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บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการน้ีมุ่งค้นหาประเด็นค�าถามว่า	 หลักโหราศาสตร์มีความสอดคล้อง	 สัมพันธ์กับกฎ

แห่งกรรม	 และมีบทบาทต่อความเชื่อของคนในปัจจุบันหรือไม่น้ัน	 พบว่า	 ความเชื่อโหราศาสตร์นับว่ามี

บทบาทต่อการด�าเนินชีวิต	เพราะมนุษย์มีความกลัวและไม่รู้ว่าจะด�าเนินชีวิตได้อย่างไรและมีความเชื่อเรื่อง

กฎแห่งกรรมไปพร้อม	ๆ 	กัน	ตลอดถึงการใช้ความเชือ่โหราศาสตร์เป็นการประกอบการตดัสนิใจในการด�าเนิน

กิจการอย่างใดอย่างหน่ึง	 ในระดับการด�าเนินชีวิตอย่างโลกิยวิสัยสามารถน�าเอาประโยชน์จากโหราศาสตร์

มาประยุกต์ใช้ในคุณธรรมแห่งความมีเสรีภาพ	 ความเพียรและการพึ่งตนเอง	 ซึ่งไม่ขัดต่อหลักค�าสอนของ

พระพุทธศาสนา	 โดยการคิดพิจารณาเหตุและผลก่อนที่จะลงมือท�ากิจการเพื่อป้องกันการผิดพลาดต่าง	 ๆ	

ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด�าเนินชีวิตให้เป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรม	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อการประพฤติปฏิบัติกรรมดีให้ถูกต้องและดีงาม	แต่ในระดับโลกุตรวิสัย	โหราศาสตร์ถูกมอง

ว่าเป็นเดรัจฉานวิชาที่คอยขวางก้ันผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้เข้าถึงหนทางแห่งการหลุดพ้นที่เรียกว่า	 นิพพาน

ค�าส�าคัญ: บทบาทของโหราศาสตร์ ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม 
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Abstract

 This academic article aims at questioning whether the astrology is in line with and 

related to the law of karma and plays a pivotal role in the belief of the present-day people. 

It is said that the astrological belief has influenced people’s way of life since people are 

fearful, not knowing how to proceed in their daily life, and simultaneously believing in the law 

of Karma, they often use their astrology belief in their decision making for any of their actions. 

In the mundane level for their way of life, the advantages of the astrology can be applied to 

the virtues of freedom, endeavor and self reliance; this does not contradict Buddhist principles. 

Reflecting on the causes and effects before performing an action in order to prevent mistakes 

is a good way of living in accordance with the law of Karma, and this could also be applied 

to the development of the quality of life for the good and proper behavior. However, in the 

level of supra-mundane, the astrology is regarded as the pseudo-science that tends to prevent 

the practitioners from reaching the liberating way from sufferings which is called “Nibbana”

Keywords : The Role of Astrology, Belief in the Law of Karma



221

◆ บทบาทโหราศาสตร์ต่อความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ◆

บทน�ำ

	 ในปรากฏการณ์ของสังคมปัจจุบัน	 วิถีการด�าเนินชีวิตของคนมักเป็นไปตามความเช่ือต่าง	 ๆ	

มากกว่าการใช้สติปัญญา	 ซ่ึงมีแนวโน้มทวีจ�านวนมากขึ้นตามล�าดับ	 สังคมมนุษย์มีความเช่ือความ

ศรัทธาหลากหลายเรื่องราว	 มีทั้งเรื่องที่ส่งผลดีและไม่ดี	 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบุคคลนั้นว่าจะใช้

เหตุผลประกอบความเช่ือ	 หรือใช้ความเช่ือแบบอุปาทานหมู่อย่างไร้เหตุผล	 และขาดการพิจารณา	

ดังนั้น	การเชื่อเรื่องใด	ๆ	ก็ตาม	จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของบุคคลคนนั้นอย่างแน่นอน	ขึ้นอยู่กับการ

เลือกที่จะเช่ือหรือศรัทธาเรื่องใด	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีหลักการคิดพิจารณา	 โดยอาศัยหลัก

กาลามสูตร	 (องฺ.ติก.20/505/241)	 เป็นเรื่องท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักการไม่ให้ปักใจเช่ืออย่าง

งมงายไร้เหตุผล	หลักกาลามสูตร	10	ประการประกอบด้วยอย่าปลงใจเชื่อ	ด้วยฟังตามกันมา	ด้วย

การถือสืบ	ๆ	กันมา	ด้วยการเล่าลือ	ด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์	เพราะตรรก	เพราะการอนุมาน	ด้วย

การคิดตรองตามเหตุผล	เพราะเข้าได้กบัทฤษฎีทีพ่นิจิไว้แล้ว	เพราะมองเหน็รปูลกัษณะน่าจะเป็นไปได้	

และเพราะนบัถอืว่า	ท่านสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา	แต่มหีลกัคิดใคร่ครวญว่า	ต่อเมือ่ใด	รูเ้ข้าใจด้วยตนว่า	

ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศล	เป็นกุศล	มีโทษ	ไม่มีโทษ	เป็นต้น	แล้วจึงควรละหรือปฏิบัติตามนั้น	เหล่านี้

เป็นแนวทางปฏิบัติของมนุษย์	 พระพุทธศาสนาได้ช่ือว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุผล	 มีระบบความเช่ือต้ัง

อยู่บนรากฐานแห่งปัญญา	 ท�าให้พระพุทธศาสนามีความแตกต่างจากศาสนาอ่ืน	 ความเช่ือที่ประกอบ

ด้วยเหตุผล	 เรียกว่า	 ศรัทธา	 4	 ประกอบด้วย	 1)	 กัมมสัทธา	 เช่ือเรื่องกฎแห่งกรรม	 เช่ือว่าเมื่อมี

เจตนาในการกระท�า	 ย่อมส่งผลให้เกิดเป็นกรรมดีหรือกรรมช่ัวแก่ผู้กระท�า	 2)	 วิปากสัทธา	 เช่ือผล

ของกรรม	 เชื่อว่ากรรมที่ท�าแล้วย่อมมีผล	3)	กัมมัสสกตาสัทธา	 เชื่อว่าแต่ละสัตว์บุคคลมีกรรมเป็น

ของของตน	 จักต้องเสวยวิบากตามกรรมที่ตนกระท�า	 4)	 ตถาคตโพธิสัทธา	 เช่ือมั่นในการตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า	 พระองค์ผู้ตรัสธรรม	 บัญญัติวินัยไว้ดีแล้ว	 หากฝึกฝนตนเองให้ปฏิบัติดีตาม	 ย่อมน�า

ไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ได้	 (ส�.ม.14/322-329)	 น้ีเป็นหลักการความศรัทธาของพระพุทธศาสนาที่

สอนเรื่องกรรมและให้ความส�าคัญในเรื่องกรรมอันเป็นหลักธรรมท่ีมีผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของคนในสังคม	จะมีสุขหรือทุกข์นั้น	มีผลมาจากกรรมของตนเองทั้งสิ้น	ดังนั้น	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

ความเช่ือหรือความศรัทธา	 ก็จ�าเป็นต้องใช้เหตุผลในการเช่ือและปฏิบัติตามทั้งสิ้น	 มิเช่นนั้น	 ความ

เช่ือความศรัทธาเหล่านั้นจะเป็นเหตุแห่งการกระท�าที่จะน�าบุคคลไปสู่ความเช่ือความศรัทธาที่ผิด	 ๆ	

ส่งผลให้ไม่ได้พบความสุขดังที่หวัง	หรืออาจจะกลายเป็นความเชื่อที่เป็นไปในลักษณะความงมงายได้	

	 ความเช่ือด้านโหราศาสตร์นับว่ามีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของผู้ที่มีความเช่ือในเรื่องของ

โชคชะตา	 คนส่วนใหญ่ที่มีความเช่ือในเรื่องโหราศาสตร์นั้นจะเป็นคนที่กลัวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตหรือก�าลังประสบปัญหาที่จะหาทางออก	 แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะต้องท�าเช่นไร	 ท�าให้การไปพบ

หมอดูของคนกลุ่มนี้เป็นไปเพื่อต้องการหาที่ปรึกษา	 ต้องการคนที่คอยให้ก�าลังใจหรือแม้กระทั่ง
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เตรียมตัวพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต	 โดยสิ่งที่ต้องการจะทราบในการมาหา

หมอดูนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปตามอายุ	 การศึกษา	 สถานภาพ	 เช่น	 วัยรุ่นมักจะสอบถามใน

เรื่องการเรียน	ความรัก	วัยท�างานอยากจะทราบในเรื่องหน้าที่การงาน	คู่ครอง	สุขภาพ	การเงิน	หาก

มองในแง่จิตวิทยา	 หมอดูจะมีอิทธิพลมากด้านจิตใจของผู้รับฟังในฐานะเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า

วิธีการแก้ไขปัญหาการด�าเนินชีวิตของตนเองมากกว่าจะเช่ือเรื่องการกระท�าของตนเอง	 บางคนดูดวง

แล้วกลับรู้สึกสบายใจมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 การดูดวงตามหลักโหราศาสตร์แม้จะไม่ใช่ทางที่จะ

น�าไปสู่การพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง	 แม้พระพุทธศาสนาจะไม่ได้ปฏิเสธความเช่ือทางโหราศาสตร์	 แต่ก็

ไม่ได้สนับสนุน	 กลับมองว่าเป็นเดรัจฉานวิชา	 เพราะเป็นการไปขวางทางสงบ	 เป็นเครื่องถ่วงมิให้

ก้าวหน้าอันจะน�าไปสู่พระนิพพาน	 พระพุทธศาสนาจึงมีหลักค�าสอนที่สอนให้เช่ือในการกระท�า	 เช่ือ

ผลของการกระท�า	 (กรรมลิขิต)	 เช่ือความเพียรพยายามของตนเอง	 จะดีหรือช่ัวอยู่ที่ตัวเรา	 ไม่ใช่

โหราศาสตร์เป็นผู้ก�าหนด	 การท�านายของโหราศาสตร์ไม่ได้มีอ�านาจเหนือไปกว่าการกระท�าของ

บุคคล	 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม	 ทุกอย่างเกิดด้วยเหตุและปัจจัย	 เราท�าดีย่อมได้รับผลคือ

ความสุข	ท�าชั่วก็ต้องได้รับผลคือความทุกข์อย่างแน่นอน	(ศิรินญา	นภาศัพท์,	2551:	165)

	 ดังนั้น	 พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�าคัญที่จะคอยช่วยไม่ให้ประชาชนทั่วไปมีความเช่ือ

ในเรื่องของโหราศาสตร์แบบงมงาย	 และมีความเช่ือในทางที่ผิดอันจะน�าไปสู่ความเสียหาย	 แต่ใน

ปัจจุบันนี้	 บุคคลไม่สามารถที่จะแยกความเช่ือด้านโหราศาสตร์ออกจากค�าสอนของพระพุทธศาสนา

ได้โดยสิ้นเชิง	 แต่ควรน�าหลักปัญญาทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการพิจารณาก่อนตัดสินใจ

เช่ือหรือไม่เช่ืออะไร	 ต้องสามารถอธิบายด้วยเหตุและผลได้ตามหลักความเช่ือในพระพุทธศาสนา

อย่างทีก่ล่าวไว้ในกาลามสตูรว่าอย่าเช่ือเพยีงได้ยินได้ฟังตามๆ	กันมา	เป็นต้น	สิง่ใดทีไ่ม่เป็นประโยชน์	

เป็นไปเพื่อทุกข์	 สิ่งนั้นควรหลีกเลี่ยง	 การยอมรับหรือปฏิเสธโหราศาสตร์ต้องศึกษาให้เข้าใจใน

หลักโหราศาสตร์อย่างแท้จริงก่อน	 เพราะความเช่ือโหราศาสตร์บางอย่างก็สามารถที่จะน�ามาปรับ

และประยุกต์ใช้กับการด�าเนินชีวิตได้โดยที่ไม่ขัดต่อหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 สามารถน�ามา

ประพฤติปฏิบติัในทางทีถู่กต้องได้	จากสภาพปัญหาดังกล่าว	ผู้เขยีนจึงมุง่แสวงหาค�าตอบว่าโหราศาสตร์

มีความเกี่ยวข้องและมีบทบาทต่อความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันได้อย่างไร

แนวคิดเกี่ยวกับกรรมและกฎแห่งกรรม

	 ค�าว่า	 “กรรม”	 หมายถึง	 การกระท�าที่ประกอบด้วยเจตนา	 ท�าด้วยความจงใจหรือจงใจท�า	

การกระท�าที่ดี	 เรียกว่า	กรรมดี	การกระท�าที่ชั่ว	เรียกว่า	กรรมชั่ว	กระท�าทางกายเรียกว่า	กายกรรม	

กระท�าทางวาจาเรียกว่า	 วจีกรรม	 และการกระท�าทางใจเรียกว่า	 มโนกรรม	 ฉะนั้น	 กรรม	 จึงหมาย

ถึงทั้งความดีและความไม่ดี	 กรรมจะมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ	 “เจตนา”	 คือ	 ความจงใจ	 ต้ังใจ
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ที่กระท�าลงไปในขณะนั้น	 ๆ	 ถ้ามีเจตนาในการกระท�าแรง	 กรรมก็หนัก	 ถ้ามีเจตนาในการกระท�า

อ่อน	 กรรมก็เบา	 กรรมในความหมายทางพระพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยเจตนา	 ดังพุทธพจน์ว่า	

	 “ภิกษุทั้งหลาย	เจตนานั่นเองเราเรียกว่า	กรรม	บุคคลจงใจแล้วจึงกระท�า

กรรมด้วยกาย	ด้วยวาจา	และด้วยใจ	”	(องฺ.ฉกฺก.	22/334/463)	

	 “สัตว์ท้ังหลาย	 มีกรรมเป็นของตน	 เป็นทายาทแห่งกรรม	 มีกรรมเป็น

ก�าเนิด	 มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์	 มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศัย	 กรรมย่อมจ�าแนกสัตว์ให้ทราม

และประณีต”	(ม.อุ.	14/579/376)	

 “บุคคลหว่านพืชเช่นใด	ย่อมได้รับผลเช่นนั้น	ผู้ท�าดี	ย่อมได้ดี	ผู้ท�าชั่ว	

ย่อมได้ชั่ว”	(ส�.ส.15/903/333)	

 “บุคคลท�ากรรมใดแล้ว	 ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง	 กรรมน้ันท�าแล้วไม่ดี	

บุคคลมีหน้าชุ่มด้วยน�้าตา	ร้องไห้อยู่	ย่อมเสพผลของกรรมใด	กรรมนั้นท�าแล้วไม่ดี	

บุคคลท�ากรรมใดแล้ว	 ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง	 กรรมนั้นแล	 ท�าแล้วเป็นดี” 

(ขุ.ธ.25/15/23)

	 กรรมนัน้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ	4	ประการจึงจะนับว่าสมบรูณ์	คือ	1.	กเิลส	2.	เจตนา	

3.	การเคลื่อนไหว	4.	เกิดผลส�าเร็จ	เมื่อกล่าวถึงกรรม	ก็ต้องกล่าวถึงผลของกรรมที่เรียกว่า	“วิบาก”	

ซึ่งแปลว่า	ผลแห่งกรรมที่ท�าไว้ทั้งอดีตและปัจจุบัน	พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่า	สิ่งทั้งหลาย

ทั้งปวง	ไม่ว่าจะเป็นคน	สัตว์	สิ่งของ	รูปธรรมหรือนามธรรม	วัตถุหรือจิตใจ	ทั้งหมดล้วนแต่เป็นไปตาม

เหตุปัจจัย	 เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์	 คือ	 กระบวนการก่อการกระท�าและการ

ให้ผลของการกระท�า	เป็นกระบวนการแห่งเจตจ�านงหรอืความคิดปรงุแต่งสร้างสรรค์ต่าง	ๆ 	พร้อมทัง้ผล

ที่สืบเนื่องอันสอดคล้องสมกัน	 เช่น	 ท�ากรรมดี	 มีผลดี	 ท�ากรรมช่ัว	 มีผลช่ัว	 แนวคิดเรื่องกรรม

ในพระพทุธศาสนาจึงเป็นเรือ่งของเหตุและผล	เพราะสามารถอธบิายถงึความเป็นไปในชีวติของมนษุย์	

ทั้งด้านความเจริญและความเสื่อม	 กล่าวได้ว่า	 การศึกษาเรื่องกรรมเป็นความจ�าเป็นอันดับแรกของ

การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	 การเข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมท�าให้มนุษย์

สามารถมองเห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงได้	

สำเหตุแห่งกำรเกิดกรรม

	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสาเหตุแห่งกรรมไว้ว่า	 “ผัสสะ”	 เป็นเหตุเกิดแห่งกรรม	 ในนิทานสูตร	

พระองค์ตรัสถึงเหตุเกิดแห่งกรรม	กล่าวคือ	เหตุเกิดกรรมชั่ว	คือ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	เหตุเกิดกรรมดี	

คือ	อโลภะ	อโทสะ	อโมหะ	นอกจากนี้	สาเหตุแห่งการเกิดกรรมมาจากกิเลสอันเป็นเหตุให้ท�ากรรม
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ไม่ดี	 คือ	 อกุศลกรรม	 ส่วนคุณธรรม	 เป็นเหตุให้ท�ากรรมดี	 คือ	 กุศลกรรม	 (พระเมธีธรรมมาภรณ์	

(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2548)	นอกจากนี้	อโนทัย	อาตมา	(2542)	นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้

อธบิายสาเหตุการเกดิกรรมว่า	จิตของคนเรามอีวิชชาเป็นกเิลสพืน้ฐานนอนเนือ่งติดตัวมาแต่เกดิ	แล้ว

ท�ากรรมต่อทางกายและใจ	กิเลสทีฟุ่ง้ขึน้มาหากเป็น	โลภะ	โทสะ	โมหะ	จะเป็นสาเหตุให้เกดิอกศุลกรรม	

(กรรมช่ัว)	หากเป็น	อโลภะ	อโทสะ	อโมหะ	ก็จะเป็นสาเหตุให้ท�ากศุลกรรม	(กรรมดี)	ผัสสะเป็นจุดเริม่ต้น

ให้เกิดกรรม	เมื่อท�ากรรมไม่ว่าชั่วหรือดี	ย่อมมีผล	คือ	วิบาก	เมื่อรับผลเกิดความรู้สึกนึกคิดชอบไม่

ชอบต่อผลนั้นตามแรงผลักดันของกิเลส	แล้วลงมือกระท�ากรรมต่อ	ได้รับผลกรรม	(วิบาก)	ท�าให้เห็น

ได้ว่า	ชีวิตจริงคนเราวนเวียนอยู่กับการคิด	ท�า	รับผลหรือวัฏฏะ	3	อันหมายถึง	กิเลส	กรรม	วิบาก	

ตลอดเวลา	ดังที่พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2548:	24)ได้แสดงภาพกิเลส	กรรม	วิบาก

	 สรปุได้ว่า	สาเหตุของการเกดิกรรมช่ัวมาจาก	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ส่วนสาเหตุของกรรมดีมาจาก	

อโลภะ	 อโทสะ	 อโมหะ	 เมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้ากระท�ากรรมดีก็ย่อมได้รับผลดี	 ถ้าหากกระท�าช่ัวก็ย่อม

ได้รับผลชั่วที่เลวร้ายไปตามสภาพของการกระท�านั้น	ๆ

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโหรำศำสตร์

	 โหราศาสตร์	(Astrology)	เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการท�านายอนาคตหรือโชคชะตาของมนุษย์

ปรากฏการณ์ต่าง	ๆ 	ของบ้านเมอืงและของโลก	โดยอาศัยเวลาและต�าแหน่งของดวงดาวต่าง	ๆ 	บนท้องฟ้า	

เป็นส�าคัญ	เกิดจากการสังเกตแล้วบันทึกไว้เป็นสถิติ	เอามาค�านวณหาค่าแล้วแปลความหมายเป็นค�า
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พยากรณ์	 จนกลายเป็นประสบการณ์ของนักโหราศาสตร์	 ในอดีตโหราศาสตร์มีส่วนส�าคัญต่อกิจการ

บ้านเมือง	 ต่อแม่ทัพ	 นายกอง	 พระมหากษัตริย	์ นอกเหนือจากความสามารถในชาญยุทธ์แล้ว	 ท่าน

เหล่านั้นล้วนมีความรู้ความเข้าใจในต�าราโหราศาสตร์	 เช่น	 พระยาวชิรปราการ	 เจ้าเมืองตาก	 ก่อน

ครองราชย์เป็นพระเจ้าตากสินมหาราช	 พระองค์ได้ทรงศึกษาวิชาโหราศาสตร์อย่างแจ่มแจ้ง	 และยัง

มพีระมหากษตัรย์ิอีกจ�านวนมาก	ส�าหรบัพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	รชักาลที	่9	

มไิด้ปรากฏหลกัฐานชัดว่าพระองค์เคยศึกษาวชิาการแขนงนีม้าก่อน	แต่จากเนือ้หาหนงัสอืพระราชนพินธ์

เรื่อง	“พระมหาชนก”	ซึ่งโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์จ�าหน่าย	พบว่า	ในภาพประกอบการเดินเรือทางทะเล

ของพระมหาชนก	นับแต่วันออกเดินทางตลอดจนวันที่เกิดพายุจนเรืออับปาง	มีการแสดงการค�านวณ

ทางโหราศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนและแม่นย�านัน้	แสดงถงึว่า	พระองค์มคีวามรูค้วามเข้าใจในโหราศาสตร์	

อย่างไรก็ตาม	 คนไทยกับโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและมีการฝังลึกบางสิ่ง

บางอย่างจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้	 เพราะโหราศาสตร์นั้นสามารถช่วยให้การด�าเนินชีวิต

วิถีไทยเป็นไปอย่างสมบรูณ์แบบและเข้ากันได้ดีอย่างที่หลาย	ๆ 	คนเคยไปดูดวงรายวัน	รายเดือนหรือ

การท�านายกราฟชีวิต	ซ่ึงย้อนไปเกือบ	ๆ 	5-6	ปี	ในแวดวงโหราศาสตร์ของประเทศไทยได้เป็นทีแ่พร่หลาย	

มคีวามหลากหลายอาจารย์	หลากหลายส�านกั	มกีารสือ่ประชาสมัพนัธ์กนัทางโทรทศัน์	หรอืแม้แต่ดารา

นักแสดงบางคนถึงกับผันตัวเองไปเรียนวิชาทางโหราศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพและช่วยผู้ตกทุกข์

ได้ยาก	เพือ่ให้เขาเหล่านัน้มคีวามสขุในการด�าเนนิชีวิตทีดี่	เพราะการทีบ่คุคลจะมคุีณภาพชีวติทีดี่ได้นัน้

ต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอก	เมื่อภายในของแต่ละคนมีความสุข	การด�าเนินชีวิตก็เป็นสุข	การท�างาน

และสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	ก็พลอยมีความสุขไปด้วย	ฉะนั้น	 ไม่ว่ายุคสมัยใดโหราศาสตร์ก็ยังคงมีความ

ส�าคัญและมส่ีวนเกีย่วข้องกบัชีวิตคนไทยอย่างไม่น่าเช่ือ	ทัง้ทีส่ามารถอ้างอิงจากสถิติมลูค่าทางการเงิน

หรอืในหนงัสอืพระราชนพินธ์	และข่าวสารต่าง	ๆ 	คนไทยกบัโหราศาสตร์กจ็ะมคีวามเกีย่วข้องกนัต่อไป

อย่างแน่นอน	(กันยาวีร์	สัทธาพงษ์,	2552)

ทฤษฎีโหรำศำสตร์

	 หลกัการโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นส�านกัใด	สิง่ทีค่วรเรยีนรูก่้อนคือหลกัการ	วธิกีาร	ความเป็นมา

เป็นไปของหลักวิชา	 ซ่ึงจะท�าให้เข้าใจและมั่นใจว่าวิธีการที่เราใช้นั้นเป็นสิ่งท่ีถูกต้องหรือไม่	 ตัวอย่าง

กรณีการหาฤกษ์คลอดก็เป็นการน�าเอาโหราศาสตร์ต่าง	 ๆ	 มาใช้	 จ�าเป็นต้องเข้าใจให้ดีเกี่ยวกับการ

อธิบายถึงทฤษฎี	 หลักการพื้นฐาน	 เช่ือว่าจะท�าให้มุมมองเกี่ยวกับโหราศาสตร์เปลี่ยนไปในทางท่ีควร

จะเป็นมากขึ้น	 ซ่ึงจะท�าให้เข้าใจและคาดหวังได้ในระดับที่ควรคาดหวัง	 ฤกษ์คลอดต้องตรวจ

นอกเหนอืจากปัจจัยหลกั	เช่น	ความพร้อมของแพทย์ผ่าตัด	ห้องคลอด	คณะท�างานในการผ่าตัด	และยัง

มปัีจจัยย่อยอีกมากมายเพยีงแต่ว่าบคุคลเลอืกเท่าท่ีจะเลอืกได้	คนเราเลอืกเกดิไม่ได้	แต่เลอืกเวลาได้
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ทฤษฎีของโหรำศำสตร์และกำรน�ำมำใช้

ทฤษฎีแรงส่งจากดวงดาว

	 •	 เชื่อว่าดวงดาวมีแรงส่งท�าให้มีผลเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตบนโลก

	 •	 ในทางวิทยาศาสตร์มองว่า	 ดวงดาวทั้งหลายมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งออกมาและจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของวัตถุบนฟากฟ้า

	 •	 ระบบประสาทของมนุษย์จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้านั้น

	 •	 รังสีที่แผ่จากอวกาศมาสู่โลกเกิดจากดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ต่าง	 ๆ	 มีผลต่อโครโมโซม

ของเซลล์ซ่ึงเป็นตัวรับสัญญาณไฟฟ้าจักรวาล	 โดยน�ามาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าอันเป็นแรงลึกลับ

เรียกว่า	 ชีวิตและอธิบายได้ว่า	 เซลล์สมองท�าหน้าที่เหมือนเสาอากาศในการรับสัญญาณที่แผ่มาจาก

ดวงดาวซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีควอนตัม

	 •	 สรรพสิง่ในโลกเป็นเพยีงกลุม่ของอนภุาคหรอืคลืน่มากมาย	ต่อเช่ือมเรยีงกนัไปเสมอืนเนือ้

เดียวกันตลอดทั่วทั้งจักรวาล	 ซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธ์กันได้เสมอ	 การเปลี่ยนแปลงอนุภาคหนึ่งย่อมมี

ผลต่ออีกอนุภาคหนึ่งได้	ไม่ว่าจะอยู่ไกลกันสักเพียงใด

ทฤษฎีองค์รวม	Holistic

	 •	 อธิบายว่า	 ทุกสิ่งในจักรวาลรวมกันเป็นระบบเดียว	 ภายในระบบใหญ่	 มีระบบโครงสร้าง

ย่อย	ๆ 	รปูแบบและความเป็นไปสอดคล้องกบัระบบใหญ่	โครงสร้างจักรวาลมลีกัษณะคล้ายโครงสร้าง

อะตอม	เรียกความสอดคล้องกันนี้ว่า	ซิงโครนิซิตี้	(Synchronicity)

	 •	 เหตุการณ์บังเอิญหลายครั้งเกิดอย่างมีความหมายสอดคล้องกันโดยไม่ได้เป็นเหตุเป็นผล

ของกันและกัน

	 •	 ภาพของแม่แบบ	(Archetype)	ในฝันอาจเกิดขึ้นสอดคล้องกับเหตุภายนอก
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	 •	 แม่แบบไม่ได้อยู่ในโลกของจิตเท่านั้น	แต่อาจรุกข้ามเขตมาปรากฏในโลกภายนอกได้

	 •	 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยเมื่อจิตส�านึกมีก�าลังอ่อนและจิตใต้ส�านึกมีก�าลังกว่า	 (กันยาวีร์	

สัทธาพงษ์,	2552)

ประเภทของโหรำศำสตร์

	 หลวงวิจติรวาทการได้กล่าวถงึโหราศาสตร์อันหมายถงึ	วชิาท�านายการณ์ล่วงหน้า	บางอย่างใช้

ก�าลังดวงจิตและบางอย่างไม่ต้องใช้	จึงได้แบ่งโหราศาสตร์ออกเป็น	10	ประเภท	คือ	(1)	วิชาท�านาย

โดยถอือ�านาจดวงดาวเป็นเกณฑ์	(Astrology)	หมายความว่า	การเอาวนั	เดือน	ปี	และเวลาตกฟากมา

ค�านวณแล้วท�านายตามหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์และหมายเอาประเภทอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	เลข	7	ตัว	

เป็นต้น	(2)	วิชาท�านายด้วยการดูลักษณะคน	(Physiognomony)	หรือที่เรียกว่า	นรลักษณ์	(3)	วิชา

ท�านายด้วยการดูเส้นลายมือ	(Chiromancy)	หรือที่เรียกว่า	หัตถศาสตร์	(4)	วิชาท�านายด้วยลักษณะ

ของคนโดยการดูลายมือเขียนหนังสือของเขา	 (Graphology)	 (5)	 วิชาท�านายไพ่	 (Cartomancy)

(6)	วชิาท�านายฝัน	(Oniromancy)	(7)	วชิาท�านายด้วยการจับต้องสิง่ใดสิง่หนึง่	(Psychometry)	อย่างที่

หมอจีนท�านายโดยวิธีจับเส้นตรวจเลือดลม	(8)	ทิพยจักษุ	(Clairvoyance)	(9)	ลางต่าง	ๆ 	(Presage)	

(10)	การเสีย่งทาย	(Oracle)	(เข้าถงึ	http://tanatepastrol.blogspot.com	สบืค้นเมือ่วันที	่6	กมุภาพนัธ์	

2561)

ควำมเชื่อโหรำศำสตร์ต่อวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

 สังคมไทยน�าวิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นหลักในการวางพื้นฐานส�าหรับการด�าเนินยุทธศาสตร์

ยทุธวธิทีัง้ด้านการเมอืงและการสงครามมาตลอดเวลานานทีป่ระเทศไทยถกูสร้างขึน้มา	โหราศาสตร์ไทย

จึงมีอิทธิพลในการด�าเนินชีวิตของคนไทยต้ังแต่ระดับสูงสุดและต�่าสุด	 ต้ังแต่การใช้ส�าหรับการรบทัพ

จับศึก	สร้างบ้านสร้างเมืองลงมาจนกระทั่งถึงก�าหนดเวลาตัดผม	ตัดเล็บ	เรียกว่า	“การให้ฤกษ์-ยาม”	

ซ่ึงจะต้องกระท�าตามกฎเกณฑ์ของวิชาโหราศาสตร์	เพราะมคีวามเช่ือว่า	กฎเกณฑ์เหล่านัน้จะก่อให้เกดิ

ผลดีและเป็นมงคลแก่ผู้กระท�าการนัน้	ๆ 	กล่าวได้ว่า	ความไม่แน่ใจในชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง	ไม่มี

ความรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่	หรือการกระท�าด�าเนินชีวิตใด	ๆ	ก็ตามที่ไม่ประสบ

ความส�าเรจ็	ท�าให้คนไทยบางคนคิดว่ามทีางทีจ่ะช่วยสร้างก�าลงัใจและความรูส้กึนกึคิดหรอืความเช่ือมัน่

ในตนเองได้โดยอาศัยวิชาโหราศาสตร์หรือ	 “การดูหมอ”	 เป็นทางออกและเป็นความหวังอย่างหนึ่ง

อย่างน้อยก็ในแง่ของจิตวิทยา	(ยอดธง	ทับทิวไม้,	2534:	58-59)	โหราศาสตร์กับสังคมไทยนั้นแยก

จากกนัไม่ออก	ในสมยัโบราณ	การด�าเนนิชีวติของบคุคลหรอืเหตุการณ์บ้านเมอืง	โหราศาสตร์จะน�ามาใช้

อย่างเข้มงวดกวดขัน	 โดยแสดงออกในรูปของพิธีกรรม	 ความเช่ือและวัฒนธรรมประเพณี	 ต้ังแต่
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การเกดิ	การมคู่ีครอง	การท�าบญุอาย	ุการตาย	การท�าศึกสงคราม	การวางศิลาฤกษ์ฝังเสาหลกัเมอืง	แต่

ในปัจจุบนั	มนษุย์มคีวามเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีดุทีจ่ะพรรณนาได้	โหราศาสตร์

อาจจะดูว่าไม่มีความจ�าเป็นเสียแล้วก็ได้	 แต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ผิดคาด	 ยิ่งโลกเจริญมากขึ้น

เท่าใด	วิถีชีวิตของมนุษย์ยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นทวีคูณ	มีปัญหา	ความเครียดถาโถมโหมกระหน�่าเข้า

มานบัไม่ถ้วน	ทีพ่ึง่ด้านโหราศาสตร์ยิง่เป็นทีต้่องการมากขึน้	มข้ีอสงัเกตว่า	ผู้ทีใ่ช้บรกิารตรวจดวงชะตา

ราศีจากโหราจารย์หรือหมอดูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับ

ปานกลาง	 การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด	 เรื่องที่นิยมถามกันมากมี	 4	 เรื่อง	 ได้แก่	 ความรัก

รวมถึงปัญหาครอบครัว	การงาน	การศึกษา	และการเจ็บป่วย	(มานพ	นักการเรียน,	2555)

	 นอกจากนี	้ผู้เขยีนมข้ีอสงัเกตอีกว่า	การทีห่นงัสอืพมิพ์รายวนัและนติยสารมคีอลมัน์เกีย่วกบั

โหราศาสตร์และข่าวการท�านายดวงเมืองหรือดวงบุคคลส�าคัญได้รับความสนใจ	 มีการพูดถึงกันอย่าง

กว้างขวาง	สะท้อนให้เห็นว่า	การท�านายทายทักเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย	กิจกรรมที่ส�าคัญต่อชีวิต

ของคนไทยล้วนเกีย่วข้องกบัโหราศาสตร์	เช่น	การหาฤกษ์แต่งงาน	การก�าหนดวนัเปิดกจิการใหม่	หรอื

การตัดสินใจปัญหาส�าคัญ	เป็นต้น	บุคคลหลากหลายอาชีพทุกระดับชั้น	ทุกเพศทุกวัย	จากชาวบ้านหา

เช้ากินค�่า	ชนชั้นกลาง	จนถึงผู้น�าระดับประเทศ	จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโหราศาสตร์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต

ของผู้คนในสังคมไทยปัจจุบัน	 โดยจะรู้สึกตัวหรือไม่ก็ตาม	 จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม	 แม้เราจะไม่เชื่อ	 คน

รอบข้างเราก็อาจจะเชื่อ	หรืออาจกล่าวได้ว่า	“การท�านายทายทักเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดพลวัต

ในสังคมไทย”	(จักรเทพ	ร�าพึงกิจ,	2551:	1-2)

	 สังคมไทยมีความเช่ือในเรื่องโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนาผสมกลมกลืนกันมาช้านาน	

แม้ว่าในเบื้องต้น	 การศึกษาโหราศาสตร์และผู้มีความรู้ทางโหราศาสตร์จะอยู่ในแวดวงเจ้านายช้ันสูง	

ตลอดจนบรรดาข้าราชบริพารหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ใกล้ชิดราชส�านัก	แต่ต่อมาก็ได้แพร่หลายมาสู่

สามัญชนชาวบ้านทั่วไปโดยผ่านทางพระสงฆอ์งค์เจ้าและลูกหลานทายาทโหรเกา่	ซึง่ที่พอจะเอ่ยถึงได้

ในยคุหลงัใกลเ้คยีงกับยุคปัจจุบนันี	้เช่น	อาจารย์เทพย์	สาริกบุตร	ในสมัยนี้	การศกึษาวชิาโหราศาสตร์

เป็นไปอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง	ประกอบกับความรู้ทางวิชาการที่มีมากขึ้น	ท�าให้การศึกษาและ

การพยากรณ์เป็นไปอย่างมีหลักการและมีความถูกต้องมากขึ้น	 จึงเป็นที่สนใจของคนทั่วไป	 อย่างไร

ก็ตาม	หากพิจารณาในประเด็นความเชื่อโหราศาสตร์กับกฎแห่งกรรมของคนไทยในปัจจุบัน	ความเชื่อ

เรื่องโหราศาสตร์	 แม้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่มีความศรัทธาก็จริง	 แต่ก็เป็นประโยชน์ระดับหนึ่งเท่านั้น	

ยังมิใช่ประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาพึงประสงค์	 เพราะยังเป็นระดับโลกียวิสัย	 ประโยชน์ขั้นสูงในทาง

พระพุทธศาสนามีถึงขั้นปรมัตถะ	 คือ	 พระนิพพาน	 เมื่อกล่าวถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม

ซ่ึงเป็นจุดที่โหราศาสตร์เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในแง่ที่จะสะท้อนให้ทราบถึงผลกรรมของแต่ละคน

ชาวพุทธไทยโดยทั่วไปในปัจจุบันก็ยังคงเช่ือเรื่องกรรมที่ว่า	 “ผู้ท�ากรรมดี	 ย่อมได้ผลดี	 ผู้ท�ากรรมช่ัว	
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ย่อมได้ผลชั่ว”	แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ผลดหีรือผลชัว่ที่ไหน	เวลาใด	ในลักษณะอย่างไร	จึงต้องอาศยั

โหราศาสตร์พยากรณ์โดยอาศัยจุดก�าเนิดคนกับการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า	มาเป็นเครื่องมือบ่งชี้

ให้ทราบ	ดาวศุภเคราะห์	จะบอกผลกรรมดี	ดาวบาปเคราะห์	จะบอกผลกรรมชั่ว	เมื่อทราบแล้วจะได้

เตรยีมตัวเตรยีมใจให้ถกูต้องกบัการทีจ่ะเผชิญกบัเหตุดีและเหตุร้าย	และชาวพทุธยังประกอบพธิกีรรม

ทางศาสนา	ซึ่งเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เกือบทุกเรื่อง	ดังนั้น	จึงมีผลให้ความเชื่อของชาวพุทธไทยใน

ปัจจุบนัเป็นไปในลกัษณะทีเ่ช่ือเรือ่งโหราศาสตร์	แต่ไม่เน้นหนัก	แต่จะเน้นหนักเรือ่งกฎแห่งกรรมและ

บาปบุญคุณโทษ

กำรน�ำโหรำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในเรื่องกฎแห่งกรรม

	 ความเชื่อตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องกาลามสูตร	สรุปได้ว่า	พระพุทธเจ้าให้

เช่ืออย่างมีสติและใช้สติปัญญาคิดตริตรองก่อนในสิ่งที่ผู้อ่ืนสอนหรือบอกมา	 อย่าปักใจเช่ือหรือเช่ือ

อย่างงมงาย	 เรื่องโหราศาสตร์	 เรื่องกฎแห่งกรรม	 ท�าให้เกิดกระบวนการคิดที่มีแบบแผน	 สนับสนุน

ด้วยเหตุผล	 และน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลท่ัวไป	 เช่น	 เมื่อ

นายวินัยเกิดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว	 และประจวบเหมาะกับเพื่อนของเขามาบอกเก่ียวกับดวง

ของตัวเขาเองว่าก�าลังอยู่ในเคราะห์หามยามร้าย	 จึงไปปรึกษากับผู้เช่ียวชาญทางโหราศาสตร์และต่อ

จากนั้น	ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน�าทางออกให้กับนายวินัย	โดยการไปพบแพทย์เป็นขั้นตอนแรกเพื่อตรวจ

ร่างกายและให้วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อใช้ชีวิตในช่วงที่ก�าลังไม่สบาย	 ซ่ึงจะเน้นไปทางการมีสติในการใช้

ชีวิตทุก	ๆ	ขณะเพื่อไม่ให้ตนเองประมาท	ท�าอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกไม่ควร	เพราะพระพุทธศาสนานั้น

สอนให้คนเรามสีติอยูท่กุเมือ่	รกัษากาย	วาจา	ใจ	ให้อยูใ่นสิง่ทีดี่	การด�าเนนิชีวิตอย่างมสีตินัน้จะสามารถ

ช่วยให้เรื่องที่ก�าลังจะไม่ถูกไม่ควรสามารถเบาบางลง	 เพราะสติจะช่วยตริตรองว่าสิ่งไหนควรท�า

สิง่ไหนไม่ควรท�า	จึงท�าให้นายวนิยันัน้สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึน้	ปัจจุบันน้ี	คนมคีวามเช่ือในวิชาโหราศาสตร์

มากกว่าเรื่องกฎแห่งกรรมและในขณะเดียวกันกลับมองว่า	 มนุษย์ทุกคนมีความศรัทธาอยู่ในตัว	

เมื่อมีความเช่ือและความศรัทธาในวิชาโหราศาสตร์	 ก็สามารถใช้ทฤษฏีในวิชาโหราศาสตร์	 เช่น	

วิชาท่ีว่าด้วยเรือ่งของดาวประจ�าวนัเกดิมาเช่ือมโยงให้เหน็ถงึสิง่ท่ีเกดิขึน้ในปัจจุบนัทีม่าจากผลของกรรม

ในอดีตโดยผ่านดาวประจ�าวันเกิดของบคุคลนัน้	ๆ 	ได้อย่างมเีหตุผล	สามารถท�าให้ผู้ทีม่าปรกึษาเช่ือเรือ่ง

กรรมโดยมีโหราศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงได้อย่างมีเหตุและผล	 สามารถน�าไปสู่การชี้แนวทางให้กับผู้ที่

ประสบปัญหาหรอืทกุข์ใจเพือ่น�าไปสูวิ่ธกีารแก้ไขได้อย่างถกูต้อง	แม้มนษุย์จะมเีสรภีาพในการตัดสนิใจ

กระท�าสิง่ต่าง	ๆ 	แต่ต้องอยู่ในขอบเขตท่ีจ�ากัด	เพราะบางสิง่มนุษย์ไม่สามารถกระท�าได้	มหีลกัพระพทุธ

ศาสนาหลายข้อที่สามารถอธิบายโหราศาสตร์ได้ด้วยเรื่องเสรีภาพ	ความเพียรและการพึ่งตนเอง	จาก

การวิเคราะห์หลักธรรมเหล่านี้ผนวกกับการใช้หลักความเชือ่ในพระพุทธศาสนา	ได้ใช้วิชาโหราศาสตร์	

อธิบายและเช่ือมโยงข้อมูลจากผลการกระท�า	 เรื่องของกรรมในอดีตที่แสดงผลมายังปัจจุบันได้อย่าง
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มีเหตุผล	 โดยมีความเช่ือทางโหราศาสตร์เป็นแม่บท	 เป็นสื่อกลางเช่ือมโยงและช้ีให้เห็นถึงเรื่อง

กฎแห่งกรรมและผลของกรรมโดยผ่านระบบดวงดาวและเวลาเกิดตามหลักวิชาโหราศาสตร์	 น�าไปสู่

การแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นที่เข้าใจและยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

	 โหราศาสตร์เป็นวชิาหนึง่ทีม่บีทบาทอย่างมากในสงัคมไทย	ผู้เขยีนจึงเหน็ว่า	ควรจะมกีารศึกษา

เรื่องโหราศาสตร์ให้เข้าใจ	 เพื่อช้ีน�าให้มีความเช่ือในเรื่องน้ีอย่างถูกต้อง	 โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา

เป็นกรอบแนวคิด	ศึกษาและตีความใหม่ให้เข้ากับปัจจุบัน	จะสามารถน�าวิชาการทีดู่ลกึลบัสาขาน้ีมาใช้

ประโยชน์และควรศึกษาข้อมลูในเชิงสถิติ	ส�าหรบัทรรศนะของพระพทุธศาสนาทีม่ต่ีอโหราศาสตร์ในยคุ

ปัจจุบัน	 ควรมีการศึกษาเรื่องการท�านายทายทักสมัยก่อนพุทธกาล	 ซ่ึงมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก

หลายแห่ง	พระพทุธเจ้าเองไม่ได้ทรงปฏิเสธความมอียู่และความเป็นไปได้ของการท�านายทายทกั	แต่ก็

ไม่ทรงสอนให้สาวกวางใจในโหราศาสตร์	 ดังที่ปรากฏในทั้งพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎกว่า	

พระพทุธเจ้าทรงเหน็ว่าโหราศาสตร์เป็นเดรจัฉานวชิา	ไม่เหมาะกบัชีวติสมณะ	ทรงบญัญัติมใิห้ภิกษภิุกษณีุ

ข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้	 ทั้งการเรียน	การสอน	และการหาเลี้ยงชีพ	แต่ทรงอนุญาตให้ภิกษุเรียนวิชาด้าน

ดาราศาสตร์ไว้บ้างเพือ่ใช้ในการนบัวนัเวลา	ส่วนในการท�านายน้ันทรงห้ามเด็ดขาด	จากการวเิคราะห์และ

น�าหลกัธรรมมาอธบิายหลายข้อ	ได้แก่	เรือ่งกรรม	ทีน่กัโหราศาสตร์มกัจะอ้างถงึ	และเข้าใจคลาดเคลือ่น

กับหลักพระพุทธศาสนา	 เรื่องนิยาม	5	อันเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ของธรรมชาติ	ต่อมา

เป็นเรือ่งความเพยีรและการพึง่ตนเองทีพ่ระพทุธศาสนาเน้นมากกว่าการทีจ่ะยอมรบัชะตากรรม	รวมทัง้

เรือ่งเสรภีาพในพระพทุธศาสนาซ่ึงสรปุได้ว่า	พระพทุธศาสนาสอนว่าบคุคลมเีสรภีาพทีจ่ะเลอืกกระท�า

ได้ด้วยเจตนาทีป่ระกอบด้วยกุศลหรอือกุศล	มนีกัปราชญ์ทางพระพทุธศาสนาของไทยหลายท่านท่ีแสดง

ทรรศนะเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไว้	 ทุกท่านเห็นไปในทางเดียวกันว่า	 โหราศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่เหมาะกับ

พระภิกษุ	 เป็นวิชาที่ขวางการเจริญภาวนาเพื่อความดับทุกข์	 และกรรมที่บุคคลกระท�ามีความส�าคัญ

มากกว่าค�าท�านายทีไ่ด้จากโหราศาสตร์	แต่ส�าหรบัผู้ทีอ่ยูใ่นโลกแห่งโลกยิะ	การศึกษาเดรจัฉานวิชาเหล่าน้ี

ยังมีประโยชน์และจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต	 โหราศาสตร์ก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้อย่างเท่าทันและ

มีสติ	ส�าหรับท่าทีต่อโหราศาสตร์ที่ถูกต้องในทรรศนะของพระพุทธศาสนานั้น	ได้เสนอว่า	ให้ตระหนัก

ว่าพระพทุธเจ้าไม่ทรงสรรเสรญิโหราศาสตร์	ให้ท�าความเข้าใจในเรือ่งของกรรมในพระพทุธศาสนาอย่าง

ถูกต้อง	 ให้ความส�าคัญกับเสรีภาพและการพึ่งตนเอง	 รวมทั้งการท�าความเพียร	 ไม่ใช้โหราศาสตร์บน

พื้นฐานความเช่ือนอกพระพุทธศาสนาและผิดศีลธรรม	 และมีความเช่ือในเรื่องเหล่าน้ีอย่างถูกหลัก

พระพทุธศาสนา	ประโยชน์ทีเ่ด่นชัดของโหราศาสตร์	คือ	ช่วยในการท�าความเข้าใจอุปนิสยัและศักยภาพ

ของตนเอง	รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นและถูกทิศทาง	ช่วยให้เข้าใจผู้อื่น	เพื่อการ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 เป็นอุปกรณ์ช่วยในการให้ค�าปรึกษา	 และช่วยท�าให้เข้าใจธรรมชาติ

มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องกรรม
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	 ส�าหรับการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน	 เป็นการยากที่จะปฏิเสธไม่เก่ียวข้องกับโหราศาสตร์ได้	

จึงเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากโหราศาสตร์ตามหลักพระพุทธศาสนา	โดยบุคคลผู้รับการท�านาย

ควรตระหนักว่า	 โหราศาสตร์ไม่สามารถบอกความจริงได้ท้ังหมด	 ชีวิตเรามีเสรีภาพ	 ความเพียรและ

ความมีสติเท่านั้นที่สามารถเอาชนะโชคชะตาได้เสมอ	 โหราศาสตร์เป็นความเช่ือเรื่องพรหมลิขิต

หรือประกาศิตจากสวรรค์ใช่หรือไม่	 เรื่อง	 “พรหมลิขิต”	 เป็นแนวความเชื่อของศาสนาพราหมณ์	 ซึ่ง

ความจริงแล้วโหราศาสตร์ไม่เก่ียวข้องกับศาสนาเลย	 เพียงแต่โหราศาสตร์อินเดียอันเป็นต้นตระกูล

ของโหราศาสตร์ไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 ผู้คนจึงมักรวมโหราศาสตร์เข้ากับ

ศาสนา	 อันที่จริงโหราศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเช่ือใด	 ๆ	 ทั้งสิ้น	 แต่เป็นศาสตร์ที่เกิดจากการ

สังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	 สืบเนื่องมานานกว่าพันปีซ่ึงมีการบันทึกเป็นสถิติ	 เรียกได้ว่า

มีความเป็นวิทยาศาสตร์	 เมื่อเราเข้าใจโหราศาสตร์ว่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง	ก็จะรู้ว่าโหราศาสตร์

ไม่เกี่ยวอะไรกับพรหมลิขิตหรือเทพเจ้าทั้งหลาย	 ดวงดาวเป็นเพียงตัวบอกเท่านั้น	 ดังนั้น	 หากเราได้

ศึกษาโหราศาสตร์อย่างถูกต้องก็จะทราบว่า	ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต

	 ส่วนกรรมในโหราศาสตร์และกรรมในพระพุทธศาสนาเป็นคนละเรื่องกัน	 กรรมในพระพุทธ

ศาสนาเน้นในเรื่องเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศล	 อันจะน�ามาซ่ึงผลของกรรม	 ท�าให้เกิดกิเลสอัน

เป็นเหตุให้ท�ากรรมต่อไป	 เกิดเป็นวัฏฏะวงจรไม่มีที่สิ้นสุด	 จนกว่าบุคคลจะด�าเนินตามอริยมรรค

มีองค์แปด	 ส่วนกรรมในโหราศาสตร์จะสนใจเหตุในอดีตที่ส่งผลมาให้เกิดสภาพในปัจจุบันและ

ส่งผลไปในอนาคตเป็นหลัก	 ความเช่ือที่ว่าทุกข์สุขที่เราได้รับเป็นผลมาจากกรรมในอดีตเท่านั้น

เป็นความเชื่อที่ผิดหลักกรรม	กรรมในอดีตย่อมมีผลเปลี่ยนแปลงไม่ได้	แต่บุคคลย่อมมีความเพียรที่

จะประกอบกุศลกรรม	 เพื่อจะบรรเทาผลของกรรมเก่าและสร้างอนาคตแห่งกรรมใหม่ได้ด้วยตัวเอง	

พรหมลิขิตไม่มีในพระพุทธศาสนา	การเข้าใจโหราศาสตร์อย่างถูกต้อง	ต้องแยกโหราศาสตร์ออกจาก

ศาสนา	 คือ	 ยอมรับว่าโหราศาสตร์เป็นเพียงศาสตร์หน่ึงและยอมรับว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน

กรรมในปัจจุบันย่อมมีผลต่อผลกรรมในอนาคตไม่แพ้กรรมในอดีต	 ไม่มีใครทราบกระบวนการของ

กรรมได้ดีเท่าพระพุทธเจ้า	ดังนั้น	จงใช้และเชื่อโหราศาสตร์ภายในขอบเขต

บทสรุป 

 จากประเด็นค�าถามว่า	“หลักโหราศาสตร์มีความสอดคล้อง	สัมพันธ์กับกฎแห่งกรรม	และมี

บทบาทต่อความเช่ือของคนในปัจจุบนัหรอืไม่”	นัน้	พบว่า	ประโยชน์ทีเ่ด่นชัดของโหราศาสตร์	คือ	ช่วย

ในการท�าความเข้าใจอุปนิสัยและศักยภาพของตนเอง	รู้จุดอ่อน	จุดแข็งของตนเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น

และถูกทิศทาง	 ช่วยให้เข้าใจผู้อ่ืน	 เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 เป็นเครื่องมือช่วยในการ

พัฒนาให้ดีขึ้นและถูกทิศทาง	 โหราศาสตร์เป็นความเช่ือว่าการกระท�าสิ่งหน่ึงสิ่งใดและผลการกระท�า
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สิ่งนั้น	ล้วนถูกก�าหนดมาแล้วทั้งสิ้น	ต่างจากความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาอันเป็นผล

จากการกระท�าท่ีผู้กระท�าต้องยอมรบัผลจากการกระท�านัน้ๆ	อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	แม้มนษุย์จะมเีสรภีาพ

ในการตัดสินใจกระท�าสิ่งต่าง	ๆ 	แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่จ�ากัด	เพราะบางสิ่งบางอย่างมนุษย์ไม่สามารถ

กระท�าได้	 มีหลักพระพุทธศาสนาหลายข้อท่ีสามารถอธิบายโหราศาสตร์ได้เรื่องเสรีภาพ	 ความเพียร

และการพึ่งตนเอง	 จากการวิเคราะห์หลักความเช่ือในพระพุทธศาสนา	 ได้ใช้วิชาโหราศาสตร์อธิบาย

และเช่ือมโยงข้อมลูจากผลการกระท�า	เรือ่งของกรรมในอดีตทีแ่สดงผลมายงัปัจจบุนัได้อย่างมเีหตุผล	

โดยมคีวามเช่ือทางโหราศาสตร์เป็นแม่บท	เป็นสือ่กลางเช่ือมโยงและช้ีให้เหน็ถงึเรือ่งกฎแห่งกรรมและ

ผลของกรรม	โดยผ่านระบบดวงดาวและเวลาเกิดตามหลักวิชาโหราศาสตร์น�าไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง

มีเหตุผลเป็นที่เข้าใจและยอมรับแก่บุคคลทั่วไปได้
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◆ บทบาทโหราศาสตร์ต่อความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ◆
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