้วโหราศาสตร์ยัง
กลายเป็นทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในจิตใจของคนไทยเรา เช่น การถือฤกษ์ยามใน
ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีบวช การเปิดอาคารร้านค้าสถานที่ต่าง ๆ หรือ
วัฒนธรรมการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสถานที่ส าคัญ เป็นต้น พิธีการเหล่านี้ ต้องหาฤกษ์หายามหรือ
เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ทั้งสิ้น 
 4. แนวคิดโหราศาสตร์ไทย 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า โหราศาสตร์ได้รับอิทธิพลมาจากโหราศาสตร์อินเดียหรือที่เรียกกันว่า  
โชติยศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในบรรดา 18 ศาสตร์ ที่พระพุทธเจ้าเคยเรียนเมื่อครั้งเป็นพระราชกุมาร  
แต่อย่างไรก็ตามโหราศาสตร์ไทยก็ยังไม่เหมือนของอินเดียโดยทีเดียว เพราะไทยไม่ได้รับโดยตรงจาก
อินเดีย แต่ได้รับสืบทอดต่อจากพม่าและมอญ ผู้ที่เรียนวิชานี้ก็คือ ผู้ที่อยู่ในวังและพระสงฆ์ จาก
หลักฐานที่พอเป็นตัวอย่าง คือ ศิลาจารึก วัดป่ามะม่วง ด้านที่สองมีค ากล่าวสรรเสริญพระปัญญาของ
พระยาลิไทยว่า “เรียนพระวินัย พระอภิธรรม โดยโลกาจารย์มีพราหมณ์แลดาบส” เป็นต้น สมเด็จ
บพิตรทรงพระราชบัญญัติคัมภีร์ เพทศาสตราคม ธรรมนิยม มีโชคศาสตร์ (ต าราโหร) เป็นต้น  
 โหราศาสตร์ไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยน าความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. ภาคค านวณ เป็นเรื่องของการค านวณตัวเลข การนับตัวเลข และกฎเกณฑ์ในเรื่อง
ของการหาต าแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ เช่น กฎเกณฑ์ในการผูกดวง โดยใช้คัมภีร์หรือต ารา เป็นหลัก
ในการพยากรณ์ เช่น คัมภีร์สุรยาตร์ เป็นคัมภีร์ส าหรับค านวณหาจุดเถลิงศก วัน ยาม ราศี เป็นต้น 
  2. ภาคพยากรณ์ เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกฎเกณฑ์ในการตีความและเชื่อมโยง
ความหมายออกเป็นลักษณะของค าท านาย อาจแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การพยากรณ์ในด้าน
อดีต 2) การพยากรณ์ปัจจุบัน และ 3) การพยากรณ์ในด้านอนาคต 
  3. ภาคพิธี เป็นการน าหลักของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หรือเรียกว่า พิธีสะเดาะ
เคราะห์โดยน าพิธีกรรมทั้งของพราหมณ์กับพุทธศาสนามาประสมกันเพ่ือให้เกิดศรัทธากับผู้มารับ
บริการ อนึ่งส าหรับพระสงฆ์นั้นใช้ดูฤกษ์ดี ไม่ดี เพ่ือน าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลและบทบาทของโหราศาสตร์ที่ด ารงอยู่ในสังคมและการเมืองไทย
ตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน 
 2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มทิศทางและผลกระทบของโหราศาสตร์ที่ด ารงอยู่ในสังคมไทย 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้มีขอบเขตอยู่ที่การศึกษาอิทธิพลและบทบาทของโหราศาสตร์ทางการเมือง
ในบริบทของสังคมไทยผ่านการศึกษาอิทธิพลของโหราศาสตร์นับตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ด้วย 
การศึกษาวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ใน
ด้านการส ารวจเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้กระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูลแบบ
ประวัติศาสตร์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. งานวิจัยเชิงส ารวจช่วยสร้างความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของวิชาโหราศาสตร์
และความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับสังคมไทย 
 2. ผลของงานวิจัยจะช่วยให้รู้ถึงอิทธิพลของโหราศาสตร์ที่แทรกซึม และอยู่เบื้องหลัง 
การตัดสินใจส าคัญทางการเมืองและเหตุการณ์ส าคัญในบ้านเมือง 
 3. งานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจบริบททางสังคมและการเมือง ตลอดจน 
การสร้างความเข้าใจและการยอมรับต่อบทบาทของโหราศาสตร์ในสังคมไทยมากยิ่งข้ึน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 โหราศาสตร์ (Astrology) “เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท านายอนาคต ปรากฏการณ์ต่าง 
ๆ ของโลก หรือโชคชะตาของมนุษย์ โดยอาศัยต าแหน่งของดวงดาวในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ โดย
ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน บ้างก็อ้างว่าใช้บันทึกทางสถิติสร้างเป็นหลักเกณฑ์ และแนวโน้มเพ่ืออธิบาย
โอกาสการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต” (วิกิพีเดีย, 2553) 
 โหราศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของการพยากรณ์และเป็นการใช้ต าแหน่งของดวงดาวจึงมี 
ความเกี่ยวข้องกับวิชาดาราศาสตร์ จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “โหราศาสตร์กับ 
การพัฒนาประเทศ” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่  3 - 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ได้มีการอธิบายความหมายโหราศาสตร์ไทยไว้หลายความหมาย เช่น 
ศาสตราจารย์ มอเนียร์ วิลเลี่ยมส์ ได้ให้ความหมายของค าว่า “โหรา” คือ “ส่วนที่ 24 แห่งโหราตร์” 
ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตตรงกับค าภาษามคธว่า “อโหรัตต” แปลว่าวันกับคืน ดังนั้น ค าว่า “โหรา” จึงมี
ความหมายตรงกับค าว่า “ชั่วโมง” (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2537, หน้า 1) 
 ความหมายของโหราศาสตร์ (Astrology) แบ่งออกเป็น 2 ค า คือ Astro แปลว่า ดวงดาว 
กับ Logos หมายถึง ถ้อยค าหรือค าพูด ซึ่งเมื่อน ามารวมกันจึงหมายความว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับ
ดวงดาว ประกอบกับได้มีผู้รู้หลายท่านให้ความหมายคล้าย ๆ กันว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพยากรณ์
โชคชะตาของชีวิตมนุษย์ โดยอาศัยต าแหน่งของดวงดาว และสิ่งอ่ืน ๆ ในท้องฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ 



7 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 โหราศาสตร์  หมายถึง วิชาว่าด้วย 
การพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก สิงโต สุริยาอารักษ์ (2512, หน้า 1) กล่าวว่า  
หลักโหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาพยากรณ์ที่มาจากอ านาจของดวงดาวนพเคราะห์ต่าง  ๆ ที่โคจรอยู่รอบ
จักรราศีและพลังงานที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์โดยมีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง 
 ส่วนประเทศไทยปรากฎเห็นได้จากผลงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ที่ได้ทรงค านวณสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ต าบลหว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงค านวณ และประกาศไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งผลที่
ประกาศออกมานั้นเป็นไปตามที่พระองค์ท่านทรงประกาศไว้ทุกประการว่า ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 
2411 จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่มองเห็นได้ในประเทศไทย ที่เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับด้าน  
ดาราศาสตร์ 
 อีกทั้งในการศึกษาเรื่องบทบาทของโหราศาสตร์ในการเมืองไทยนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า
โหราศาสตร์เกี่ยวข้องและมีบทบาทในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏในวรรณคดีไทยมาแต่
โบราณ ทั้งเรื่องโชคราง ฤกษ์ยาม คติความเชื่อต่าง ๆ ดังปรากฏในผลงานชิ้นส าคัญ แวดวง
โหราศาสตร์ไทย นั่นคือ 
 คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน ฉบับสมบูรณ์ ของหลวงวิศาลดรุณกร (อ้ัน สาริกบุตร) 
เนื้อหาได้รวบรวมทฤษฎีจากคัมภีร์โหราศาสตร์ของหลวงวิศาลดรุณกร ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน
สมบูรณ์ ใช้หลักการท านายดวงพยากรณ์ รวมทั้งการท าดวงพิชัยสงคราม อินทภาสบาทจันทร์ ต ารา  
สุริยยาตร์ และมานัตต์ ส่วนเรื่องมหาทักษาพยากรณ์ก็มีความละเอียดครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้
รวบรวมวิธีบูชาดาวนพเคราะห์ เพ่ือสะเดาะเคราะห์แบบที่ท ากันมาแต่ครั้งโบราณกาล 
 ต าราเฉทตรียางค์เกษตร คัมภีร์สารัมภ์ที่เป็นหลักวิชาค านวณการเกิดสุริยคราสและ
จันทรคราส ในแบบที่โหรไทยใช้มาแต่ครั้งโบราณ รวมทั้งการท าสมผุสพระเคราะห์แต่ละดวง 
อย่างละเอียด จึงนับว่าเป็นเสมือนคัมภีร์ทางโหราศาสตร์ที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย
ได้อย่างครอบคลุมทุกแง่มุม อีกท้ังยังท าให้สามารถสืบค้นไปถึงต้นตอ 
 หนังสืออีกเล่มที่ส าคัญและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงโหราศาสตร์ไทย คือ 
โหราศาสตร์ในวรรณคดี (ฉบับสมบูรณ์) ที่เขียนขึ้นโดย เทพย์ สาริกบุตร พิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.  
2524 และรวมเล่มพิมพ์ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2558 ในงานเขียนเล่มนี้ ผู้เขียนได้บรรจงสอดแทรก 
บทความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ขั้นสูงในแทบทุกเรื่องร่วมกับบทประพันธ์ที่ปรากฏในวรรณคดี เช่น  
บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ เสภาขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี เป็นต้น ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า
โดยเฉพาะในเรื่องรามเกียรติ์นั้น เกือบทุกเล่มสมุดไทยมีข้อความโหราศาสตร์สอดแทรกอยู่โดยตลอด 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า องค์พระราชนิพนธ์นั้น นอกจากพระองค์ท่านจะเป็นผู้ที่เลิศในรัฐประศาสโยบาย
และยุทธศาสตร์แล้วพระองค์ท่านยังทรงเชี่ยวชาญในวรรณคดีและวิชาโหราศาสตร์อีกด้วย ซึ่งผู้เขียน
เชื่อว่าคงจะทรงมีพระราชประสงค์เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นหลักศึกษาของชนรุ่นหลังสืบต่อไป 
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 ความส าคัญของหนังสือเล่มนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ทาง 
ด้านโหราศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยดังกล่าวมาแล้วนั้น สิ่งที่ผู้เขียนบรรจงรวบรวมไว้ในหนังสือ
เล่มนี้ล้วนเป็นองค์ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ที่เป็นเสมือนมรดกตกทอดจากบรรพชนที่นับวันจะ 
สูญหายหรือถูกลบเลือนลงไป อีกทั้งเนื้อหาในงานชิ้นนี้ยังสะท้อนให้ทั้งความส าคัญของความรู้และ  
ความเชื่อทางโหราศาสตร์ที่ปรากฏในสังคมนับตั้งแต่โบราณ ในอีกมุมมองหนึ่งจากการศึกษางานชิ้นนี้
จะพบว่า หลักในการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ รวมทั้งบทประพันธ์ที่ปรากฏ เกี่ยวกับเคล็ดลาง 
ความเชื่อในวรรณคดีชิ้นต่าง ๆ ล้วนมุ่งไปที่ผู้ปกครองหรือเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเมือง  
 งานเขียนถัดมาที่นับเป็นผลงานเชิงวิพากษ์ความรู้ทางโหราศาสตร์ไทย คือ “โหราศาสตร์
ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ” เขียนโดย ซิเซโร (ยอดธง ทับทิวไม้) พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2534  
งานเขียนชิ้นนี้เริ่มจากการพิจารณาบทบาทของวิชาโหราศาสตร์ว่าเป็นวิทยาการที่มีความส าคัญต่อ  
คนไทยและสังคมไทย แต่วิทยาการทางโหราศาสตร์มีสถานะที่ไม่แน่นอนในสังคมไทย หนังสือเล่มนี้
เป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวกับการศึกษาและหลักการในวิชาโหราศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง
การอภิปรายถึงพัฒนาการทางความรู้ด้านโหราศาสตร์ ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่ส าคัญ  คือ  
การลื่นไหลในความรู้ด้านโหราศาสตร์ที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
 สืบเนื่องจากโหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ท าให้เข้าใจได้ว่าความลุ่มลึ กของ
วิชาโหราศาสตร์ไทยนั้นยังมีอยู่ แต่มีน้อยคนนักที่จะสามารถเข้าถึงและสืบทอดความรู้เหล่านั้น อีกทั้ง
ยังน าไปสู่ผลงานอีกชิ้นของ ยอดธง ทับทิวไม้ ที่ใช้ชื่อว่า “โหราศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมือง” 
หนังสือเล่มนี้อธิบายความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน  ผ่านการอธิบาย
ปรากฏการณ์ของดวงดาว และหนังสือเล่มนี้พยายามให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางโหราศาสตร์ที่
น่าเชื่อถือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้จากนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและสถิติในการคาดการณ์ที่
น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามผู้เขียนมองว่า โหราศาสตร์เศรษฐกิจและการเมือง เล่มนี้เป็นงานเขียน 
เชิงวิชาการท่ีบุกเบิกความรู้โหราศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ 
 โหราศาสตร์ มีความเกี่ยวพันแนบแน่นกับดวงดาวทั้งหลาย ดังนั้น สิ่งแรกที่จ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ก็คือ เรื่องของดวงดาว ตามปกติ เมื่อเราอยากรู้จักใครสักคนให้ออก จะต้องเฝ้าสังเกต บุคคล
นั้นจนกว่าจะรู้นิสัยใจคอ ต้องจับตามองพฤติกรรม ค าพูด ฯลฯ ในท านองเดียวกัน การอ่านดวงก็
เหมือนการอ่านคน แต่แทนที่จะอ่านจากตัวบุคคลนั้น ๆ เราต้องเปลี่ยนมาอ่านจากดวงดาวทั้งหลายที่
ปรากฏในช่วงที่คนผู้นั้นเกิดแทน 
 มีดวงดาวมากมาย ในระบบดาราศาสตร์ แต่โหราศาสตร์ไทยจะใช้ดาวเพียง  10 ดวง 
เท่านั้น ได้แก่ ดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวราหู 
ดาวเกตุ และ ดาวมฤตยู ผู้ที่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์ ตะวันตกอยู่บ้าง (ที่เรียกว่าระบบยูเรเนียน) 
อาจคิดว่า ระบบยูเรเนียนใช้ดวงดาวมากกว่านี้เยอะ (เช่น เนปจูน พลูโต โครโนส ฮาเดส ฯลฯ) น่าจะ
ช่วยให้อ่านดวงได้ละเอียดกว่า การใช้ดาวเพียง 10 ดวง ในประเด็นนี้ คงต้องแล้วแต่ความถนัดจัดเจน
ของแต่ละคน เพราะไม่ว่าจะใช้ดาวกี่ดวงก็ตาม หากอ่านหรือตีความดาวผิด ก็ขาดความแม่นย า  
ในการท านายได้เท่า ๆ กัน ดาว 10 ดวงที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย จะใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนดังนี้  
1 แทน ดาวอาทิตย์  / 2 แทน ดาวจันทร์ / 3 แทน ดาวอังคาร / 4 แทน ดาวพุธ / 5 แทน  
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ดาวพฤหัสบดี / 6 แทน ดาวศุกร์ / 7 แทน ดาวเสาร์ / 8 แทน ดาวราหู / 9 แทน ดาวเกตุ / 0 แทน 
ดาวมฤตยู จริง ๆ แล้วราหู และ เกตุ มิใช่ดาว แต่เป็นจุดคราส (จุดดับ เช่นเดียวกับ จันทคราส หรือ  
สุริยคราส) แม้ไม่ใช่ดาวแต่ก็มีอิทธิพลต่อบุคคลไม่แพ้ดาวและสามารถดลบันดาลให้เกิดเรื่องต่าง  ๆ  
ทั้งดีและร้ายในชีวิตคนเราได้เช่นเดียวกับดาว 
 เมื่อบุคคลถือก าเนิดขึ้นในวันหนึ่ง - เดือนหนึ่ง - ปีหนึ่ง - เวลาหนึ่ง ดวงดาวต่าง ๆ  
ที่ปรากฏขึ้น ณ วันนั้น - เดือนนั้น - ปีนั้น - เวลานั้น คือ สิ่งที่จะบอกได้ว่า ชีวิตเราในภายหน้า จะมี
ความโน้มเอียงหรือเป็นไปในทิศทางใด โหรสามารถถ่ายทอดการปรากฏอยู่ของดวงดาวในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งได้ โดยใช้ปฏิทินโหราศาสตร์ ผู้ที่เคยดูดวงแบบที่ต้องผูกดวงคงคุ้นตากับกระดาษทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูปวงกลมซึ่งภายในมีเส้นตรงขีด แบ่งออกให้เป็น 12 ช่องเล็ก ๆ ในช่องแต่ละช่อง
หรือบางช่องจะมีเลขตั้งแต่ 1 - 0 บรรจุอยู่ แผ่นนี้เองที่จ าลองต าแหน่งของดวงดาว ในวันที่บุคคลนั้น
ถือก าเนิดขึ้นมา และเรามักเรียกกันตามสะดวกปากว่า “ดวง” หรือ “แผ่นดวง” ผู้ศึกษาโหราศาสตร์ 
จะต้องใช้แผ่นดวงนี้ เป็นหลักในการอ่านชีวิตของบุคคลใดก็ตาม โดยไม่จ าเป็นต้องดูว่า คนที่มาให้  
คุณท านายดวงให้นั้น แต่งตัวอย่างไร พูดจาอย่างไร ดูมีการศึกษาหรือไม่ ดูรวยหรือจน เพราะหาก 
คุณเผลอท าเช่นนี้ โอกาสที่คุณจะอ่านดวงพลาด ย่อมเกิดข้ึนได้ง่าย ๆ 
 ทั้งนี้เพราะชีวิตคนเรานั้นมิได้ปรากฏให้เห็นผ่านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สิ่งที่
เห็นด้วยตา มักลวงเราไปทางอ่ืน แต่ดวงดาว ณ วันที่ถือก าเนิดไม่ใช่มายา ดวงดาวจะบอกความเป็น
จริง เช่น บอกว่า คนผู้นี้ปากจัด เป็นคนใจร้อน เป็นคนมีเมตตา กรุณา หรือ เป็นคนที่เต็มไปด้วยเล่ห์
เหลี่ยม แต่คุณจะรู้สิ่งที่ดวงดาวบอก ก็ต่อเมื่อคุณมีความรู้ ทางโหราศาสตร์อย่างแน่นหนาแล้ว พร้อม
กับได้พัฒนาทักษะและความช านาญมาจนถึงระดับที่เชื่อมั่นในการตีความของตนได้อย่างไม่มีอคติ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
 โหราศาสตร์มักถูกมองว่าเป็นชุดความเชื่อ แต่แท้จริงแล้วโหราศาสตร์มีต้นก าเนิดมาจาก
พ้ืนฐานความเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งอย่างเป็นจริง และถูกใช้เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ธรรมชาติกับมนุษย์ หลายครั้งเกิดความเข้าใจผิดระหว่างโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์ ด้วยเหตุที่  
ดาราศาสตร์มุ่งศึกษาดวงดาวและจักรวาลโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับทางวิทยาศาสตร์ 
 โหราศาสตร์จึงอาจถือว่าเป็นต้นก าเนิดของการศึกษาทางดาราศาสตร์ แต่สิ่งที่ท าให้
การศึกษาทางดาราสาสตร์แตกต่างจากโหราศาสตร์ก็คือ ดาราศาสตร์เป็นการศึกษาจักรวาลด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ขณะที่โหราศาสตร์มุ่งศึกษาจักรวาล ดวงดาว และปรากฏการณ์บนฟากฟ้า
เพ่ือพยากรณ์เหตุการณ์ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการในการพยากรณ์ก็ยังคงใช้วิธีการทางสถิติ โดยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ในโลกกับปรากฏการณ์ในจักรวาล 
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ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
 ค าศัพท์ที่พบในการพยากรณ์1 
  1. สมผุส (Geocentric) = เป็นการยึดโลกเป็นศูนย์กลางและมองดวงดาวต่าง ๆ จาก
โลก (ถ้าดูจากดวงอาทิตย์เรียก ต าแหน่งมัธยม (Heliocentric)) 
  2. ลัคนา (Ascendant) = จุดก าเนิด  
   2.1 ลัคนาเกิด = ณ เวลาเกิดของแต่ละคน 
   2.2 ลัคนาจร (ของไทย) = ณ ปีที่ท านาย 
  3. จักรราศี (Zodiac Signs) = การแบ่ง 360 องศาของดาวที่วนเวียนออกเป็น 12 ราศี
(Signs) หรือ 12 ช่อง ๆ ละ 30 องศา ได้แก่  
   1 = ราศีเมษ (Aries) 
   2 = ราศีพฤษก (Taurus) 
   3 = ราศีมิถุน (Gemini) 
   4 = ราศีกรกฏ (Cancer) 
   5 = ราศีสิงห์ (Leo) 
   6 = ราศีกันย์ (Virgo) 
   7 = ราศีตุลย์ (Libra) 
   8 = ราศีพิจิก (Scorpion) 
   9 = ราศีธนู (Sagittarius) 
   10 = ราศีมังกร (Capricorn/Dragon) 
   11 = ราศีกุมภ์ (Aquarius) 
   12 = ราศีมีน (Pisces)  
   และ... อันใหม่เพ่ิงค้นพบ 13 = ราศีคนแบกงู (Ophiuchus) 
  4. นวางค์ (Navamsa) = การแบ่งแต่ละราศีออกเป็น 9 ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่า 
“นวางค์” โดยมีความกว้างส่วนละ 3 องศา 20 ลิปดา ซึ่งช่วยให้มองได้ลึกถึงไส้ในดวงชะตาได้เอียด
มากขึ้น (แตกต่างจากของศาสตร์จีนที่แบ่งเป็น 5 ช่อง) 
  5. ธาตุ (Element) ในไทยแบ่งเป็น 4 ธาตุ คือ 
  ราศีทวาร สถิรราศี อุภัยราศี 
   - ไฟ = ราศีเมษ, สิงห์ และธนู 
   - น้ า = ราศีกรกฏ, พิจิก และมีน 
   - ลม = ราศีตุลย์, กุมภ์ และมิถุน 
   - ดิน = ราศีมังกร, พฤษก และกันย์ 
  โดย ธาตุไฟ - น้ า และลม - ดิน เป็นศัตรูแก่กัน 
  และ ธาตุไฟ - ลม และน้ า - ดิน เป็นมิตรกัน 
  (แตกต่างจากของศาสตร์จีนที่มี 5 ธาตุ ไฟ ดิน น้ า ไม้ และทอง 

                                                           

 1 ที่มา http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y10268605/Y10268605.html  
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  ส่วนของตะวันตกนั้นเพ่ิม Spirit = วิญญานธาตุมาเป็นธาตุที่ 5) 
  6. เรือน (House) = คือ การเปรียบ 12 ราศีเป็นบ้าน 12 หลัง โดยมีเจ้าของบ้านหรือ 
“เจ้าเรือน” ในแต่ละหลัง/ราศี เป็นดาวเคราะห์แต่ละดวง และเมื่อดาวเคราะห์นั้นอยู่เรือนตนเอง
เรียกว่า “เกษตร” ให้คุณกับดวงชะตา แต่ถ้าดาวเคราะห์อยู่เรือนตรงกันข้ามเรียกว่า “ปรเกษตร หรือ 
ประ” จะเสื่อมให้โทษกับดวงชะตา 
  7. อุจจ์ = ดาวเคราะห์อยู่เรือนที่ตนเองสูงส่งมีก าลังมากให้คุณกับดวงชะตา 
  8. นีจ = ดาวคราะห์อยู่เรือนที่ตนเองตกต่ าหรือภพต่ ามีก าลังน้อยให้โทษกับดวงชะตา 
  9. ภพ แทน 12 ราศีเป็น 12 เรื่อง โดยนับจากราศีท่ีลัคนาอยู่เป็นจุดเริ่ม ซึ่งชั้นต่อ ๆ ไป
อาจใช้ดาวเจ้าเรือนลัคนาเป็นจุดเริ่มก็ได้ ได้แก่  
   ภพที่ 1 ตนุ (Vita) = ตนเอง สิ่งแวดล้อม 
   ภพที่ 2 กฏุมภะ (Luerum) = เงินทอง รายได้ 
   ภพที่ 3 สหัชชะ (Fratres) = ญาติพ่ีน้อง การเดินทางใกล้ การขีดเขียนติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือน  
   ภพที่ 4 พันธุ (Genitor) = บ้าน ที่อยู่อาศัย ผู้หลักผู้ใหญ่ 
   ภพที่ 5 ปุตตะ (Nati) = บุตร บริวาร โชค ความสุขส าราญใจ ความรัก 
   ภพที่ 6 อริ (Valetudo) = สุขภาพ การงาน อุปสรรค 
   ภพที่ 7 ปัตน ิ(Nxor) = สัตรูที่เปิดเผย คู่สมรส หุ้นส่วน 
   ภพที่ 8 มรณะ (Mors) = มรณกรรม การสิ้นสุด มรดก 
   ภพที่ 9 ศุภะ (Pietus) = ศาสนา การเดินทางไกล 
   ภพที่ 10 กัมมะ (Regnum) = อ านาจวาสนา เกียรติยศ ชือเสีง งาน การดเนินชีวิต 
   ภพที่ 11 ลาภะ (Benefactague) = มิตร ผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ มีโชค 
   ภพที่ 12 วินาสนะ (Carreer) = ศัตรูที่ไม่เปิดเผย คุกตาราง ซ่อนเร้นหลีกเร้น 
  10. มุมสัมพันธ์ (Aspects) = ดวงดาวที่มุมต่าง ๆ แก่กัน ได้แก่ 
   - ทับ หรือ กุม = อยู่ราศีเดียวกัน ส่งผลกระทบกันโดยตรงทั้งดีหรือร้าย 
   - เบียฬ หรือ บีบ = อยู่ราศีติดกัน หรือมุม 30 องศา ถ้าราศีข้างหน้าเรียกเบียฬหน้า 
และถ้าราศีข้างหลังเรียกเบียฬหลัง มักท าลายกัน 
   - โยค = อยู่ห่างไป 3 ราศี  (นับเริ่มจากราศีตนเอง) หรือมุม 60 องศา ถ้าราศี
ข้างหน้าเรียกโยคหน้า และถ้าราศีข้างหลังเรียกโยคหลัง มักส่งเสริมกัน 
   - จตุโกณฑ์ หรือ กากบาท = อยู่ห่างกัน 4 ราศี (นับเริ่มจากราศีตนเอง) มักท าลาย
กัน 
   - ตรีโกณฑ์ = อยู่ห่างกัน 5 ราศี มักส่งเสริมกัน 
   - ปลายหอก = อยู่ห่างกัน 6 ราศี มักท าลายกัน 
   - เล็ง หรือ ตรงข้าม = อยู่ราศีตรงกันข้าม หรือ มุม 180 องศาแก่กัน 
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  11. เวลาท้องถิ่น (Local Mean Time: LMT) = เป็นการค านวณเวลาโดยดูเวลา ณ ที่
ใด ๆ บนพ้ืนโลกคิดจากเส้นลองติจูดของต าบลหรือจังหวัดนั้น ๆ เช่น กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนเนลองติจูด 
100 องศา 30 ลิปดา (ตะวันออกของกรีนิซ) ถ้าคิดเป็นเวลาเท่ากับ 6 ชม 42 นาที ที่ห่างจากเวลาของ
กรีนิซ 
  12. วิกลคติ = ดวงดาวโคจรผิดปกติ ได้แก่ 
   - เสริด = โคจรเร็ว 
   - มนท์ = โคจรช้า 
   - พักร์ = โคจรถอยหลังย้อนราศี 
   - สถิต = โคจรอยู่กับที่ 
  13. มีการแบ่งราศีอกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
   - นระ = ราศีท่ีเป็นมนุษย์ ได้แก่ ราศีมิถุน กันย ์ตุลย์ ธนู และกุมภ์ 
   - ปัศวะ = ราศีที่เป็นสัตว์สี่เท้า ได่แก่ ราศีเมษ พฤษก และสิงห์ 
   - อัมพุช = ราศีที่เป็นสัตว์น้ า ได้แก่ ราศีกรกฏ มังกร และมีน 
   - กีฏะ = ราศีที่เป็นแมลง ได้แก่ ราศีพิจิก 
  14. ดาวอัพยากฤต = ดาวที่มีสภาพเป็นกลางไม่ดีหรือร้าย แต่เป็นตัวไปเพ่ิมพลังให้ดาว 
อ่ืน ๆ ให้มีก าลังมากข้ึน ได้แก่ ดวงอาทิตย์ และดาวพลูโต 
  15. วรโคตมนวางค์ = ดวงดาวที่ตกในนวางค์ที่ให้คุณกับดวงชะตา 
  16. นวางค์ขาด = ดวงดาวที่ตกอยู่ในนวางค์ที่ให้โทษกับดวงชะตา 
  18. มรณะองศา = จุด 1 องศาในแต่ละราศีของดาวแต่ละดวงที่ท าให้ดาวดวงนั้นให้โทษ
กับดวงชะตา อันได้แก่ ตายหรือวิบัติ 
  19. องค์เกณฑ์ = ดวงดาวอยู่ในภพที่สลายความเลวร้ายและอาจให้คุณกับดวงชะตาได้ 
นอกจากนี้ยังมี อุดมเกณฑ์ ปทุมเกณฑ์ และสิงห์เกณฑ์อีกด้วย ซึ่งมีความแข็งแตกต่างหรือลดระดับลง
มา (ครูโหราจารย์สมัยก่อนท่านให้องค์เกณฑ์มีก าลังมากท่ีสุด) 
  20. สิทธิการิยะ = เป็นค าสนธิ ระหว่าง สิทธิการ และอริยะ สิทธิแปลว่าส าเร็จพูดใน
เชิงอ านวยพร อริยะ คือ ผู้เบาบางจากกิเลสแล้ว (มีปัญญาแล้ว) แปลต้องย้อนหลังมาหน้า คือ อริยะ
อ านวยพรให้รู้ ให้ส าเร็จในวิชา ในสิ่งที่ค้นหาใคร่อยากรู้ค าตอบ ก่อนครูบาอาจารย์จะประสิทธิ
ประสาทวิชาให้ใคร หรือก่อนท าการใด ๆ จะไหว้ครูแล้วขอพรต่อด้วยบทว่า “สิทธิกิจจัง (กิจที่ท า) 
สิทธิกัมมัง (งาน) สิทธิการิยะตะถาคะโต สิทธิเตโช (เดช) ชะโยนิจจัง (ชนเสมอ) สิทธิลาโภ (มีลาภ)  
นิรันตะรัง (อยู่นิรันดร์) สัพพะสิทธิ (ความส าเร็จทั้งหลาย) ภะวันตุเม (จงมีแก่ข้าพเจ้า)” 
  21. ดับ = ดาวเคราะห์เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปท าให้เสื่อมให้โทษ (บางต าราว่า
บวกลบ 8 องศา หรือ 3 หรือ 5 แต่เทคนิคของแต่ละคน) 
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  22. ฤกษ์ = แบ่งตามกลุ่มดาว 27 กลุ่มดาวที่ซ้อนอยู่ใน 12ราศี โดยมี 9 ฤกษ์ใหญ่ 
ได้แก่  
   - ทลิทโทฤกษ์ (9) 
   - มหัทธโณฤฤษ์ (6) 
   - โจโรฤกษ์ (1) 
   - ภูมิปาโลฤกษ์ (2) 
   - เทศาตรีฤกษ์ (3) 
   - เทวีฤกษ์ (8) 
    - เพชรฆาตฤกษ์ (5) 
   - ราชาฤกษ์ (7)  
   - สมโณฤกษ์ (4) 
  23. ยาม = แบ่งเวลา กลางวันและกลางคืน โดยแต่ละเวลาแยกออกเป็น 8 ส่วน ๆ ละ  
1 ชม.ครึ่ง (อัฐกาล) 
  24. ดิถี = แบ่งวันเป็น 29 - 30 วัน นับตามข้างขึ้นข้างแรม จากขึ้น 1 ค่ า ไปถึง 15 ค่ า  
โดยเดือนไทย 2 4 6 8 10 และ 12 มีถึงแรม 15 ค่ า แต่เดือนไทย 1 3 5 7 9 11 จะมีถึงแค่แรม 14 
ค่ าเท่านั้น (ปีอธิกวาร = ปีที่มีการเพิ่มวันพิเศษ คือ เดือนที่มี 30 วัน หรือมีแรม 15 ค่ าด้วย) 
  25. อธิกามาส = ปีที่มี 13 เดือน ได้แก่ เดือน 88 หลังปกติวาร คือ เดือน 7 ของไทย 
  26. มีการแบ่งภพท านายเป็น 8 ส่วน (หักทักษา มักใช้ในการตั้งชื่อ) ได้แก่ 
   บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่ เราต้องให้  
ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย  
   อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการด าเนินชีวิตของเรา  
   เดช หมายถึง อ านาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ต าแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจน
การศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว 
   ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็น
สิ่งของต้องใช้จ่ายและท่ีจะได้ในภายหน้า 
   มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน 
ตลอดฐานะญาติพ่ีน้องของเรา  
   อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การท างาน ผลส าเร็จจากการงาน รวมถึง 
การมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ  
   มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ าชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู 
เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน  
   กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ 
รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย  
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  27. มีการแบ่งตัวเลขท านายเป็น 21 ตัว (ลักท านายเลข 7 ตัว) 
   เลข 0 = มฤตยู = แปลก ๆ ใหม่ ๆ เกิดข้ึนกระทันหัน 
   เลข 1 = อาทิตย์เล็ก 
   เลข 2 = จันทร์เล็ก 
   เลข 3 = อังคารเล็ก = การผ่าตัด  ขัดแย้ง ถูกจับกุม เสียหายเพราะเร่งรีบ เกเร 
อุบัติเหตุ 
   เลข 4 = พุธเล็ก = เชื่อคนง่ายฝันไร้สาระ หลงผิด โลเล 
   เลข 5 = พฤหัสบดีเล็ก = คุณงานความดี กุศล ศาสนา การศึกษาระดับเล็ก 
   เลข 6 = พระอาทิตย์ = ใฝ่สูง ทะเยอทะยาน ชื่อเสียง ทิฐิมานะ ความเป็นพ่อ 
   เลข 7 = เสาร์เล็ก = อดกลั้น ทุกข์ที่ต้องอดทน เสื่มถอย ถูกท าลาย ตกต่ า รื้อถอน  
ต่อเติม สร้างใหม ่ผิดสัญญา พ่ายแพ้ คดีความ 
   เลข 8 = พระอังคาร = กระทบกระทั่ง อุบัติเหตุฉับพลัน แข่งขัน บาดแผล กล้า 
ว่องไว 
   เลข 9 = พระเกตุ = ลางสังหรณ์ดี ทรัพย์ มรดก องค์กรต่างประเทศ เครื่องราช 
โหราศาสตร์ ผิดปกติ 
   เลข 10 = พระเสาร์ = ยากล าบาก โชคร้าย เชื่อช้า ไฟไหม้ กระดูกแตก ทุกข ์ 
ภัยธรรมชาติ 
   เลข 11 = ราชาโชค = สะดวกสบาย บุญบารมี ผู้อ่ืนเกื้อกูลอุปถัมภ์ ผลดีด้านติดต่อ
ขอร้อง 
   เลข 12 = พระราหู = อุปสรรค การแก้ฐหา คุ้มครองป้องกัน อบายมุข มอมเมา ลุ่ม
หลง สิ่งแปลกใหม่ 
   เลข 13 = มหาอุจจ์ = หน้าที่การงานสูงส่ง พ่ึงตนเอง ผู้จัดการ ข้าราชการชั้นสูง 
   เลข 14 = พระจักรพรรดิ = อ านาจ ชื่อเสียง บารมี การต่อสู้ดิ้นรนสู่ความส าเร็จ 
   เลข 15 = พระจันทร์ = ความรัก เนื้อคู่ ขนส่ง ประมง สวยงาม พิถีพิถัน เสน่ห์  
ความเป็นแม ่จิตใจ 
   เลข 16 = พระโสฬสมหามงคล = เงินเหรียญโบราณ คือ ความมั่งค่ังร่ ารวย โชคลาภ 
มรดก ความส าเร็จ 
   เลข 17 = พระพุธ = คิออ่านขีดเขียนพูด เฉลียวฉลาด การเดินทาง 
   เลข 18 = พระมหาราช = การต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนัก น ามาซึ่งการแซ่ซ้องสรรเสริญ  
มีชื่อเสียงหรือบารมีสูงส่ง สาธารณะกุศล 
   เลข 19 = พระพฤหัสบดี = การศึกาวิชาการทุกแขนง รอบรู้ เป็นตัวแทนทาง
การศึกษา กฎหมายต่างประเทศ ผู้หลักผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ 
   เลข 20 = พระเสาร์สอง = เหตุร้ายไม่คาดคิด โรคไม่แน่นอน  ถูกกลั่นแกล้ง  
ยึดทรัพย ์ไม่ราบรื่น ฆ่าตัวตาย ตายผิดธรรมชาติ 
   เลข 21 = พระศุกร์ = ศิลปะทุกสาย การเงิน ความรัก กามตัณหา กิเลศทางโลก 
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  28. บุษกรจันทร์ = ต าแหน่ง 1 องศาในแต่ละราศีที่ดวงจันทร์มีค่าเทียบเท่าเป็นอุจจ์ 
  29. โหราศาสตร์ (Astrology) = การท านายโดยอาศัยหลักค านวณจากต าแหน่ง
ดวงดาวบนท้องฟ้าและความสัมพันธ์ของดวงดาว โดยเชื่อว่าดวงดาวนั้นมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต คือ 
มนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ และสิ่งไม่มีชีวิต (เช่น ระดับน้ าขึ้น - ลง ดูจากดวงจันทร์ ฝนแล้ง - ฝนตกหนัก 
ดูจากดาวศุกร์ และดาวพุธ โรคระบาดดูจากดาวเสาร์ - ดาวมฤตยู เป็นต้น) โดยโหราศาสตร์ไทยนั้นมี
ที่มาจากโหราศาสตร์ประเทศอินเดีย แต่ไม่ม่ันใจว่าเข้ามาเมื่อใด ปัจจุบันมี 2 ระบบ ได้แก่ 
   - ระบบสายนะ (Tropical Zodiac หรือ Movable Zodiac) = นิยมใช้มากสากลใน
ตะวันตก โดยแบ่งจักรราศีไม่เท่ากัน 
   - ระบบนิรายนะ (Sidereal Zodiac หรือ Fixed Zodiac) = นิยมใช้กันมากในไทย 
พม่า อินเดีย โดยแบ่งจักรราศีออกเท่า ๆ กัน (ราศีละ 30 องศา) 
  30. ดวง (Horoscope) = แผนผังชีวิตหรือแผนที่ดาวบนท้องฟ้าขณะที่เกิด (พิมพ์เขียว
ชีวิต (Life Blueprint)) โดยผูกดวงจากการใช้ปฏิทินโหรฯ หรือปฏิทินแสดงดวงดาวโคจรเป็นลักษณะ
ของตาราง เพ่ือหาคนา ซึ่งเจ้าของดวงต้องให้ข้อมูล ดังนี้ จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ 
   - วัน เดือน ปีเกิด 
   - เวลาที่เกิด 
   - สถานที่เกิด 
 
นิยามศัพท์ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ 
 ในหัวข้อนี้ ค าบางค าเราอาจจะรู้ความหมายแล้วตั้งแต่เริ่มศึกษามา แต่จะน ามารวบรวมกัน
ไว้ในหัวข้อค านิยามศัพท์นี้อีก เพ่ือให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการตอกย้ าความเข้าใจและ 
ความทรงจ าที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม ซึ่งในที่นี้จะไม่น าเสนอแบบเรียงตามล าดับอักษร แต่จะเสนอตาม
ความส าคัญของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องและค าศัพท์ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงนิยามศัพท์หรือ
ความหมาย 
 กมุทเกณฑ์ หมายถึง มีจุดปฏิสนธิหรือลัคนา (ลั) ดวงฤกษ์กุมดาวพฤหัสบดี เนปจูน มฤตยู 
(ล + 5 + น + 0) มีความหมายถึง ความมีปัญญาเป็นที่ตั้งเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การที่มีลัคนากุม
พฤหัสบดี เนปจูน มฤตยู 
 กุม Conjunction 
 มุม 0 องศา (กุม) คือ ดาวสถิตอยู่ราศีเดียวกัน หมายถึง การรวมพลังของดาวเคราะห์ที่มา
กุมกันดาวจะส่งก าลังให้แก่กันถึง 100% และดาวจะเป็นดวงเดียวหรือหลายดวงก็ตามเมื่อสถิตร่วม
ราศีเดียวกันแล้ว เรียกว่า ดาวกุมลัคนา หรือดาวร่วมลัคนา ส่งผลให้ลัคนา 50% 
 เกณฑ ์มุม 90 และ 270 องศา (เกณฑ์) หมายถึง ความขัดแย้ง ความท้าทาย คือ กฎการส่ง
ก าลังของดาวเคราะห์หมายถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งสามารถส่งก าลังถึงดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งได้  
กี่เปอร์เซ็นต์ เช่น 25% 50% 75% หรือ 100% ทั้งนี้ การนับเกณฑ์เรานับจากราศี เช่น นับไป 3 ราศี 
ก็เป็นเกณฑ์ 3 นับไป 10 ราศีก็เป็นเกณฑ์ 10 ฯลฯ ผลของเกณฑ์จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ของดาวที่เป็นเกณฑ์แก่กัน เช่น เป็นศุภเคราะห์หรือบาปเคราะห์เป็นประหรือนิจฯ 
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 จักรราศี Zodiac Sign หมายถึง วงล้อหรือวงกลมของกลุ่มดาวรูปต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
12 ส่วนส่วนละ 30 องศา เรียกเป็น 12 ราศีแทนด้วยสัตว์จริงหรือสัตว์สมมุติจุ ดเริ่มต้นของจักรราศี 
คือ จุดที่เวลากลางวันเท่ากับเวลากลางคืนในฤดูใบไม้ผลิ เรียกว่า วสันตวิษุวัต จุดนี้คือ 0 องศาราศี
เมษ 
 โชคชะตา Destiny หมายถึงชะตากรรม เคราะห์กรรม หรือพรหมลิขิตของมนุษย์เรา  
ดาวเคราะห์ Planets ดาวเคราะห์ในมุมของโหราศาสตร์ที่เราใช้มีทั้งหมด 10 ดวง ได้แก่  จันทร์ พุธ 
ศุกร์ อาทิตย์ อังคาร พฤหัส เสาร์ ราหู เกตุ และมฤตยู เรียงล าดับตามอัตราการโคจรจากเร็วที่สุดไป
ช้าที่สุด / ราหู และเกตุ ไม่ใช่ดาวแต่เป็นจุดคราสในสุริยุปราคาและจันทรุปราคา  
 ดาวฤกษ์  Fixed Stars ดาวฤกษ์ คือ ดาวที่อยู่กับที่และมีแสงสว่างในตัวเอง ในทาง
โหราศาสตร์ดาวฤกษ์ หมายถึง กลุ่มดาวที่น ามาใช้เป็นชื่อฤกษ์ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 27 กลุ่มและจัดเป็น 9 
หมวดหรือ 9 ฤกษ์ ได้แก่ สมโณฤกษ์ ราชาฤกษ์ มหัทธโณฤกษ์ ทริทโธฤกษ์ ภูมิปาโลฤกษ์ เทศาตรี
ฤกษ์ โจโรฤกษ ์เพชฌฆาตฤกษ์ และเทวีฤกษ์ 
 ดิถี Lunar Phase คือ การแบ่งวันเป็น 29 - 30 วัน นับตามข้างขึ้นข้างแรม จากขึ้น 1 ค่ า  
ไปถึง 15 ค่ า โดยเดือนไทย 2 4 6 8 10 และ 12 มีถึงแรม 15 ค่ า แต่เดือนไทย 1 3 5 7 9 11 จะมีถึง
แค่แรม 14 ค่ าเท่านั้น (ปีอธิกวาร = ปีที่มีการเพ่ิมวันพิเศษ คือ เดือนที่มี 30 วัน หรือมีแรม 15 ค่ า
ด้วย) 
 ดวงชะตา Horoscope หมายถึง รูปดวงหรือแผนภาพการผูกดวงทางโหราศาสตร์ 
 ตรีโกณ Trine มุม 120 และ 240 องศา (ตรีโกณ) หมายถึง การเสริมพลังซึ่งกันละกัน คือ  
นับจากดาวดวงหนึ่งไปหาดวงหนึ่งได้ 5 ราศี เราเรียกว่า ดาวนั้นเป็นตรีโกณแก่กัน หรือเรียกว่า ดาว
ร่วมธาตุราศีกัน ดาวที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้ย่อมส่งก าลังให้แก่กัน 50% ถ้านับจากลัคนาไป 5 - 9 ราศี 
พบดาวใด เราเรียกดาวนั้นว่า เป็นตรีโกณแก่ลัคนา หรือร่วมธาตุแก่ลัคนา ส่งผลให้แก่ลัคนา 75% 
 ตรียางค์ นวางค์ องศา ลิปดา Navamsa 1 ราศี มี 30 องศา เท่ากับ 3 ตรียางค์ / 1 ตรี
ยางค์ มี 10 องศา เท่ากับ 3 นวางค์ / 1 นวางค์ มี 200 ลิปดา หรือ 3 องศา 20 ลิปดา / 1 องศา  
มี 60 ลิปดา / 1 ลิปดา มี 60 ลิปดา 
 ทักษา คือ สิ่งที่ใช้บอกหน้าที่ของดวงดาวทั้ง 10 ดวง ที่มีต่อบุคคลใด ๆ โดยก าหนดจาก
วันที่บุคคลคนนั้นเกิด (จากวันเกิด) 
 ธาตุ Element ในไทยแบ่งออกเป็น 4 ธาตุ คือ 
  - ไฟ= ราศีเมษ สิงห์ และธนู 
  - น้ า = ราศีกรกฏ พิจิก และมีน 
  - ลม = ราศีตุลย์ กุมภ์ และมิถุน 
  - ดิน = ราศีมังกร พฤษภ และกันย์ 
  โดยธาตุไฟ - น้ า และลม - ดินเป็นศัตรูแก่กัน 
  และธาตุไฟ - ลม และน้ า - ดิน เป็นมิตรกัน 
 นักษัตร Stars คือ ดาวฤกษ์ในระบบสุริยะจักรวาล มีหมู่ดาวรวม 27 หมู่ ซึ่งดวงจันทร์จะ
โคจรผ่านเข้าไปในหมู่นักษัตรเหล่านี้ครบทั้ง 27 นักษัตร จึงได้ 1 รอบวงจรหรือ หมายถึง 1 เดือน
จันทรคติ 
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 นิจ คือ ดาวเคราะห์อยู่เรือนที่ตนเองตกต่ าหรือภพต่ ามีก าลังน้อย ให้โทษกับดวงชะตา 
ได้แก่ ดาวที่อยู่ในราศีตรงข้าม อุจ และมหาอุจ นั่นเอง 
 ปทุมเกณฑ์ หมายถึง จันทร์ เป็น 11 (ลาภะ) แก่ ลัคน์ เรียกว่า มีปทุมเกณฑ์ มีเสน่ห์ดีเป็น
ที่รักชอบของคนทั้งหลาย ทั้งปวงใครมีปทุมเกณฑ์ก็จะมีเสน่ห์มาก ๆ ในแบบดาวนั้น ๆ เป็นเกณฑ์อัน
เกิดจากดาวพฤหัส ดาวศุกร์ และดาวจันทร์ 
 พักร Retrograde Motion หมายถึงการโคจรย้อนจักรราศี หรือย้อนการโคจรตาม
ธรรมชาติของดาวพระเคราะห์นั้น ดาวพระเคราะห์ใด โคจรพักร ย่อมหมายถึง  การขาดตอน  
ความจ ากัดและความเสื่อมถอยอันเนื่องมาจากการที่ต้องเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือบรรลุผลใน  
สิ่งตามความหมายของดาวพระเคราะห์นั้น ส าหรับทางด้านจิตวิทยาจะหมายถึงพัฒนาการและ 
การแสดงออกที่ถูกจ ากัด ไม่มั่นคงของขีดความสามารถที่ตรงกับธรรมชาติของดาวพระเคราะห์นั้น 
ดาวพระเคราะห์ที่โคจรพักรไว้ใจไม่ได้ จะให้ความไม่แน่นอน ทั้งด้านดีและด้านร้ายและโบราณถือว่า
ดาวพระเคราะห์ที่โคจรพักรนี้ มีคุณภาพไม่ดีนักส าหรับการดูแบบเรือนชะตา 
 ภพ หรือ เรือนชะตา Houses  
 ภพ เรียกตามไทยว่า เรือนชะตา มีอยู่ 12 เรือน หรือ 12 ภพ เมื่อค านวณดวงชะตา  
วางลัคนาเรียบร้อยแล้วให้ถือเอาภพที่ลัคนาสถิต เป็นภพที่ 1 แล้วนับเวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกา
เรียงล าดับกันไป 
 มนท์ Slow in Motion เรียกว่า โคจรช้าดาวพระเคราะห์ใดก็ตาม ถ้าโคจรช้า หรือมีอัตรา 
การโคจรน้อยกว่าอัตราการโคจรโดยเฉลี่ย จะมีผลท าให้สิ่งตามความหมายของดาวพระเคราะห์ ดวง
นั้น พัฒนาการช้า และบรรลุผลช้า ทางด้านจิตวิทยาจะหมายถึงการแสดงออกและมีกริยาที่เชื่องช้า 
และส าหรับในด้านชองชะตาชีวิตหมายถึงโอกาสช้า หรือมีธรรมชาติเฉื่อยชานั่นเอง อย่างไรก็ดี  
ความช้า ก็คือ ความมั่นคง 
 มุมสัมพันธ์ Aspect เนื่องจากจักรราศีเป็นทางวงกลม ดาวเคราะห์โคจรไปเป็นวงกลม  
ท าให้ดาวแต่ละดวงอาจจะมีความสัมพันธ์กัน เชิงมุม หรือท ามุมต่อกันได้  ดาวที่ท ามุมกัน  
จะมีปฏิสัมพันธ์กัน เหมือนตัวละครที่มีบทบาทร่วมกัน มีอยู่ด้วยกัน 5 มุม ได้แก่ กุม  โยค เกณฑ์ 
ตรีโกณ และเล็ง 
 มหาจักร คือ ดาวที่ให้คุณแน่นอนที่สุด หมายถึง ความเจริญดีงามอย่างใหญ่หลวงส่งผลใน 
ทางลาภยศ สรรเสริญ และอ านาจวาสนา 
 ยาม คือ การแบ่งเวลา กลางวัน และกลางคืน โดยแต่ละเวลาแยกออกเป็น 8 ส่วน ๆ ละ 1 
ชม.ครึ่ง (อัฐกาล) 
 โยค Sextile มุม 60 และ 300 องศา (โยค) คือ นับจากดาวดวงหนึ่งไปหาอีกดวงหนึ่งได้  
3 ราศี เราเรียกว่าดาวนั้นเป็นโยคแก่กัน หมายถึง การเปิดโอกาสสู่มุมมองใหม่ การสนับสนุนส่งเสริม
ดาวที่อยู่ในลัคนาเช่นนี้ย่อมส่งก าลังแก่กันได้ 25% และค าว่าดาวโยคลัคนา คือ  นับจากลัคนาไป  
3 ราศี คือ เรือนสหัชชะ พบดาวดวงใด เรียกว่า ดาวโยคหน้าแก่ลัคนา และนับจากลัคนาไป 11 ราศี 
คือ เรือนลาภะ พบดาวใด เรียกว่า ดาวโยคหลังแก่ลัคนา ดาวที่โยคหน้าและโยคหลัง ส่งผลให้แก่
ลัคนา 100% ถ้าดาวโยคหน้าดีในวัยหนุ่มสาว ถ้าโยคหลังดีในวัยกลางคนและวัยชรา 
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 ราศี Sign คือ ส่วนแบ่งของจักรราศีบนทรงกลมท้องฟ้ามี 12 ส่วน ความกว้างส่วนละ 30 
องศา เรียกว่า 12 ราศี รวมเป็น 1 จักราศี เท่ากับ 360 องศา / ราศีต้นหรือราศีที่ 1 เรียกว่า ราศีเมษ 
(นับทวนเข็มนาฬิกา) 
 ลัคนา Ascendant ลัคนา ก็คือ จุดตัดของเส้นรวิมรรคหรือเส้นสุริยะวิถีท่ีพระอาทิตย์โคจร 
(Ecliptic) กับแกนขอบฟ้าของโลกทางทิศตะวันออกที่เรียกว่า Horizon ในขณะที่พระอาทิตย์ก าลังขึ้น
สู่ขอบฟ้า เช่น ในเดือนเมษายน พระอาทิตย์ขึ้นที่จุดตัดที่ว่านี้ตรงกลุ่มดาวราศีเมษพอดีในตอนเช้า  /  
ในโหราศาสตร์หมายถึงจุดปฏิสนธิหรือจุดเริ่มต้นของบุคคล  
 เล็ง Opposition มุม 180 องศา (เล็ง) หมายถึง การเผชิญหน้า ความตึงเครียดที่ต้องปรับ
สมดุล คือ ดาวที่สถิตอยู่ในราศีตรงข้ามกัน คือ เป็น 7 (ปัตนิ / ตรงข้าม) แก่กัน เราเรียกว่าดาวเล็งกัน  
ดาวที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้ย่อมส่งก าลังให้แก่กันถึง 100% และค าว่าดาวเล็งลัคนา คือ  ดวงดาวซึ่งอยู่
ตรงกนัข้ามกับลัคนาในเรือนปัตนิ หากนับหนึ่งจากลัคนา จะเป็น 7 แก่ลัคนา ดาวนั้นจะส่งผลให้ลัคนา 
75% 
 วิกลคติ ดวงดาวโคจรผิดปกติ ได้แก่ เสริด = โคจรเร็ว มนท์ = โคจรช้า พักร = โคจรถอย
หลังย้อนราศี สถิต = โคจรอยู่กับที่ 
 สมผุส Geocentric หมายถึง การยึดโลกเป็นศูนย์กลาง และมองดวงดาวต่าง ๆ จากโลก 
(ถ้าดูจากดวงอาทิตย์ เรียกต าแหน่งมัธยม (Heliocentric)) 
 สุริยะจักรวาล Solar System หมายถึง ระบบสุริยะจักรวาล คือ ระบบดาวที่มีดาวฤกษ์
เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ (Planet) เป็นบริวารโคจรอยู่ โดยรอบ เมื่อสภาพแวดล้อม
เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้น หรือ บริวารของดาวเคราะห์
เองที่เรียกว่า ดวงจันทร์ (Satellite) แต่ในทางโหราศาสตร์ถือเอาโลกเป็นศูนย์กลาง 
 เสริด Direct Motion การโคจรเร็วของดาว เรียกว่าเสริด ดาวพระเคราะห์ใดก็ตามถ้าโคจร
เร็วหรือเสริด มีอัตราการโคจรมากกว่าอัตราการโคจรเฉลี่ย จะมีผลท าให้สิ่งตามความหมายของดาว  
พระเคราะห์ดวงนั้น พัฒนาการเร็ว และบรรลุผลเร็ว ทางด้านจิตวิทยาจะหมายถึงการแสดงออก และ 
มีกริยาอย่างรวดเร็ว ส าหรับในด้านของชะตาชีวิต  หมายถึง โอกาสมาเร็ว อย่างไรก็ดีการมี 
ความรวดเร็วย่อมบกพร่องทางด้านความละเอียดถี่ถ้วนเป็นของธรรมดา 
 หมอดู Fortuneteller หมายถึง บุคคลผู้ที่ใช้วิชาโหราศาสตร์ ท านายเรื่องราวต่าง ๆ  
โดยจะใช้วิชาใดก็ได้วิชาหนึ่งหรือหลายวิชารวมกัน 
 โหร Astrologer หมายถึง ผู้ที่ใช้ต าแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าในการท านาย 
 โหราศาสตร์ Astrology วิชาว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก 
 อุจ Exaltation คือ ดาวเคราะห์อยู่เรือนที่ตนเองสูงส่งมีก าลังมากให้คุณกับดวงชะตา 
 องค์เกณฑ์ หมายถึง ดวงดาวอยู่ในภพที่สลายความเลวร้ายและอาจให้คุณกับดวงชะตาได้ 
นอกจากนี้ยังมี อุดมเกณฑ์ ปทุมเกณฑ์ และสิงห์เกณฑ์อีกด้วย ซึ่งมีความแข็งแตกต่างหรือลดระดับ 
ลงมา (ความหมายอย่างง่าย ๆ ก็คือ ความมีวาสนา หรือมีบุญบารมีมาแต่ก าเนิด) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ในงานวิจัยฉบับนี้มีงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยจะมีวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methodology) โดยจะมีการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 
  1. การส ารวจเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โหราศาสตร์ ทั้งเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง เช่น คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ของ
หลวงวิศาลดรุณกร (อ้ัน สาริกบุตร) จักรทีปนี โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
เป็นต้น 
  2. การเก็บข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ด้วยการศึกษาทางโหราศาสตร์และพยากรณ์
ในศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่ได้มาเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับการศึกษาในครั้งนี้ งานวิจัยชิ้น
นี้จึงมุ่งไปที่การวิจัยทางเอกสารร่วมกับใช้แนวคิดการตีความข้อมูลหลักฐาน ด้วยการตรวจสอบและ
สอบทานเอกสารในชั้นต่าง ๆ ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้และมีความเกี่ยวข้อง 



บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 
 ในการสืบค้น ค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีอยู่หลายวิธี เช่น จากหลักฐานทางวัตถุที่
ขุดค้นพบหลักฐานที่เป็นการบันทึกลายลักษณ์อักษร หลักฐานจากค าบอกเล่า ซึ่งการรวบรวมเรื่องราว
ต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ เรียกว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเก็บ
หลักฐานข้อมูลตั้งแต่หลักฐานชั้นต้น เช่น คัมภีร์เต๋า (โดยเฉพาะที่เป็นภาษาจีน เช่น เต้าเต๋อจิง  
เป็นต้น) และคัมภีร์ในศาสนาเต๋า นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ และ
อาจารย์ในลัทธิเต๋า เป็นต้น ส่วนหลักฐานชั้นรองนั้น ได้แก่ ต าราพิชัยสงครามต่าง  ๆ หนังสือ หรือ
เอกสารที่มีการแปล หรือถ่ายทอดจากทั้งภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษทั้งที่เกี่ยวกับปรัชญาเต๋า ศาสนา
เต๋า รวมถึงแนวคิดขงจื้อใหม่ 
 จากนั้นจึงใช้วิธีการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร 
ต าราวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยกรอบการอธิบายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิ ทยา 
และมานุษยวิทยา 
 โดยจะศึกษาถึงวิธีการในการท าความเข้าใจธรรมชาติแบบเต๋า แนวคิดเรื่องหยิน จากงาน
ของนักวิชาการที่สนใจด้านนี้ ซึ่งน ามาประกอบเข้ากับการใช้วิธีการตีความจากงานของนักปรัชญาเต๋า 
และน าความหมายที่ได้มาอธิบายเรื่องของจุดมุ่งหมายของการปกครอง โดยไม่ปกครอง ลักษณะ และ
บทบาทของผู้ปกครอง สิ่งที่ใช้ในการปกครอง และบทบาทของประชาชน 
 
การศึกษาแนวทางประวัติศาสตร์  
 ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล อธิบายไว้ว่า “ประวัติศาสตร์” นั้นมีความหมาย 2 อย่าง คือ อดีตที่
เกิดข้ึน ผ่านพ้นไปแล้ว และหมายถึง ความรู้เกี่ยวกับอดีต2 
 เป็นแนวการศึกษาที่ให้ความส าคัญต่อกาลเวลาและสถานที่ ในยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไป 
คือ มิได้เป็นแค่การศึกษาตัวบทเพียงอย่างเดียว แต่มีความพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงบริบทแห่ง 
ความสลับซับซ้อนที่เหตุการณ์หรือความคิดใดความคิดหนึ่งจะต้องถูกเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
สมัยที่แตกต่างกันอย่างมากมาย การศึกษาในแนวทางนี้จึงพิจารณาอย่างละเอียดทั้งในเรื่องของตัวบท  
ทั้งชีวประวัติ สภาพทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของยุคสมัยที่ได้บังเกิดตัวบทนั้นขึ้น รวมไปทั้ง
เหตุการณ์และแนวความคิดท่ีอุบัติขึ้นก่อนยุคสมัยนั้น ๆ  
 แต่เดิมนั้นความรู้และวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่เติบโตมากับการปฏิวัติทางภูมิปัญญาใน
ยุโรปนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ที่ค่อย ๆ ถอยห่างออกจากจารีตของศาสนามากขึ้น ในช่วงศตวรรษท่ี 19  
นักประวัติศาสตร์พัฒนาวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ เช่น การหาหลักฐาน รวบรวมข้อมูลมาประมวลกัน  
โดยเคร่งครัดต่อการวิเคราะห์วิพากษ์หลักฐานข้อมูล เพ่ือลดอคติ (Objectivity) เพราะเชื่อว่าวิธีการ
                                                           

 2 ธงชัย วินิจจะกูล, การศึกษาประวัติศาสตร์แบบ Postmodern, จากหนังสือลืมโคตรเหง้าก็เผาแผ่นดิน  
โดย กาญจนี ละอองศรี และธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: มติชน, 2544., หน้า 366. 
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ทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้สามารถเข้าถึงอดีตหรือที่รู้จักกันดีว่า ประวัติศาสตร์แบบรังเก (Rankean 
Historiography) เน้นหนักที่ข้อมูลที่สามารถตีความได้โดยไม่ต้องอาศัยทฤษฎีหรือการตีความ
มากมาย นักประวัติศาสตร์จึงมีหน้าที่เพียงแค่ประมวลข้อมูลเท่านั้น นี่คือ การศึกษาประวัติศาสตร์
ตามแนวปฏิฐานนิยม (Positivism) เชื่อว่าเป็นการยกระดับประวัติศาสตร์ให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์
ที่ เที่ยงตรงมากขึ้น  แต่แนวคิดปฏิฐานนิยมแบบรังเกก็ถูกสั่นคลอนโดยแนวทางการศึกษา
ประวัติศาสตร์แบบสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอิทธิพลของสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญ  คือ 
สกุลอันนาลส์ (Annales) ของฝรั่งเศส และประวัติศาสตร์สังคม (Social History) ของอเมริกัน ซึ่งก็
วิพากษ์ประวัติศาสตร์แบบรังเกว่ามองประวัติศาสตร์เพียงผิวเผิน แค่เชิงประจักษ์ แต่แท้จริงแล้วปัจจัย
อันทรงพลังที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์โดยมากจะอยู่ในระดับโครงสร้างหรือเกินกว่าเจตจ านงของ 
ปัจเจกชน จึงไม่สามารถพิจารณาเพียงแค่หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เท่านั้น 
 ปะวัติศาสตร์จึงควรศึกษามนุษย์ทั้งในเชิงกลุ่มคนและระดับปัจเจกชนในแง่ที่สัมพันธ์กั บ
บริบทระดับโครงสร้างแทนที่จะมุ่งอยู่เพียงแค่เหตุการณ์ ผู้น า และเจตจ านง ส านักอันนาลส์ถึงกับ
เรียกร้องให้มองไกลกว่าเหตุการณ์หรือมองประวัติศาสตร์แบบช่วงยาว ๆ อันนาลส์ยอมรับทฤษฎีได้ 
แต่ยืนยันความส าคัญของการวิพากษ์หลักฐานอย่างเคร่งครัดโดยปราศจากอคติ 
 วิวาทะที่มีอิทธิพลในทศวรรษที่ 1970 ระหว่าง อี.เอช.คาร์ (E.H.Carr) กับจอห์น เอลตัน 
(John Elton) ระหว่างการให้ความส าคัญกับการตีความโดยนักประวัติศาสตร์ที่ถือว่าการศึกษา
ประวัติศาสตร์เป็นบทสนทนาที่ไม่จบสิ้นระหว่างนักประวัติศาสตร์กับหลักฐานกับอีกฝ่ายที่เน้น  
ความเป็นศาสตร์ของการวิพากษ์หลักฐานอย่างเคร่งครัด จึงถือว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เป็น 
การสะสมเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือเข้าใกล้อดีต ภารกิจส าคัญจึงยังอยู่ที่การแสวงหาหลักฐานและพัฒนา  
วิธีการต่อไป 
 อิทธิพลของ Postmodernism เริ่มปรากฏในปลายทศวรรษ 1960 โดยมาจากอิทธิพลของ
ปรัชญาและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ เมื่อความรู้ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ถูกท้าทายจาก Roland Barthe นักวรรณคดีวิจารณ์ และ Hayden White 
นักทฤษฎีด้านภาษา Postmodernism เห็นว่า ความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นวาทกรรม เป็นชุดของ
ภาษาอันก่อให้เกิดความหมายและท าให้เชื่อว่าประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นนั้นเป็นความจริงแท้ ด้วยเหตุ
นี้วิธีการทางวิทยาศาสตร์จึงแค่กรรมวิธีในการผลิตวาทกรรม ส่วนเครื่องมือ  อันได้แก่ การเขียน  
การสร้างโครงเรื่อง การประมวลข้อมูลขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวหรืออาจเรียกว่าการ “แต่ง” ประวัติศาสตร์ 
Postmodernism เพียงต้องการแสวงหาและเปิดพ้ืนที่ โดยยังคงให้ความส าคัญแก่วิถีประวัติศาสตร์ 
 กระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่นิยมใช้ประกอบด้วย 
  1. การตั้งสมมติฐาน 
  2. การหาข้อมูลที่เก่ียวข้องและท าการตัดทิ้งในส่วนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สนับสนุน 
ต่อสมมติฐาน 
  3. การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล  
  4. สังเคราะห์ คือ การพิจารณาข้อมูลว่าข้อมูลนั้นอธิบายอะไร และน าเสนอข้อมูล คือ  
การอธิบายว่าแนวคิดนี้น่าสนใจและสมเหตุสมผลอย่างไร 
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 ความรู้ทางประวัติศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งส าคัญพอ ๆ กับ 
การตีความ การให้ความหมาย และการประเมินข้อมูล ส าหรับ Postmodernism นักประวัติศาสตร์
สามารถตีความน าเสนอได้โดยเปิดเผยตรงไปตรงมาว่า มีวิธีการค าถาม แนวคิด อคติ มุมมอง และ 
มีข้อจ ากัดอย่างไรในการตีความหรือน าเสนอ ดังนั้น คุณภาพของวิธีการศึกษา จึงเป็นส่วนส าคัญหนึ่ง
ของการประเมินผลงาน ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือในการตีความ 
 วิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์  และตีความจาก
หลักฐานแล้วน ามาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ เพ่ืออธิบายเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในอดีตว่า เหตุใด
จึงเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ในอดีตนั้นได้เกิดและคลี่คลายอย่างไร ซึ่งเป็นความมุ่งหมายที่ส าคัญของ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 
 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ 
 

 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
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  1. การก าหนดหัวเรื่องท่ีจะศึกษา 
  การศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เริ่มจากความสงสัย ความไม่พอใจกับค าอธิบาย
เรื่องราวที่มีมาแต่เดิม เช่น หมอดูคู่หมอเดา โหราศาสตร์เป็นเรื่องความเชื่องมงาย เป็นต้น ดังนั้น  
ผู้ศึกษาจึงเริ่มจากการก าหนดเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาซึ่งในตอนแรก อาจก าหนดประเด็นที่
ต้องการศึกษาไว้กว้าง ๆ ก่อน แล้วจึงค่อยจ ากัดประเด็นลงให้แคบ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในภายหลัง 
เพราะบางเรื่องขอบเขตของการศึกษาอาจกว้างมากทั้งเหตุการณ์ บุคคล และเวลา 
  การก าหนดหัวเรื่องอาจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ตัวบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจยาว
หรือสั้นตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญ และยังมีหลักฐานข้อมูลที่ผู้ต้องการ
ศึกษาหลงเหลืออยู่ หัวข้อเรื่องอาจปรับให้มีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากหลักฐานที่ใช้
ในการศึกษามีน้อยหรือไม่น่าเชื่อถือ 
  2. การรวบรวมหลักฐาน 
  การรวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษา ซึ่งมีทั้ง
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานทางประวัติศาสตร์
แบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิกับหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ 
   2.1 หลักฐานชั้นต้น (Primary Sources) เป็นหลักฐานร่วมสมัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์โดยตรง ประกอบด้วยหลักฐานทางราชการทั้งที่เป็นเอกสารลับ เอกสารที่เปิดเผยกฎหมาย 
ประกาศ สุนทรพจน์ บันทึกความทรงจ าของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรืออัตชีวประวัติผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบกับเหตุการณ์ การรายงานข่าวของผู้รู้ ผู้เห็นเหตุการณ์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
    2.1.1 หลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จารึก พงศาวดาร จดหมาย 
บันทึกของบุคคล ข่าวจากหนังสือพิมพ์ รายงานการประชุม เอกสารราชการต่าง ๆ เป็นต้น จึงได้รับ 
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด 
    2.1.2 หลักฐานชั้นต้นที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
เครื่องประดับ ฟอสซิลโครงกระดูกมนุษย์ ภาพถ่าย เป็นต้น 
   2.2 หลักฐานชั้นรอง (Secondary Sources) เป็นหลักฐานที่จัดท าขึ้นโดยอาศัย
หลักฐานชั้นต้น หรือโดยบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง แต่ได้รับรู้โดยผ่าน
บุคคลอ่ืน ประกอบด้วยผลงานของนักประวัติศาตร์หรือหนังสือประวัติศาสตร์ รายงานของสื่อมวลชน
ที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง 
   ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองจัดว่ามีคุณค่าแตกต่างกัน คือ หลักฐานชั้นต้น
มีความส าคัญมาก เพราะเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่บันทึกโดยผู้รู้เห็นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
โดยตรง ส่วนหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่ท าขึ้นภายหลังโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้น แต่
หลักฐานชั้นรองจะช่วยอธิบายเรื่องราวให้เข้าใจหลักฐานชั้นต้นได้ง่ายขึ้น ละเอียดขึ้น อันเป็นแนวทาง
ไปสู่หลักฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งปรากฏในบรรณานุกรมของหลักฐานชั้นรองทั้งหลักฐานชั้นต้นและชั้นรอง
สามารถค้นคว้าได้จากห้องสมุด ทั้งของทางราชการและของเอกชน ตลอดจนฐานข้อมูลในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Website) การค้นคว้าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ดีควรใช้หลักฐานรอบด้าน โดยเฉพาะ



24 
 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะใช้หลักฐานประเภทใดควรใช้ด้วย 
ความระมัดระวัง เพราะหลักฐานทุกประเภทมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน 
    2.2.1 หลักฐานชั้นรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หนังสือเรียน วิทยานิพนธ์  
นวนิยาย บทความ เป็นต้น 
    2.2.2 หลักฐานชั้นรองที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ภาพยนตร์ ค าบอกเล่าหรือ
ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
  3. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้ามาได้ก่อนที่จะท าการศึกษาจะต้องมีการประเมิน
คุณค่าว่าเป็นหลักฐานที่แท้จริง เพียงใด การประเมินคุณค่าของหลักฐานนี้เรียกว่า “วิพากษ์วิธีทาง
ประวัติศาสตร์” ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
   3.1 การประเมินคุณค่าภายนอกหรือวิพากษ์วิธีภายนอก ซึ่งหมายถึง การประเมิน
คุณค่าของหลักฐานจากลักษณะภายนอกของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บางครั้งก็มีการปลอมแปลง 
เพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อ ท าให้หลงผิด หรือเพ่ือเหตุผลทางการเมือง การค้า ดังนั้น จึงต้องมี 
การประเมินว่าเอกสารนั้นเป็นของจริงหรือไม่ ในส่วนวิพากษ์วิธีภายนอกเพ่ือประเมินหลักฐานว่าเป็น
ของแท้ พิจารณาได้จากสิ่งที่ปรากฏภายนอก เช่น เนื้อกระดาษ กระดาษของไทย แต่เดิมจะหยาบและ
หนา ส่วนกระดาษฝรั่งดังที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เริ่มเข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว แต่ทางราชการจะใช้กระดาษฝรั่งหรือสมุดฝรั่งมากขึ้นในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับตัวพิมพ์ดีดเริ่มใช้มากขึ้นในกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ้าปรากฏว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ตัวพิมพ์ดีดก็ควรสงสัยว่าหลักฐานนั้นเป็นของปลอม 
   3.2 การประเมินคุณค่าภายในหรือวิพากษ์วิธีภายใน เป็นการประเมินคุณค่าของ
หลักฐานจากข้อมูลภายในหลักฐานนั้น เป็นต้นว่า มีชื่อบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ในช่วงเวลาที่
หลักฐานนั้นท าขึ้นหรือไม่ ดังเช่น หลักฐานซึ่งเชื่อว่าเป็นของสมัยสุโขทัยแต่มีการพูดถึงสหรัฐอเมริกา
ในหลักฐาน นั้น ก็ควรสงสัยว่าหลักฐานนั้นเป็นของสมัยสุโขทัยจริงหรือไม่ เพราะในสมัยสุโขทัยยังไม่มี
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่น่าจะเป็นหลักฐานที่ท าข้ึน เมื่อคนไทยได้รับรู้ว่ามีประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว
หรือหลักฐานเป็นของเก่าสมัยสุโขทัยจริง แต่การคัดลอกต่อกันมามีการเติมชื่อประเทศสหัฐอเมริกา
เข้าไป เป็นต้น 
   การวิพากษ์วิธีภายในยังสังเกตได้จากการกล่าวถึงตัวบุคคล เหตุการณ์  สถานที่ 
ถ้อยค า เป็นต้น ในหลักฐานว่ามีความถูกต้องในสมัยนั้น ๆ หรือไม่ ถ้าหากไม่ถูกต้องก็ควรสงสัยว่าเป็น
หลักฐานปลอมแปลง หลักฐานที่แท้จริงเท่านั้นที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ส่วนหลักฐานปลอม
แปลงไม่มีคุณค่าใด ๆ อีกทั้งจะท าให้เกิดความรู้ที่ไม่ถูกด้วย ดังนั้น การประเมินคุณค่าของหลักฐาน  
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นมาก 
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  4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
  เมื่อทราบว่าหลักฐานนั้นเป็นของแท้ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือความจริงใน
ประวัติศาสตร์ ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะต้องศึกษาข้อมูลหรือข้อสนเทศในหลักฐานนั้นว่า  ให้ข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์อะไรบ้าง ข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด หรือข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้น
อย่างไร มีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ ข้อมูลมีความยุติธรรมหรือไม่ จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหลายมาจัด
หมวดหมู่ เช่น ความเป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ความเป็นไปของเหตุการณ์  
ผลของเหตุการณ์ เป็นต้น 
  เมื่อได้ข้อมูลเป็นเรื่อง เป็นประเด็นแล้ว ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องนั้นก็จะต้องหา
ความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ และตีความข้อมูลว่ามีข้อเท็จจริงใดที่ซ่อนเร้น อ าพราง ไม่กล่าวถึง
หรือในทางตรงกันข้ามอาจมีข้อมูลกล่าวเกินความเป็นจริงไปมาก 
  ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ควรมีความละเอียดรอบคอบ 
วางตัวเป็นกลาง มีจินตนการ มีความรอบรู้ โดยศึกษาข้อมูลทั้งหลายอย่างกว้างขวาง และน าผล
การศึกษาเรื่องนั้นที่มีแต่เดมิมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมทั้งจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระบบ 
  5. การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
  พอล ริคอร์ (Paul Ricoeur) เป็นศาสตราจารย์ด้านปรัชญา ณ มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ 
ปารีส งานเขียนชิ้นแรก คือ Karl Jasper et la philosophie de l’existence (M. Dufremme & 
Paul Ricoeur, 1947) ว่าด้วยปรัชญาของ Karl Jasper และเล่มต่อมา คือ Paul Ricoeur, Gabriel 
Marcel et Karl Jaspers (Paris: TempsPrésente, 1948) ยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นส่วนในกระบวนการ
เคลื่ อนไหวทางปรากฏการณ์วิทยาและงานแปล E.Husserl, Idées directrices pour une 
phénoménologie, trans. P. Ricoeur (Paris: Gallimard, 1950) จากนั้นเขาจึงเริ่มเขียนผลงาน
ความคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยาจากปรัชญาแห่งเจตจ านง (Philosophie de la volonté I, Le 
Volontaire et L’involontaire) (Paris: Aubier, 1950) II, Finitude et culpabilité: 1. L’Homme 
faillible : 2. La Symbolique du mal (Paris: Aubier, 1960) จนถึงปัจจุบันได้รวม The Voluntary 
and the Involuntary and Finitude and Guilt 
  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความทางเทคนิควิธีของ Ricoeur ทั้งทางเทคนิคและ
ปฏิบัติ “นักปรัชญาได้แทรกตัวเองไว้ในประวัติศาสตร์หรืออารยธรรม โดยอ้างว่าเป็นธรรมชาติของ 
ความจริงในบทความ Work and the Word เป็นการระลึกถึง Emmanuel Mourrier ให้ภาพหรือ
บรรยายความหมายของวลี ซึ่งสะท้อนความคิดและการกระท าระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ มนุษย์จึงอยู่
ระหว่างตรรกะและอารมณ์ (Logos and Eros) ระหว่างภาวะวิสัยและอัตวิสัย ระหว่างนามธรรมและ
บริบท ระหว่างบทบาททางสังคมและเพ่ือนบ้าน ระหว่างสากลและเพียงล าพัง Ricoeur พยายาม
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ปรัชญา โดยไม่เข้าไปมีส่วนในปรัชญาประวัติศาสตร์  
  ค าถาม คือ ประวัติศาสตร์มี “ความหมาย” หรือไม่ ใช่ เพราะเราสามารถเข้าถึงหรือ
เข้าใจได้โดยผ่านวิธีการหรือระบบ ไม่เพราะความเป็นสากลเท่ากับการละเมิดต่อวิถีชีวิตของปัจเจก 
อย่างไรก็ตาม ยังมีความคลุมเครือระหว่าง “ความหมายและประวัติศาสตร์”  
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  ความหมาย ไม่ได้เป็นเพียง ความหมาย โดยล าพัง แต่พัฒนาเลื่อนไหลสัมพันธ์ไปตาม
บริบท ผลที่ตามมาประวัติศาสตร์จึงไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบเชิงโครงสร้าง แต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้
ด าเนินไปตามตรรกะในบทความแรก Objectivity and Subjectivity in History ชี้ถึงสมมติฐานที่อยู่
เบื้องหลังปัญหาว่า “ประวัติศาสตร์เป็นอัตวิสัยหรือไม่” นักปรัชญาย่อมปฏิเสธว่า ประวัติศาสตร์เป็น
ภาวะวิสัย เพราะเหตุการณ์และความรับรู้ต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อการรับรู้หรือตีความหมาย การแบ่งแยก
ระหว่างภาวะวิสัย และอัตวิสัย ความเป็นสากล และความเป็นปัจเจก สะท้อนถึงธรรมชาติของ 
นักประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์มักจะเป็นอัตวิสัย 
  ประเด็นหลักในงานเขียนนี้ที่เขาตั้งขึ้นคือ ประวัติศาสตร์และความจริง นั่นคือ ระหว่าง 
การเขียนประวัติศาสตร์และความหมาย เมื่อความจริงถูกสร้างให้เป็นเอกภาพและความหมายเดียว   
โดยครอบง าเหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ด้วย “ระบบ” ด้วยเหตุนี้จึงมีช่องว่างระหว่าง “การสถาปนา 
ความจริงชุดเดียว” และประวัติศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนไปในทางปรัชญา ในแบบแรก ริเคอร์ อธิบายว่า 
“ความจริง” เป็นความคิดทั่วไปที่ท าหน้าที่สร้างเอกภาพจากความหลากหลายขององค์ความรู้ต่าง  ๆ 
และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน “ความจริง” จึงเป็นจุดสิ้นสุดของ “ความหลากหลาย” ส าหรับนัก
ปรัชญาแล้วประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสะท้อนความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความคิด ณ เวลา
หนึ่ง เมื่อเรามองว่าเป็น “แนวคิดหนึ่ง” ในประวัติศาสตร์ ระบบคิดย่อมถูกท าลายหรือพังทลายลง 
เมื่อความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ว่า มีความเกี่ยวพันหรือพัฒนาตามตรรกะ เท่ากับว่า ความคิดว่า 
“ความจริง” เป็นหนึ่งเดียวก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไป กลายเป็น “ความจริง” ในหลายมิติ  
  นี่เป็นมุมที่แย้งกับมุมมองทางประวัติศาสตร์อันน าไปสู่ความคิดที่ขัดแย้งเกี่ยวกับ 
ความจริง “อันน าไปสู่การแบ่งระหว่างจักรวรรดินิยมที่มุ่งหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและ  
ความหลากหลายความจริง” ที่เป็นตรรกะชุดเดียวนับว่า เป็นจุดจบของประวัติศาสตร์ เพราะท าให้
ประวัติศาสตร์อ่ืนทั้งหมดต้องถูกทิ้งไป ริเคอร์เห็นว่า ประวัติศาสตร์ขยายตัวโดยไม่เกี่ยวกับ “ระบบ” 
หรือ “วิธีคิดวิธีใดวิธีหนึ่ง” ประวัติศาสตร์ยังขยายตัวจากการที่ความหมายนั้นมีความสับสนซับซ้อน 
ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่าง “ระบบ” หรือ “คุณค่า” ที่หลากหลาย การส ารวจทาง
ประวัติศาสตร์จึงไม่อาจระบุชี้ชัดได้ ประวัติศาสตร์ไม่เป็นภาวะวิสัย ประวัติศาสตร์ไม่อาจท าให้มนุษย์
เป็นวัตถุวิสัยได ้ประวัติศาสตร์ไม่เป็นสากล ไม่ผูกพันกับชุดเหตุผล หรือความคิดใด ๆ เพียงอย่างเดียว 
  “เพ่ือจะสร้างประวัติศาสตร์ของปรัชญาต้องปราศจากปรัชญาประวัติศาสตร์ ” 
หมายความว่า ประวัติศาสตร์ของปรัชญาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ย่อมไม่อาจปรากฏได้ใน
ประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้น เพราะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของความจริงนั้นนับเป็นภารกิจที่ยากจะ
สิ้นสุด การค้นหาความจริงเป็นปัญหาเพราะธรรมชาติของมนุษย์ 2 ประการระหว่างการตีกรอบ 
(Finitude) และการไม่มีกรอบ (Infinitude) ข้อจ ากัดของมนุษย์และความปรารถนาของมนุษย์ที่ไม่
สิ้นสุด ความหมายสามารถ เข้าใจได้โดยผ่านบริบทและความรับรู้ส่วนบุคคล ริเคอร์จึงเห็นว่า  วิธีการ
เดียวที่เกิดจากข้อจ ากัดของมนุษย์นั่นคือ “การสื่อสาร” ท าให้ริเคอร์ให้ค าจ ากัดความ “ความจริง” ว่า
มีลักษณะเป็นอัตวิสัยร่วมหรือความรับรู้ร่วมกัน (Intersubjective) ตามแต่ละคนที่มีความรับรู้ต่อโลก
แตกต่างกัน และจะเข้าใจชัดขึ้นเมื่อปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน แนวคิดนี้ดูจะแตกต่างจากความจริง 2 แบบ
ข้างต้น (ความจริงที่อิงกับระบบหรือคุณค่าและความจริงที่เป็นหนึ่งเดียว) เช่น นักปรัชญาในอดีตจะ
สร้างความหมายใหม่ได้อย่างไร ถ้าเขาไม่สนทนากับปัจจุบัน? เพราะฉะนั้นมนุษย์จะเป็นภาวะวิสัยได้
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หรือ? “ความจริง” จะสมบูรณ์ได้ ถ้าการสื่อสารนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ไม่มีการสื่อสารใด
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะฉะนั้น “ความจริง” จึงเป็น “ความจริง” ส าเร็จรูปที่ด ารงอยู่ชั่วขณะ  
ความจริงจึงเป็นเป้าหมายที่ริเคอร์เรียกว่า ความคาดหวังทางภาวะวิทยา (Ontological Hope) 
  The Image of God and the Epic of Man แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดหรือค าขอโทษ
ของมนุษย์ที่แสวงหาเอกภาพ ชี้ให้เห็นถึงความปรารถนาพื้นฐาน 3 ประการ คือ การมีอยู่ อ านาจ หรือ
ความสามารถ  คุณค่า ความปรารถนาเหล่านี้น าไปสู่ความแปลกแยก (Alienation) จนเกิด 
การเผชิญหน้าทางความคิดอย่างฟรอยด์ มาร์กซ์ และซาร์ต ความตระหนักรู้หรือสติสัมปะชัญญะ
บางครั้งก็น าไปสู่ “ความเข้าใจที่ผิดพลาด” และจ าเป็นต้องถูกขับไล่ สถานะของมนุษย์ที่คลุมเคลือก็
ท าให้ “ความจริง” เป็นการป้องกันเสรีภาพทางจินตนาการ บางทีสถานะที่คลุมเคลือของมนุษย์ก็
แสดงถึงความจริงที่ว่า “การปกป้องเสรีภาพที่แท้จริง” ขึ้นอยู่กับจินตนาการ ซึ่งดูเหมือนว่าการตัดสิน
เทียบเคียง “ความหมาย” ขึ้นอยู่กับ “สถานะของการเป็นมนุษย์” (เป็นใคร มีสถานะอะไรในสังคม) 
  ในงานเรื่อง Philosophy of the Will จะพบระบบความคิดของริเคอร์ที่เป็นระบบขึ้น  
ในส่วนแรก The Voluntary and the Involuntary เป็นรายงานแนวปรากฏการณ์วิทยาแบบ 
ฮุสเซิลล์ (Husserl) ถึงแม้ว่าริเคอร์จะมีข้อจ ากัดในงานแนวปรากฏการณ์วิทยา แต่ขั้นแรก คือ  
การก าหนดมิติเชิงประจักษ์และสัญลักษณ์ที่ส าคัญ งานชิ้นนี้ไม่สนใจต่อปรัชญาของเจตจ านงหรือ
ความปรารถนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นนามธรรม ซึ่งริเคอร์ เรียกว่า การลดทอน (Reduction) 
จากความผิดพลาดและสิ่งที่เหนือความเข้าใจ (Fault and Transcendence) นั่นคือ กรอบที่จับต้อง
ได้ (เชิงประจักษ์) ของมนุษย์  ความส านึกผิด และความสัมพันธ์กับการอยู่ เหนือความเข้าใจ 
(Transcendence) 
  งานชิ้นนี้ เป็นการน าเอากระแสธารความคิดทั้ ง  2 แบบมาผสมผสานกัน  คือ 
ปรากฏการณ์นิยมของฮุสเซิร์ลที่เป็นการพรรณาโดยสิ้นเชิงและอัตถิภาวนิยม (Existentialism) ของ
มาร์เซล (Marcel) ในการวิเคราะห์ระหว่างข้อสังเกตของมาร์เซลเกี่ยวกับความลึกลับของร่างกายที่
เป็นการกลับมาเกิดใหม่ขององค์ประธาน และสิ่งที่ฮุสเซิร์ลเรียกว่า การลดทอนเสมือนจริง (Eidetic 
Reduction) ซึ่งเหตุผลก็มาจากความเชื่อของริเคอร์ว่า วิธีการของฮุสเซิร์ลนั้นมีข้อจ ากัด ถ้าไม่ได้ถูก
เสริมเพ่ิมเติมโดยข้อมูลเชิงประจักษ์หรือทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกวิเคราะห์วินิจฉัยสู่โครงสร้างทางปฏิบัติ 
  ริเคอร์ต้องการวางความคิดของมาร์เซล เป็นพ้ืนฐานเพ่ือทดสอบโจทย์ที่ตั้งขึ้นจาก
จิตวิทยาดั้งเดิม วิธีการของเขาได้มาจากสถานการณ์ระหว่าง 2 สิ่งที่จ าเป็น  คือ ความคิดที่มาจาก
ความลึกลับของตัวตนและความคิดที่ถูกลดทอนตัดออกไปโดยวิธีการของฮุสเซิร์ล 
  อันจะท าให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า ท าไมริเคอร์ จึงกล่าวว่า “ทุกสิ่งแยกเราออกจาก 
การลดทอนสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจ” ในตอนต้นของ Philosophy of the Will การลดทอนนี้เป็น
การรุกสูค่วามเขา้ใจตัวตนเองที่แท้จริงระหว่างเจตจ านง (Will) และร่างกายต้องให้ความสนใจมากกว่า 
การพิจารณาโครงสร้าง สิ่งส าคัญ คือ “เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการถือก าเนิดใหม่อันลึกลับ  
(My Incarnation as Mystery) นั่นคือ เราต้องผ่านจากวัตถุวิสัยสู่อัตถิภาวนิยม จึงอาจกล่าวได้ว่า 
เป้าหมายของริเคอร์ คือ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาและไม่เจตนา (Voluntary and 
Involuntary) เขามองว่าวิธีวิทยาที่ผ่านการบิดเบือนจากประสบการณ์ส่งผลต่อความสัมพันธ์   
การพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างเจตนาและไม่เจตนาในธรรมชาติของมนุษย์ ปรากฏการณ์นิยมและ  
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อัตถิภาวนิยม การพรรณาโดยบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ย่อมมีผลต่อทัศนวิสัยการด ารงอยู่ของมนุษย์ที่ต้อง
เผชิญกับ “เวลา” หรือยุคสมัย  
  การเรียบเรียงหรือการน าเสนอจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์  
ซึ่งมีความส าคัญมาก โดยผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องน าข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมและเรียบเรียงหรือ 
น าเสนอให้ตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องที่ตนเองสงสัย ต้องการอยากรู้เพ่ิมเติม ทั้งจากความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ รวมไปถึงความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรื้อฟ้ืนหรือจ าลอง
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่อย่างถูกต้องและเป็นกลาง 
  ในขั้นตอนการน าเสนอ ผู้ศึกษาควรอธิบายเหตุการณ์อย่างมีระบบและมีความสอดคล้อง
ต่อเนื่อง เป็นเหตุเป็นผล มีการโต้แย้งหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะห์แต่เดิม โดยมีข้อมูล
สนับสนุนอย่างมีน้ าหนัก เป็นกลาง และสรุปการศึกษาว่า สามารถให้ค าตอบที่ผู้ศึกษามีความสงสัย 
อยากรู้ได้เพียงใด หรือมีข้อเสนอแนะให้ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไปอย่างไรบ้าง  
  จะเห็นได้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีระบบ  
มีความระมัดระวัง รอบคอบ มีเหตุผลและเป็นกลาง ซื่อสัตย์ต่อข้อมูลตามหลักฐานที่ค้นคว้ามา อาจ
กล่าวได้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์เหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะแตกต่างกันก็เพียงวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์สามารถทดลองได้หลายครั้ง จนเกิดความแน่ใจในผลการทดลอง แต่เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ไม่สามารถท าให้เกิดขึ้นใหม่ได้อีก ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีจึงเป็นผู้ฟ้ืนอดีตหรือจ าลอง
อดีตให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือที่จะได้เกิดความเข้าใจ
อดีต อันจะน ามาสู่ความเข้าใจในปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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 กรอบแนวคิดในการศึกษานี้มุ่งค้นหาค าตอบ ดังต่อไปนี้ 
  1. ที่มาและแนวคิดท่ีอยู่เบื้องหลังโหราศาสตร์ 
  2. บทบาทและอิทธิพลของโหราศาสตร์ที่มีต่อสังคมและการเมือง   
 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 ศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics)  
 ศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics) หมายถึง ทฤษฎีการตีความหรือศาสตร์แห่ง 
การตีความ เช่น การท าความเข้าใจตัวบทหรือค าบอกเล่า เป็นต้น ศาสตร์การตีความจึงมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานจนสามารถย้อนกลับไปถึงสมัยกรีก อย่างไรก็ตาม ก็เกิดความสนใจอย่างมากใน
ยุคสมัยใหม่นับตั้งแต่เกิดการปฏิรูปศาสนาที่พยายามแปลพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ถูกจ ากัดอยู่ภายใน 
ศาสนจักรมานานหลายศตวรรษ จนถูกแปลและพิมพ์สู่คริสต์ศาสนิกชนทั่วไป ศาสตร์การตีความ
สมัยใหม่เริ่มเกิดขึ้นในเยอรมันราวศตวรรษที่ 18 และเบ่งบานจากศาสตร์การตีความเชิงระบบแบบ 
เฟรดริช แดเนียล เอิร์น (Friedrich Daniel Ernt Schleiermacher) ในปลายศตวรรษที่18 ถึงต้น
ศตวรรษที่ 19 และตามมาด้วยยุคเบ่งบานของปรัชญาการตีความของไฮเดกเกอร์  (Heidegger) และ
กาดาเมอร์ (Gadamer) 
 ณ ที่นี้จะเริ่มจากการน าเสนอพัฒนาการของศาสตร์การตีความตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 โดยมุ่ง
น าเสนอพัฒนาการทางความคิดที่โดดเด่นมากกว่าที่จะมุ่งไปที่ล าดับเวลา พัฒนาการศาสตร์  
การตีความในเยอรมันเริ่มเป็นรูปร่างในงานเขียนของโจฮันน์ ออกุส เออร์เนสติ  (Johann August 
Ernesti) ชื่อ Institutio Interpretia 1761 ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญจากการตีความในพระคัมภีร์
ไบเบิ้ลสู่การตีความในแวดวงกว้างขึ้น งานชิ้นนี้นับว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อนักทฤษฎีชาวเยอรมันที่มี
ชื่อเสียงในทฤษฎีการตีความแบบดั้งเดิมอย่างเช่น เฮอร์เดอร์ และชไลเออร์มาเคอร์  (Herder and 
Schleiermacher) เป็นต้น  
 ข้อเสนอของเออร์เนสติที่ส าคัญ 5 ขั้น คือ 
  1. เขาโต้แย้งว่าในไบเบิ้ลต้องถูกแปลด้วยวิธีการเช่นเดียวกับคัมภีร์อ่ืน ๆ (ขณะที่เดิม 
พระคัมภีร์ไบเบิ้ลจะได้รับการแปลและตีความจากแรงบันดาลใจและศรัทธาของผู้แปลที่เชื่อว่าเป็น  
พระวจนะของพระเจ้า) แต่ส าหรับเออร์เนสติ ไบเบิ้ลควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง ซึ่งในเวลา
ต่อมาท้ังเฮอร์เดอร์และชไลเออร์มาเคอร์ ก็เห็นด้วยและได้พัฒนาต่อยอดความคิดนี้ 
  2. เขาชี้ว่ามีอุปสรรคที่พบในการตีความหลาย ๆ ครั้ง คือ 
   2.1 ภาษาท่ีแตกต่างกันย่อมท าให้ที่มาของความคิดแตกต่างกัน 
   2.2 แนวคิดของผู้เขียนมักจะแตกต่างกันออกไปจากพ้ืนเพของภาษา 
  ข้อเสนอนี้จึงกลายเป็นข้อควรระวังหรือข้อที่ต้องตระหนักอย่างมากในการตีความจวบ
จนปัจจุบัน อันท าให้เกิดการประเมินแนวคิด (และความเชื่อ) ผิดพลาดอันมักจะเกิดขึ้นจากความคุ้น
ชินของผู้ตีความและข้อเสนอที่ 2 นั้น ท าให้ในการตีความต้องท าความเข้าใจทั้งภาษาและจิตวิทยาของ
ผู้เขียนเพ่ือจะเข้าใจถึงความคิดของผู้เขียนได้ลึกซึ้งที่สุด 
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  3. เออร์เนสติชี้ว่าความหายของ “ค า” ขึ้นอยู่กับการใช้ “ภาษา” ดังนั้น การตีความจึง
ต้องเข้าใจถึงการใช้ภาษา ซึ่งนับว่าเป็นอีกจุดที่ส าคัญและส่งผลต่อความคิดของเฮอร์เดอร์ ชไลเออร์มา
เคอร์ และฮามานน์ที่พัฒนาสมมติฐานนี้ เพ่ืออธิบายว่า “ความจริง” ของความหมายมาจากการใช้
ภาษา สมมติฐานของเขายังกลายเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ใช้ในการต่อยอดพัฒนาทฤษฎีการตีความ (เช่น  
การตระหนักถึงจิตวิทยาของผู้เขียน เป็นต้น) 
  4. เขายืนยันข้อเสนอที่ตรงข้ามกับแนวคิดแบบเก่าที่แต่เดิมมักจะตีความคัมภีร์ไบเบิ้ล
อย่างมีชีวิตชีวา แต่เขาเสนอให้ค านึงถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และองค์ความรู้อ่ืน ๆ ซึ่ง
ในเวลาต่อมาทั้งเฮอร์เดอร์ ชไลเออร์มาเคอร์ และออกุส บอร์ค (August Boeckh) ต่างก็น าเอา
ข้อเสนอนี้มาใช้ในทฤษฎีของตน 
  5. เขายืนยันว่า การตีความมีหลากหลายในความเป็นองค์รวม การตีความบางส่วนของ 
ตัวบทอาจแตกต่างจากตัวบทโดยรวมบ้าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในตัวบทนั้นเป็นไปเพ่ือปักหมุด 
“ความหมาย” และการใช้ภาษา หลักการข้อนี้ถูกน ามาพัฒนาต่อยอดโดยเฮอร์เดอร์ ชไลเออร์มาเคอร์ 
และเฟรเดอริด แอสท์ (Friedrich Ast) 
 แนวคิดองค์รวมนี้น าไปสู่ปัญหาในวงจรการตีความ (Hermeneutics Circle) โดยเฉพาะใน 
งานของดิลไทล์ (Dilthey) เช่น ถ้าการตีความบางส่วนของตัวบทจ าเป็นต้องตีความตัวบททั้งหมด และ 
การตีความทั้งหมดก็ต้องตีความบางส่วน ถ้าเช่นนั้นการตีความจะประสบความส าเร็จได้อย่างไร  
ในงานชื่อ Critical Forest ของเฮอร์เดอร์ และงานชิ้นอ่ืน ๆ ของชไลเออร์มาเคอร์ ที่พยายาม 
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาตั้งแต่  (1) ความเข้าใจไม่ใช่ทั้ งหมดแต่เป็นระดับของความเข้าใจ และ  
(2) การตีความตัวบทบางส่วน เป็นต้น 
 ศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics) ครอบคลุมทั้งศิลป์และศาสตร์ในการท า 
ความเข้าใจและตีความสิ่งที่ปรากฏทั้งที่ผ่านภาษาและไม่ใช่ภาษา (บริบท) ทฤษฎีการตีความนั้น
อาจจะย้อนกลับไปถึงปรัชญากรีกยุคโบราณ ตกทอดมาถึงยุคกลาง และยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ 
ศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics) เริ่มจากความพยายามศึกษาตีความคัมภัร์ไบเบิ้ล รวมทั้ง
ศึกษาวัฒนธรรมยุคโบราณด้วย 
 แนวคิดแบบอุดมคตินิยมและโรแมนติคซิสม์ที่ เริ่มขึ้นในเยอรมันได้ส่งผลต่อ “ศาสตร์แห่ง 
การตีความ” จนท าให้การตีความมีสถานะทางปรัชญา การตีความจึงไม่ได้ เป็นเพียงแค่เครื่องมืออีก
ต่อไป แต่กลายเป็นศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ ค าถามที่ถูกตั้งขึ้น  คือ “อ่าน
อย่างไร” แทนที่ “เราจะสื่อสารหรือถ่ายทอดอย่างไร” นักคิดที่เริ่มการเปลี่ยนแปลง เช่น Friedrich 
Schleiermacher Wilhelm Dilthey เป็นต้น และต้องเผชิญหน้ากับจุดเปลี่ยนทางภาวะวิทยาใน
ศาสตร์แห่งการตีความ ในกลางทศวรรษที่ 1920 มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ Martin Heidegger และ 
ลูกศิษย์ของเขา คือ Hans-Georg Gadamer ได้พัฒนาศาสตร์แห่งการตีความที่ไม่ได้เป็นเพียง 
การสื่อสารผ่านสัญลักษณ์เท่านั้น แต่ได้ขยายพ้ืนฐานมากข้ึนสู่ชีวิตและสภาวะความมีอยู่ ตั้งค าถามต่อ
สัญลักษณ์ที่ท าปฏิกิริยากับวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง อาจกล่าวได้ว่า Hermeneutics ถูกใช้ประกอบใน
การวิพากษ์ปรัชญาร่วมสมัยทั้งในงานเขียนของนักคิดอเมริกัน (Rorty, McDowell, Davidson)  
และในผลงงานของนักคิดในยุโรป (Habermas, Apel, Ricoeur, and Derrida) 
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 Hermeneutics เกิดขึ้นจากการศึกษาทางมนุษย์ศาสตร์ยุคใหม่ ในศตวรรษที่  15 
Hermeneutic เป็นวิธีวิทยาที่ใช้ในการศึกษาวิพากษ์วิเคราะห์ “ตัวบท”  
 เฟรเดอริค ชไลมาเชอร์  (Friedrich Schleiermacher)3 ท าการศึกษาธรรมชาติของ 
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอน อันเป็นปัญหาในการแปลตัวบท แต่ในการแปลตัวบทต้อง
ค านึงถึงกรอบความคิดที่มาจากบริบทและกระบวนการในการสื่อสาร  
 เขาจึงแยกระหว่างการตีความทางไวยากรณ์กับการตีความทางจิตวิทยา ในการศึกษา 
“งาน” ประกอบด้วยความคิดทั่วไปที่ประกอบกันขึ้น เขามองว่า ปัญหาในการตีความ คือ ปัญหาใน
การท าความเข้าใจถึงแม้ว่าจะพยายามอธิบายว่า ศาสตร์การตีความ คือ ศาสตร์ที่พยายามหลีกเลี่ยง
ความเข้าใจผิด เขาพยายามแก้ปัญหาเพ่ือหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่ผิดพลาดด้วยการพยายามท า 
ความเข้าใจตัวบทและผู้เขียน โดยใช้ความรู้ทางด้านภาษาและการท าความเข้าใจทางจิตวิทยา เพราะ
พ้ืนฐานความเข้าใจย่อมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา มิเพียงแต่ภาษาถ้อยค าที่แน่นอนแต่ยังรวมถึง
ความหมายที่พยายามสื่อ โดยผู้พูดหรือผู้เขียน 
 วิลเฮล์ม ดิลไทล์ (Wilhelm Dilthey) นักปรัชญาศาสตร์แห่งการตีความที่มีชื่อเสียงที่
พยายามตีความทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นภาวะวิสัย ความเข้าใจได้เคลื่อนจากการแสดงออกของ
มนุษย์และการผลิตสร้ า งความหมายแฝงในบทความที่ ส าคัญชิ้นสุ ดท้ ายของ เขา  “The 
Understanding of Others and Their Manifestations of Life”  (1910 )  วิ ล เ ฮล์ ม  ดิ ล ไ ท ล์  
(Wilhelm Dilthey) อธิบายถึงการแสดงออกจากภายนอกสู่การท าความเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่
ภายใน 
 จากการแสดงออกสู่สิ่งที่ถูกแสดงออก โดยไม่สนใจความรู้สึกนึกคิด (Empathy) เป็น 
การให้ค าจ ากัดความโดยตรงกับสิ่งต่าง ๆ การตีความนั้นเกี่ยวพันกับการท าความเข้าใจอย่างไม่
ตรงไปตรงมา ที่สามารถรับรู้ได้ โดยการแสดงออกของผู้คนในบริบททางประวัติศาสตร์ ความเข้าใจจึง
ไม่ใช่กระบวนการรื้อฟ้ืนค้นหาจิตใจของผู้เขียน แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏใน “งาน” วิลเฮล์ม ดิลไทล์ 
แบ่งศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ (Spiritual Science) เป็น 3 ระดับโครงสร้าง คือ ประสบการณ์   
การแสดงออก และความเข้าใจ ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้สึกต่อสถานการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ เฉพาะ
ปัจเจกบุคคล 
 วิลเฮล์ม ดิลไทล์ (Wilhelm Dilthey) เสนอว่า เราสามารถเข้าพบความหมายของความคิด
ที่ไม่รู้ด้วยการทดลองสร้างประสบการณ์ ความเข้าใจประสบการณ์ของวิลเฮล์ม ดิลไทล์ คล้ายคลึงกับ
แนวคิดของฮุสเซิร์ล (Husserl) การแสดงออกแปรผันสู่ประสบการณ์จนกลายเป็นความหมาย เพราะ
เมื่อเราแสดงออกอะไรออกไปนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นส่วนตัวอีกต่อไป แต่กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของ 
ผู้ที่แสดงออก ทุกค าพูดจึงเป็นการแสดงออก วิลเฮล์ม ดิลไทล์ จึงเสนอว่า เราสามารถย้อนกลับไปสู่ 
การแสดงออกโดยเฉพาะรูปแบบการเขียนและการปฏิบัติย่อมมีความเป็นภาวะวิสัยด้วยการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ ความเชื่อในความเป็นไปได้ในการศึกษาย้อนกลับด้วยวิธีการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ จึงน าไปสู่ความเชื่อถือ 

                                                           

 3 November February 12, 1834) 21, 1768 
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 ความเป็นไปได้ที่จะท าให้มนุษย์ศาสตร์มีความเป็นวิทยาศาสตร์ ยิ่งกว่านั้น วิลเฮล์ม ดิลไทล์  
ยังมีสมมติฐานว่า การแสดงออกอาจเป็น “ค าพูด” มากกว่าที่ผู้พูดเจตนา เพราะการแสดงออกน าไปสู่
ความหมายที่อยู่ภายในจิตส านึกของปัจเจกบุคคลที่ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด ระดับสุดท้าย  คือ  
ความเข้าใจ บริบทของวิลเฮล์ม ดิลไทล์ ประกอบด้วยมิติทั้งความเข้าใจและไม่อาจเข้าใจได้  
ความไม่อาจเข้าใจมีความหมายมากกว่าหรือเข้าใจผิดน้อย วิลเฮล์ม ดิลไทล์ มองว่าความเข้าใจเป็น 
สิ่งสัมพัทธ์ที่จะสัมพันธ์กับความเข้าใจชุดอ่ืน ดังนั้น ความเข้าใจจึงไม่ใช่เพียงความเข้าใจเพียงล าพัง 
วิลเฮล์ม ดิลไทล์ คิดว่าเราสามารถตีความทางประวัติศาสตร์ตามความเข้าใจของเรา แต่ไม่อาจเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ส่วนตัวของผู้อื่น 
 มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger) แนวคิดของเขาได้ขยายจุดศูนย์กลางจากตัวบท 
รวมทั้งระบบสื่อสารมวลชนและความเข้าใจบนพ้ืนฐานของความหมาย เขาเน้นจากการตีความสู่  
การท าความเข้าใจโดยตรง อันเป็นวิถีทางที่แท้จริงมากกว่าวิถีแห่งความรู้  
 ตัวบทเป็นสิ่งที่คนผลิตสร้างจึงไม่อาจศึกษาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกับ
วิทยาศาสตร์ยิ่งกว่านั้นตัวบท ก็สะท้อนถึงประสบการณ์ของผู้เขียน การตีความตัวบทจึงเปิดเผยถึง
บริบททางสังคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับบริบทที่ มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ เรียกว่า วงจรแห่ง
การตีความ (Hermeneutic Circle)  
 ฮาน จอร์จ กาดาเมอร์ (Hans-Georg Gadamer) เขามองว่า เราสามารถเข้าถึงความจริง
ได้โดยผ่านความเข้าใจหรือเรียนรู้ประสบการณ์ ประสบการณ์ในความเข้าใจของกาดาเมอร์ ไม่คงที่  
แต่เปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามมุมมองใหม่ ๆ เสมอ สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ช่วยเปิดเผยความเข้าใจ
ส่วนตัวและไม่ได้วิเคราะห์ โดยปราศจากคุณค่า ความแปลกแยกจากขนบธรรมเนียมปฏิบัติเดิม ๆ เป็น
ปัจจัยต่อความเข้าใจ เขาย้ าว่าเราไม่อาจจะก้าวออกไปจากขนบธรรมเนียมที่คุ้นเคย สิ่งที่เราสามารถ
ท าได ้คือ พยายามเข้าใจเท่านั้น 
 ปรัชญาของการแสวงหาความจริง (Philosophy of Truth) กล่าวโดยสรุปมี 3 สายที่
ส าคัญ คือ  
  1. สมนัย (Coherence) เพลโต (Plato) อธิบายว่า ความจริง สามารถอธิบายแทนที่ได้
ด้วย สิ่งอ่ืนที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน 
  2. สมเหตุสมผล (Correspondence) อริสโตเติล (Aristotle) มองว่า ความจริงเป็นไป
ตามตรรกะเหตุผล 
  3. ปฎิบัตินิยม (Pragmaticism) ดิวอ้ี (Dewey) มองว่า ความจริง คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ตามประสบการณ์ 
 นักคิดร่วมสมัยท่านต่าง ๆ ก็เสนอมุมมองทางปรัชญาการตีความที่พยายามฝ่าออกจากรอบ
ของญาณวิทยา แนวคิดแบบทวิลักษณ์ที่นิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และเปิดโลกปรัชญาใหม่
ที่ไม่ได้วางบนพ้ืนฐานแนวคิดแบบสัมพัทธ์นิยมหรือประจักษ์นิยม และไม่ใฝ่ฝันถึงการวางรากฐานใน
การตัดสินเด็ดขาด หนึ่งในบทเรียนทางปรัชญาในการตีความ คือ ประดิษฐกรรมทางภูมิปัญญาที่
สะท้อนถึงการฟ้ืนตัวของอ านาจดั้งเดิมที่มีพลวัตและสามารถตีความซ้ าได้ ศาสตร์ในการตีความ
ปัจจุบันจึงมีเป้าหมายที่จะน าเสนอให้เห็นลักษณะการตีความที่ได้รับผลกระทบจากประวัติศาสตร์ 
ขณะที่ถ่ายทอดสิ่งใด ๆ นักทฤษฎีในศาสตร์การตีความยุคแรก เคยใช้จินตนาการจากแนวคิดของ 
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กาดาเมอร์ที่ถูกท าลายด้วย “ความเป็นอัตวิสัย” ยิ่งกว่านั้น ผลกระทบจากประวัติศาสตร์ คือ วิพากษ์
วิธี ศาสตร์การตีความจึงเป็นขนบธรรมเนียมที่ด ารงอยู่ไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎี 
ใด ๆ ขอบฟ้าที่เคลื่อนไหว ขณะที่บทสนทนาได้เพ่ิมเติมเข้าไปในประวัติศาสตร์จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ในธรรมชาติความคิดของมนุษย์ 



บทท่ี 3 
ที่มาและแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการพยากรณ์ในวิชาโหราศาสตร ์

 
 โหราศาสตร์เป็นวิชาที่เก่าแก่อีกวิชาหนึ่ง การด ารงอยู่ของโหราศาสตร์จึงเป็นเสมือน  
การพิสูจน์ถึงการได้รับการยอมรับและความเป็นอมตะของศาสตร์แขนงนี้ ซึ่งมนุษย์ได้ให้ความสนใจ
อยู่ทุกยุคทุกสมัย ณ ที่นี้จึ งขอเริ่มจากอธิบายถึงที่มาของโหราศาสตร์ว่า  มี พ้ืนฐานมาจาก 
ความพยายามเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและเชื่อมโยงกับวิถีการด ารงชีวิตของคนที่สังคม กล่าวกัน
ว่า โหราศาสตร์จึงนับเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่งในโลกและเป็นที่มาของศาสตร์หลายแขนง
ในปัจจุบัน 
 ดังจะเห็นว่า โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ มีจุดเริ่มต้นเดียวกัน อันเกิดจากการสังเกต
ปรากฏการณ์บนฟากฟ้าร่วมกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่โหราศาสตร์มีการเชื่อมโ ยง
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา จนพัฒนาเป็นชุดความรู้เพ่ืออธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนโดยความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในธรรมชาติ 
  
ความเป็นมาของการศึกษาโหราศาสตร์ 
 โหราศาสตร์ (Astrology) เป็นศาสตร์ที่มีประวัติมายาวนาน ตั้งแต่มนุษย์เริ่มสังเกต
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า โดยเป็นศาสตร์ที่ เติบโตผสมผสานมากับดาราศาสตร์ (Astronomy)  
เทววิทยา (Theology) และศาสนา (Religion) โดยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบว่า มีการพยากรณ์
โชคชะตาจากการสังเกตตับของสัตว์ที่ถูกบูชายัญต่อเทพเจ้า ลักษณะของพยากรณ์ศาสตร์เช่นนี้จะ
คล้ายกับพิธีกรรมทางศาสนา แต่ยังไม่ใช่การน าปรากฏการณ์ท้องฟ้ามาใช้พยากรณ์อย่างโหราศาสตร์ 
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า การน าปรากฏการณ์บนฟ้ามาใช้พยากรณ์ได้เริ่มต้นในยุคอารยธรรม
แรก ๆ ของโลก ณ ดินแดนตะวันออกกลางในปัจจุบัน 
 โหราศาสตร์ยุคเมโสโปเตเมีย (Mesopotamian Period) 
 แหล่งก าเนิดของโหราศาสตร์คาดว่าอยู่ที่ดินแดนเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) ที่แปลว่า 
ดินแดนระหว่างแม่น้ า 2 สาย คือ ไทกริส (Tigris) และยูเฟรติส (Euphrates) ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ 
ก่อเกิดเป็นเมืองขึ้นครั้งแรก ๆ ในโลกประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อชาวสุเมเรียน (Sumerian) 
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในดินแดนนี้และได้ประดิษฐ์การเขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกด้วยอักษร  
คูนิฟอร์ม (มีลักษณะคล้ายลิ่มกดบนดินเหนียว) ต่อมา กษัตริย์ซาร์กอนแห่งอัคคาด (Sargon of 
Akkad) ได้เอาชนะชาวสุเมเรียนและยึดครองดินแดนแถบนี้เมื่อประมาณ 2,330 ปีก่อนคริสตกาล โดย
ได้แผ่ขยายอาณาจักรอัคคาเดียนครอบคลุมดินแดนเมโสโปเตเมีย ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน และอียิปต์ 
ท าให้ความรู้ของดินแดนเหล่านี้ได้ผสมผสานกัน เกิดเป็นวิวัฒนาการของความรู้แขนงต่าง  ๆ แต่
หลังจากยุคของพระองค์ประมาณ 100 ปี อาณาจักรอัคคาเดียนก็เสื่อมสลายลง น าไปสู่ความวุ่นวาย
ในดินแดนนี้จากหลายชนเผ่า โดยชาวอัซซีเรียน (Assyrian) มีบทบาทน าในด้านการเมืองการปกครอง 
และชาวบาบิโลเนียน (Babylonian) มีบทบาทน าในด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีชาวคาลเดียน (Chaldean) 
ชนกลุ่มหนึ่งทางตอนใต้ของบาบิโลน เป็นกลุ่มชนผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ ท าให้โหราศาสตร์  
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มีความรุ่งเรืองอย่างมาก (ค าว่าคาลเดียนจึงมีความหมายว่า นักโหราศาสตร์) ส่งผ่านมายังยุคที่  
ชาวเปอร์เซียเข้ามายึดครอง และยุคที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great)  
แผ่แสนยานุภาพเข้ามายึดครองประมาณ 334 ปีก่อนคริสตกาล (2,300 ปีก่อน) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนน า
โหราศาสตร์พัฒนาเข้าสู่ยุคต่อไป 
 ในช่วงต้นของยุคเมโสโปเตเมียนี้ โหราศาสตร์ยังอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ปรากฏการณ์
บนท้องฟ้าเป็นลางบอกเหตุที่ส่งผลต่ออาณาจักรและกษัตริย์  ยังไม่มีการน ามาใช้พยากรณ์ดวงชะตา
บุคคลทั่วไป ชาวเมโสโปเตเมีย (เป็นค ากลาง ๆ ที่หมายถึง กลุ่มชนที่อาศัยในดินแดนแห่งนี้ในยุคนั้น) 
ได้พัฒนาการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือหารูปแบบที่ปรากฏการณ์ฟ้าส่ง 
ผลต่อเหตุการณ์ของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น บันทึกที่พบในยุคอัคคาเดียนประมาณ 2,300 ปีก่อน
คริสตกาล ที่ว่า “ถ้าดาวศุกร์ปรากฏ ณ ทิศตะวันออกในเดือนไอรุ (Airu) โดยดาวแฝดใหญ่และ 
ดาวแฝดเล็กอยู่รอบเธอ และแสงสว่างของเธอดูหมองลง กษัตริย์แห่งอีแลม (Elam) จะล้มป่วย 
และสิ้นพระชนม์ลง” 
 

 
 

ภาพที่ 3 จารึกดาวศุกร์แห่งอัมมิซาดูกา 
 
 นอกจากนี้ยังพบ จารึกดาวศุกร์แห่งอัมมิซาดูกา (Venus Tablets of Ammizaduga)  
ซึ่งบันทึกดาวศุกร์ในช่วงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบพร้อมลางบอกเหตุที่เกิดขึ้น ชาวเมโสโปเตเมียเชื่อว่า  
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้า ดาวศุกร์หรือเทพีอิชตาร์ (Ishtar) เป็นดาวที่ใช้
ในการพยากรณ์มากที่สุดดวงหนึ่ง ในยุคนี้ ยังมีข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับระบบจักรราศีท่ี
แบ่งออกเป็นราศีละ 30 องศาเท่ากัน บ้างก็เชื่อว่ามีการพัฒนาจักรราศีเมื่อ 4,700 ปีก่อนคริสตกาล 
ซึ่งเป็นยุคที่จุดวิษุวัต (Vernal Equinox) ก าลังโคจรเข้าไปอยู่ในกลุ่มดาวฤกษ์ราศีพฤษภ อย่างไรก็ตาม  
บางความเห็นเชื่อว่า จักรราศี 12 ราศีได้ถูกพัฒนาขึ้นประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล โดยก่อนหน้า
นั้นการระบุต าแหน่งดวงดาวยังเป็นเพียงการระบุต าแหน่งในกลุ่มดาวฤกษ์ แต่ยังไม่ได้ระบุเป็นองศาที่
แน่นอนในราศีนั้น 
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 พึงกล่าวไว้ที่นี้ด้วยว่า แม้จะเชื่อว่าโหราศาสตร์ก่อก าเนิดในดินแดนเมโสโปเตเมีย แต่
อาณาจักรอียิปต์ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเมโสโปเตเมียก็ได้พัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ไป
พร้อมกัน โดยอียิปต์มีความโดดเด่นในเรื่องการสร้างสิ่งก่อสร้างที่สอดคล้องกับต าแหน่งดาวฤกษ์ 
บนท้องฟ้า 
 จากการสืบค้นพบว่า นับแต่อดีตคนอียิปต์โบราณอาจจะสังเกตเห็นว่า ดาวซิริอุสจะขึ้นทาง
ทิศตะวันออกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นทุก ๆ 365 วัน และหลังจากนั้น ไม่นานแม่น้ าไนล์ก็จะขึ้นเป็นเวลาที่
เหมาะแก่การเพาะปลูกแล้ว ดังนั้น การเคลื่อนที่ของดาวซิริอุสและดวงอาทิตย์ ส่งผลต่อระดับน้ าใน
แม่น้ าและน ามาซึ่งฤดูกาล ความสามารถในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้  ท าให้ 
อารยธรรมอียิปต์โบราณพัฒนาสู่การปฏิวัติทางกสิกรรมและสามารถผลิตอาหารได้เกินกว่าที่จะบริโภค
ได้หมด 
 จากการขุดค้นทางโบราณคดีโดย เฮนรี เลยาร์ด (Henry Layard) และฮอร์มัซด์ รัซซัม 
(Hormuzd Rassam) ในปี 1851 - 1853 (พ.ศ. 2394 และ พ.ศ. 2396) ปรากฏจารึก “ความรุ่งโรจน์
แห่งเบล” (THE ILLUMINATION OF BEL) เกี่ยวกับโหราศาสตร์ ในสมัยซาร์กอนแห่งอัคคาด 
(ประมาณ 2,360 ปีก่อนคริสตกาล) ในหอสมุดของกษัตริย์อัซเซอร์บานิปาล (Ashurbanipal) 
อาณาจักรแอซซีเรีย (Assyria) 
 จากการศึกษาของ เอ. เอ็ซ. เซยซ์ (A.H.SAYCE) แห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า  
“บาบิโลเนีย คือ ถิ่นก าเนิดที่แท้จริงของการศึกษาทางดาราศาสตร์” ในท านองเดียวกันกับท่านมอร์ริส 
จาชโทรว์ (Morris Jastrow) ศาสตราจารย์แผนกภาษาเซไมท์แห่งมหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนียได้
กล่าวไว้ในหนังสือ “ศาสนาของบาบิโลเนียและแอซซีเรีย” THE RELIGION OF BABYLONIA AND 
ASSYRIA) ว่า “ระบบจักรราศีทั้งปวงเกิดมาจากโรงเรียนดาราศาสตร์บาบิโลเนีย” (ประยูร พลอารีย์, 
ม.ป.ป., หน้า 18) 
 หลังจากนั้น วิชาโหราศาสตร์ได้แยกเส้นทางออกเป็น 2 ทางจากบาบิโลเนียเข้าสู่อียิปต์และ
กรีก (ขณะที่จีนมีพัฒนาการที่เป็นอิสระ) อียิปต์เป็นจุดก าเนิดของเครื่องหมายจักรราศีสากลและแพร่
เข้าสู่ฝรั่งเศสในสมัยจักรพรรดิ์นโปเลียน ขณะที่ความรู้จากกรีกแพร่เข้าสู่ยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี ที่
พัฒนาเป็นระบบโหราศาสตร์ที่เรียกว่า “ยูเรเนียน” (Uranian Astrology) อันอาจตั้งเป็นข้อสังเกตได้
ว่า เหตุใดประเทศมหาอ านาจในยุโรป ทั้งจักรวรรดิฝรั่งเศส สมัยจักรพรรดินโปเลียน และเยอรมนีที่มี
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนาการทางวิทยาการจึงมีการศึกษาพัฒนาและสร้างระบบโหราศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง 
 อีกเส้นทางหนึ่งที่ส าคัญ คือ โหราศาสตร์อินเดีย ค าว่า “โหราศาสตร์” (Horasastra) มา
จากอินเดีย ค าว่า โหรา (Hora) เป็นภาษากรีก แปลว่า ชั่วโมง หรือ ห้วงเวลา โหราศาสตร์อินเดียจึง
น าเอาความรู้จากสายกรีกมาพัฒนาต่อเนื่องยาวนาน โหราศาสตร์ อินเดียถือได้ว่าเป็นรากเหง้าของ
โหราศาสตร์ไทยปัจจุบัน โดยได้รับการถ่ายทอดจากมอญมาอีกชั้นหนึ่ง 
  



37 
 

 โหราศาสตร์ยุคกรีก (Hellenistic Period) 
 ประมาณ 334 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ยึดครองดินแดน
อียิปต์ เมโสโปเตเมีย อิหร่าน จนถึงตอนเหนือของอินเดีย อียิปต์ซึ่งถูกปกครองโดยกรีกกลายเป็น
ศูนย์กลางของโหราศาสตร์ ความรู้โหราศาสตร์โบราณทั้งจากอียิปต์และบาบิโลนจึงได้พัฒนามาสู่
วิทยาการและปรัชญาแบบกรีก และกระจายไปทั่วอาณาจักรของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ทั้งนี้ 
บทความนี้จะลงรายละเอียดเฉพาะวิวัฒนาการของโหราศาสตร์ตะวันตกเท่านั้น เนื่องจากมีหลักฐาน
ต าราให้ค้นคว้ามากกว่าโหราศาสตร์ที่มาทางอินเดีย ซึ่งเป็นที่มาของโหราศาสตร์ไทย 
 โหราศาสตร์ยุคกรีกได้น าชื่อเทพเจ้าของตนมาเป็นชื่อดาวเคราะห์แทนเทพเจ้าของ  
เมโสโปเตเมีย แต่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น ดาวศุกร์หรือเทพีวีนัส (Venus ของโรมันหรือ 
Aphrodite ของกรีก) ซึ่งตรงกับเทพีอิชตาร์ (Ishtar) ของเมโสโปเตเมีย ที่เป็นเทพีแห่งสันติสุข และ
บางครั้งหมายถึงชัยชนะในสงครามเช่นกัน หรือดาวพุธหรือเทพเมอร์คิวรี (Mercury ของโรมันหรือ 
Hermes ของกรีก) ซึ่งตรงกับเทพนาบู (Nabu) ของเมโสโปเตเมีย เทพผู้ส่งข่าวสาร ผู้อุปถัมภ์ 
การเขียนและนักปราชญ์ (ตรงนี้ขออนุญาตแทรกเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่า ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars 
Episode I จอร์จ ลูคัสได้ตั้งชื่อดาวของ Queen Amidala ว่า นาบู (Naboo) ซึ่ง Queen Amidala 
เป็นผู้ที่ต้องการให้ใช้การทูตการเจรจาเพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง ไม่ใช่สงคราม ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายของเทพนาบูเข้าใจว่าจอร์จ ลูคัสก็คงทราบความหมายของเทพนาบูหรือดาวพุธเป็นอย่างดี 
แม้ว่าจะสะกดต่างกันเล็กน้อย) 
 ผลงานที่ส าคัญในยุคนี้อีกอย่างหนึ่ง คือ ประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล นักโหราศาสตร์ 
ชาวกรีกและอียิปต์ได้พัฒนาล าดับของดาวเคราะห์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ ล าดับคาลเดียน (Chaldean 
Order) ซึ่งล าดับจากอัตราการโคจรที่สังเกตเห็นจากโลกจากดาวที่โคจรช้าสุดไปยังดาวที่โคจรเร็วสุด 
ดังนี้ เสาร์ พฤหัส อังคาร อาทิตย์ ศุกร์ พุธ และจันทร์ ล าดับนี้เป็นที่มาของยามสากล (Planetary 
Hours) และการก าหนดชื่อวันทั้ง 7 
 ถือได้ว่าแนวคิดพ้ืนฐานทางด้านโหราศาสตร์ได้เกิดขึ้นในยุคนี้โดยนักปราชญ์นาม เฮอร์เมส 
ทริสเมจิตุส นั่นคือ “สิ่งที่อยู่เบื้องล่างย่อมเหมือนสิ่งที่อยู่เบื้องบน” (As Above, So Below) หรือ
ปรัชญาอาตมัน (Microcosm) และปรมาตมัน (Macrocosm) นั่นเอง นักโหราศาสตร์ยุคกรีกได้ขยาย
ความจากปรัชญามูลฐานนี้น าไปสู่การประยุกต์ใช้โหราศาสตร์กับร่างกายมนุษย์ (โหราศาสตร์
การแพทย์) สัตว์ สมุนไพร อัญมณี สี ต่าง ๆ มากมาย (Peter Whitfield, 2001) 
 นักโหราศาสตร์คนส าคัญอีกคนหนึ่งในยุคนี้ ก็คือ คลอเดียส ปโตเลมี (Claudius Ptolemy 
ค.ศ. 100 - 178) ชาวอียิปต์ที่อยู่ในเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้ปกครอง
ของโรมัน ปโตเลมี ได้เขียนต าราโหราศาสตร์คลาสสิคตลอดกาลชื่อ “Tetrabiblos” ที่แปลว่า “ต ารา 
4 เล่ม” ซึ่งน าหลักการวิทยาศาสตร์แบบอริสโตเติล (Aristotle) มาสู่หลักโหราศาสตร์ กล่าวถึง ธาตุทั้ง
สี่ จักรราศีแบบสายนะ (Tropical Zodiac) รวมถึงการผูกดวงชะตา ณ เวลาปฏิสนธิ (Conception) 
และเวลาเกิด (Birth) เพ่ือพยากรณ์ชะตาชีวิตของแต่ละบุคคล โดยเชื่อว่าเวลาปฏิสนธิและเวลาเกิด
เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่รับเอาพลังจักรวาล ซึ่งแสดงออกทางปรากฏการณ์บนท้องฟ้า และจะชี้ให้เห็น
โชคชะตาของบุคคลนั้นผ่านทางต าแหน่งดาวบนท้องฟ้า 
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ภาพที่ 4 คัมภีร์เตตราบิโบลส 
 
 ในช่วงนี้ เองที่โหราศาสตร์เริ่มมีการแยกจักรราศีออกเป็น 2 ระบบ คือแบบสายนะ 
(Tropical Zodiac) และแบบนิ ร ายนะ (Sidereal Zodiac) แบบสายนะซึ่ ง เป็ นที่ นิ ย มของ 
นักโหราศาสตร์ยุคกรีก ได้ก าหนดจักรราศีโดยเริ่มต้นจุดเมษที่จุดวิษุวัต (Vernal Equinox) หรือ
จุดเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือของแต่ละปี ขณะที่แบบนิรายนะ ซึ่งเป็นที่นิยมในอินเดีย จะใช้
จุดเริ่มต้นราศีเมษโดยอ้างอิงกลุ่มดาวฤกษ์ราศีเมษบนท้องฟ้า ซึ่งแต่เดิมทั้ง 2 จุดเป็นจุดเดียวกัน แต่
ภายหลังจุดวิษุวัตได้เคลื่อนไปจากกลุ่มดาวฤกษ์เดิม (อัตราการเคลื่ อนที่โดยประมาณ 72 ปีต่อ  
1 องศา) 
 โหราศาสตร์ยุคกลาง (Medieval Period)  
 ยุคกลางหรือบางครั้งนักประวัติศาสตร์จะเรียกว่า ยุคมืด เนื่องจากเป็นยุคที่คริสตศาสนาได้
ลงหลักปักฐานอย่างม่ันคง และขยายอ านาจของศาสนจักรไปสู่อ านาจทางการเมืองของฝ่ายอาณาจักร 
ท าให้ความรู้ความเชื่ออ่ืนใดที่ไม่สอดคล้องกับคริสตจักรได้ถูกปราบปรามและสูญหายไปจ านวนมาก 
 โหราศาสตร์ก็ไม่รอดพ้นชะตากรรมดังกล่าวเช่นกัน คริสตจักรได้ถือว่าโหราศาสตร์เป็น 
ความเชื่อของพวกนอกศาสนาที่จะต้องถูกปราบปราม โดยเฉพาะเซนต์ออกุสติน (St. Augustine ค.ศ. 
354 - 430) ได้วิพากษ์วิจารณ์โหราศาสตร์อย่างรุนแรงและได้ผล (เซนต์ออกุสตินเคยศึกษา
โหราศาสตร์ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นชาวคริสต์) ท่านกล่าวว่า ถ้านักโหราศาสตร์บอกว่าดวงดาว
ก าหนดการกระท าของมนุษย์ แปลว่า มนุษย์เกิดมามีโชคชะตาที่ลิขิตเอาไว้แล้ว ซึ่งขัดกับหลัก Free 
Will ที่เป็นหัวใจของคริสตศาสนา (มนุษย์สามารถเลือกที่จะศรัทธาในพระเจ้า ซึ่งจะท าให้โชคชะตา
เปลี่ยนไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้) แต่หากนักโหราศาสตร์บอกว่าดวงดาวไม่เป็นเหตุของ 
การกระท าของมนุษย์ โหราศาสตร์ก็ไม่มีความหมาย นอกจากนี้ ท่านยังบอกอีกว่า ถ้านักโหราศาสตร์
พยากรณ์ได้อย่างแม่นย า นั่นเป็นเพราะถูกปีศาจดลใจ เพ่ือให้มนุษย์ยอมรับชะตาลิขิต ไม่ใช่ยอมรับ
ศรัทธาในพระเจ้า 



39 
 

 แม้ว่าคริสตจักรในขณะนั้นเป็นศัตรูคนส าคัญของโหราศาสตร์ แต่ขณะเดียวกันการเกิดขึ้น
ของพระเยซูก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เช่นกัน โหราจารย์ (The Magi) ชาวเปอร์เซีย 3 คนได้
มองเห็นดาวแห่งเบธเลเฮม (Star of Bethlehem) ท าให้พยากรณ์ว่าจะมีกษัตริย์ชาวยิวมาเกิด  
จึงเดินทางมานมัสการพระกุมารเยซู จากค าพยากรณ์นี้ท าให้พระเจ้าแฮโรดสั่งประหารเด็กอายุสอง
ขวบลงมาในบ้านเบธเลเฮมและใกล้เคียงทั้งสิ้น เพ่ือไม่ให้มาแย่งชิงบัลลังก์จากพระองค์ไปได้ ในเรื่องนี้ 
โจฮันส์ เคปเลอร์ นักดาราศาสตร์และนักโหราศาสตร์คนส าคัญได้ค้นคว้าและระบุว่าดาวแห่งเบธเลเฮม 
คือ มหาผัสสะ (Great Conjunction) หรือการกุมกันของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ ถึง 3 ครั้งในปีนั้น 
 อย่างไรก็ตาม ด้วยทัศนคติในแง่ลบที่คริสตจักรมีต่อโหราศาสตร์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพวก
นอกศาสนา ท าให้โหราศาสตร์แทบจะสาบสูญไปในยุคมืดภายหลังอาณาจักรโรมันถูกท าลายโดย  
อนารยชนในปี ค.ศ. 410 แต่โหราศาสตร์กลับไปรุ่งเรืองในอาณาจักรอิสลาม ซึ่งเป็นความรู้ที่ถ่ายทอด
ผ่านทางนักโหราศาสตร์ชาวเปอร์เซีย อาหรับ และยิว ต าราโหราศาสตร์ในยุคกรีกจ านวนมากได้มี 
การแปลออกเป็นภาษาอาหรับ 
 ในตอนปลายของยุคกลาง นักโหราศาสตร์ในยุโรปได้เริ่มกลับมาเรียนรู้จากชาวอาหรับอีก
ครั้ง ในศตวรรษที่ 12 ต าราวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์ภาษาอาหรับได้รับการแปลเป็นภาษาละติน
อีกครั้ง รวมถึงต าราเตเตราบิบลอสที่ได้รับการแปลกลับมาเมื่อ ค.ศ. 1138 ในยุคนี้ จักรวาลแบบ  
ปโตเลมี (โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล) และหลักเหตุผลแบบอริสโตเติลได้กลับมาประนีประนอม
กับศาสนจักร และท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้โหราศาสตร์ได้อีกครั้ง เซนต์โธมัส อควินาส  
(St. Thomas Aquinas ค.ศ. 1225 - 1274) ได้ยอมรับว่า โหราศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้ในระดับ 
กายภายนอก แต่ระดับวิญญาณนั้น ท่านบอกว่ามนุษย์ยังมีอ านาจเหนืออิทธิพลดวงดาวตามหลัก 
Free Will 
 โหราศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance Period) 
 ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการได้เริ่มต้นในอิตาลี โดยการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการต่าง ๆ ที่เคยถูกมอง
ว่า เป็นพวกนอกศาสนากลับมาอีกครั้งหนึ่ง เช่น วิทยาการของกรีก เป็นต้น นักปรัชญายุคนี้ที่ส าคัญ
อย่าง มาร์ซิลิโอ ฟิซิโน (Marsilio Ficino ค.ศ. 1433 - 1499) ได้สอนโหราศาสตร์การแพทย์ และได้
พัฒนาการรักษาโรคโดยใช้ดนตรีและโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการ “As above, so 
below” มาใช้ รวมถึงท่านได้น าโหราศาสตร์ไปใช้ร่วมกับเวทมนตร์ผ่านทางพิธีกรรมและเครื่องราง
ของขลังต่าง ๆ  
 นอกจากการน าโหราศาสตร์ไปผสมกับเวทมนตร์แล้ว นักโหราศาสตร์ยุคนี้ยังใช้ภาษา
สัญลักษณ์ในการพยากรณ์ อย่างเช่น นอสตราดามุส (Nostradamus ค.ศ. 1503 - 1566) ได้สังเกต
วงรอบ 20 ปีของมหาผัสสะระหว่างดาวพฤหัสและดาวเสาร์เพ่ือพยากรณ์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ผ่าน
ทางค าพยากรณ์ของเขา 
 ในยุคนี้ โหราศาสตร์ได้พัฒนาไปสู่ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และเป็นที่แพร่หลายในหมู่
กษัตริย์และผู้น าทางศาสนา จอห์น ดี (John Dee) ได้วางฤกษ์วันพระราชพิธีราชาภิเษกของ 
พระราชินีอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ โดยวางให้อาทิตย์ ศุกร์ และพฤหัส ท ามุมดีต่อดาวก าเนิดของ
พระองค์ ส่งผลให้พระราชินีทรงครองราชย์ยาวนานถึง 44 ปี 
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 โจฮันส์ เคปเลอร์ (Johannes Kepler ค.ศ. 1571 - 1630) นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่  
ได้พัฒนาทฤษฎีวงโคจรของดาวเคราะห์ใหม่ ท าให้การค านวณปฏิทินดาวแม่นย าขึ้น นอกจากนี้  
เคปเลอร์ยังเป็นนักโหราศาสตร์ที่พยายามปฏิวัติวงการโหราศาสตร์จากความไม่มีเหตุผลไปสู่ความเป็น
เหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้น 
 นักโหราศาสตร์ชื่อก้องอีกท่านหนึ่งในศตวรรษที่ 17 คือ ท่านวิลเลียม ลิลลี่ (William Lilly 
ค.ศ. 1602 - 1681) ได้แต่งต ารา Christian Astrology ขึ้น เพ่ือบอกว่าโหราศาสตร์ที่แท้จริงแล้วจะ
สอดคล้องกับหลัก Free Will ของคริสตศาสนา และท่านยังได้เขียนหลักโหราศาสตร์กาลชะตา 
(Horary Astrology) ในต าราเล่มดังกล่าวด้วย นอกจากโหราศาสตร์กาลชะตาแล้ว ท่านยังเป็น
ปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์บ้านเมือง (Mundane Astrology) โดยได้พยากรณ์สงครามกลางเมือง
ของอังกฤษ และที่ส าคัญท่านได้พยากรณ์เหตุการณ์กาฬโรคระบาดและไฟไหม้ใหญ่ในกรุงลอนดอน
ล่วงหน้าถึง 15 ปี 
 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพการพยากรณ์เหตุการณ์กาฬโรคระบาดและไฟไหม้ใหญ่ในกรุงลอนดอน 
 

 ถ้าจะให้สรุปจุดเด่นของโหราศาสตร์ยุค Renaissance นั่นคือ เป็นยุคที่มีการน า
โหราศาสตร์ไปประยุกต์กับเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemy) 
การแพทย์ เวทมนตร์ ฯลฯ ท าให้โหราศาสตร์ดูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไป แม้ว่าจะมีนักโหราศาสตร์
ชั้นน าบางท่านพยายามท าให้โหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ก็ดูจะเป็นส่วนน้อยเท่านั้น นี่ส่งผลให้
เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการตื่นรู้หรือ Age of Enlightenment (ศตวรรษที่ 18 - 19) ชนชั้นน าใน
ยุโรปจึงมองข้ามโหราศาสตร์ไป จนเหลือเพียงแค่เป็นเรื่องราวแบบต านานและปฏิทินโหรทั่วไปเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม นักโหราศาสตร์ชั้นน าก็ยังมีอยู่อย่างสม่ าเสมอ เช่น ราฟาเอล (Raphael หรือชื่อจริง 
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R.C. Smith ค.ศ. 1795 - 1832) ผู้ก าเนิดปฏิทินโหร (Raphael’s Ephemeris) ตั้งแต่ ค.ศ. 1821 
และยังคงพิมพ์อยู่จนถึงปัจจุบัน (Robert Hand, 1996) 
 โหราศาสตร์ยุคใหม่ (Modern Period) 
 เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 นักโหราศาสตร์ได้พัฒนาความรู้โดยน าความรู้จิตวิทยามาผสม
มากยิ่งขึ้น เช่น อลัน ลีโอ (Alan Leo หรือชื่อจริง W.F. Allen ค.ศ. 1860 - 1917), คาร์ล จุง (Carl 
Jung ค.ศ. 1875 - 1961) ฯลฯ ในเยอรมัน ท่านอัลเฟรด วิตเตอ (Alfred Witte) ได้น าความรู้
โหราศาสตร์ยุคนั้นมาขัดเกลาตกแต่ง ตัดเอากระพ้ีออกไปให้เหลือแต่แก่น ต่อยอดหลักการที่ดีออกไป 
ก่อก าเนิดเป็นโหราศาสตร์ส านักฮัมบูร์ก และเผยแพร่มายังสหรัฐอเมริกาในชื่อโหราศาสตร์ยูเรเนียน 
 ในแง่ของคนทั่วไปนั้น โหราศาสตร์ได้เปิดตัวสู่คนทั่วไปผ่านการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ของสื่อต่าง ๆ เริ่มต้นจากคอลัมน์ดวงชะตาจากราศีในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ท าให้คนทั่วไปรู้จัก
โหราศาสตร์ไปในวงกว้างอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในอดีต  
 และเมื่อมาถึงศตวรรษที่ 21 อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นสื่อที่ท าให้คนเข้าถึงโหราศาสตร์ได้
ง่ายกว่าในอดีตอย่างมาก เห็นได้จากค าว่า “ดูดวง” กลายเป็นค าค้นหาที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรก
ตลอดกาลในเมืองไทย จนท าให้หลายครั้ง โหราศาสตร์กลายเป็นความบันเทิง มากกว่าเป็นเรื่องจริงจัง 
ซึ่งในบางแง่มุมดูคล้ายกับโหราศาสตร์ยุค Renaissance ที่ดูเหมือนเฟ่ืองฟู แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ
ความเสื่อมเช่นกัน เว็บไซต์ Horauranian.com ของเรา ได้ถือก าเนิดขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้ความรู้
โหราศาสตร์ที่เป็นวิชาการจริง ๆ ได้เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และหวังว่า
โหราศาสตร์จะยังคงวิวัฒนาการต่อไปเพ่ือให้มนุษย์เข้าใจและรู้จักใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจังหวะของ
ท้องฟ้านั่นเอง 
 
แนวคิดที่แฝงอยู่เบื้องหลังโหราศาสตร์: โหราศาสตร์กับดาราศาสตร์  
 ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปอาจมองว่า โหราศาสตร์ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์เลย  
แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การศึกษาโหราศาสตร์นับเป็นจุดก าเนิดของวิชาดาราศาสตร์ ดังนั้นจึงไม่อาจ
ปฏิเสธว่าโหราศาสตร์มีความเกี่ยวพันกับดาราศาสตร์ดังจะเห็นได้ว่าพัฒนาการของโหราศาสตร์เริ่มมา
จากการเฝ้าสังเกตการณ์ปรากฏการณ์บนฟากฟ้า ร่วมกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลก จนน าไปสู่การวางหลักเกณฑ์ที่ใช้สังเกตปรากฏการณ์บนฟากฟ้า 
 เริ่มจากการแบ่งกลุ่มดาว 12 ราศี คือ กลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม กลุ่มดาว 12 ราศี บางที
เรียกว่า กลุ่มดาว 12 นักษัตร เพราะ 11 กลุ่มเป็นสัตว์จริงหรือสัตว์สมมุติ อีก 1 กลุ่มเป็นสิ่งของ  คือ 
ตาชั่ง กลุ่ม 12 ราศี มีชื่อตามเดือนทั้ง 12 เริ่มนับจากราศีเมษ (แกะตัวผู้) ไปตามล าดับ จนถึง ราศีมีน 
(กลุ่มดาวปลา) เป็นราศีสุดท้าย 
 การหมุนรอบตัวเองของโลก ท าให้เกิดกลางวัน กลางคืน การโคจรของโลก รอบดวงอาทิตย์  
ท าให้เวลาและฤดูกาลผ่านไป โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบ กินเวลา 1 ปี ขณะที่โลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนั้น เมื่อเราสังเกตดูการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์  
เราจะเห็น ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปตามกลุ่มดาวกลุ่มต่าง ๆ กลางท้องฟ้า เส้นทางท่ีดวงอาทิตย์ปรากฏ
โคจรไปบนท้องฟ้าผ่านกลุ่มดาวต่าง ๆ ในรอบปีหนึ่งนั้น เรียกว่า เส้นสุริยวิถี (Ecliptic) เส้นนี้พาดจาก
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ขอบฟ้าทิศตะวันออกผ่านกลางฟ้าเหนือศีรษะไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตก บรรดาดวงอาทิตย์  
ดวงจันทร์ และดาวนพเคราะห์ต่างก็เคลื่อนที่ในแนวแถบเส้นสุริยวิถี (Ecliptic) นี้ทั้งสิ้น 
 กลุ่มดาว 12 ราศี คือ กลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่มที่ปรากฏอยู่ตามแนวเส้นสุริยวิถี (Ecliptic)  
โดยแบ่งเป็นแถบกว้าง 16 องศา (วัดจากเส้นไปข้างละ 8 องศา) รอบท้องฟ้าออกเป็น 12 ส่วน แต่ละ
ส่วนกว้าง 30 องศา ทุกราศีมีดาวฤกษ์ประจ าอยู่ 1 กลุ่ม จึงเรียกกลุ่มดาว 12 ราศี เวลาดูในท้องฟ้า  
จะเห็นกลุ่มดาว 12 ราศีเรียงตามล าดับ จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก กลุ่มดาว 12 ราศีนี้ เป็นจักร
วงกลมของสัตว์ เพราะว่า 11 กลุ่ม เป็นกลุ่มดาวที่แทนสัตว์จริงหรือสัตว์สมมุติ มีกลุ่มดาวที่ไม่ใช้สัตว์ 
คือ กลุ่มดาวราศีตุลย์หรือกลุ่มดาวคันชั่ง (Libra) อันหมายถึง ตราชูแห่งความเที่ยงธรรม 
 เมื่อประมาณ 150 ปีก่อนคริสตศักราช นักดาราศาสตร์ชาติกรีก  ชื่อ ฮิปปาชัส 
(Hipparchus) ได้แบ่งกลุ่มดาวแถบเส้น Ecliptic ออกเป็น 12 กลุ่ม โดยตั้งแต่ จากจุดวันวสันตวิษุวัต 
(Vernal Equinox) ซี่งเป็นจุดตัดจุดแรกของเส้นสุริยุปราคา (Ecliptic) กับเส้นศูนย์สูตรบนท้องฟ้า 
(Celestial Equator) เมื่อนับจากจุดวันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ตามแถบแนวเส้นสุริยวิถี 
(Ecliptic) ไปทางทิศตะวันออก ช่องละ 30 องศา จะได้ 12 ช่องพอดี ช่องแรก คือ ราศีที่ 1 คือ ราศี
เมษ กลุ่มดาวแกะ ซึ่งกลุ่มดาวกลุ่มนี้ได้ชื่อว่า “ผู้น าแห่งกลุ่มดาว 12 ราศี” กลุ่มดาวราศีที่ 12 คือ 
กลุ่มดาวปลา หรือ ราศีมีน 
 เนื่องจากแกนของโลกไม่ได้ชี้ตรงไปที่ดาวเหนือตลอดเวลา การหมุนของโลกมีอาการส่าย  
คล้าย ๆ กับลูกข่าง การส่ายของโลกเป็นผลเนื่องมาจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ที่มี
ต่อโลก ท าให้แกนของโลกส่ายไป ฉะนั้นวันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) จึงถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของ
กลุ่มดาว 12 ราศี คือ ในวันที่ 12 มีนาคม ดวงอาทิตย์เริ่มยกเข้าสู่ราศีเมษนั้น ก็ไม่ตรงกับที่ฮิปปาชัส 
(Hipparchus) ได้จัดแบ่งไว้ เพราะฮิปปาชัสไม่ได้ค านึงถึงความเป็นจริงเรื่องการส่ายของโลก ฉะนั้นใน
ปัจจุบันนี้ จึงปรากฏว่ากลุ่มดาว 12 ราศี ไม่ได้ตรงตามที่ได้ตั้งไว้เมื่อ 2,000 ปี ก่อน คือ เมื่อ 2,000 ปี
ก่อน จุดตัดของเส้นสุริยวิถี Ecliptic กับเส้นศูนย์สูตร Equator ซึ่งเรียกว่า วิษุวัต (Equinox) เริ่มต้นที่
ราศีเมษกลุ่มดาวแกะและราศีตุลย์ กลุ่มดาวคันชั่ง แต่ในปัจจุบันผลการส่ายของโลก พบว่า จุดวิษุวัต 
(Equinox) นั้น ต้ังต้นที่ กลุ่มดาวปลา ราศีมีนและกลุ่มดาวหญิงพรหมจารี ราศีกันย์ (ไม่ได้ตั้งต้นที่ 
กลุ่มดาวแกะ ราศีเมษ และกลุ่มดาวคันชั่ง ราศีตุลย์) นั้นก็คือ กลุ่มดาว 12 ราศี ปรากฏเคลื่อนที่
ล่วงหน้าไปกว่าความเป็นจริงถึง 30 องศา หมายความง่าย ๆ ว่า ในวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งถือว่าเป็นวัน
เริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ ดวงอาทิตย์เริ่มยกเข้าสู่ราศีเมษนั้น ความจริงแล้วดวงอาทิตย์พ่ึงจะเข้าสู่ราศีมีน คือ 
กลุ่มดาวปลา ดวงอาทิตย์ยังไม่ได้ยกเข้าสู่ราศีเมษ จนกว่าจะถึงปลายเดือนเมษายน 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า คนไทยแต่โบราณกาล จึงถือเอาเดือนเมษายนเป็นเดือนขึ้นปีใหม่ (วันที่ 
13 เมษายน คือ วันสงกรานต์ นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย) วันขึ้นปีใหม่ของไทยใกล้เคียงกับวันตั้งต้น
ปีใหม่ของนักดาราศาสตร์ คือ วันที่ 21 มีนาคม ในวันนี้นักโหราศาสตร์ถือว่า ดวงอาทิตย์เริ่มยกเข้าสู่
ราศีเมษ คือ ดวงอาทิตย์ปรากฏ โคจรอยู่ในกลุ่มดาวแกะ แต่ทางนักดาราศาสตร์ถือว่า วันที่  
21 มีนาคม เป็นวันเริ่ม เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ พืชเริ่มผลิใบ แตกกิ่งก้านสาขา เมล็ดพืชที่หว่านไว้เริ่มงอก 
เป็นวันตั้งต้นชีวิตใหม่ประจ าปี ในวันที่ 21 มีนาคม ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ ผ่านจุดตัดของเส้น
ศูนย์สูตร และเส้นวิถีสุริยะ จุดนี้เรียกว่าวันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ทุกชาติทุกภาษา ตั้งต้น
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กลุ่มดาว 12 ราศีเหมือนกันหมด คือ ให้กลุ่มดาวแกะ (ราศีเมษ) เป็นราศีที่ 1 และกลุ่มดาวปลา  
ราศีมีน เป็นราศีสุดท้าย 
 
บทบาทและสถานะของโหราศาสตร์ 
 โหราศาสตร์ พัฒนาจากการศึกษาทางดาราศาสตร์โดยมุ่งประโยชน์เพ่ือการพยากรณ์
เพราะมนุษย์ในครั้งอดีตกาลไม่อาจบังคับธรรมชาติได้ จึงต้องหาวิธีอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วย 
ความพยายามรู้จัก และเข้าใจธรรมชาติ การศึกษาการเคลื่อนไหวโยกย้ายของดวงดาวจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของความพยายามเข้าใจธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาลต่าง ๆ อันน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใน 
การพยากรณ์ ดังจะเห็นได้จาก มหาฤษีวราหะมิหิรา ราชปุโรหิตในราชส านักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์  
เมารยะ ผู้เขียนคัมภีร์พฤหัสบดีชาดก และคัมภีร์อ่ืน ๆ ในวิชาโหราศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 505 
หรือประมาณ 1400 กว่าปีมาแล้ว เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ต้องน ามาใช้ส าหรับกษัตริย์ที่ปกครอง
แผ่นดินเท่านั้น ในการเป็นโหราจารย์นั้น จะต้องมีจรรยาบรรณ (Canons) มากมายหลายประการ
นอกจากความรู้ชนิดที่เรียกกันว่าจับเอาจักรวาลมาไว้ในก ามือ  
 องค์ความรู้เหล่านี้ถูกน าไปใช้ภายในขอบเขตของวิชาโหราศาสตร์ (The Science of 
Astrology) มีวิชาที่แบ่งแยกออกไปหลายสาขา และท่ีแบ่งออกเป็นหัวข้อ หรือประเภทที่ส าคัญที่สุดมี
อยู่ 3 สาขาที่เรียกว่า ขันธะ คือ คณิตะ หรือตันตระ กาลเวลา (โหรา) และอังคะวินิจฉัย หลักเกณฑ์
และบทบัญญัติต่าง ๆ ของสาขาวิชาเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมไว้ในพระคัมภีร์อันเรียกว่า สังทิตา หรือสรรพ
นิพนธ์ ที่เขียนโดยมหาฤษีผู้เรียนรู้ 
 สาขาแรก หรือขันธะ ที่เรียกว่า ตันตระ นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวที่
จะต้องโคจรผ่านจักรราศีต่าง ๆ โดยใช้วิธีการค านวน 
 สาขาที่สอง เกี่ยวกับกาลเวลา (โหรา) ที่เรียกกันว่า วิชาเกี่ยวกับการน าเอากาลเวลามาใช้
ส าหรับการท านายเหตุการณ์ที่เรียกว่า วิชาโหราศาสตร์ 
 สาขาที่สาม เรียกว่า อังคะวินิจฉัย ได้แก่ วิชาว่าด้วยการพิจารณาถึงกิ่งก้านสาขาของผลที่
เกิดจากการโคจรของดวงดาวและกาลเวลาในระยะหนึ่ง ๆ นั้นมาใช้ในรูปของการอธิบายหลักเกณฑ์ 
การวินิจฉัยพิจารณา โดยค านวนหาลัคนาเกิดและภพอ่ืน ๆ ในดวงชะตาก าเนิดของบุคคล 
 ข้อความส่วนหนึ่งจาก คัมภีร์ พฤหัสบด์สังหิตา ของมหาฤษีวราหะมิหิรา อันอธิบายถึง  
การเริ่มต้นเรียนวิชาโหราศาสตร์ ผู้ศึกษาต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ทั้งหมด หลักเกณฑ์ที่นักโหราศาสตร์
ต้องเรียนรู้ในสมัยนั้น มหาฤษีวราหะมิหิรา ได้กล่าวไว้ในโศลกหนึ่งดังนี้ 
 

   “นอกเหนือไปจากการค านวณทางดาราศาสตร์แล้ว นักโหราศาสตร์จะต้อง
มีความเชี่ยวชาญเรื่องกาลเวลาที่แบ่งเป็นระยะ เช่น จ านวนของยุคหนึ่ง  ๆ  
ปีหนึ่ง ๆ ระยะการเปลี่ยนฤดูกาล (Solstice) ระยะเวลา 2 เดือน 1 เดือน 15 วัน 
(ปักษ์) กลางคืนและกลางวัน จับเวลาเป็นรายหนึ่งชั่วโมง และครึ่งชั่วโมง มูหูรูตะ
หรือระยะเวลาหนึ่งในจ านวน 48 นาที และ 24 นาที  รวมถึงระยะหนึ่งของลม
หายใจเข้าออก... และจ านวนเวลาที่แบ่งซอยอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับการรู้จักเส้นสุริย
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วิถี ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ในหลักวิชาการค านวณ อันเรียกว่า สิทธานตะทั้ง 
5 คัมภีร์ของฤาษี...” 

 
 ดังนั้น โหราศาสตร์จึงเป็นวิทยาการที่เกี่ยวกับกาลเวลา ทุกระยะเวลาที่ผ่านไป เพราะ 
การโคจรของดวงดาวนั้นมีความหมายที่ส าคัญต่อการน ามาท านายทายทัก 
 การดูดวงดูยังไง ผู้ เขียนแยกระหว่างการพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ ว่าคือ  การดู
ความสัมพันธ์ของดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลกับการพยากรณ์แบบอ่ืน ๆ ที่ผู้เขียนเรียกว่า การดูดวง
ที่ไม่ใช่โหราศาสตร์ เช่น การพยากรณด์้วยไพ่ยิปซี การใช้จิตสัมผัส เป็นต้น 
 ในทางโหราศาสตร์มีวิธีการค านวนตามระบบราศี คือ ระบบสายนะ (Tropical Zodiac) 
อ้างอิงการเปลี่ยนราศีจากฤดูกาล โดยเริ่มนับราศีเมษในวันที่พระอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร 
กลางวันและกลางคืนมีเวลาเท่ากัน ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 22 นิรายนะ (Sidereal Zodiac) โดย
จะเริ่มนับราศีเมษ ในวันที่ 13 เมษายน ตามต าราอินเดียจะอ้างอิงการเปลี่ยนราศีจากดาวบนท้องฟ้า 
หากใช้โลกเป็นศูนย์กลางและมองว่า พระอาทิตย์โคจรรอบโลก ในแต่ละเดือน ดวงอาทิตย์จะมี 
การเคลื่อนไหวผ่านราศี โดยใช้เวลา 1 ปีในการย่างทั้ง 12 ราศ ี
 

 
 

ภาพที่ 6 โหราศาสตร์กับวิธีการค านวนตามระบบราศี 
 
 จะเห็นได้ว่า วิธีการค านวนปฏิทินทั้ง 2 ระบบมีความแตกต่างกันตั้งแต่วิธีการ ตลอดจน
ผลลัพธ์ที่ได้ก็แตกต่างกัน กล่าวคือ ผลต่างอ่ืน ๆ ของปฏิทินทั้งสองระบบนี้ 
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ตารางที่ 1 วิธีการค านวน ความแตกต่าง และผลลัพธ์ของปฏิทินโหราศาสตร์ทั้ง 2 ระบบ 
 

รายละเอียด 
1. ปฏิทินดาราศาสตร์- 

ลาหิรีของอินเดีย 
2. ปฏิทินสุริยาตร์ของไทย 

หลักการค านวณ ใช้การหลักดาราศาสตร์ของ
องค์การนาซา NASA ต าแหน่ง
ดวงดาวตรงตามความจริงบน
ท้องฟ้า 

ใช้เกณฑ์จากคัมภีร์สุริยาตร์
ต าแหน่งดวงดาวจะไม่ตรงตาม
ความจริงบนท้องฟ้า 

ลัคนา Ascendant  
องศาลัคนา 

มีวิธีค านวณแบบเดียว และผล
จะตรงตามต าแหน่งองศาจริง
ของราศีท่ีขึ้นทางขอบฟ้าทาง 
ทิศตะวันออกขณะที่เจ้าชาตา
เกิด 

ขึ้นอยู่กับวิธีการวางลัคนา 
แบบสุริยาตร์ ซึ่งมีวิธีแตกต่างกัน 
มากกว่า 6 วิธี แต่ละวิธีก็ให้ 
ผลต่างกัน 

ราศีลัคนา มีความแม่นย าถูกต้องตามหลัก
ดาราศาสตร์และตรงกับราศี 
บนท้องฟ้า 

มีผลแตกต่างคลาดเคลื่อน
ประมาณ +/- 1ราศี (30 องศา / 
1 ราศี) เพราะใช้อันโตนาฑี 
คนละแบบ 

นวางศ์ / ตรียางค์ ถูกต้องตามจุดองศาของลัคนา คลาดเคลื่อน 
อาณาเขตเรือนชาตา / ราศี ใช้อันโตนาฑี ระหว่าง 102 - 

132 นาท ี/ ราศี 
ใช้อันโตนาฑี ระหว่าง 96 - 168 
นาท ี/ ราศี 

ลัคนาเสวยฤกษ์ ถูกต้องตามต าแหน่งกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้า (13 องศา 20 
ลิปดา / ฤกษ์) 

มีความคลาดเคลื่อนประมาณ  
4 - 17 องศา ผลท าให้ลัคนา
เสวยฤกษ์ต่างจากแบบที่ 1 

ดาวเคราะห์ ต าแหน่งดาวเคราะห์ทุกดวงตรง
ตามต าแหน่งจริงบนท้องฟ้าใน
ขณะนั้น ๆ 

มีความคลาดเคลื่อนในระดับ
องศา และบางดาวเคราะห์ เช่น 
ดาวพุธ ดาวศุกร์ มีความคลาด
เคลื่อนมากถึง 4 - 15 องศา  
จนบางครั้งสถิตในราศีต่างกับ
ราศีในแบบที่ 1 

จันทร์เสวยฤกษ์ ใช้ปฏิทินดาราศาสตร์ใน 
การค านวณ 

ใช้การอ้างอิงจากแบบที่ 1 

อายนางศะ นิยมใช้ของลาหิรี (อินเดีย) ใช้ค่าราศีวัฏจักรแทนค่าอาย 
นางศะโดยใช้ 0 - 27 องศา 
ในรอบ 1800 ปี 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

รายละเอียด 
1. ปฏิทินดาราศาสตร์- 

ลาหิรีของอินเดีย 
2. ปฏิทินสุริยาตร์ของไทย 

การค านวณการเกิดคราส แม่นย าถูกต้อง ใช้ร่วมกับคัมภีร์สารัมภ์  
มีความคลาดเคลื่อนบ้าง 
ใกล้เคียงบ้าง ไม่แน่นอน 

เวลา/สถานที่ในการค านวณ ค านวณเวลาท้องถิ่นจริง ตาม
เส้น Lat-Long (เวลานักษัตร) 

ใช้วิธีตัดเวลาท้องถิ่นอ้างอิงจาก
เวลามาตรฐานประเทศไทย 

 
 ผู้ที่จะประกอบพิธีกรรมอันเป็นงานมงคลต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน ปลูกบ้าน หรือ การขึ้น
บ้านใหม่ หากจะให้ดี โบราณาจารย์ท่านแนะน าให้เลือกและยกเว้นการประกอบพิธี โดยให้ดูวันทั้ง  
7 คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ว่าตรงกับวันขึ้น - วัน
แรมกี่ค่ าในทุกเดือน ส่วนเวลาควรเลือกและยกเว้นในพิจารณาถึงยามดี ประกอบกับค าท านายว่า  
ดีหรือร้าย (ถ้าดีให้ท า ถ้าร้ายให้ละเว้น) ถึงแม้ว่าจะเป็นวันอ าฤตโชค แต่ตรงกับวันจมก็ให้ละเว้น  
การประกอบพิธีต่าง ๆ นอกจากนี้ในการค านวนทางโหราศาสตร์ ตั้งแต่การพยากรณ์ตลอดจน 
การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ยังต้องค านึงถึงฤกษ์ยามอีกด้วยที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1. ทลิทโทฤกษ์  
  มักเริ่มต้นชีวิตจากเป็นผู้ร ่ารวย เป็นลูกผู้มีอันจะกิน แต่เป็นคนสุรุ่ยสุร่าย เก่งในการใช้
จ่าย ชอบเลี้ยงผู้อ่ืน มากกว่าจะให้คนอ่ืนเลี้ยง ถ้าอยู่นวางศ์ที่ 4 ซึ่งติดกับมหัทธโนฤกษ์ ก็จะมีผลใน
การใช้จ่ายดีขึ้นกว่านวางศ์อ่ืน เพราะการใช้จ่ายจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผล ถ้าอยู่ยิ่งใกล้สมโณ
ฤกษ์ยิ่งล าบาก ผู้เกิดฤกษ์นี้มีโอกาสล่มจมได้ง่าย 
  2. มหัทธโณฤกษ์  
  มักเป็นผู้ตะหนี่ถี่ เหนียว คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะจ่าย ลงทุนอย่างระมัดระวัง  
โดยพิจารณาว่าจะต้องได้ก าไรคุ้มหรือสูงกว่าทุนเป็นจ านวนมาก ผู้เกิดฤกษ์นี้มักร ่ารวยไม่เดือดร้อน
เรื่องการเงิน 
  3. โจโรฤกษ์  
  นิสัยชอบเอาเปรียบ อาจถึงขนาดชอบลักเล็กลักน้อย ฉลาด รู้ทางหนีทีไล่ เก่งใน 
การกีฬา กรีฑา การสอบแข่งขันทุกกรณี การสอบชิงทุนทุกกรณี การเสนอราคา ถ้าลัคณาและ  
พระเคราะห์ หลายองค์เสวยฤกษ์นี้ กับเพชฌฆาตฤกษ์เป็นส่วนใหญ่ อาจเป็นโจรปล้น และฆ่า ถ้าเป็น
ลูกกษัตริย์หรือมนตรีชั้นสูงอาจถึงแย่งราชสมบัติหรือก่อการกบฎ ปฏิวัติ แย่งราชอาณาจักร 
  4. ภูมิปาโลฤกษ์  
  มักเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถ้าเป็นผู้น้อยก็เป็นคนที่มีความสามารถสูงเป็นที่ไว้วางใจ
ของผู้ใหญ่ จนได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นเป็นผู้ใหญ่ภายในวันอันสมควร มีอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้านเรือน 
ร้านค้าอาคาร อาจเป็นนักจัดสรรที่ดินและอาคารก็ได้ ผู้เกิดฤกษ์นี้มักมีหลักฐานดีทุกราย 
  



47 
 

  5. เทศาตรีฤกษ์  
  แปลว่า “ฤกษ์ข้ามถิ่น” ผู้เกิดฤกษ์นี้ ถ้าท ามาหากินในถิ่นก าเนิดมักไม่ไคร่ดี ต้องไป 
ท ามาหากินอยู่ต่างถิ่น หรือต่างประเทศจึงจะดี โดยมากเป็นพ่อค้า อีกชื่อหนึ่งเรียก “เวสิโยฤกษ์” 
แปลว่า “หญิงแพศยา” หมายถึง ผู้หญิงท าการค้า ถ้าสตรีใดมีลัคนาและดาวเจ้าเรือนเสวยฤกษ์นี้
หลายองค์ อาจค้าขายเลยเถิดไปถึงขายตัวได้ 
  6. เทวีฤกษ์  
  ผู้ที่เกิดฤกษ์นี้เป็นคนมีเสน่ห์ มักได้คู่ครองดี มีหลักฐานมั่นคงเพราะคู่ครอง ประสบ
ความส าเร็จเพราะคนต่างเพศ จะท าการใดถ้ามีหุ้นส่วนหรือคู่คิดเป็นคนต่างเพศ จะเจริญรวดเร็วกว่า 
ท าร่วมกับเพศเดียวกัน 
  7. เพชฌฆาตฤกษ์  
  เป็นคนเด็ดขาด ใจเหี้ยม พูดจริงท าจริง ฆ่าเป็นฆ่ากัน มักเป็นนายพราน เป็นทหาร 
ต ารวจ หรือเพชฌฆาต เป็นมือปืน เป็นผู้ตัดสินใจเฉียบขาด ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็น
ตามผู้อื่นได้ง่าย ๆ 
  8. ราชาฤกษ์  
  เป็นหัวหน้าคนอื่น ถ้ามีชาติวุฒิสูงอาจได้ราชสมบัติ อาจเป็นนายกรัฐมนตรี ประธานสภา 
หรืออธิบดี หัวหน้ากอง ตลอดจนอาจจะเป็นหัวหน้าภารโรง ตามแต่วาสนาดวงก าเนิด 
  9. สมโณฤกษ์  
  ชอบที่จะท าแต่งานสงบ เรียบ ๆ ไม่ผาดโผน ไม่เหมาะแก่การแข่งขันใด ๆ ทั้งสิ้น เหมาะ
แก่การเป็นสมณะ นักพรต นักบวช หรือผู้บ าเพ็ญทางจิต อาจส าเร็จฌานมีอิทธิฤกษ์ได้ ถ้าท ามาหากิน 
ทางโลก ท าอะไรโลดโผน เกินไปจะประสบความวิบัติ ไม่เหมาะแก่การเป็นนักการเมือง 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับพุทธศาสนา 
 โหราศาสตร์กับพุทธศาสนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ ว่ากันว่า พระพุทธเจ้าขณะที่ยัง
ทรงเป็นมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์ พระราชบิดาหวังจะให้ปกครองแผ่นดินต่อไป จึงได้
โปรดให้พระราชโอรสศึกษาวิชาการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้น ตามประวัติบ่งว่า “ศิลปะศาสตร”์ ศึกษา
จบถึง 18 สาขา ถ้าเทียบกับสมัยปัจจุบัน หมายถึง พระพุทธเจ้าได้ส าเร็จปริญญาโลกหลายสาขา  
ยิ่งกว่าด็อกเตอร์หรือดุษฎีมหาบัณฑิตคนใด ๆ ในยุคนี้ และหากจะพิมพ์นามบัตรมีดีกรีพ่วงท้ายไปด้วย 
ต้องใช้การ์ดแผ่นใหญ่มาก 
 “ศิลปะศาสตร์” ทั้ง 18 สาขานั้นมีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่า พระองค์ทรงศึกษาจนจบทั้ง 
18 สาขา และมีวิชาโหราศาสตร์รวมอยู่ด้วยสาขาหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์ออกบวชและส าเร็จ 
“สพฺพญฺญุตญาณ” ทางศาสนาเพ่ิมอีกสาขาหนึ่ง พระองค์จึงทรงบัญญัติหลักวิชาการต่าง ๆ ลงใน 
“พุทธศาสนา”  
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 ฉะนั้น หลักพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ บางข้อบางประการจึงคล้ายคลึงกับหลักทาง
โหราศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ได้ยึดเอาหลักวิชาการทางโหราศาสตร์มาเป็นแนวพ้ืนฐาน  
ในการบัญญัติวิชาการทางพุทธศาสนาของพระองค์ด้วย ตัวอย่างข้อนี้คือ  หลัก “กาลญฺญุตา” คือ  
จะท าอะไรให้รู้จักกาลเวลาที่เหมาะกัน ตรงกับหลักการ คือ “ฤกษ์” ในทางโหราศาสตร์นั่นเอง 
เพราะว่าการดูฤกษ์นั้น คือการดูเวลาอันเป็นศุภมงคลที่เหมาะสมในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ 
เพ่ือความสุข ความวัฒนาถาวร ความส าเร็จผล และเพ่ือประสิทธิ์ฯ ความเจริญให้ได้ต้องตาม  
ความต้องการนั่นเอง นี่แหละ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับพุทธศาสนา 
 จากการปฏิรูปองค์กรศาสนาในสมัย รัชกาลที่ 5 การนับถือผีค่อย ๆ ถูกขจัดออกไปจาก
ระบบความเชื่อของไทย พุทธศาสนากระแสหลักในเมืองไทยจึงเป็นค าสอนส าหรับปัจเจก โดยไม่มีนัย
ทางสังคมอยู่เลย นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ว่า การอธิบายพระพุทธธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ 
หรือพระธรรมปิฎกจึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เรียกกันว่า  ปัญญาชน 
เพราะอรรกถาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้แสดงมิติทางสังคมของพุทธธรรม และการเฟ่ืองฟูของลัทธิพิธี เช่น 
ลัทธิพิธีเสด็จ รัชกาลที่ 5 ธรรมกาย เป็นต้น 
 
เหตุผลของโหราศาสตร์และศาสนา 
 ข้าพเจ้าเคยได้ยินท่านผู้ใหญ่พูดว่า “ส าหรับพุทธศาสนิกแท้ดูไม่น่ามีความจ าเป็นอะไรที่จะ
ข้องแวะกับโหราศาสตร์” เพราะพุทธศาสนาสอนไว้สมเหตุผลดีที่สุดแล้วว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 
และก็เคยได้ยินพระโหราจารย์แสดงอธิบายว่า โหราศาสตร์เป็นอุปกรณ์ช่วยให้บุคคลท าดี และได้รับ
ผลดีตามค าสอนนั้น 
 ขอยกว่า ทุกคนย่อมอยากได้ดีด้วยกันทั้งนั้น และพยายามประกอบเหตุอันดี ครั้นแล้วก็  
หาประสบผลที่สมใจคาดทุกคนไม่ เพราะผลดีนั้น ๆ มีตั้งร้อยอย่างพันอย่าง และเหตุประกอบอันจะ
น าไปหาผลดีนั้นเล่าก็มีตั้งพันประการ เมื่อไม่ทันทราบรายละเอียดก่อนว่า ประการไหนจะตรงไปให้
ผลดีอย่างไรแก่ตนแน่ก็ต้องเดาสุ่มไปตามเพลง ถ้าผลดีอยู่ทางหนึ่งเหตุที่ประกอบนั้นเลี่ยงไปเสียทาง
หนึ่ง ถึงจะเป็นผลที่ดีก็ย่อมคลาดแคล้วไปจากผลที่หวังไว้ แม้เผอิญได้ผลดีมาใหม่ก็ไม่ใช่ที่ประสงค์
เสมือนเดินทางผิด หากจะถึงที่อ่ืนก็มิใช่ที่มุ่งหมาย โหราศาสตร์เป็นเครื่องส่องทางเดินตรงไปยังสายที่
ต้องการผลโดยไม่ให้เสียเวลาเหลวเปล่า 
 โดยมากมักเข้าใจว่า ผลดี ผลร้าย แห่งการกระท าของบุคคล คือ กรรม หรือจะเรียกว่า 
กุศล และอกุศล ประกอบด้วยก็ไม่ผิด และก็ไม่สนใจค าว่าโชคนั้นมาก ถ้ามีกุศลก็ว่ามีโชค ถ้ามีอกุศลก็
ว่ามีโชคร้าย 
 ในเรื่อง กรรม นี้มีความเห็นแตกต่างกัน ความดีเด่นชัดนั้น คนจ านวนมากยอมรับว่า กรรม 
คือการกระท าที่มีผลถึงขนาด ไม่ใช่แต่เฉพาะท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว กรรม คือ การกระท าที่ให้เกิดเป็น
ผลขึ้น เช่น ปลูกต้นไม้ไว้ก็อาจได้ผลของต้นไม้ หรือเราไปฆ่าเขาตายเขาก็ตามจับเราไปฆ่าเช่นเดียวกัน 
เป็นต้น 
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 คนส่วนมากมักไม่เข้าใจว่า กรรม คือ การกระท าแต่ชาติก่อนที่เชื่อกันว่ามนุษย์จะต้องเวียน
เกิดเวียนตาย เป็นสิ่งที่เคยบันดาลความเป็นไปของคนเราให้ผิดไปกว่าที่เราคาดคะเนไว้มากบ้างน้อย
บ้าง ส่วนอิทธิพลของกรรม บางคนถือว่าจะหลีกเลี่ยงเสียมิได้ เพราะพ่ีน้องท้องเดียวกันยังมีนิสัยและ
เหตุผลต่างกัน 
 ทางโหราศาสตร์เห็นว่า กรรม คือ สิ่งที่เราท าไว้แต่ปางก่อนแต่ลืมเสีย ไม่นึกถึงจนกระทั่ง
พบผลของกรรมนั้น เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดรู้เสียก่อนว่า กรรม คือ สิ่งที่ตนท าไว้แล้วในอดีต จักให้ผลดี
และผลร้ายในเวลานั้นก็อาจแก้พิษร้ายให้น้อยลง และเพ่ิมก าลังแห่งกรรมดีให้บังเกิดผลดียิ่ง  ๆ ขึ้นจน
เรียกว่า เป็นโชค 
 ฉะนั้น จึงเห็นว่าทุกคนควรเรียนรู้วิชาโหรไว้เพ่ือทราบหนทางแห่งกรรมดี คือ  เหตุดีและ
เหตุชั่ว คือ กรรมชั่ว นั้นไว้ด้วย 
 ดังกล่าวมานี้  โหราศาสตร์ได้ช่วยร่วมมือย่อมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ปัญหาอยู่ที่ 
การปรับปรุงโหราศาสตร์ให้ทันสมัยขึ้นเท่านั้น 
 ฉะนั้น โหราศาสตร์จึงมีคุณประโยชน์มาก เป็นส่วนหนึ่งแห่งอนาคตเพ่ือเตรียมพร้อมให้
ทันท่วงทีที่จะรับเหตุการณ์ภายหน้า ได้เปรียบกว่าที่จะคิดแก้ไขในปัจจุบัน การรู้การภายหน้าจาก
โหราศาสตร์จึงมีค่าอันใหญ่ยิ่ง 
 แต่ยังมีผู้ที่ยังเห็นการดูทางชาตาเป็นการเชื่ออย่างงมงายพ้นสมัย แต่ไม่ช้าหรอกคนที่คิด
เช่นนั้นก็ต้องหันมาหาอาจารย์ดูดวงชาตาราศีของตนเองจนได้ 
 ข้อสังเกตอีกประการ คือ นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มักจะเป็นนักโหราศาสตร์หรือศึกษา 
ด้านโหราศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย เช่น เซอร์ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) ผู้เสนอทฤษฎีแรงโน้ม
ถ่วงโลก และนักดาราศาสตร์ โจฮันนส์ เคปเลอร์ (Johannes Kepler) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงค านวณทางดาราศาสตร์จนค้นพบปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่หว้ากอ  
ก็ทรงเป็นนักโหราศาสตร์เช่นกัน 
 จนกระทั่งกรมโหรได้ถูกยุบเลิกไปในที่สุด แต่ถึงกระนั้นวิชาโหราศาสตร์ก็ยังคงมีผู้สนใจอยู่  
ยังหาได้สูญหายไปเหมือนพิธีกรรมต่าง ๆ อีกทั้งกลับมีผู้สนใจในวิชานี้อยู่มากขึ้น และดูเหมือน
แพร่หลายยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกหลายเท่า  
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยึดโยงโหราศาสตร์กับพุทธศาสนาไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่น คือ เรื่อง
กฎแห่งกรรม ถึงแม้ค าสอนทางพุทธสาสนาจะไม่ได้มุ่งเน้นพิธีกรรมหรือความเชื่อ แต่มุ่งอธิบายที่มา
เหตุปัจจัย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่า “กรรม” นั้นอาจรู้เท่าทันหรือปรับแก้ไขได้
ด้วยศาสตร์แห่งโหรหรือโหราศาสตร์นั่นเอง ดังนั้น จึงต้องเข้าใจก่อนว่าในสายโหราศาสตร์ แบ่งเวร
กรรมเป็นมี 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 กรรมที่ต้องชดใช้สถานเดียว ไม่อโหสิกรรม กรรมเหล่านี้จะอยู่ในสถิรราศรี  (Fixed 
Sign) อันได้แก ่ราศรีพฤษก สิงห์ พิจิก หรือกุมภ์ 
  1.2 กรรมที่ต้องชดใช้รุนแรง กรรมเหล่านี้จะอยู่ในทวารราศรี (Cardinal Sign) อันได้แก่
ราศรีเมษ กรกฏ ตุลย์ หรือมังกร 
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  1.3 กรรมที่เขาพร้อมอโหสิกรรมให้ เป็นกรรมที่แก้หรือบรรเทาได้ ถ้ารู้จักขอขมากรรม 
ท าบุญอุทิศสวนกุศลให้เขา รวมถึงปฏิบัติธรรม กรรมเหล่านี้จะอยู่ในอุภัยราศรี  (Mutable Sign) อัน
ได้แก่ ราศรีมิถุน (แต่จะโดนเบิ้ล 2) กันย ์ธนู (โดนเบิ้ล 2) หรือมีน (โดนเบิ้ล 2) 
 โดยน้ าหนักของกรรมนั้นจะแบ่งตามระยะที่ดวงดาวสัมพันธ์ร้ ายต่อกัน และคุณภาพของ
ดวงดาว (เน้นเฉพาะมุมสัมพันธ์ (Aspect) เป็นหลัก) 
  1. มุมแรงที่สุด คือ มุมกากบาท (จตุโกณฑ์) แบ่งเป็น 3 ระยะคือ 
   1.1 แรงระดับ A = ระยะ 82 - 98 องศา ส่งผลเต็มที่ 
   1.2 แรงระดับ B = ระยะ 70 - 81.59 หรือ 98.01 - 110 องศา ส่งผลปานกลางหรือ
เป็นพัก ๆ 
   1.3 แรงระดับ C = ระยะ 60 - 69.59 หรือ 110.01 - 120 องศา แทบไม่ส่งผลอะไร
เลย  
  อย่างไรก็ตาม ข้อ 1.2 - 1.3 ควรนับเป็น 4 ราศรีต่อกันจึงจะตรงตามต ารา 
  2. มุมกึ่งจตุโกณฑ์ หรือ 41 - 49 องศา และ 131 - 139 องศา 
  3. มุมเล็ง มี 3 ระยะ เหมือนข้อ 1 คือ 
   3.1 แรงระดับ A = ระยะ 172 - 188 องศา ส่งผลเต็มที่ 
   3.2 แรงระดับ B = ระยะ 160 - 171.59 หรือ 188.01 - 200 องศา ส่งผลปานกลาง
หรือเป็นพัก ๆ 
   3.3 แรงระดับ C = ระยะ 150 - 159.59 หรือ 200.01 - 210 องศา แทบไม่ส่งผล
อะไรเลย  
  4. มุมปลายหอก 
   4.1 ปลายหอกหน้า (อริ) 
   4.2 ปลายหอกหลัง (มรณะ) 
  5. มุมท าลาย - เบียฬ (1 ราศรี ก่อนถึงราศรีที่ดาวดวงนั้นอยู่) 
 
ความแตกต่างของโหรกับหมอดู 
 ส าหรับค าถามต่อมาท่ีพบได้บ่อย คือ โหรกับหมอดูแตกต่างกันหรือไม่ 
  1. โหร คือ ผู้เรียนวิชาโหราศาสตร์ ที่กล่าวถึง อ านาจของดาวที่มีอิทธิพลต่อโลกมนุษย์  
โหรเป็นผู้รู้กาลเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์ดีร้ายแก่สรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลฟ้าครอบ รวมทั้งชีวิต
มนุษย์ด้วย 
  2. หมอดู คือ ผู้ที่จะบอกโชคดีหรือเคราะห์ร้ายแก่ท่าน วิชาหมอดูที่ใช้อยู่ทั่วไป คือ เลข 
7 ตัว เลข 12 ตัว กร๊าฟแบบนโปเลียน ไพ่ป๊อก เสี่ยงทาย พรหมชาติ และลายมือ  
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 เหตุผลและข้อเปรียบเทียบ 
  1. ถ้าหมอดูใช้ต าราทั้ง 6 อย่างที่กล่าวมานี้ ดูบุตรฝาแฝด จะถูกต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์ 
บุตรฝาแฝดซึ่งเกิดมาจากบิดา - มารดาเดียวกัน รูปร่างคล้ายคลึงกัน หากเวลาเกิดต่างกัน นิสัยใจคอ
ย่อมไม่เหมือนกัน และได้ประสบเหตุการณ์ในชีวิตก็ต่างกัน 
  2. ส าหรับโหรใช้เวลาเกิดเป็นหลักพยากรณ์เพียง 4 นาที อาจให้ลัคนาสถิตผิดราศีก็ได้ 
หรือไม่ก็ผิดนวางค์ - ตรียางค์ แม้ลัคนาอยู่ในราศีเดียวกัน แต่หากต่างนวางค์ - ตรียางค์หรือฤกษ์แล้ว 
ย่อมท าให้นิสัยใจคอผิดกัน และเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับเจ้าชาตาก็ต่างกัน 
 ปัจจุบันมักเรียกโหรว่าหมอ จะเนื่องจากให้หมอดูดูกันเสียบ่อย ๆ จนชินปาก หรือจะเนื่อง
ด้วยโหรผู้ที่รู้วิชาโหราศาสตร์ยังมีน้อยไม่มีใครค่อยรู้จักมากนัก และวิชาโหราศาสตร์ก็ยังไม่แพร่หลาย
เข้าถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายท่านทั้งที่เป็นนักโหราศาสตร์
และนักวิชาการ เช่น ยอดธง ทับทิวไม้ กล่าวว่า 
 

   “...สังคมไทยได้ใช้วิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นหลักในการวางพ้ืนฐานส าหรับ  
การด าเนินยุทธศาสตร์ยุทธวิธี ทั้งด้านการเมืองและการสงครามมาตลอดเวลานาน
ที่ประเทศไทยถูกสร้างขึ้นมา โหราศาสตร์ไทยจึงมีอิทธิพลทุกประการใน 
การด าเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่ระดับสูงสุดและต่ าสุด ตั้งแต่ใช้ส าหรับการรบทัพ
จับศึก สร้างบ้านสร้างเมืองลงมาจนกระทั่งถึงก าหนดเวลาตัดผมตัดเล็บส าหรับ  
คนทั่วไป... 
   ...อย่างน้อยที่สุด ที่คนไทยคุ้นหูกันมาก ก็คือ “ฤกษ์ - ยาม” ซึ่งคนไทย
ส่วนมากจะต้องให้ความสนใจหรือกระท าตามกฎเกณฑ์ของวิชาโหราศาสตร์ 
เพราะมีความเชื่อว่า กฎเกณฑ์เหล่านั้นจะก่อให้เกิดผลดีและเป็นมงคลแก่ผู้กระท า
การนั้น ๆ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า โหราศาสตร์กับสังคมไทยกับคนไทยนั้น  
ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้... 
   . . .ความไม่แน่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ไม่มีความรู้สึกว่ามี 
ความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ หรือการกระท าด าเนินชีวิตใด ๆ ก็ตามที่ไม่
ประสบความส าเร็จ ท าให้คนไทยทุกคนคิดว่ามีทางที่จะช่วยก าลังใจและความรู้สึก
นึกคิดหรือความเชื่อมั่นในตนเองได้โดยอาศัยวิชาโหราศาสตร์หรือ “การดูหมอ” 
เป็นทางออกและเป็นความหวังอย่างหนึ่ง อย่างน้อยก็ในแง่ของจิตวิทยา... ”  
(ยอดธง ทับทิวไม้, 2534, หน้า 58 - 59) 

 
 มานพ นักวิชาการเขียนไว้ในบทน าเอกสารประกอบการสอนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง พระพุทธศาสนากับความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ ว่า 
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   “โหราศาสตร์กับสังคมไทยนั้น แยกจากกันไม่ออก ในสมัยโบราณ  
การด าเนินชีวิตของบุคคลหรือเหตุการณ์บ้านเมือง โหราศาสตร์จะน ามาใช้อย่าง
เข้มงวดกวดขัน โดยแสดงออกในรูปของพิธีกรรม ความเชื่อ  และวัฒนธรรม
ประเพณี ตั้งแต่การเกิด การมีคู่ครอง การท าบุญอายุ การตาย การท าศึกสงคราม 
การวางศิลาฤกษ์ฝังเสาหลักเมือง 
   แต่ในปัจจุบัน มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุดที่จะพรรณนาได้ โหราศาสตร์อาจจะไม่จ าเป็นเสียแล้วก็ได้ แต่เป็นเรื่องที่ผิด
คาด ยิ่งโลกเจริญมากขึ้นเท่าใด วิถีชีวิตของมนุษย์ยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นทวีคูณ  
มีปัญหา ความเครียดถาโถมโหมกระหน่ าเข้ามานับไม่ถ้วน ถึงอย่างไรเสียก็จ าต้อง
พ่ึงโหราศาสตร์ จากงานวิจัยของพิไลรัตน์ รุจิวณิชย์กุล พบว่า ผู้ที่ใช้บริการตรวจ  
ดวงชะตาราศีจากโหราจารย์หรือหมอดูเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ฐานะทาง
เศรษฐกิจระดับปานกลาง การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด เรื่องท่ีนิยมถามกัน
มากมี 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องความรักรวมถึงปัญหาครอบครัว เรื่องการงาน เรื่อง
การศึกษา และเรื่องการเจ็บป่วย” (มานพ นักการเรียน, 2554) 

 
 จากบทน างานวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีต่อ
โหราศาสตร์ในยุคปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัยมหามกุฏมหาราชวิทยาลัยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
โหราศาสตร์กับสังคมไทยไว้ว่า 
 

   “การที่หนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารมีคอลัมน์เกี่ยวกับโหราศาสตร์และ
ข่าวการท านายดวงเมืองหรือดวงบุคคลส าคัญได้รับความสนใจ มีการพูดถึงกัน
อย่างกว้างขวาง พอจะสะท้อนให้เห็นว่า การท านายทายทักเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมไทย กิจกรรมที่ส าคัญต่อชีวิตของคนไทยล้วนเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ เช่น 
การหาฤกษ์แต่งงาน การก าหนดวันเปิดกิจการใหม่ หรือการตัดสินใจปัญหาส าคัญ 
เป็นต้น บุคคลหลากหลายอาชีพทุกระดับชั้น ทุกเพศทุกวัย จากชาวบ้านหาเช้ากิน
ค่ า ชนชั้นกลาง จนถึงผู้น าระดับประเทศ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า โหราศาสตร์มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยปัจจุบัน โดยจะรู้สึกตัวหรือไม่ก็ตาม  
จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แม้เราจะไม่เชื่อ คนรอบข้างเราก็อาจจะเชื่อ หรืออาจกล่าวได้
ว่า การท านายทายทักเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดพลวัตในสังคมไทย”  
(จักรเทพ ร าพึงกิจ, 2551, หน้า 1 - 2) 

 
 ดังนั้น สังคมไทยจึงมีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนาผสมกลมกลืนกันมา
ช้านาน 



บทท่ี 4 
บทบาทและอิทธิพลของโหราศาสตร์ทีม่ีต่อสังคมและการเมือง 

 
 เมื่ออารยันบุกเข้าสู่อินเดียกว่า 5,000 ปีก่อนนั้นได้ปรากฏความก้าวหน้าทางอารยธรรม
แขนงต่าง ๆ หนึ่งในนั้นก็คือ วิชาว่าด้วยจักรวาล กาลเวลา และดวงดาว การเรียนรู้เหล่านี้มีหลักฐาน
ชัดเจนว่าได้ถูกจารึกในคัมภีร์พระเวทหรือคัมภีร์ไตรเภทของอินเดียที่เป็นตกเป็นมรดกตกทอดถึง  
ทุกวันนี้ 
 ในสมัยที่คัมภีร์ไตรเภทกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิที่ฝังรากลึกลงในอินเดียมีบรรดาฤษีและ
นักบวชจ านวนมากที่ได้ศึกษาและสังเกตวิทยาการความรู้เกี่ยวกับจักรวาล ดวงดาว กาลเวลาติดต่อกัน
มาหลายพันปี จนชื่อเสียงของฤษีและนักบวชเหล่านี้ได้ถูกจารึกลงในคัมภีร์โหราศาสตร์สมัยต่าง  ๆ  
สืบทอดกันมาจนถึงยุคของกษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์เมารยะ คือ  พระเจ้าวิกรมาทิตย์ 
(ระหว่างคริสตศักราชที่ 505) ได้มีบุคคลส าคัญที่ได้ชื่อว่า มีความเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ที่สุดในยุคนั้น 
ที่สามารถท านายได้แม่นย า ท่านผู้นี้มีนามว่า มหาฤษีวราหะมิหิรา 
 ท่านผู้นี้ได้รวบรวมวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์จากต ารับต าราต่าง  ๆ ตั้งแต่สมัย 
พระเวทมารวบรวมและสร้างกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ กล่าวกันว่า  ในสมัยก่อนหน้านั้น วิชา
โหราศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มดาวฤกษ์ในท้องฟ้าไว้ 28 กลุ่ม ท่านผู้นี้ตัดทอนลงมาตามหลักวิชาการว่าด้วย
กาลเวลาและฤดูกาลจากผลการโคจรของดาวจันทร์ในรอบเดือนหนึ่งเป็น 27 ฤกษ์ และได้มีการแบ่ง
ภพราศีและเรือนชะตาที่น ามาใช้ในวิชาโหราศาสตร์ปัจจุบันนี้เป็น 12 ราศี และ 12 เรือนด้วยกัน 
 จากนั้นก็มีการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการท านายต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นหลักฐานอย่างละเอียด 
คัมภีร์ที่มีชื่อเสียง คือ จักรทีปนี อันเป็นต าราพ้ืนฐานโหราศาสตร์ไทย พ.ต.หลวงเสนานิติการ  
(ยง บุนนาค) กล่าวไว้ในค าน าของต าราเล่มนี้ว่า 
 

   “จักรทีปนีเป็นต้นต ำรับรำกฐำนที่ว่ำด้วยหลักวิชำพยำกรณ์โหรำศำสตร์ไทย
คัมภีร์หนึ่ง ได้มีขึ้นในโลกแต่สมัยดึกด ำบรรพ์ และแพร่หลำยไปยังดินแดนต่ำง  ๆ 
จะแตกต่ำงกัน ๆ ก็เพียงฝอยค ำพยำกรณ์ ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำ พระอุตมะรำมมหำ
เถระ พระอรหันต์เป็นผู้รจนำพระคัมภีร์จักรทีปนีนี้ไว้ โดยอำศัยหลักจำกคัมภีร์
พฤหัสบดีฉบับสันสกฤต ซึ่งนับว่ำเป็นคัมภีร์ที่ส ำคัญแห่งคัมภีร์ไตรเภท เพรำะ 
พระอริยบุคคลย่อมสมบูรณ์เปี่ยมด้วยสติสมำธิรู้แจ้งเห็นจริงในสภำวธรรมทั้งปวง 
จะไม่กระท ำอะไรผิดพลำดเหมือนปุถุชน ดังนั้น ข้อควำมในต้นฉบับของท่ำนจึง
ยึดถือได้ว่ำ เป็นกำรถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง” (พ.ต.หลวงเสนานิติกร, ม.ป.ป, 
หน้า 1) 
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โหราศาสตร์กับสังคมไทย: ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาและโหราศาสตร์  
 ปรากฏชัดเจนจากประวัติความเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทย นอกจากจะกล่าวถึงคัมภีร์จักร
ทีปนี ที่รจนาโดยพระอุตมะมหาเถระองค์นี้แล้ว ก็ยังมีพระอรหันต์องค์อ่ืน ๆ ที่กล่าวถึงในคาถาไหว้ครู
โหราศาสตร์โบราณที่ให้ระลึกถึงพระอาจารย์โหร 5 องค์ ซึ่งกล่าวว่าก่อนที่จะเข้ามาเป็นศิษย์ของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์เหล่านี้มีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์มาก่อน และมีส่วนช่วย
เผยแพร่หรือสั่งสอนวิชาการโหราศาสตร์ที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงสังคมไทยทุกวันนี้ พระโหราจารย์
เหล่านั้น คือ 
  1. พระอัญญาโกณฑัญญะมหาเถระ 
  2. พระวังคีสะมหาเถระ 
  3. พระอุตมะรามมหาเถระ 
  4. พระอุทุมพรมหาเถระ 
  5. พระอุตตมะมังคลาจารย์ 
 ซึ่งโหราจารย์เหล่านี้ นอกจากพระอัญญาโกณฑัญญะ และพระมหาเถระวังคีสะ ที่ปรากฏ
นามอยู่ในบรรดาอสีติมหาสาวก นอกนั้น พระอุตมะรามมหาเถระ ผู้รจนาคัมภีร์จักรทีปนี นั้นก็เชื่อว่า
เป็นมอญในรุ่นหลังหรือพระอุทุมพรมหาเถระและพระอุตมะมังคลาจารย์ก็เป็นพระในสมัยสุโขทัยและ
เชียงใหม่ที่อยู่ในช่วงพุทธศาสนารุ่งเรืองและรับเอาพุทธศาสนา ลัทธิลังกาวงศ์มาสู่ประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ดั้งเดิมอันเป็นที่มาของคัมภีร์จักรทีปนีที่ตกทอดมาในแวดวง
โหราศาสตร์ไทยปัจจุบัน สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระอุตมะรามมหาเถระ ได้ถูกตัดทอน ดัดแปลง และ
แปลจากต้นฉบับเดิมจากภาษาสันสกฤตท่ีรวบรวมโดยฤษีวราหะมิหิรา ในสมัยพระวิกรมาทิตย์ อย่างที่
ผู้แต่งจักรทีปนีฉบับภาษาไทยอ้างไว้ว่ามาจากคัมภีร์พฤหัสบดี จากคัมภีร์ไตรเภทนั่นเอง ซึ่งชื่อเดิมหรือ
ชื่อที่ถูกต้องของคัมภีร์นี้คือ คัมภีร์พฤหัสบดีชาดก โดยท่านวราหะมิหิรา ซึ่งเวลานี้ต้นฉบับสมบูรณ์ที่
เป็นภาษาสันสกฤตยังมีอยู่  
 ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตและนักโหราศาสตร์อินเดีย ได้มีการแปลออกเป็น
ภาษาอังกฤษแล้ว (หนังสือที่ควรศึกษาเพ่ิมเติม คือ J.N. Bhasin: Astrology in Vedas, Ranjan 
Publication, New Delhi, India, 1984) เมื่อคัมภีร์ฉบับนี้ถูกน าเข้ามาสู่ประเทศไทย ก็มาในรูปภาษา
บาลี ที่บรรดาพระเถระที่มีความแตกฉานในบาลีจารึกไว้ โดยตัดข้อความที่ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทยหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ยากส าหรับผู้ศึกษาเล่าเรียนออกไป เพราะสมัยโบราณ
ไม่มีความรู้เรื่องเลขผานาทีหรือความหมายที่ยากของวิชานี้หรือไม่ก็น ามาก าหนดกฎเกณฑ์เป็นสูตร
ส าเร็จส าหรับผู้ศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เลขเจ็ดตัว มหาทักษา เป็นต้น ที่จะไม่แจ้งหลักฐานที่มา
หรือเหตุผลใด ๆ ของหลักเกณฑ์แต่ละอย่าง หรือไม่ก็ขยายหลักเกณฑ์บางอย่างเพ่ือน ามาใช้ส าหรับแต่
ละส านัก แต่ละผู้เชี่ยวชาญ ต่างก็พยายามสร้างเคล็ดลับและกฎเกณฑ์พยากรณ์ขึ้น อย่างเรื่อง 
“กาลจักร ลัคนาจร”  
 โหราศาสตร์ไทยเริ่มเข้ามาจากทางตอนเหนือแถบอาณาจักรเชียงแสน ล้านนา จนกระทั่ง
สมัยสุโขทัย มีการน าเอาคัมภีร์สุริยะสิทธานตะของอินเดียในรูปแบบภาษาบาลี จนมีการค้นคว้ า
ปรับปรุงน ามาใช้กับสังคมไทยมากขึ้น จนเกิดมีส านักโหราศาสตร์หลายส านัก ย่อมจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่
แตกต่างกัน แต่มีข้อสังเกตส าคัญประการหนึ่ง คือ การร่ าเรียนสั่งสอนวิชาการความรู้ในสมัยโบราณ



55 

นั้นจะเรียนกันเฉพาะตัว ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ที่มีการฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้ วยสัจจะและ
คุณธรรม วิชาต่าง ๆ นั้นก็มักจะได้รับการถ่ายทอดกันในลักษณะ “ปากต่อปาก” (มุขปาฐะ) โดยไม่มี
การจารึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเขียนเป็นต ารับต าราอย่างมีระบบ สิ่งที่สั่งสอนอบรมนั้น โดย
ขนบธรรมเนียมการศึกษาในสมัยโบราณของสังคมไทยจะอธิบายที่มาที่ไป และเหตุผลในการศึกษา 
นอกจากจะให้ท่องจ าและปฏิบัติตาม ที่ร้ายกว่านั้นคือ พยายามสร้างชุดปริศนาให้เกิดการตีความหรือ
บางทีอาจเพ่ือต้องการเก็บเป็นเคล็ดลับ ท าให้ “คนนอกส านัก” ไม่สามารถล่วงรู้ และเข้าใจได้ 
ลักษณะการศึกษาเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการศึกษาและสืบทอดความรู้แต่ชนรุ่นหลัง 
 
โหราศาสตร์เข้าสู่ประเทศไทย 
 โหราศาสตร์เข้ามาสู่สยามประเทศพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ ดังจะเห็นได้จากบทบาทและ 
การยกย่อง พราหมณาจารย์ขึ้นเป็นมหาราชครู และมีพราหมณ์เป็นข้าราชครูกระท า พิธีการมงคล 
ต่าง ๆ นับตั้งแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในปี ค.ศ. 1440 (พ.ศ. 1983) สมเด็จพระบรม
ราชาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง พ.ศ. 1893 - 1912) ได้รับเอาอารยธรรมอินเดียผ่านวัฒนธรรมเขมร
โบราณ นั่นคือ คติต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์ เช่น หลักการปกครองในรูปแบบเทวราชา โดยมี
พราหมณ์ในราชส านักท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่พระมหากษัตริย์ ที่มีสถานะเป็นสมมติ
เทพเทียบเท่าเทพเจ้าตามคติพราหมณ์ ในเวลาต่อมาเมื่อพุทธศาสนาแผ่ขยายเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น 
คติเทวราชาจึงถูกแทนที่ด้วยความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นอวตารหรือเป็นผู้สั่ งสมบารมีเพ่ือเป็น
พระสัมมาพุทธเจ้า ดังปรากฏค าเรียกพระมหากษัตริย์ว่า “หน่อพุทธางกูร” หรือ “หน่อพุทธเจ้า” 
อย่างไรก็ตาม การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกยังต้องกระท าโดยพราหมณ์ ด้วยเหตุนี้ในสมัย
อยุธยา พราหมณ์จึงมีความส าคัญมากในราชส านักและเป็นผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ 
 เมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงเลือกต าบลหนองโสนเป็นที่ตั้งแห่งราชธานีแห่งใหม่ ทรงให้พราหมณ์
ประกอบพิธี พระราชพิธีกลบบัฏสุมเพลิง (กลบบัตรสุมเพลิง) ถือว่าเป็นพิธีอวมงคล เพ่ือท าการล้างสิ่ง
ไม่ดีให้ออกไปจากแผ่นดินก่อนจะมีการตั้งราชธานี แต่ไม่มีรายละเอียดเรื่ องพิธีกลบบัตรสุมเพลิง 
เข้าใจว่าคือ พิธีวางหลักเมืองในลักษณะฝังแผ่นบัตรลงไป (สุภาพรรณ ณ บางช้าง , 2535, หน้า 51) 
จากนั้นจะเป็นการปักเขตราชวัตรก าหนดอาณาเขตการสร้างกรุงตามลัทธิพราหมณ์ นี้ดังนี้ “ศุภมัสดุ
ศักราช 712 ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ า เพลา สามนาฬิกาเก้าบาท สถาปนากรุง 
พระมหานครศรีอยุธยา ชีพ่อพราหมณ์ให้ฤกษ์ตั้งพิธีกลปบาตร ได้สังข์ทักษิณวัตรได้ต้นหมันขอนหนึ่ง 
และสร้างพระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาทองค์หนึ่ง สร้างพระที่นั่งไพธยนต์มหาปราสาทองค์หนึ่ง แล้ว
พระเจ้าอู่ทองเสด็จเข้ามาครองราชย์สมบัติ” (กรมศิลปากร, 2514, หน้า 1) จึงเห็นได้ว่า พระราช 
พิธีต่าง ๆ นั้นอ้างอิงตามคติความเชื่อทางโหราศาสตร์ที่สืบทอดโดยพราหมณ์ 
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 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 - 2031) ทรงก าหนดภาระหน้าที่ของ
พราหมณ์ไว้ในพระอัยการต าแหน่งนาพลเรือนและนาทหารหัวเมือง ดังนี้ “อนึ่งการอายัดมหาราชครู 
พระราชครู พระอาลักษณ พระโหราธิบดี พระศรีมโหสถ พระศรีศักดิ์ ให้ก าหนดราชประเพนีโดย
ขบวนโบราณ และให้ถือก าหนดพิธีโดยด าหรับสาตราเวท มีทวาทโศศกโสฬศกรรม  เป็นต้น 
แลปัถมพิเศก ราชาภิเศก อินทราภิเศก สังครามาภิเศก อาจาริยาภิเศก แลการภิเศกโดยสารทด าหรับ
ทัง้ปวง...” (กฎหมายตรา 3 ดวง เล่ม 1, 2548, หน้า 93 - 94) 
 จะเห็นได้ว่ าพราหมณ์ ในสมัยอยุธยานับว่ า  มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีการในการสร้างเมือง 7 พระราชพิธี คือ พระราช 
พิธีราชาภิเษก พระราชพิธีปราบดาภิเษก พระราชพิธีสงครามภิเษก พระราชพิธีอินทราภิเษก พระราช 
พิธีบุษยาภิเษก พระราชพิธีจาริยาภิเษกหรือพระราชพิธีอาจาริยาภิเษก และพระราชพิธีปถมาภิเษก 
(สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2535, หน้า 97 - 98) อีกทั้งพระราชพิธีประจ าเดือนหรือที่เรียกว่า พระราช 
พิธีสิบสองเดือน และยังมีหน้าที่ เป็นปุโรหิต ให้ค าปรึกษาราชการ เป็นพระอาจารย์สั่งสอน 
ศิลปวิทยาการต่าง ๆ ถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นโหราจารย์ถวายค า
พยากรณ์ท านายผลสงคราม ท านายฟ้าฝน ความอุดมสมบูรณ์ ท านายฝันลางบอกเหตุและถวาย  
พระฤกษ์ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พิธีทางคชกรรม เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานวิธีการท านายเมฆในต าราพิชัยสงครามอันเป็นต าราว่าด้วย  
วิธีที่จะเอาชนะสงคราม สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ว่า “อันหนังสือต าราพิไชย
สงครามนี้ ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวว่า ‘สมเด็จพระรามาธิบดี (พระองค์ท่ี 2) แรกให้
ท าต าราพิไชยสงคราม เมื่อปีมะเมียสัมฤทธิศก (พ.ศ. 2041) และมีเค้าเงื่อนเป็นที่สังเกตว่าดูเหมือน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะได้ให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมต าราพิไชยสงครามของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
อีก’ ...มาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ปรากฏได้มีการตรวจช าระต าราพิไชยสงครามครั้ง 1 เมื่อในรัชกาล
ที่ 3” (ต าราพิไชยสงคราม ค ากลอน, ม.ป.ป., หน้า 13 - 15) 
 ต่อมาเมื่อไทยเริ่มติดต่อกับตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ก็เปลี่ยนมาใช้ยุทธศาสตร์แบบ
ตะวันตกแทนต าราพิชัยสงครามของไทย ลองค้นในหนังสือ ต าราพิไชยสงคราม ค ากลอน ซึ่งพิมพ์มา
จากต้นฉบับใบลาน ฉบับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรัตพันธุ์) พบเรื่องเมฆที่น่าสนใจดังนี้ 
(รักษาตัวสะกดตามต้นฉบับ) 
     “เมฆเกลื่อนทิฆ าภร   อุตรทิศชะอุ่มสี 
    ลาถึงทักขิณศรี    เข้ากลุ้มเกลื่อนพระสุริยล 
    สิ้นแสงบสูญแสง    ไป่แจ่มแจ้งยังมัวมนท ์
    อย่ายกพยุหพล    จะพลันแพ้เสียไชย 
    เมฆมาแต่ทิศนั้น    หมิทันบังพระสุริยไส 
    เมฆหมู่นั้นคืนไกล      ให้ลั่นฆ้องด าเนินธง 
    จักไชยช านะ    สูรฤทธิเรืองณรงค์ 
    ส าฤทธิประสง      ประสิทธิสาธุโดยใจ 
    ผิ้เมฆแลเกลื่อนมา    แต่ปาจิมทิศไป 
    บูรรพกลุ่มรังศรีไถง    อย่าเพ่อยกพลากร 
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    เมฆมาแต่ทิศนั้น      หมิทันบงงรวิวร 
    คืนถอยจากอ าภร    ไม่บดบังพระสุริยา 
    ลั่นฆ้องแล้วโบกธง    จตุรงค์พลาคลา 
    ถ้ายุทธจะไชยา    วุทธิโดยมโนไน 
    เมฆมาทักขิณทิศ    อุตรปิดอะโนไท 
    จ าเริญฆ้องแลธงไชย    ชะนะแท้อย่าสงกา 
    เมฆมาแต่ทิศนั้น    หมิทันกลุ้มระวิวา 
    แม้เมฆนั้นคืนมา    อย่าเพ่อยกจะเสียการ 
    เมฆมาแต่บุรรพทิศ    สถิตยประจิมโดยวาร 
    กลุ้มดวงพระสุริฉาน    บฉายแสงให้ยกธง 
    เมฆมาแต่ทิศนั้น    หมิทันกลุ้มเข้าในวง 
    ถอยคนืมาทิศลง    อย่ายาตราจะไภยยันต์”  
 ถอดความได้ว่า 
  1. เมฆมาจากทิศเหนือไปทิศใต้ บังดวงอาทิตย์ อย่ายกทัพ จะแพ้ 
  2. เมฆมาจากทิศเหนือ ไม่ทันบังดวงอาทิตย์ แล้วลอยกลับไป ให้ยกทัพ จะชนะ 
  3. เมฆมาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก บังดวงอาทิตย์ อย่ายกทัพ จะแพ้  
  4. เมฆมาจากทิศตะวันตก ไม่ทันบังดวงอาทิตย์แล้วลอยกลับไป ให้ยกทัพ จะชนะ  
  5. เมฆมาจากทิศใต้ไปทิศเหนือ บังดวงอาทิตย์ ให้ยกทัพ จะชนะ 
  6. เมฆมาจากทิศใต้ ไม่ทันบังดวงอาทิตย์แล้วลอยกลับไป อย่ายกทัพ จะแพ้ 
  7. เมฆมาจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก บังดวงอาทิตย์ ให้ยกทัพ จะชนะ 
  8. เมฆมาจากทิศตะวันออก ไม่ทันบังดวงอาทิตย์แล้วลอยกลับไป อย่ายกทัพ จะแพ้ 
 สรุปคือ 
  เมฆมาจากทิศเหนือหรือทิศตะวันตก ถ้าบังดวงอาทิตย์ได้ จะแพ้ ถ้าบังไม่ได้ จะชนะ 
  เมฆมาจากทิศใต้หรือทิศตะวันออก ถ้าบังดวงอาทิตย์ได้ จะชนะ ถ้าบังไม่ได้ จะแพ้ 
  เป็นไปได้หรือไม่ว่า นี่เป็นการถือนิมิตฤกษ์ยามโดยใช้สัญลักษณ์ คือ ดวงอาทิตย์ แทน  
ชัยชนะ ส่วนเมฆ คือ กองทัพ 
  เมฆทิศไหนบังดวงอาทิตย์ได้ หมายถึง กองทัพที่มาจากทิศนั้นจะได้ชัยชนะ 
  เมฆจากทิศเหนือหรือทิศตะวันตก คือ กองทัพที่มาจากทิศเหนือหรือทิศตะวันตก 
  เมื่อดูจากแผนที่แล้ว น่าจะหมายถึง กองทัพพม่า ศัตรูส าคัญของไทยในอดีต 
  ส่วนเมฆจากทิศใต้หรือทิศตะวันออก ก็คือ กองทัพไทยนั่นเอง 
  นอกจากนี้ในต าราพิชัยสงครามดังกล่าวยังมีเรื่องเก่ียวกับเมฆอีกว่า  
  “เหนเมฆเกลื่อนมาเป็นหมู่ เป็นรูปเมรู อย่ายกฤกษ์นั้นมรณา” 
  อันนี้ชัดเจนเลยว่า ถ้าเห็นเมฆเป็นรูปเมรุเผาศพ อย่ายกทัพ จะต้องตาย 
  เมฆที่เห็นเป็นรูปต่าง ๆ นี้เรียกว่า “เมฆฉาย” และการท านายเมฆเรียกว่า “ยกเมฆ” 
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  น่าจะสนใจที่ค าว่า “ยกเมฆ” นั้นสามารถหมายถึงส านวนที่แปลว่า เดาเอาเอง 
เหมือนกับข้อสันนิษฐานของผมเรื่องเมฆทิศเหนือและตะวันตกว่าเป็นทัพพม่า คงเข้าข่ายเป็นการยก
เมฆอย่างหนึ่งด้วยกระมัง 
 การศึกษาเรื่องเมฆในสังคมไทยยังมีอยู่น้อย นี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นใน
การศึกษาเรื่องเมฆที่ปรากฏในวรรณกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 
 
บทบาทโหราศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการรวบรวมคัมภีร์โหราศาสตร์กันขึ้น แต่ก็ยังคงจ ากัดอยู่ในราช
ส านักเท่านั้น  
 ด้วยเหตุนี้วิชาโหราศาสตร์ จึงจ ากัดเฉพาะพราหมณ์ ซึ่งเป็นโหรประจ าพระองค์พระเจ้า
แผ่นดิน หรือชนชั้นปกครองเท่านั้น อีกทั้งการพยากรณ์ของโหรสมัยโบราณก็พยากรณ์แก่ผู้ที่ทราบ
เวลาเกิดแน่นอนเท่านั้น อีกทั้งโหราศาสตร์เป็นวิชาละเอียดสับสน จะต้องใช้การสังเกตพิจารณากัน
จริง ๆ เพราะภาษาของต าราโหราศาสตร์นั้นยากมาก และกฎเกณฑ์ก็มีมาก สับสน ค าสอนก็เป็น 
ค าเฉพาะบ้าง ค าอรรถบ้าง ค าโคลงบ้าง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้ครองต าแหน่งโหราธิบดี 6 ท่าน 
ดังนี้ 
  1. พระยาโหราธิบดี (ชื่อ อ่ิม) 
  2. พระยาโหราธิบดี (ชื่อ ค า) 
  3. พระยาโหราธิบดี (ชื่อ บัว) 
  4. พระยาโหราธิบดี (ชื่อ เถื่อน) 
  5. พระยาโหราธิบดี (ชื่อ ชุ่ม) 
  6. พระยาโหราธิบดี (ชื่อ แหยม) 
 
มูลเหตุแห่งค าพยากรณ์: ก าเนิดดวงเมือง 
 เมื่อเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นั้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันเกิด
ของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งการท าพิธีวางฤกษ์อย่างใหญ่โตตามพิธีสร้างเมืองส าหรับท้าวพระยามหา
กษัตริย์ วันนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  
มหาสมณะชีพราหมณ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของชนชาติไทยได้เข้ามาร่วมท าพิธีกันเป็นเวลา 4 วัน 4 คืน  
ตามประเพณีของการสร้างเมืองนั้น มีค าบอกกล่าวกันมาว่าที่หลุมฝังเสาหลักเมืองนั้นจะต้องฆ่าคนที่มี
ชื่อตามโฉลก คือ อิน, จัน, มั่น, คง เพ่ือท าหน้าที่รักษาเมืองให้มีความรุ่งเรืองมั่นคง แต่ในหลุมฝัง 
เสาหลักเมืองวันนั้นไม่มีคนที่มีชีวิตถูกน าไปสังเวยไว้ในหลุมตามที่เล่าลือกัน เป็นแต่มี งูเล็ก 4 ตัว  
ไปนอนฝังตัวอยู่ก้นหลุมโดยไม่มีใครเห็น จนกระทั่งหย่อนเสาลงไปในหลุม และถึงเวลากลบเสาแล้ว 
จึงปรากฏว่างูเล็กทั้ง 4 ตัวนั้นเลื้อยอยู่ที่ก้นหลุม และโดยไม่มีทางแก้ไขอะไรได้ เพราะพิธีการต่าง ๆ  
ได้กระท าเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ก็จ าเป็นต้องกลบดินลงไปจนไม่ค านึงถึงงูทั้ง 4 ตัวนั้นอีกต่อไป 
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 แต่ทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขุนโหร และผู้รู้ทั้งสมณะชีพราหมณ์ทั้งหมด
ก็ได้เห็นได้รู้กันว่า นั่นเป็นเรื่องอาถรรพณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือบอกกล่าวว่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับ
บ้านเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น แต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่มีใครรู้ แม้แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก ก็ไม่อาจจะท านายได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เรื่องราวในวันนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสารที่มี
ชื่อว่า จดหมายเหตุความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี มีข้อความว่า  
 

   “ณ วันอำทิตย์ เดือนเจ็ด (7) ขึ้น 1 ค่ ำ ปีระกำเอกศก เวลำบ่ำย 3 โมง 6 
บำท อสุนีบำติพำดสำยตกติดหน้ำบันมุขเด็จเบื้องทิศอุดร ไหม้ตลอดทรงบน
ปรำสำท ปลำยหักฟำดลงพระปรัสซ้ำยเป็นสองซ้ ำลงซุ้มพระทวำรแต่เฉพำะไหม้ 
พระโองกำรตรัสว่ำ เรำได้ยกพระไตรปิฎก เทวำให้โอกำสแก่เรำ ต่อเสียเมืองจึง
เสียปรำสำท ด้วยชะตำเมืองคอดกิ่วใน 7 ปี 7 เดือน เสร็จสิ้นพระเครำะห์เมือง จะ
ถำวรล ำดับกษัตริย์ถึง 150 ปี” (ยอดธง ทับทิวไม้, 2552) 
 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชนิพนธ์ผลงานด้านโหราศาสตร์ชิ้น
ส าคัญที่เป็นที่กล่าวถึงในแวดวงโหราศาสตร์ จวบจนทุกวันนี้  คือ “พยากรณ์เหตุการณ์ของดวงชาตา
กรุงเทพพระมหานครฯ” ว่าคงยั่งยืนในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ 150 ปี ซึ่งค าพยากรณ์นี้เป็น
ที่กล่าวขวัญกันมาแต่ครั้งโบราณจนดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่อง “โคมลอย” ในหนังสือโหราศาสตร์ใน
วรรณคดี โดย อ.เทพย์ สาริกบุตร ได้เขียนไว้ว่า “สิ่งซึ่งเป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะไขรหัสอันเงื่อนง านี้
ให้กระจ่างแจ้งว่า พระองค์ท่านทรงใช้หลักวิชาใดเป็นเครื่องพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้น โดย
แบ่งออกเป็นยุค ๆ ทั้งหมดแบ่งเป็น 10 ยุคด้วยกัน เป็นของคู่กับค าพยากรณ์ที่ว่า เมื่ออายุ
กรุงเทพมหานครจ าเริญถึง 150 ปีแล้ว จะมีการผลัดระบบการปกครอง...” ต่อมา อาจารย์เทพย์  
สาริกบุตร ท่านก็ได้พิจารณาดวงพระฤกษ์ฝังเสาหลักเมืองอีกครั้ง ตามที่ได้ปรากฏในปูมโหร  
ณ วันอาทิตย์ขึ้น 10 ค่ า เดือน 6 ปีขาล วันที่ 21 เมษายน 2325 เวลา 06.54 ดังเป็นรูปดวงชะตาดังนี้ 
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ภาพที่ 7 ดวงเมืองกรุงเทพมหานคร 
 
 และท่านได้ชี้ให้เห็นว่า ในกาละนั้น “ดาวพฤหัส (5) และ ดาวเสาร์ (7) ได้กุมกันอยู่ในราศี
ธนู ซึ่งเป็นจุดใหญ่ใจความของการน าดาวใหญ่ทั้งสองดวงนี้ มาผูกพยากรณ์เป็นการแบ่งยุคสมัย” 
 “การพยากรณ์เหตุการณ์จากดวงเมือง ตามท่ีว่า 150 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
หรือการพยากรณ์แบ่งเหตุการณ์ในชาตาเมืองออกเป็น 10 ยุค องค์พยากรณ์ได้ทรงจับใจความส าคัญ
จากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์นั่นเอง และทรงพยากรณ์ในแนวทัศนโหราศาสตร์อย่างสุขุมคัมภีรภาพ 
อันควรแก่การเทิดทูนบูชาพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านไว้ในวงจักรวาลโหรไทยของเราชั่วกาล
นาน” 
 ในหนังสือ “โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ” ของ ยอดธง ทับทิวไม้ ได้เขียน
ถึงเรื่องราวของยุคทั้ง 10 เอาไว้ โดยมีค าอธิบายเอาไว้อีกโดยละเอียดว่าในแต่ละยุคนั้น มีความเป็นมา
อย่างไร โดยสรุปได้ว่า 
 ยุคที่ 1 ยุคมหากาฬ พ.ศ. 2325 - 2345 เป็นเวลาของการรบพุ่งศึกสงคราม การสร้างเมือง
ใหม่ เป็นยุคที่มีการฆ่ามากที่สุด พระเจ้าตากสินเสด็จสวรรคตในยุคนี้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2325 อัน
เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรี 
 ยุคที่ 2 ยุคพันธุยักษ์ พ.ศ. 2345 - 2364 ปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 และช่วงผลัดแผ่นดิน
เข้าสู่รัชกาลที่ 2 เป็นยุคของการช าระสะสางทางการเมืองครั้งใหญ่ มีการปราบกบฏแผ่นดินกันอย่าง
ชัดเจน 
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 ยุคที่ 3 ยุครักษ์บัณฑิต พ.ศ. 2364 - 2384 เป็นช่วงรอยต่อระหว่างปลายรัชกาลที่ 2 และ
เริ่มรัชกาลที่ 3 ศึกนอกศึกในเริ่มสงบลง เป็นช่วงของการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการต่าง  ๆ ในช่วงนี้
นักปราชญ์ราชบัณฑิตได้รับการยกย่องอย่างสูง 
 ยุคที่ 4 ยุคสนิทธรรม พ.ศ. 2404 - 2424 เป็นช่วงปลายรัชกาลที่ 3 และเริ่มต้นรัชกาลที่ 4 
เป็นยุคที่มีการทะนุบ ารุงพระศาสนา บ ารุงวัดวาอาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้ง
ยังเป็นเจ้าฟ้ามกุฎ ได้ทรงผนวชในยุคนี้ เป็นยุคที่ปราศจากการรบราฆ่าฟันกันอีกต่อไป 
 ยุคที่ 5 ยุคจ าแขนขาด พ.ศ. 2404 - 2424 เป็นช่วงปลายรัชกาลที่ 4 และเริ่มต้นรัชกาลที่ 
5 เป็นห้วงเวลาของการเสียดินแดนบางส่วนให้กับอังกฤษและฝรั่งเศส ดังมีพระนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าไว้ว่า “ถนัดดั่งพาหาเหี้ยน หั่นให้ไกลองค์” เมื่อทรงเทวษกับ 
ความสูญเสียและการรับมือกับนักล่าอาณานิคม 
 ยุคที่ 6 ยุคราชโจร หรือ ราชโคจร พ.ศ. 2424 - 2444 ปลายสมัยของรัชกาลที่ 5 และ
เริ่มต้นรัชกาลที่ 6 กล่าวว่า เป็นยุคของการล่าเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกและเมืองไทยตกในสภาพ
เยี่ยงโดนปล้นริดรอน ซึ่งแม้จะไม่กระทบถึงประชาราษฏรทั่วไป แต่ก็เป็นเวลาของการอึดอัดคับข้องใน
ราชอาณาจักร 
 ยุคที่ 7 ยุคนนทุกร้อง พ.ศ. 2444 - 2464 เป็นยุคปลายสมัยของรัชกาลที่ 6 กล่าวว่ายุคนี้ 
เศรษฐกิจได้ตกต่ าอย่างถึงที่สุด เงินในท้องพระคลังขาดแคลนอย่างหนัก มีความเดือดร้อนทั่วทุกหย่อม
ย่าน ข้าราชการถูกดุลออกจากราชการกันเป็นจ านวนมาก 
 ยุคที่ 8 ยุคทมิฬ พ.ศ. 2464 - 2483 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 นั่นเอง  
ในบันทึกเก่ามักจะกล่าวว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นยุค 
อมาตยาธิปไตย แต่คนอีกจ านวนหนึ่ง จะเรียกว่า ยุคประชาธิปไตย ในยุคนี้มีการท าลายล้างกันอย่าง
เข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง 
 ยุคที่ 9 ยุคถิ่นกาขาว พ.ศ. 2483 - 2504 เป็นช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปลาย 
รัชสมัยของรัชกาลที่ 8 และเริ่มต้นรัชกาลที่ 9 ซ่ึงต่างชาติต่างประเทศได้เข้ามายุ่งเก่ียวกับประเทศไทย
เป็นอันมาก อีกทั้งองค์พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็เสด็จนิวัตพระนครโดยเสด็จพระราชด าเนินมา
จากต่างประเทศ 
 ยุคที่ 10 ชาววิไล พ.ศ. 2504 - 2524 คือ รัชสมัยของรัชกาลที่ 9 อันมีการพัฒนาการและ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองต่าง ๆ อย่างมหาศาล ดังที่ได้เห็นเป็นปรากฎการณ์อยู่ 
และในยุคนี้ กล่าวได้ว่า ประชาชนพลเมืองทุกหมู่เหล่า ล้วนมีความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์  
ให้ความส าคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา อย่างยิ่งใหญ่ 
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ต าราพิไชยสงคราม: โหราศาสตร์การเมืองการปกครอง 
 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ว่า “อันหนังสือต าราพิไชยสงครามนี้ 
ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวว่า ‘สมเด็จพระรามาธิบดี (พระองค์ที่ 2) แรกให้ท าต ารา 
พิไชยสงคราม’ เมื่อปีมะเมียสัมฤทธิศก (พ.ศ. 2041) และมีเค้าเงื่อนเป็นที่สังเกตว่าดูเหมือนสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราชจะได้ให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมต าราพิไชยสงครามของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 อีก 
... มาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ปรากฏได้มีการตรวจช าระต าราพิไชยสงครามครั้ง 1 เมื่อในรัชกาลที่ 3 
(ต าราพิไชยสงคราม ค ากลอน, ม.ป.ป., หน้า 13 – 15) 
 

เมฆเคลื่อนอุทุมพร   อุดรทิศชอุ่มศรี 
สิ้นแสงบ่สูญแสง   ไป่แจ่มแจ้งยังมัวมนท์ 
เมฆมาแต่ทิศนั้น   มิทันบังพระสุริยะไส 

จกัได้ชัยช านะ   สุรฤทธิ์เรืองณรงค์ 
ผิวเมฆแลเกลื่อนมา   แต่ปราจิมทิศไป 

เมฆมาแต่ทิศนั้น   มิทันบังระวิวร 
ลั่นฆ้องแล้วโบกธง   จตุรงค์พลาคล 
เมฆมาทักขิณทิศ   อุตรปิดอโณทัย 
เมฆมาแต่ทิศนั้น   มิทันกลุ่มระวิวา 

เมฆมาแตบุ่รพทิศ   สถิตประจิมโดยวาร 
เมฆมาแต่ทิศนั้น   มิทันกลุ่มเข้าในวง 

ลาถึงทักขิณศรี   เข้ากลุ่มเกลื่อนพระสุริยนต์ 
อย่ายกพยุหพล   จะพลันแพ้และเสียชัย 
เมฆหมู่นั้นคือไกล   ให้ลั่นฆ้องด าเนินธง 
สัมฤทธิประสงค์   ประสิทธิ์สาธุโดยใจ 
บูรมกลุ้มรังศรีไถง   อย่าเพ่อยกพลากร 
คืนถอยจากอัมพร   ไม่บดบังพระสุริยา 

ถ้ายุทธจะไชยา   วุฒิโดยมโนไน 
จ าเริญฆ้องและธงชัย   ชนะแท้อย่าสงกา 
แม้เมฆนั้นคืนมา   อย่าเพ่อยกจะเสียการ 
กลุ่มพวงพระสุริฉาน   บ่ฉายแสงให้ยกธง 
ถอยคืนมาทิศลง   อย่ายาตราจะไภยันต์ 

 
 ข้อความดังกล่าวปรากฏในต าราพิชัยสงครามของไทย ดังที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วว่า  
ผิดแผกจากต าราพิชัยสงครามของต่างชาติ เช่น 
 “ที่นั่นนามใด” ตามต าราโหราศาสตร์ ก าหนดเอาวันต่าง ๆ เป็นวันที่มีนามที่เป็นมงคล 
หรือไม่เป็นมงคลหรืออย่างเช่น หากว่ามีภูเขา จอมปลวก หรือต้นไม้สูงใหญ่ ก็ถือว่าเป็นครุฑนาม อัน
เป็นนามของวันใดวันหนึ่งใน 7 วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ ซึ่งวิธีการนั้นเป็นเรื่องของโหราศาสตร์
ทั้งสิ้น 
 จนอาจกล่าวได้ว่า สังคมไทยได้น าวิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นหลักในการวางพ้ืนฐาน 
การด าเนินยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทั้งด้านการเมืองและการสงครามมาโดยตลอด โหราศาสตร์จึงมีอิทธิพล
ต่อสังคม และประชาชนตั้งแต่ชนชั้นปกครองจนถึงชาวบ้าน ตั้งแต่การรบทัพจับศึก ต่อมาเมื่อไทยเริ่ม
ติดต่อกับตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  4 ก็เปลี่ยนมาใช้ยุทธศาสตร์แบบตะวันตกแทนต ารา 
พิชัยสงครามของไทย แต่ถึงกระนั้นโหราศาสตร์ก็ยังคงถูกน ามาใช้ในราชส านักและราชพิธีตลอดมา 
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 วิชาโหราศาสตร์ตกมาถึงมือประชาชนทั่ว ๆ ไป เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดหอพระสมุดแห่งชาติขึ้น และผู้ที่มีคัมภีร์หรือ
ต าราต่าง ๆ ก็น ามามอบให้แก่หอพระสมุด หอพระสมุดก็เปิดโอกาสให้แก่ประชาชนเข้ายืมอ่านและ
คัดลอกต ารับต าราต่าง ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ วิชาโหราศาสตร์จึงแพร่หลายสู่ประชาชน แต่เนื่องจาก 
วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาละเอียดอ่อน สับสนมีค ายากมาก มีผู้เรียบเรียงรวบรวมต าราขึ้นมาก็มากเล่ม 
และราคาแพง  
 
บทบาทของโหราศาสตร์: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 ความเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้นจริงในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร แต่ 
การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ก็มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ ‘แตกหัก’ และสถานการณ์ทางการเมือง
หลังจากนั้นเป็นไปในลักษณะพยายามสร้างความประนีประนอมทางการเมืองร่วมกันระหว่าง
คณะราษฎรและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวอย่างหนึ่งที่ เด่นชัด  ก็คือ การร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 งานวิชาการประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้ให้ความส าคัญต่องานพระราชพิธีพระราชทาน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพราะเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่น ามาซึ่ง 
การสร้างชุดความทรงจ า อ านาจเชิงสัญลักษณ์ และการให้ความหมายที่มาของรัฐธรรมนูญสยามใน
ฐานะของ ‘พระราชทาน’ ผ่านทั้งค าปรารถนารัฐธรรมนูญ งานพระราชพิธี และภาพถ่าย วันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2475 จึงนับว่ามีความส าคัญยิ่ง กระนั้น กลับไม่ค่อยปรากฏงานที่กล่าวถึงที่มาของวัน
ดังกล่าวในเชิงวัฒนธรรมแบบไทย ๆ เท่าใดนัก ว่าก าเนิดของวันที่ 10 ธันวาคม มาจากฐานคิดเรื่อง
อะไร ที่ตั้งข้อสงสัยเช่นนี้เพราะว่า เมื่อสืบค้นฐานคิดเรื่องงานพระราชทานรัฐธรรมนูญในวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นที่แน่ชัดว่ามาจากมิติเรื่องโหราศาสตร์ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว “ทรงแนะน าว่าการประกาศรัฐธรรมนูญนั้นเป็นของส าคัญยิ่งใหญ่ควรจะมีพิธีรีตอง จึงโปรด
เกล้าฯ ให้โหรหลวงหาฤกษ์หายาม” และวันที่ 10 ธันวาคม เป็นฤกษ์ดีเหมาะสม “โดยที่ทรงเห็นว่า 
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่ควรจะขลัง เพราะฉะนั้นต้องการจะเขียนใส่สมุดไทย ซึ่งจะ
กินเวลาหลายวัน” 
 การร่างรัฐธรรมนูญในระบอบการเมืองใหม่เป็นเรื่องส าคัญทางการเมืองอย่างปฏิเสธมิได้ 
ทว่าฤกษ์งามยามดีของวันที่ 10 ธันวาคม กลับเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ก าหนดความเป็นไปและ
พฤติกรรมทางการเมือง กล่าวคือ ความเชื่อทางโหราศาสตร์ได้มีอิทธิพลทางการเมืองอย่างสูง เพราะ
ฤกษ์ยามวันดังกล่าวท าให้สภาต้องพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จอย่าง ‘รีบเร่ง’ ในเวลาเพียง  
4 วัน แม้จะไม่สามารถพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ได้ว่าฤกษ์ยามวันที่ 10 ธันวาคม ส่งผลต่อการสร้าง 
ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์จริง ๆ หรือไม่ แต่ก็น่าสังเกตว่า ฤกษ์ยามวันดังกล่าว อาจส่งผลส าหรับ 
กลยุทธ์ทางการเมืองในการ ‘ช่วงชิง’ ชุดความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทย ซึ่งคณะราษฎรเอง 
ก็ยินยอมไปกับพระราชประสงค์ภายใต้ความเชื่อทางโหราศาสตร์ โดยที่หากพิจารณาเทียบเคียงกับ  
การวิเคราะห์ในเชิงการเมืองวัฒนธรรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจงใจหรือไม่ก็ตาม แต่วัน ‘พระราชทาน’ 
รัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ก็มีความส าคัญ เพราะเป็นการลดความส าคัญของวันที่ 24 (หรือ 27) 
มิถุนายน ไปโดยปริยาย 
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 การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ได้มีการดูฤกษ์ยามและดวงชะตาของบุคคลต่าง ๆ ใน 
คณะรัฐประหารและผู้น าฝ่ายรัฐบาล นักวิชาการอย่างสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เห็นว่า การรัฐประหาร 
พ.ศ. 2490 เป็นจุดเริ่มต้นรัฐประหารแบบไทย ๆ และกล่าวถึงองค์ประกอบหนึ่งในการรัฐประหาร
แบบไทย ๆ ว่า 
 

   “ผมขอพูดถึงคนคนหนึ่งที่บอกว่ำ เป็นกำรรัฐประหำรแบบไทยจริง ๆ ชื่อ
อำจจะดูแปลก ๆ คือ ร้อยตรีทองค ำ ยิ้มก ำภู คนนี้เป็นโหร เป็นคนรับหน้ำที่ไปดู
ฤกษ์ยำมว่ำจะรัฐประหำรวันไหนดี วันไหนหลวงธ ำรงฯ นำยปรีดี ดวงจะตก จะได้
ก ำหนดวันนั้นเป็นวันก่อกำรรัฐประหำร ซึ่งอันนี้ชี้ให้เห็นถึงกำรเป็นรัฐประหำร
แบบไทยจริง ๆ ... คือ 2475 นั้นพระยำพหลฯ ไม่เชื่อโหรคนไหน ไม่ดูดวง  
ไม่ดูฤกษ์ แต่ 2490 มีคนก ำหนดฤกษ์ยำม...” 

 
 จากการสืบค้นประวัติเบื้องต้น พบว่า โหรทองค า ยิ้มก าภู เป็นนายทหารกองหนุนที่น่าจะมี
ชื่อเสียงทางโหราศาสตร์มาในช่วงทศวรรษ 2480 เป็นอย่างน้อย ดังปรากฏงานเขียนของเขาเรื่อง 
“ต าราโหราศาสตร์ภาคค านวณแบบรัตนโกสินทร์หรือค าภีร์ผูกดวงพิชัยสงคราม” ในหนังสือพิมพ์แจก
งานพระราชทานเพลิงศพหลวงเทวานิมิตร (เนื่อง หัตถพันธ์) ใน พ.ศ. 2482 เป็นไปได้ว่า เคยเขียน 
ค าท านายทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองลงในหนังสือพิมพ์ไทรายสัปดาห์ในช่วงก่อน
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 ทั้งยังเป็นผู้เขียนหนังสือทางโหราศาสตร์ไว้หลายเล่ม เช่น ปฏิทิน 3 ภาษา
เทียบ 120 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2400 - 2520 ต าราพระภูมิ พร้อมทั้งพิธีจัดตั้งศาลพระภูมิ การบูชา  
การสังเวย โดยละเอียด ต าราสรุปโหราศาสตร์ (ค าภีร์สุริยาตร์) แบบเรียนโหรทางลัด เป็นต้น 
 ข้อมูลที่พอยืนยันความส าคัญเรื่องโหราศาสตร์ในการรัฐประหาร คือ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 
พ .ศ .  2490 ได้ มี ก ารประชุ ม ร่ วมกั นของคณะรั ฐประหาร  ในที่ ป ระชุ มร้ อยตรี ทอ งค า   
ยิ้มก าภู ได้ดูฤกษ์ยามและก าหนดให้เอาวันที่ 8 พฤศจิกายน เป็นวันท าการ เพราะ 
 

   “ได้ตรวจดูดวงชะตำของคนส ำคัญโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เช่น ดวงชะตำ
ของนำยปรีดี พนมยงค์ นำยถวัลย์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ และพลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 
ล้วนแต่เข้ำสู่ดวงบำปเครำะห์ ส่วนดวงชะตำของจอมพล ป. พิบูลสงครำม และ
คณะผู้ก่อกำรรัฐประหำรทุกคน ล้วนแต่ก ำลังมีโชคเป็นศุภเครำะห์ แสดงว่ำจะ 
ท ำกำรส ำเร็จสมมโนรถ” 
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 จากการตรวจดูดวงชะตาและฤกษ์ยามของโหรทองค า ได้ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมรัฐประหาร
มีความ ‘ปิติยินดีเห็นคล้อยตาม’ และถ้าพูดในแง่ขวัญและก าลังใจก็ถือว่าร้อยตรีทองค า ยิ้มก าภู  
“ได้ใช้วิชาโหรบ ารุงขวัญของคณะผู้ก่อการเป็นอย่างดี” อย่างไรก็ดี ไม่เพียงแต่ค าท านายหรือการตรวจ
ชะตาทางโหราศาสตร์จะเป็น ‘ขวัญ’ ให้คณะรัฐประหารตัดสินใจท าการรัฐประหารเท่านั้น ตัว 
โหรทองค าเองก็ถือได้ว่าเป็น ‘กลไก’ ในการเชื่อมเครือข่ายหรือสายงานในคณะรัฐประหารด้วย  
โดยเมื่อครั้งเริ่มวางแผนการรัฐประหาร ได้ปรากฏเรื่องราวของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งในขณะนั้น
เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 อันเป็นกองก าลังส าคัญในพระนครเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังที่ พันเอก
อาจศึก ดวงสว่าง ได้บันทักเรื่องนี้ไว้ว่า 
 

   “จนกระทั่ง (ร.ท.ชำญณรงค์ วิจำรณบุตร นำยทหำรใต้บังคับบัญชำ  
ซึ่งพยำยำมชักชวนให้ พ.อ.สฤษดิ์ ก่อรัฐประหำร - ผู้เขียน) ไปพบและรู้จักกับ  
ร.อ.ทองค ำ ยิ้มก ำภู นำยทหำรกองหนุนผู้ช ำนำญในด้ำนโหรำศำสตร์ และมีโอกำศ
ได้พบกับ พ.ท.ขุนจ ำนงภูมิเวท , น.อ.กำจ กำจสงครำม และ ร.อ.ขุนปรีชำรณ
เศรษฐ แล้ว จึงทรำบว่ำท่ำนเหล่ำนี้มีควำมเห็นตรงกันกับตน จึงได้วำงแผน
ประสำนงำนกันแผ่ขยำยออก...” 

 
 การประสานงานและขยายตัวของสมาชิกคณะรัฐประหารนี้ ได้ท าให้จอมพลสฤษดิ์ 
ตัดสินใจเข้าร่วมคณะรัฐประหารในที่สุด จากที่เล่ามาผู้เขียนพยายามจะชี้ชวนให้เห็นอานุภาพของ
โหราศาสตร์กับสังคมวัฒนธรรมการเมืองอย่างกว้าง ๆ ล าดับถัดมาจะขอขยับเรื่องเล่ามาสู่ปัจเจก
บุคคลผ่านประวัติศาสตร์ของผู้น าทางการเมือง โดยเฉพาะผู้น าแบบไทย ๆ อย่างจอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต์ 
 ในงานศึกษาของ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ได้กล่าวถึง ความแตกต่างของกลุ่มคณะราษฎรและ
กลุ่มคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2501 หรือคณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ในประเด็นหนึ่งว่า บุคคลชั้นน า
ส่วนใหญ่ของคณะราษฎรในการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ได้รับการศึกษาอบรมมาจากต่างประเทศ ขณะที่
กลุ่มหลังนั้นส่วนใหญ่เป็นผลผลิตภายในประเทศ ประเด็นนี้นับเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจต่อวัฒนธรรม
ความคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ เพราะจากการสืบค้นประวัติจอมพลสฤษดิ์ จะพบว่า เป็นผู้ที่
มีความเชื่อเรื่องราวทางโหราศาสตร์และเป็นปัจจัยในการตัดสินใจทางการเมืองบ่อยครั้ง มี 
โหรประจ าตัวไว้คอยดูดวงชะตาช่วยในการตัดสินใจทางการเมืองอย่างน้อยสองคน คือ โหรเทพย์  
สาริกบุตร และ โหร (หมอ) ประจวบ วัชรปาณ 
 จอมพลสฤษดิ์กับ โหรเทพย์ สาริกบุตร เป็นที่รู้จักและมีการตรวจดูดวงชะตาให้กันตั้งแต่
เมื่อครั้งจอมพลสฤษดิ์มียศเป็นเพียงพันตรี น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2482 - 2486 โดยโหรเทพย์
ได้ท านายว่า จอมพลสฤษดิ์จะได้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง และมีผู้ให้ข้อมูลว่าจอมพลสฤษดิ์เคยสั่งให้  
โหรเทพย์หาฤกษ์แต่งงานระหว่างตนเองกับคุณหญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ด้วย โหรเทพย์น่าจะดูดวงชะตา
และหาฤกษ์ยามต่าง ๆ ให้จอมพลสฤษดิ์หลายครั้ง และคงเป็นที่ชอบพอกันอยู่มาก ดังค าบอกเล่าของ
ลูกสาวโหรเทพย์ที่กล่าวว่า 
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   “คุณพ่อนี่ท่ำนเป็นโหรฯ ใหญ่ ท่ำนก็จะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนประเภทสอง
ค่ะ ท่ำนมีเพ่ือนเป็นนำยทหำรและก็เป็นท่ำนที่ดูหมอ ดูดวงชะตำรำศีให้ท่ำนสฤษดิ์
... อยู่ในวงหมอดูจอมพลสฤษดิ์... เรื่องข่ำวสำรนี่คุณพ่อจะรู้หมด มีสำยสืบค่ะ 
ท่ำนเป็นเหมือนหน่วยสืบลับ เทียบกับสมัยนี้ก็เหมือนกับหน่วยงำนควำมมั่นคง  
จะรู้หมด ใครจะเป็นอะไรท่ำนก็จะพูด พอดีท่ำนมำทำนข้ำวที่บ้ำน คุณแม่ก็
ท ำกับข้ำว หำอำหำรให้ทำน เรำก็แผนกเสริฟน้ ำ ก็จะรู้จักข่ำวสำรบ้ำนเมืองเมื่อมำ
คุยกับคุณพ่อ คุณพ่อก็จะท ำนำยเหตุกำรณ์ได้ เพรำะว่ำท่ำนมีพรรคพวก
หลำกหลำยสำยค่ะ ตั้งแต่ท่ำนในวัง นำยแพทย์ก็มี นำยทหำรใหญ่ก็มี คุณพ่อจะรู้
หมด”  

 
 บทสัมภาษณ์ - พรทิพย์ สาริกบุตร (14tula.com) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
 ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือไปจากปัจจัยเรื่องค านายทางโหราศาสตร์ ตัวโหรเองก็
ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเชื่อมต่อเครือข่ายกลุ่มการเมืองผ่านความเชื่อทางโหราศาสตร์ของ
ผู้น าไทย โดยตัวโหรเทพย์เองก็น่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียงทางโหราศาสตร์ระดับต้น ๆ ในยุคสมัยดังกล่าว 
รวมถึงยังเป็นโหรที่มีชื่อเสียงยุคสมัยเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เนื่องจากได้ท านายว่าจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างส าคัญและเคยท านายว่านายสมัคร สุนทรเวช จะได้เป็น
นายกรัฐมนตรี ทั้งยังได้ผลิตงานเขียนทางด้านโหราศาสตร์ไว้เป็นจ านวนมากอีกด้วย 
 โหรอีกคนหนึ่ ง ซึ่ งถือได้ว่าเป็นโหรประจ าตัวใกล้ชิดจอมพลสฤษดิ์มากที่สุด คือ  
โหรประจวบ วัชรปาณ ประวัติของโหรท่านนี้ส าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ แต่เป็นผู้มี 
ความสนใจด้านโหราศาสตร์ รวมถึงยังมีความสามารถในด้านการต่อสู้และใช้อาวุธปืน เรื่องราว
ความสัมพันธ์ของโหรประจวบ วัชรปาณ กับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ น่าจะเริ่มต้นขึ้นในระหว่างช่วง
สงครามมหาเอเชียบูรพาประมาณ พ.ศ. 2483 โดยร้อยโทประจวบเป็นผู้บังคับหมวดเสนารักษ์ประจ า
กองพันทหารราบที่ 33 ซึ่งมีพันตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้บังคับกองพัน เรื่องราวประวัติศาสตร์
ในตอนนี้น่าสนใจยิ่ง ดังที่ พลเอกกฤษณ์ สีวะรา ได้บันทึกเล่าไว้ว่า “เป็นบุคคลที่หาไม่ได้ง่ายนักใน 
ยุคปัจจุบัน... เพราะเตรียมชีวิตไว้เข้าศึกษาเล่าเรียนแพทย์แผนปัจจุบันจนจบเป็นแพทย์ปริญญา  
ยังสนใจในการแพทย์แผนโบราณ สนใจวิชาไสยศาสตร์ ภูติผีปีศาจ สิ่งลึกลับ  และความด ามืด ไม่มี
ตัวตนที่ยากแก่การพิสูจน์” โดยในตอนหนึ่งได้เล่าถึงการท าพิธีทางไสยศาสตร์ ซึ่งจอมพลสฤษดิ์เองก็
ได้เข้าร่วมพิธีด้วย 
 อย่างไรก็ตาม หลังสงครามสิ้นสุดลง โหรประจวบก็ได้ลาออกจากราชการไปอยู่ภาคใต้กับ
ภรรยา ทว่าเมื่อจอมพลสฤษดิ์เริ่มขึ้นมามีบทบาทอ านาจหลังการปราบกบฏสองครั้งใน พ.ศ. 2492 
และ 2494 ก็ได้เขียนจดหมายติดต่อโหรประจวบหลายครั้งเพ่ือให้กลับมาร่วมงานกันอีก ภายหลัง 
พ.ศ. 2494 โหรประจวบจึงได้กลับมารับใช้จอมพลสฤษดิ์ในฐานะนายแพทย์ประจ าตัวและนายทหาร
ติดตามอีกครั้ง 
  



67 

 บทบาททางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ในช่วงทศวรรษ 2490 โดดเด่นขึ้นเรื่อย ๆ จน
กลายเป็น ‘ขวัญใจประชาชน’ โดยเฉพาะช่วงหลังการเลือกตั้งในต้นปี พ.ศ. 2500 ซึ่งท้ายท่ีสุดน าไปสู่
การเข้ายึดอ านาจจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 เวลาประมาณ 
20.00 น. โดยมีผู้กล่าวว่า วันและเวลาดังกล่าวได้รับการดูฤกษ์ยามโดยโหรประจวบ ซึ่งก็มีความ
เป็นไปได้อย่างยิ่ง เพราะจากค าบอกเล่าของพลโทวัลลถ โรจนวิสุทธิ์ เมื่อคราวการรัฐประหารในวันที่ 
16 กันยายน ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจอมพลสฤษดิ์กับโหรประจวบว่า “ก่อนเวลาลง
มือท ารัฐประหารไม่กี่นาที จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกและผู้น าคณะทหาร
เข้าท าการโค่นล้มรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กล่าวแก่คณะนายทหารฝ่ายอ านวยการ
ประจ าตัวท่านว่า “ถ้าท างานคืนนี้ไม่ส าเร็จ ไอ้จวบ. มึงไปกับกูสองคน นอกนั้นไม่ต้อง” 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ทั้งตัวโหรผู้ท านายและค าทายดูจะมีความส าคัญทั้ง
กลไลการท างานและเชิงการเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกลุ่มทางการเมืองรวมถึงเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
หรือเป็นหน่วยหนึ่งในการตัดสินใจทางการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการท ารัฐประหาร 
อันเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันดีในสังคมการเมืองไทย 
 ท้ายที่สุด จากข้อมูลที่กล่าวมา พอจะสร้างชุดข้อเสนอในการท าความเข้าใจประวัติศาตร์  
การเมืองไทยว่า ท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2500 หาก
พิจารณาโดยกว้างว่าเป็นการขับเคี่ยวกันทางการเมืองระหว่างฝ่ายคณะราษฎรและฝ่ายกษัตริย์นิยม-
อนุรักษ์นิยม ส าหรับการเมืองวัฒนธรรม มุมมองทางโหราศาสตร์ ดูจะไม่แน่ชัดนักว่าประเด็นนี้เป็น  
โลกทัศน์ทางการเมืองที่คณะราษฎรให้ความสนใจหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เมื่อสังเกตกลไกหรือกลยุทธ์
ในการต่อสู้ทางการเมืองวัฒนธรรมของฝ่ายคณะราษฎร ในงานศึกษาทางวิชาการไทย มักแสดงให้เห็น
ถึงฐานคิดการสู้ในเชิงสัญญะผ่านพ้ืนที่ รูปปั้น วัตถุต่าง ๆ บนฐานคิดความเป็นสมัยใหม่ ขณะที่ฝ่าย
กษัตริย์นิยม-อนุรักษ์นิยมดูจะปรากฏความคิดเรื่องโหราศาสตร์อยู่ด้วยอย่างเด่นชัด แน่นอนว่าเรา  
มิสามารถพิสูจน์ในแง่อ านาจลี้ลับนี้ได้ แต่ในฐานะ ‘เครื่องมือ’ ทางการเมืองแล้ว โหราศาสตร์เป็น 
ทั้งกลยุทธ์ จิตวิทยา หรือหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายกลุ่มการเมืองของฝ่ายกษัตริย์นิยม-อนุรักษ์นิยม และ
กลุ่มผู้น าทางทหาร แน่นอน ข้อเสนอนี้จึงสมควรได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้ ง เพราะจะได้
น าไปสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยในเชิงการเมืองวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 
 
โหราศาสตร์ เครื่องมือทางการเมืองแบบไทย ๆ 
 โหราศาสตร์ ที่มิได้เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น หากแต่ยังเป็นกลไกและเครื่องมือที่
ส าคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทย อย่างแรก จ าต้องกล่าวถึงงานบุกเบิกทางวิชาการจาก
วิทยานิพนธ์ของ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ เรื่อง “Supernatural prophecy in Thai politics: The 
role of a spiritual cultural element in coup decisions” หรือในชื่อภาษาไทย “โหราศาสตร์
กับการตัดสินใจในทางการเมืองของไทย” ชลิดาภรณ์ ได้กล่าวถึงความน่าสนใจในการศึกษาประเด็น
เรื่องโหราศาสตร์ต่อการเมืองไทยไว้ว่า “การละเลยโหราศาสตร์ซึ่งอาจเป็นตัวแปรส าคัญที่อธิบาย
พฤติกรรมหลาย ๆ อย่าง โดยไปให้ความส าคัญกับปัจจัย ซึ่งทฤษฎีที่ถูกคิดโดยตะวันตกเห็นว่า  
มีความส าคัญ แต่ในความเป็นจริงอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย อาจจะท าให้การพยายาม
อธิบายหรือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ” 
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กล่าวคือ มิติด้านโหราศาสตร์อาจ “ไม่เป็นสาระเมื่อมองจากมุมของสังคมตะวันตก แต่อาจมีสาระ
มากมายในสังคมไทย” ซึ่งช่วงเวลาศึกษาในงานของชลิดาภรณ์ คือ สมัยรัฐประหาร พ.ศ. 2524 และ 
พ.ศ. 2528 
 มิติทางโหราศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อความพลิกผันทางการเมือง ดังปรากฏข่าวลือในช่วงก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อย่างข่าวลือการโค่นล้มรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ส่งผล
ต่อความรู้สึกทางการเมืองในสังคมสยาม ทว่า ‘ข่าวลือ’ นี้กลับมีพ้ืนฐานบางส่วนมาจากความเชื่อใน
ค าท านายเก่าแก่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนรินทรเทวี พระน้องนางเธอในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ท านายว่า อายุของราชวงศ์จักรีจะสิ้นสุดลงแค่ 150 ปี ซึ่ง
หมายถึงช่วง พ.ศ. 2475 พอดี  
 เบนจามิน เอ.บัทสัน นักวิชาการผู้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ถึงกับตั้งข้อสังเกตว่า “ข่าวลือหลายข่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับค าพยากรณ์เก่า ๆ 
ที่ว่าราชวงศ์นี้จะมีอายุเพียง 150 ปี” ค าท านายดังกล่าวน่าเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและคงส่งผลต่อ
ความรู้สึกทางการเมือง เพราะแม้แต่นักสังเกตการณ์ชาวต่างชาติก็ได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ แต่เขากลับมี
มุมมองที่น่าสนใจต่อเรื่องนี้ว่า 
 

   “ข้ำพเจ้ำไม่เคยคิดสงสัยเลยว่ำ ที่มีกำรพูดถึงข่ำวลือขึ้นมำใหม่และกำรที่มี
ข่ำวว่ำ มีผีปรำกฏตัวนั้นคงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเตรียมตัว มันเป็นกำรจัด
ฉำกที่ดีและช่วยให้ประชำชนทั่วไปเชื่อว่ำ  ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบ 
กำรปกครองแน่ ๆ ดังนั้น เมื่อเกิดมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นย่อมเป็นที่ยอมรับได้” 

 
 ตามความเห็นของนักสังเกตการณ์ชาวต่างชาติว่า ข่าวลือค าท านายที่เกิดขึ้นในช่วงก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ‘จัดฉาก’ เพ่ือตอบสนองความรู้สึกใน 
การยอมรับได้ของประชาชนส าหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ค าท านายได้  
ถูกใช้เป็น ‘เครื่องมือ’ ในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอธิบายความ
เข้าใจทางการเมืองในเชิงวัฒนธรรมสังคมสยามอย่างน่าสนใจแน่นอน ความเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้น
จริงในวันที่  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร แต่การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ก็มิได้เป็น 
การเปลี่ยนแปลงแบบ ‘แตกหัก’ และสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนั้นเป็นไปในลักษณะพยายาม
สร้างความประนีประนอมทางการเมืองร่วมกันระหว่างคณะราษฎรและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ตัวอย่างหนึ่งที่เด่นชัดก็คือ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
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 ประเด็นต่อมาที่งานวิชาการประวัติศาสตร์การเมืองไทยมักให้ความส าคัญต่องานพระราช
พิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพราะเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่น ามาซึ่งการสร้างชุดความทรงจ า อ านาจเชิงสัญลักษณ์ และการให้ความหมายที่มาของ
รัฐธรรมนูญสยามในฐานะของ ‘พระราชทาน’ ผ่านทั้งค าปรารถรัฐธรรมนูญ งานพระราชพิธี และ
ภาพถ่าย วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 จึงนับว่ามีความส าคัญยิ่ง กระนั้น กลับไม่ค่อยปรากฏงานที่
กล่าวถึงที่มาของวันดังกล่าวในเชิงวัฒนธรรมแบบไทย ๆ เท่าใดนัก ว่าก าเนิดของวันที่ 10 ธันวาคม  
มาจากฐานคิดเรื่องอะไร ที่ตั้งข้อสงสัยเช่นนี้เพราะว่า เมื่อสืบค้นฐานคิดเรื่องงานพระราชทาน
รัฐธรรมนูญในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นที่แน่ชัดว่ามาจากมิติเรื่องโหราศาสตร์ ดังที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว “ทรงแนะน าว่า การประกาศรัฐธรรมนูญนั้นเป็นของส าคัญ
ยิ่งใหญ่ควรจะมีพิธีรีตอง จึงโปรดเกล้าฯ ให้โหรหลวงหาฤกษ์หายาม” และวันที่ 10 ธันวาคม เป็นฤกษ์
ดีเหมาะสม “โดยที่ทรงเห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่ควรจะขลัง เพราะฉะนั้น
ต้องการจะเขียนใส่สมุดไทยซึ่งจะกินเวลาหลายวัน” 
 การร่างรัฐธรรมนูญในระบอบการเมืองใหม่เป็นเรื่องส าคัญทางการเมืองอย่างปฏิเสธมิได้ 
ทว่าฤกษ์งามยามดีของวันที่ 10 ธันวาคม กลับเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ก าหนดความเป็นไปและ
พฤติกรรมทางการเมือง กล่าวคือ ความเชื่อทางโหราศาสตร์ได้มีอิทธิพลทางการเมืองอย่างสูง เพราะ
ฤกษ์ยามวันดังกล่าวท าให้สภาต้องพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จอย่าง ‘รีบเร่ง’ ในเวลาเพียง  
4 วัน แม้จะไม่สามารถพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ได้ว่าฤกษ์ยามวันที่ 10 ธันวาคม ส่งผลต่อการสร้าง 
ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์จริง ๆ หรือไม่ แต่ก็น่าสังเกตว่าฤกษ์ยามวันดังกล่าว อาจส่งผลส าหรับ  
กลยุทธ์ทางการเมืองในการ ‘ช่วงชิง’ ชุดความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทย ซึ่งคณะราษฎรเองก็
ยินยอมไปกับพระราชประสงค์ภายใต้ความเชื่อทางโหราศาสตร์ โดยที่หากพิจารณาเทียบเคียงกับ  
การวิเคราะห์ในเชิงการเมืองวัฒนธรรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจงใจหรือไม่ก็ตาม แต่วัน ‘พระราชทาน’ 
รัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ก็มีความส าคัญ เพราะเป็นการลดความส าคัญของวันที่ 24 (หรือ 27) 
มิถุนายน ไปโดยปริยาย 
 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 ความประนีประนอมทางการเมืองก็สิ้นสุดลงด้วยความรุนแรง
จากสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลกับคณะกู้บ้านกู้เมือง และจบลงด้วยการที่รัฐบาลสามารถปราบ
ปราบได้ ต่อมามีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นพิจารณาตัดสินลงโทษ ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายคณะกู้บ้าน  
กู้เมืองที่ถูกจับและตัดสินลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต คือ โหรแฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ 
 ในงานศึกษาของ ณัฐพล ใจจริง เรื่อง “โหรกับการโต้ปฏิวัติ 2475: แฉล้มเลี่ยมเพ็ชรรัตน์ 
กับ 76 เทพการเมือง” ได้ให้ข้อมูลว่า ข้อหาที่โหรแฉล้มโดนจับ คือ การเป็นผู้อ่านประกาศให้
ประชาชนที่อยู่ตามสถานีรถไฟ ในท านองกล่าวหารัฐบาลว่า เป็นคอมมิวนิสต์และคิดล้มราชบัลลังก์ 
นอกจากนี้ “ในหนังสือโหราศาสตร์ของแฉล้มเองนั้นได้เล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและ 
ความเคลื่อนไหวของเขาในการเผยแผ่เอกสารตามหัวเมืองขณะนั้นว่า เขาได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ  
เค้าโครงการปกครองเมือง ต าราโครงลาว ต าราผัวเมีย ต าราดาวนิพพาน และหนังสือบ ารุงการเมือง 
ระหว่างที่พวกเขาด าเนินการแจกจ่ายเอกสารในหัวเมืองอีสานอยู่นั้น ปรากฏว่า กองทัพบวรเดชที่ไป
ปราบคณะราษฎรในกรุงเทพฯ ประสบความพ่ายแพ้ หนังสือที่เหลือจ านวน 16,000 เล่ม จึง 
ถูกหลวงศุภนัยนิติรัก ซึ่งเป็นพรรคพวกของเขาท าลายทิ้งทั้งหมดทันที จากนั้นแฉล้มก็ถูกจับ” ซึ่ง  
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ณัฐพล ใจจริง สันนิษฐานว่าหนังสือบางเล่มอย่าง เค้าโครงการปกครองเมือง และหนังสือบ ารุง
การเมือง น่าจะเป็นเรื่องเก่ียวกับแนวทางการเมือง 
 ท าให้สันนิษฐานเพ่ิมเติมว่า นอกเหนือไปจากเรื่องทางการเมืองโดยตรงแล้ว รัฐบาลจับ 
โหรแฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ด้วยเหตุผล (ที่ไม่เปิดเผยโดยตรง) ใดอีกได้บ้าง เป็นไปได้หรือไม่ว่าด้วย
วัฒนธรรมความเชื่อแบบไทย ๆ เรื่องโหราศาสตร์ คือ ปัจจัยหนึ่งในโลกทัศน์ทางสังคมการเมืองที่
รัฐบาลหรือสังคมสยามรู้สึกอ่อนไหวและให้ความส าคัญ เพราะเป็นไปได้สูงที่ฤกษ์ยามของคณะกู้บ้านกู้
เมืองได้รับการดูฤกษ์ยามโดยโหรแฉล้ม แม้การยึดอ านาจจะไม่ส าเร็จ แต่ก็อาจสะท้อนให้เห็นว่า  เรื่อง
โหราศาสตร์เป็น ‘ปัจจัย’ หนึ่งของโลกทัศน์สังคมการเมือง กล่าวคือ เรื่องโหราศาสตร์อาจถูกน ามา
เป็น ‘เครื่องมือ’ ในการโจมตีทางการเมืองผ่านวัฒนธรรมความเชื่อ อย่างไรก็ดี เรื่องท่ีท าให้โหรแฉล้ม
โด่งดังเป็นที่รู้จักและนิยมก็มาจากเหตุการณ์นี้ เพราะเขาสามารถหลบหนีการกุมขังออกจากเกาะ 
ตะรุเตาได ้
 ส าหรับตัวโหรแฉล้มเองแล้ว ความส าเร็จในการหลบหนีออกจากเกาะตะรุเตาได้นั้นมาจาก
ความสามารถทางด้านโหราศาสตร์ ดังที่เขาเขียนเล่าภายหลัง โดยมิได้กล่าวถึงการติดสินบนเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์และจ่ายค่าจ้างคนบนเกาะในการเป็นผู้พาหลบหนีด้วยจ านวนเงิน 5,000 บาท แต่การกล่าว
อ้างความสามารถทางโหราศาสตร์ ก็น่าจะท าให้งานเขียนของโหรแฉล้มเป็นที่สนใจของผู้อ่านไม่มากก็
น้อย ดังที่โหรแฉล้มได้ผลิตงานเขียนด้านโหราศาสตร์ออกมาเป็นหนังสือหลายเล่ม และที่ส าคัญ  คือ 
ได้แฝงนัยทางการเมือง ดังปรากฏในการวิเคราะห์ของ ณัฐพล ใจจริง ว่า งานเขียนของโหรแฉล้มเป็น
ส่วนหนึ่งของเครือข่ายพันธมิตรในการ ‘โต้ปฏิวัติ’ 
 อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจ คือ การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ได้มีการดูฤกษ์ยามและดวง
ชะตาของบุคคลต่าง ๆ ในคณะรัฐประหารและผู้น าฝ่ายรัฐบาล นักวิชาการอย่างสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 
เห็นว่า การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 เป็นจุดเริ่มต้นรัฐประหารแบบไทย ๆ และกล่าวถึงองค์ประกอบ
หนึ่งในการรัฐประหารแบบไทย ๆ ว่า 
 

   “ผมขอพูดถึงคนคนหนึ่งที่บอกว่ำ เป็นกำรรัฐประหำรแบบไทยจริง ๆ ชื่อ
อำจจะดูแปลก ๆ คือ ร้อยตรีทองค ำ ยิ้มก ำภู คนนี้เป็นโหร เป็นคนรับหน้ำที่ไปดู
ฤกษ์ยำมว่ำ จะรัฐประหำรวันไหนดี วันไหนหลวงธ ำรงฯ นำยปรีดี ดวงจะตก จะได้
ก ำหนดวันนั้นเป็นวันก่อกำรรัฐประหำร ซึ่งอันนี้ชี้ให้เห็นถึงกำรเป็นรัฐประหำร
แบบไทยจริง ๆ ...คือ 2475 นั้นพระยำพหลฯ ไม่เชื่อโหรคนไหน ไม่ดูดวง  
ไม่ดูฤกษ์ แต่ 2490 มีคนก ำหนดฤกษ์ยำม...” 

 
 จากการสืบค้นประวัติเบื้องต้น พบว่า โหรทองค า ยิ้มก าภู เป็นนายทหารกองหนุนที่น่าจะมี
ชื่อเสียงทางโหราศาสตร์มาในช่วงทศวรรษ 2480 เป็นอย่างน้อย ดังปรากฏงานเขียนของเขาเรื่อง 
“ต าราโหราศาสตร์ภาคค านวณแบบรัตนโกสินทร์ หรือคัมภีร์ผูกดวงพิชัยสงคราม” ในหนังสือพิมพ์
แจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงเทวานิมิตร (เนื่อง หัตถพันธ์) ใน พ.ศ. 2482 เป็นไปได้ว่าเคยเขียน
ค าท านายทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองลงในหนังสือพิมพ์ไทรายสัปดาห์ในช่วงก่อน
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 ทั้งยังเป็นผู้เขียนหนังสือทางโหราศาสตร์ไว้หลายเล่ม เช่น ปฏิทิน 3 ภาษา
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เทียบ 120 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2400 - 2520 ต าราพระภูมิ พร้อมทั้งพิธีจัดตั้งศาลพระภูมิ การบูชา  
การสังเวย โดยละเอียด ต าราสรุปโหราศาสตร์ (คัมภีร์สุริยาตร์) แบบเรียนโหรทางลัด เป็นต้น 
 ข้อมูลที่พอยืนยันความส าคัญเรื่องโหราศาสตร์ในการรัฐประหาร คือ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 
พ .ศ .  2490 ได้ มี ก ารประชุ ม ร่ วมกั นของคณะรั ฐประหาร  ในที่ ป ระชุ มร้ อยตรี ทอ งค า   
ยิ้มก าภู ได้ดูฤกษ์ยามและก าหนดให้เอาวันที่ 8 พฤศจิกายน เป็นวันท าการ เพราะ 
 

   “ได้ตรวจดูดวงชะตำของคนส ำคัญโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เช่น ดวงชะตำ
ของนำยปรีดี พนมยงค์ นำยถวัลย์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ และพลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 
ล้วนแต่เข้ำสู่ดวงบำปเครำะห์ ส่วนดวงชะตำของจอมพล ป. พิบูลสงครำม และ
คณะผู้ก่อกำรรัฐประหำรทุกคน ล้วนแต่ก ำลังมีโชคเป็นศุภเครำะห์ แสดงว่ำจะ 
ท ำกำรส ำเร็จสมมโนรถ” 

 
 จากการตรวจดูดวงชะตาและฤกษ์ยามของโหรทองค า ได้ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมรัฐประหาร
มีความ ‘ปิติยินดีเห็นคล้อยตาม’ และถ้าพูดในแง่ขวัญและก าลังใจก็ถือว่า ร้อยตรีทองค า ยิ้มก าภู  
“ได้ใช้วิชาโหรบ ารุงขวัญของคณะผู้ก่อการเป็นอย่างดี” อย่างไรก็ดี ไม่เพียงแต่ค าท านายหรือการตรวจ
ชะตาทางโหราศาสตร์จะเป็น ‘ขวัญ’ ให้คณะรัฐประหารตัดสินใจท าการรัฐประหารเท่านั้น ตัว 
โหรทองค าเองก็ถือได้ว่าเป็น ‘กลไก’ ในการเชื่อมเครือข่ายหรือสายงานในคณะรัฐประหารด้วย โดย
เมื่อครั้งเริ่มวางแผนการรัฐประหาร ได้ปรากฏเรื่องราวของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งในขณะนั้นเป็น
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 อันเป็นกองก าลังส าคัญในพระนครเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังที่  พันเอกอาจ 
ศึก ดวงสว่าง ได้บันทักเรื่องนี้ไว้ว่า 
 

   “จนกระทั่ง (ร.ท.ชำญณรงค์ วิจำรณบุตร นำยทหำรใต้บังคับบัญชำ  
ซึ่งพยำยำมชักชวนให้ พ.อ.สฤษดิ์ ก่อรัฐประหำร - ผู้เขียน) ไปพบและรู้จักกับ  
ร.อ.ทองค ำ ยิ้มก ำภู นำยทหำรกองหนุนผู้ช ำนำญในด้ำนโหรำศำสตร์ และมีโอกำศ
ได้พบกับ พ.ท.ขุนจ ำนงภูมิเวท น.อ.กำจ กำจสงครำม และ ร.อ.ขุนปรีชำรณเศรษฐ 
แล้ว จึงทรำบว่ำ ท่ำนเหล่ำนี้มีควำมเห็นตรงกันกับตน จึงได้วำงแผนประสำนงำน
กันแผ่ขยำยออก...” (อาจศึก ดวงสว่าง, 2507) 

 
 การประสานงานและขยายตัวของสมาชิกคณะรัฐประหารนี้ ได้ท าให้จอมพลส ฤษดิ์ 
ตัดสินใจเข้าร่วมคณะรัฐประหารในที่สุด จากที่เล่ามาผู้เขียนพยายามจะชี้ชวนให้เห็นอานุภาพของ
โหราศาสตร์กับสังคมวัฒนธรรมการเมืองอย่างกว้าง ๆ ล าดับถัดมาจะขอขยับเรื่องเล่ามาสู่ปัจเจก
บุคคลผ่านประวัติศาสตร์ของผู้น าทางการเมือง โดยเฉพาะผู้น าแบบไทย ๆ อย่าง จอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต์ 
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 ในงานศึกษาของทักษ์ เฉลิมเตียรณ (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ , 2522) ได้กล่าวถึงความแตกต่าง
ของกลุ่มคณะราษฎรและกลุ่มคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2501 หรือคณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์  
ในประเด็นหนึ่งว่า บุคคลชั้นน าส่วนใหญ่ของคณะราษฎรในการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ได้รับการศึกษา
อบรมมาจากต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มหลังนั้นส่วนใหญ่เป็นผลผลิตภายในประเทศ ประเด็นนี้นับเป็น
ข้อสังเกตที่น่าสนใจต่อวัฒนธรรมความคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ เพราะจากการสืบค้น
ประวัติจอมพลสฤษดิ์ จะพบว่า เป็นผู้ที่มีความเชื่อเรื่องราวทางโหราศาสตร์และเป็นปัจจัยใน 
การตัดสินใจทางการเมืองบ่อยครั้ง มีโหรประจ าตัวไว้คอยดูดวงชะตาช่วยในการตัดสินใจทางการเมือง
อย่างน้อยสองคน คือ โหรเทพย์ สาริกบุตร และ โหร (หมอ) ประจวบ วัชรปาณ 
 จอมพลสฤษดิ์ กับ โหรเทพย์ สาริกบุตร เป็นที่รู้จักและมีการตรวจดูดวงชะตาให้กัน ตั้งแต่
จอมพลสฤษดิ์ มียศเป็นเพียงพันตรี น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2482 - 2486 โดยโหรเทพย์  
ได้ท านายว่า จอมพลสฤษดิ์จะได้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง และมีผู้ให้ข้อมูลว่า จอมพลสฤษดิ์เคยสั่งให้  
โหรเทพย์หาฤกษ์แต่งงานระหว่างตนเองกับคุณหญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ด้วย โหรเทพย์น่าจะดูดวงชะตา
และหาฤกษ์ยามต่าง ๆ ให้จอมพลสฤษดิ์หลายครั้ง และคงเป็นที่ชอบพอกันอยู่มาก ดังค าบอกเล่าของ
ลูกสาวโหรเทพย์ที่กล่าวว่า 
 

   “คุณพ่อนี่ท่ำนเป็นโหรฯ ใหญ่ ท่ำนก็จะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนประเภทสอง
ค่ะ ท่ำนมีเพ่ือนเป็นนำยทหำรและก็เป็นท่ำนที่ดูหมอ ดูดวงชะตำรำศีให้ท่ำนสฤษดิ์
... อยู่ในวงหมอดูจอมพลสฤษดิ์... เรื่องข่ำวสำรนี่คุณพ่อจะรู้หมด มีสำยสืบค่ะ 
ท่ำนเป็นเหมือนหน่วยสืบลับ เทียบกับสมัยนี้ก็เหมือนกับหน่วยงำนควำมมั่นคง  
จะรู้หมด ใครจะเป็นอะไรท่ำนก็จะพูด พอดีท่ำนมำทำนข้ำวที่บ้ำน คุณแม่ก็
ท ำกับข้ำว หำอำหำรให้ทำน เรำก็แผนกเสริฟน้ ำ ก็จะรู้จักข่ำวสำรบ้ำนเมืองเมื่อมำ
คุยกับคุณพ่อ คุณพ่อก็จะท ำนำยเหตุกำรณ์ได้ เพรำะว่ำท่ำนมีพรรคพวก
หลำกหลำยสำยค่ะ ตั้งแต่ท่ำนในวัง นำยแพทย์ก็มี นำยทหำรใหญ่ก็มี คุณพ่อจะรู้
หมด” 

 
 ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือไปจากปัจจัยเรื่องค านายทางโหราศาสตร์ ตัวโหรเองก็
ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเชื่อมต่อเครือข่ายกลุ่มการเมืองผ่านความเชื่อทางโหราศาสตร์ของ
ผู้น าไทย โดยตัวโหรเทพย์เองก็น่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียงทางโหราศาสตร์ระดับต้น ๆ ในยุคสมัยดังกล่าว 
รวมถึงยังเป็นโหรที่มีชื่อเสียงยุคสมัยเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เนื่องจากได้ท านายว่าจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างส าคัญและเคยท านายว่านายสมัคร สุนทรเวช จะได้เป็น
นายกรัฐมนตรี ทั้งยังได้ผลิตงานเขียนทางด้านโหราศาสตร์ไว้เป็นจ านวนมากอีกด้วย 
 โหรอีกท่านหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่า  เป็นโหรประจ าตัวใกล้ชิดจอมพลสฤษดิ์มากที่สุด คือ  
โหรประจวบ วัชรปาณ ประวัติของโหรท่านนี้ส าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ แต่เป็นผู้มี 
ความสนใจด้านโหราศาสตร์ รวมถึงยังมีความสามารถในด้านการต่อสู้และใช้อาวุธปืน 
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 เรื่องราวความสัมพันธ์ของโหรประจวบ วัชรปาณ กับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ น่าจะเริ่มต้น
ขึ้นในระหว่างช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาประมาณ พ.ศ. 2483 โดยร้อยโทประจวบเป็นผู้บังคับหมวด
เสนารักษ์ประจ ากองพันทหารราบที่ 33 ซึ่งมีพันตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้บังคับกองพัน เรื่องราว
ประวัติศาสตร์ในตอนนี้น่าสนใจยิ่ง ดังที่ พลเอกกฤษณ์ สีวะรา ได้บันทึกเล่าไว้ว่า  “เป็นบุคคลที่หา
ไม่ได้ง่ายนักในยุคปัจจุบัน... เพราะเตรียมชีวิตไว้เข้าศึกษาเล่าเรียนแพทย์แผนปัจจุบันจนจบเป็นแพทย์
ปริญญา ยังสนใจในการแพทย์แผนโบราณ สนใจวิชาไสยศาสตร์ ภูติผีปีศาจ สิ่งลึกลับและความด ามืด 
ไม่มีตัวตนที่ยากแก่การพิสูจน์” โดยในตอนหนึ่งได้เล่าถึงการท าพิธีทางไสยศาสตร์ ซึ่งจอมพลสฤษดิ์
เองก็ได้เข้าร่วมพิธีด้วย 
 อย่างไรก็ตาม หลังสงครามสิ้นสุดลง โหรประจวบก็ได้ลาออกจากราชการไปอยู่ภาคใต้กับ
ภรรยา ทว่าเมื่อจอมพลสฤษดิ์เริ่มขึ้นมามีบทบาทอ านาจหลังการปราบกบฏสองครั้งใน พ.ศ. 2492 
และ 2494 ก็ได้เขียนจดหมายติดต่อโหรประจวบหลายครั้งเพ่ือให้กลับมาร่วมงานกันอีก ภายหลัง 
พ.ศ. 2494 โหรประจวบจึงได้กลับมารับใช้จอมพลสฤษดิ์ในฐานะนายแพทย์ประจ าตัวและนายทหาร
ติดตามอีกครั้ง 
 บทบาททางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ในช่วงทศวรรษ 2490 โดดเด่นขึ้นเรื่อย ๆ จน
กลายเป็น ‘ขวัญใจประชาชน’ โดยเฉพาะช่วงหลังการเลือกตั้งในต้นปี พ.ศ. 2500 ซึ่งท้ายท่ีสุดน าไปสู่
การเข้ายึดอ านาจจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 เวลาประมาณ 
20.00 น. โดยมีผู้กล่าวว่า วันและเวลาดังกล่าวได้รับการดูฤกษ์ยามโดยโหรประจวบ ซึ่งก็มีความ
เป็นไปได้อย่างยิ่ง เพราะจากค าบอกเล่าของพลโทวัลลถ โรจนวิสุทธิ์ เมื่อคราวการรัฐประหารในวันที่ 
16 กันยายน ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจอมพลสฤษดิ์กับโหรประจวบว่า “ก่อนเวลาลง
มือท ารัฐประหารไม่กี่นาที จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกและผู้น าคณะทหาร
เข้าท าการโค่นล้มรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กล่าวแก่คณะนายทหารฝ่ายอ านวยการ
ประจ าตัวท่านว่า “ถ้าท างานคืนนี้ไม่ส าเร็จ ไอ้จวบ. มึงไปกับกูสองคน นอกนั้นไม่ต้อง” 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ทั้งตัวโหรผู้ท านายและค าทายดูจะมีความส าคัญทั้ง
กลไกการท างานและเชิงการเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกลุ่มทางการเมืองรวมถึงเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
หรือเป็นหน่วยหนึ่งในการตัดสินใจทางการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการท ารัฐประหาร 
อันเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันดีในสังคมการเมืองไทย 
 ท้ายที่สุด จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น พอจะน าไปสู่ข้อ เสนอในการท าความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่า ท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 
2500 หากพิจารณาโดยกว้างว่าเป็นการขับเคี่ยวกันทางการเมืองระหว่างฝ่ายคณะราษฎรและฝ่าย
กษัตริย์นิยม-อนุรักษ์นิยม ส าหรับการเมืองวัฒนธรรม มุมมองทางโหราศาสตร์ ดูจะไม่แน่ชัดนักว่า
ประเด็นนี้เป็นโลกทัศน์ทางการเมืองที่คณะราษฎรให้ความสนใจหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เมื่อสังเกต
กลไกหรือกลยุทธ์ในการต่อสู้ทางการเมืองวัฒนธรรมของฝ่ายคณะราษฎร ในงานศึกษาทางวิชาการ
ไทย มักแสดงให้เห็นถึงฐานคิดการสู้ในเชิงสัญญะผ่านพ้ืนที่ รูปปั้น วัตถุต่าง ๆ บนฐานคิดความเป็น
สมัยใหม่ ขณะที่ฝ่ายกษัตริย์นิยม-อนุรักษ์นิยมดูจะปรากฏความคิดเรื่องโหราศาสตร์อยู่ด้วยอย่าง
เด่นชัด แน่นอนว่าเรามิสามารถพิสูจน์ในแง่อ านาจลี้ลับนี้ได้ แต่ในฐานะ ‘เครื่องมือ’ ทางการเมืองแล้ว 
โหราศาสตร์เป็นทั้งกลยุทธ์ จิตวิทยา หรือหน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายกลุ่มการเมืองของฝ่ายกษัตริย์นิยม-
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อนุรักษ์นิยม และกลุ่มผู้น าทางทหาร แน่นอน ข้อเสนอนี้จึงสมควรได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้ง 
เพราะจะได้น าไปสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยในเชิงการเมืองวัฒนธรรมไทยมากข้ึน 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 
 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมอย่างกว้างขวางในทุกมิติ ตั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยยอมรับว่ าโหราศาสตร์มี
บทบาทต่อการเมืองไทยด้วยเช่นกัน  
 ความเชื่อโหราศาสตร์ต่อวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 
 สังคมไทยได้มีการน าเอาวิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นหลักในการวางพ้ืนฐานทางการปกครอง
ตั้งแต่การด าเนินยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทั้งด้านการเมืองการปกครอง ตั้งแต่การก าหนดชัยภูมิ  ท าเลที่ตั้ง
เมือง ไปจนถึงการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ จนถึงการท าสงครามที่ปรากฏในหลักพิชัยสงคราม 
ตั้งแต่การจัดทัพรับศึก การก าหนดดูฤกษ์ยาม การท านายนิมิตต่าง ๆ เช่น ยกเมฆ ด้นเมฆ ท านายฝัน 
เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เข้ามาพร้อมกับลัทธิพราหมณ์ของอินเดีย ซึ่งได้รั บการยกย่องเป็น 
ราชครูปุโรหิต ที่ปรึกษาแต่พระมหากษัตริย์ จนท าให้โหราศาสตร์กลายเป็นศาสตร์ของชนชั้นสูง ตั้งแต่
ผู้ปกครองไปจนถึงระดับแม่ทัพนายกองในกองจัดแต่งทัพไปรับศึกต่าง  ๆ โหราศาสตร์จึงเข้ามาแนบ
แน่นในสังคมไทยและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอย่างยาวนาน จนท าให้ โหราศาสตร์กลายเป็น
องค์ความรู้ที่ส าคัญในสังคมไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ดังจะพบว่า มีการแต่งตั้งโหรฯ ด ารงต าแหน่ง
ส าคัญอย่าง พระโหราธิบดี และมีการจัดตั้งกรมโหร 
 จนเมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 4 ท าให้อิทธิพล
และบทบาทของโหราศาสตร์ค่อย ๆ ลดบทบาท เพราะถูกแทนที่โดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนถึง
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 ท าให้กรมโหรฯ ถูกยุบไปในที่สุด  
แต่อย่างไรก็ตาม อิทธิพลและบทบาทของโหราศาสตร์ก็ยังคงด ารงอยู่ ในสังคมไทย และ 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยิ่งท าให้สถานะและบทบาทของโหราศาสตร์เปลี่ยนไปมากขึ้น 
โหราศาสตร์ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แค่ชนชั้นสูง หรือชนชั้นปกครองเพียงอย่างเดียว เหมือนที่เคยเป็นในอดีต
อีกต่อไป เมื่อโหราศาสตร์กลายเป็นความรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน  
 โหราศาสตร์ไทยจึงมีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่ชนชั้นปกครองจนถึงสามัญ
ชนทั่วไป ตั้งแต่ใช้ส าหรับการรบทัพจับศึก สร้างบ้านสร้างเมืองลงมาจนกระทั่งถึงก าหนดเวลาตัดผม 
ตัดเล็บ เรียกว่า “การให้ฤกษ์ - ยาม” ซึ่งจะต้องกระท าตามกฎเกณฑ์ของวิชาโหราศาสตร์ เพราะ 
มีความเชื่อว่า กฎเกณฑ์เหล่านั้น 
 จะก่อให้เกิดผลดีและเป็นมงคลแก่ผู้กระท าการนั้น ๆ กล่าวได้ว่า ความไม่แน่ใจในชีวิต  
ความเป็นอยู่ของตนเอง ไม่มีความรู้สึกว่า มีความม่ันคงในชีวิตและความเป็นอยู่หรือการกระท าด าเนิน
ชีวิตใด ๆ ก็ตามที่ไม่ประสบความส าเร็จ ท าให้คนไทยบางคนคิดว่า มีทางที่จะช่วยก าลังใจและ
ความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อมั่นในตนเองได้โดยอาศัยวิชาโหราศาสตร์หรือ “การดูหมอ”  
เป็นทางออกและเป็นความหวังอย่างหนึ่ง อย่างน้อยก็ในแง่ของจิตวิทยา (ยอดธง ทับทิวไม้, 2534, 
หน้า 58 - 59) โหราศาสตร์กับสังคมไทยนั้นแยกจากกันไม่ออก ในสมัยโบราณ การด าเนินชีวิตของ
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บุคคลหรือเหตุการณ์บ้านเมือง โหราศาสตร์จะน ามาใช้อย่างเข้มงวดกวดขัน โดยแสดงออกในรูปของ
พิธีกรรม ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณี ตั้งแต่การเกิด การมีคู่ครอง การท าบุญอายุ การตาย  
การท าศึกสงคราม การวางศิลาฤกษ์ฝังเสาหลักเมือง แต่ในปัจจุบัน มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดที่จะพรรณนาได้ โหราศาสตร์อาจจะดูว่าไม่มีความจ าเป็นเสียแล้วก็ได้ 
แต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ผิดคาด ยิ่งโลกเจริญมากขึ้นเท่าใด วิถีชีวิตของมนุษย์ยิ่งสลับซับซ้อน  
มากขึ้นทวีคูณ มีปัญหา ความเครียดถาโถมโหมกระหน่ าเข้ามานับไม่ถ้วน ที่พ่ึงด้านโหราศาสตร์ยิ่งเป็น
ที่ต้องการมากขึ้น มีข้อสังเกตว่า ผู้ที่ใช้บริการตรวจดวงชะตาราศีจากโหราจารย์หรือหมอดูส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
มากที่สุด เรื่องท่ีนิยมถามกันมากมี 4 เรื่อง ได้แก่ ความรักรวมถึงปัญหาครอบครัว การงาน การศึกษา 
และการเจ็บป่วย 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีข้อสังเกตอีกว่า การที่หนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารมีคอลัมน์
เกี่ยวกับโหราศาสตร์และข่าวการท านายดวงเมืองหรือดวงบุคคลส าคัญได้รับความสนใจ มีการพูดถึง
กันอย่างกว้างขวาง สะท้อนให้เห็นว่า การท านายทายทักเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย กิจกรรมที่ส าคัญ
ต่อชีวิตของคนไทยล้วนเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ เช่น การหาฤกษ์แต่งงาน การก าหนดวันเปิดกิจการ
ใหม่ หรือการตัดสินใจปัญหาส าคัญ เป็นต้น บุคคลหลากหลายอาชีพทุกระดับชั้น ทุกเพศทุกวัย  
จากชาวบ้านหาเช้ากินค่ า ชนชั้นกลาง จนถึงผู้น าระดับประเทศ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโหราศาสตร์  
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยปัจจุบัน โดยจะรู้สึกตัวหรือไม่ก็ตาม จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม  
แม้เราจะไม่เชื่อ คนรอบข้างเราก็อาจจะเชื่อ หรืออาจกล่าวได้ว่า การท านายทายทักเป็นปั จจัย 
ส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดพลวัตในสังคมไทย 
 สังคมไทยมีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนาผสมกลมกลืนกันมาช้านาน 
แม้ว่าในเบื้องต้น การศึกษาโหราศาสตร์และผู้มีความรู้ทางโหราศาสตร์จะอยู่ในแวดวงเจ้านายชั้นสูง 
ตลอดจนบรรดาข้าราชบริพารหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ใกล้ชิดราชส านัก แต่ต่อมาก็ได้แพร่หลายมาสู่
สามัญชนชาวบ้านทั่วไปโดยผ่านทางพระสงฆ์องค์เจ้าและลูกหลานทายาทโหรเก่า ซึ่งที่พอจะเอ่ยถึงได้
ในยุคหลังใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันนี้ เช่น อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร เป็นต้น ในสมัยนี้ การศึกษาวิชา
โหราศาสตร์เป็นไปอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ประกอบกับความรู้ทางวิชาการที่มีมากขึ้น ท าให้
การศึกษาและการพยากรณ์เป็นไปอย่างมีหลักการและมีความถูกต้องมากขึ้น จึงเป็นที่สนใจของ  
คนทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในประเด็นความเชื่อโหราศาสตร์กับกฎแห่งกรรมของคนไทยใน
ปัจจุบัน ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ แม้นจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่มีความศรัทธาก็จริง แต่ก็เป็นประโยชน์
ระดับหนึ่งเท่านั้น ยังมิใช่ประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาพึงประสงค์ เพราะยังเป็นระดับโลกิยวิสัย 
ประโยชน์ขั้นสูงในทางพระพุทธศาสนามีถึงขั้นปรมัตถะ คือ พระนิพพาน เมื่อกล่าวถึงเรื่องกรรมและ
การให้ผลของกรรม ซึ่งเป็นจุดที่โหราศาสตร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแง่ที่จะสะท้อนให้ทราบถึงผลของ
กรรมแต่ละคน ชาวพุทธไทยโดยทั่วไปในปัจจุบันก็ยังคงเชื่อเรื่องกรรมที่ว่า “ผู้ท ากรรมดี ย่อมได้ผลดี 
ผู้ท ากรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว” แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ผลดีหรือผลชั่วที่ไหน เวลาใด ในลักษณะอย่างไร 
จึงต้องอาศัยโหราศาสตร์พยากรณ์โดยอาศัยจุดก าเนิดคนกับการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า มาเป็น
เครื่องมือบ่งชี้ให้ทราบดาวศุภเคราะห์ จะบอกผลกรรมดี ดาวบาปเคราะห์ จะบอกผลกรรมชั่ว เมื่อ
ทราบแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจให้ถูกต้องกับการที่จะเผชิญกับเหตุดีและเหตุร้ าย และชาวพุทธยัง
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ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเก่ียวข้องกับโหราศาสตร์เกือบทุกเรื่อง ดังนั้น จึงมีผลให้ความเชื่อของ
ชาวพุทธไทยในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะที่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์ แต่ไม่เน้นหนัก แต่จะเน้นหนักเรื่อง
กฎแห่งกรรมและบาปบุญคุณโทษ 
 อิทธิพลของโหราศาสตร์ต่อการตัดสินใจและการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง 
 โหราศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดตัดสินใจทางการเมือง 
เนื่องจาก 
   1. โหราศาสตร์มีส่วนส าคัญการท าความเข้าใจอุปนิสัยและศักยภาพของทั้งตนเองและ
ผู้อ่ืน ช่วยในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและผู้อ่ืนอันจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ทางการเมืองต่าง ๆ  
   2. อีกทั้งโหราศาสตร์ยังมีบทบาทส าคัญในการคาดการณ์ (ท านายอนาคต) อันเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์สถานการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  
 ในปัจจุบันขณะที่ผู้คนมุ่งแสวงหาวัตถุทรัพย์สินเงินทองมากขึ้น และค่อย ๆ เหินห่างจาก
ศาสนามากขึ้น ความเชื่อทางโหราศาสตร์ จึงเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงและชี้น าให้เห็นถึงเรื่องกฎแห่ง
กรรมและผลของกรรม โดยผ่านระบบดวงดาวและเวลาเกิดตามหลักวิชาโหราศาสตร์ จนน าไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ มีเหตุมีผลเป็นที่เข้าใจ จนได้รับการยอมรับทั่วไป 
 พ้ืนฐานความเชื่อทางโหราศาสตร์ในสังคมไทยเป็นความเชื่อ เรื่อง “พรหมลิขิต” อันมีที่มา
จากเป็นแนวความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งความจริงแล้วโหราศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
เลย เพียงแต่โหราศาสตร์อินเดีย อันเป็นต้นสายของโหราศาสตร์ไทยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู ผู้คนในสังคมไทยจึงมักจะผูกโหราศาสตร์เข้ากับพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้บทบาทของ
โหราศาสตร์ที่มีต่อการเมืองและสังคมไทยในปัจจุบันมิเพียงสืบทอดชุดความรู้ ความเชื่อทาง
โหราศาสตร์ในอดีตเพียงแค่นั้น  
 แต่ความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ได้ถูกพัฒนาสู่ชุดความเชื่อพิธีกรรมต่าง  ๆ ออกไป
มากมาย ไม่เพียงแค่พิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนตายเท่านั้น จะพบว่า บทบาทของนักโหราศาสตร์ตั้งแต่หลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปจากบทบาทหน้าที่ใน 
การก าหนดหรือให้ฤกษ์ยามเพ่ือประกอบกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ตั้งแต่พระราชทานรัฐธรรมนูญ 
ฉบับแรก ไปจนถึงฤกษ์การท ารัฐประหารแต่ละครั้ง หรือการเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่าง  ๆ  
ซึ่งมักจะได้รับค าอธิบายเพ่ิมเติมในแง่มุมของบุญบารมี โชคชะตาลิขิต พรหมลิขิตเพ่ือสร้าง  
ความชอบธรรมทางการเมือง  
  แต่ชุดความเชื่อทางโหราศาสตร์ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน  
มากขึ้น ตั้งแต่สีประจ าวัน หมายเลขโทรศัพท์ แม้แต่โต๊ะท างาน เป็นต้น ภายใต้ค าอธิบายในเรื่อง  
“เวรกรรม” หรือกฎแห่งกรรม อันน าไปสู่ความเชื่อเรื่อง “แก้กรรม” “สะเดาะเคราะห์” “ต่อชะตา” 
ท าให้บทบาทของนักโหราศาสตร์และองค์ความรู้ทางโหราศาสตร์ในปัจจุบันค่อยพัฒนาออกไป 
 จากยุคสมัยที่เน้นเพียงแค่การท านายโชคชะตา หาจังหวะชีวิต ให้ฤกษ์ยามต่าง ๆ สู่การให้
ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา ดังจะเห็นได้ว่า นักโหราจารย์หลายท่านได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักการเมืองทุก
ยุคทุกสมัย แม้แต่ในรัฐบาลปัจจุบันได้แต่งตั้งซินแสภาณุวัฒน์” นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล เป็นที่
ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ดังนั้นบทบาทของโหราศาสตร์ต่อการเมืองและสังคมไทยใน
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ปัจจุบัน จึงค่อย ๆ พัฒนาเปลี่ยนไปไม่เพียงแค่การให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา หรือหาฤกษ์ผานาทีสู่
การให้ค าแนะน า แก้กรรม มากยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1. ในการศึกษาอิทธิพลของโหราศาสตร์ในสังคมและการเมืองไทยนั้น โดยมากยังขาด
การศึกษาในเชิงลึก หลาย ๆ มิติไม่เพียงด้านการเมือง แต่ประเด็นด้านเศรษฐกิจก็เป็นมิติหนึ่งที่
น่าสนใจและได้รับความสนใจแพร่หลายในต่างประเทศ  
 2. การศึกษาอิทธิพลและบทบาทของโหราศาสตร์ในสังคมไทย ยังประสบปัญหาในด้าน 
ความรับรู้ที่มีต่อโหราศาสตร์ เนื่องจากโหราศาสตร์ถูกตีตราว่าเป็นเหมือนความเชื่อที่งมงายท าให้ยัง
ขาดการศึกษาในลักษณะเชิงวิชาการอยู่มาก 
 
บทสรุป  
 ก าเนิดและพัฒนาของการศึกษาทางโหราศาสตร์เกิดจากการที่มนุษย์สังเกตธรรมชาติ และ
ใช้ประโยชน์จากการเข้าใจธรรมชาติ เพ่ือพยากรณ์ฤดูกาลเพาะปลูก หรือการเดินทาง จนในเวลา
ต่อมา โหราศาสตร์พัฒนาชุดความรู้จากการเฝ้าสังเกตธรรมชาติและมนุษย์จนสามารถใช้ใน 
การพยากรณ์ตั้งแต่ปรากฏการณ์ธรรมชาติจนถึงตัวบุคคล ด้วยเหตุนี้แนวคิดที่อยู่เบื้องโหราศาสตร์ 
จึงเกิดจากการเฝ้าสังเกตธรรมชาติ จนในภายหลังได้ถูกน าไปผสมผสานกับศาสนาและความเชื่อ  
เช่น พราหมณ์ - ฮินดู หรือแม้แต่พุทธศาสนา เป็นต้น  
 ด้วยเหตุนี้โหราศาสตร์จึงมีอิทธิพลตั้งแต่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ตลอดจนการตัดสินใจ
ทางการเมือง ท าให้บทบาทขององค์ความรู้ทางโหราศาสตร์ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยโบราณที่ 
การศึกษาทางโหราศาสตร์เป็นองค์ความรู้ส าคัญของชนชั้นปกครอง ทั้งขุนนาง และพระมหากษัตริย์ 
จนหลังการเปลี่ยนการครองในปี พ.ศ. 2475 อิทธิพลขององค์ความรู้ทางโหราศาสตร์จึงค่อย ๆ  
ตกทอดสู่ทุกชนชั้นในสังคม ดังจะเห็นว่า โหราศาสตร์ปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคม ตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่
ตื่นนอนจนถึงเข้านอน  
 ในมุมของนักโหราศาสตร์ อิทธิพลและบทบาทของนักโหราศาสตร์ค่อย ๆ เปลี่ยนไปพร้อม
กับบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไป นับแต่อดีตโหราจารย์ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ปุโรหิต แก่พระมหากษัตริย์
หรือขุนนางชนชั้นปกครอง โดยให้ค าแนะน าตั้งแต่ฤกษ์ยามต่าง ๆ และการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา โหราจารย์ในสมัยโบราณจึงมีบทบาทตั้งแต่การเสนอแนะค าแนะน า ประกอบการตัดสินใจต่าง 
ๆ ด้านการเมืองการปกครอง ตลอดจนการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ปกครองผ่านการประกอบ
พิธีกรรม เช่น การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการเสี่ยงทายโดยบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 
 แม้ในปัจจุบันนักโหราศาสตร์ก็ยังคงมีบทบาทส าคัญในฐานะของที่ปรึกษาทั้ง ที่ ปรึกษา
ส่วนตัว และการท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาประกอบการตัดสินใจ แต่ได้ขยายบทบาทของโหราศาสตร์จาก
ในอดีตที่จ ากัดในหมู่ชนชั้นปกครองลงมาสู่สามัญชน ขณะเดียวกันบทบาทการสร้างความชอบธรรม
ทางการเมืองของโหราศาสตร์ก็ยังคงอยู่ แต่การสร้างความชอบธรรมโดยนักโหราศาสตร์ สมัยใหม่
ด าเนินไปในลักษณะที่มีหลักวิชาการมากขึ้น อีกทั้งยังได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับค าอธิบายเรื่อง 
กฎแห่งกรรม และยังให้ข้อเสนอแนะในลักษณะของการเสริมสร้างก าลังใจ ความเชื่อมั่นในการ
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ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ซึ่งท าให้โหราศาสตร์ยังคงมีบทบาทและมีอิทธิพลอยู่มากทั้งในด้านการเมืองและ
สังคมไทย  
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