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คําถาม 2 : คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะจะเปนนายกไปไดนานแคไหนครับ/คะ? (อีเมลและคําถามจากหลายคน)
คําตอบ: เมื่อคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะไดรับโปรดเกลาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี มีอีเมลและโทรศัพทมากมาย
ขอใหผมแสดงความคิดเห็นเชิงโหราศาสตรวา ‘เฮียมารค’ จะอยูเปนนายกไดนานขนาดไหน ขณะนี้ ผมมีกิจธุระ
มากมายที่ตองทําเกี่ยวกับงานวิจัยและหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ระดับปริญญาเอก นานาชาติที่ผมบริหารอยู
ผมจึงขอตอบคําถามนี้เปนเรื่องหลักประจําเดือนธันวาคม และขออภัยผูอานที่สงคําถามอื่นๆ มาแลว ผมยังไมได
ตอบครับ ขอยกยอดไวเปนฉบับตอๆ ไปก็แลวกันครับ
ขอใหสังเกตดวงคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและดวงเมืองประกอบกัน ถาทานผูอานดูเปนก็ดูตามรูป ดวง
ขางลางนะครับ ถาไมเปน ผมจะอธิบายใหเห็นภาพและมีขอเสนอแนะจากผมเปนสวนตัวดังนี้ครับ:1.ลัคนาคุณอภิสิทธิ์อยูราศีกรกฎ ขณะนี้ดาวพฤหัสบดียังเล็งลัคนาอยู ถึงวาดาวพฤหัสบดีจะโคจร
ผิดปรกติ ทําใหเกิดความผันผวนบาง แตคุณอภิสิทธิ์สามารถอยูตอไดไมนอยกวา 1 ปไดสบายๆ ครับ มีปญหา
บางก็ไมนาจะกระเทือนถึงขนาดตองยุบสภาเลือกตั้งใหม เพราะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ขณะนี้ไดแรงสนับสนุนทั้งจาก
ปญญาชน ผูหลักผูใหญ ทหารระดับสูงและผูมีศีลธรรมดีงามไปตลอด 1 ป
ถามวาดูไดจากตรงไหน? คําตอบคือดูไดจากดาวพฤหัสบดีซึ่งโคจรมาอยูราศีมังกรเล็งลัคนา แมจะ
เปนตําแหนงนิจ แตดาวพฤหัสบดีนี้ตรีโกณกับดาวอังคารเดิมของดวงเมืองซึ่งสถิตที่เรือนกุฏมพะ (ราศีพฤษภ) ได
องคเกณฑ ความที่ดาวอังคารเดิมเปนประและดาวพฤหัสบดีเปนนิจ เขาสูตร ‘ลบบวกลบเปนบวก’ ทําใหดาว
พฤหัสบดีและดาวอังคารกอดคอกันฟนคืนได ฉะนั้น ถาดร.ทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยชวงปแรกที่คุณ
อภิสิทธิ์เปนนายกนี้ ก็เทากับนําพาชีวิตตัวเองไปสูจุดตกอับมากยิ่งขึ้นเพราะกฎหมายและทหารยังหนุนรัฐบาล
อยางเขมแข็ง
โดยธรรมดา วาตามหลักโหราศาสตรไทย ดวงเมืองประเทศไทยแมจะมีดาวอาทิตยเปนมหาอุจนกุม
ลัคนาอยูที่ราศีเมษแตก็มีดาวอังคารสถิตที่ราศีพฤษภซึ่งแมจะไดตําแหนงราชาโชคแตก็เปนประเกษตร
ดาว
อังคารหมายถึงทหาร เมื่อดาวอังคารอยูเรือนที่เปนประ ก็หมายความวาทหารไมคอยจะทําหนาที่สมบูรณ พูด
งายๆก็คือขาดๆ เกินๆ เห็นชัดเจนกรณีพิทักษสถาบันพระมหากษัตริยในสภาวะปจจุบัน เราคนไทยที่รักชาติรัก
แผนดินคอนขางจะรูสึกเหมือนกันวาบทบาททหารไมไดเรื่องเอาเสียเลย ทั้งที่มีเวปไซตโจมตีสถาบันพระมหา
กษัตริยมากมาย ไมสมราคาคุยวาจะเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย พลเอกอนุพงษ เผาจินดานั้นคงจะถนัด
วิธีปกปองสถาบันพระมหากษัตริยแบบโบราณ เมื่อขาศึกซึ่งหวังปองรายพระมหากษัตริยพากันยกกองทหารมา
ลอมซึ่งเปนวิธีรบทั่วไปที่เรียกวา conventional attack หมายความวาพวกขาศึกมาใหเห็นกันอยางเปดเผย
แตปจจุบัน ยุคสมัยเปลี่ยนไปแลวครับ การโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยสมัยนี้ ไมไดกระทํากันโดยวิธี
ยกกองทัพหรือสงกําลังทหารเขามาซุมโจมตี พวกหัวเอียงซายใชสื่อตางๆหลายหลาก เชน เปดเวปไซตโจมตีทาง
อินเตอรเน็ตซึ่งมีมากสมัยที่นายทักษิณ ชินวัตร, นายสมัคร สุนทรเวชและนายสมชาย วงศสวัสดิ์เปนนายก
รัฐมนตรี, การผลิตซีดีแจกซึ่งมีขาววากระทํากันในภาคเหนือ ฯลฯ วิธีการสมัยใหมเชนนี้ไมเคยมีในตําราทหาร
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ไทยที่พลเอกอนุพงษศึกษา
ทําใหทหารอยางพลเอกอนุพงษซึ่งชินอยูกับวิธีปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
แบบเดิมกลายเปน ‘หานเป’ หรือ ‘เปดงอย’ ทําอะไรไมไดมาก กอนสมัยรัฐบาลประชาธิปตย เวปไซตที่หมิ่นก็ไม
เคยถูกจัดการเด็ดขาด แมนักการเมืองที่หมิ่นก็ยังเดินลอยชาย ไมตองยําเกรงรัฐบาลอะไรเลย
ถาในชวงสามสี่ปมานี้ประเทศไทยมีพลเอกปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันทเปนผบทบ. กลุมที่จวงจาบ
สถาบันพระมหากษัตริยอยูแผนดินนี้ไมสุขหรอกครับ ถาคนพวกนี้อางวาสังคมไทยปจจุบันเปนสังคมเสรีภายใต
ระบอบประชาธิปไตยยอมกระทําไดทุกอยางตราบใดที่ไมมีหลักฐานพิสูจนก็แปลวาไมผิด ผมก็มีวิธีจัดการกับคน
พวกนี้ทางออมเชนกัน
ยอนกลับไปหาโหราศาสตรอีกครั้งครับ
การประสานงานกันระหวางดาวพฤหัสบดีและดาวอังคาร
ในทางโหราศาสตรของดวงเมืองขณะนี้ก็คือการประสานงานกันระหวางปญญาชนผูมีคุณธรรม กับนายทหาร
ระดับสูงที่จงรักภักดีซึ่งอยูเบื้องหลังคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนั่นเอง ฉะนั้น คุณอภิสิทธิ์จะยังสามารถบริหาร
บานเมืองไดอยางสบายภายใน 1 ปแรก ถึงมีปญหาอะไรก็สามารถจัดการได แตเมื่อดาวพฤหัสบดียกเขาราศี
กุมภวันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 07:23 น. เปนตนไป คุณอภิสิทธิ์นาจะวางแผนหาจังหวะยุบสภาซึ่งถาไม
เกิดขึ้นปลายป 2552 ก็คงเปนชวงตนป 2553 เพราะแมกอนหนานั้นคือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ราหูจะโคจร
ไปตกภพอริแกลัคนาคุณอภิสิทธิ์ที่ราศีธนู แตทวาดาวพฤหัสบดีซึ่งเปนดาวคุณธรรมก็จะโคจรเขาภพมรณะตอ
ลัคนาคุณอภิสิทธิ์ที่ราศีกุมภดวย
นอกจากนั้น ตําแหนงราศีธนูยังเปนเรือนสุภะของราหูซึ่งเมื่อโคจรมาอยูเรือนนี้แลวจะตรีโกณกับลัคนา
ของดวงเมือง ยอมแสดงใหเห็นวาพรรคที่รวมรัฐบาลอยู อาจทําใหมีอุปสรรคในการบริหารงานมาก เมื่อดาว
และราหูไดตําแหนงสุภะในดวงเมืองก็แปลวาพวกชอบปวน
พฤหัสบดีตกตําแหนงทุสถานในดวงคุณอภิสิทธิ์
อาจจะไดใจจนกอความวุนวายอันนําไปสูการยุบสภาในที่สุด
ผมทํานายลวงหนาตามหลักโหราศาสตรครับ อยาถือเปนจริงเปนจังมากนัก โหราศาสตรไทยเปนหนึ่ง
ในศาสตรที่มีไวพยากรณลวงหนา สังคมไทยเวลานี้มีการพยากรณเรื่องราวในอนาคตกันหลายวิธี พยากรณ
อากาศก็มี พยากรณเศรษฐกิจก็มี ผิดพลาดใหเห็นก็มากเชนพยากรณสินามิบาง, การเจริญเติบโตของจีดีพีบาง
ฯลฯ สิ่งที่ผมเขียนนี้ก็ขอใหพิจารณาดูขอเท็จจริงวาจะเปนอยางไรตอไป

ทําอยางไรถึงจะชวยใหรัฐบาลแกเกมอยูไดนานกวานั้น?
อันนี้ผมขอตอบโดยอาศัยความคิดเห็นสวนตัวลวนๆครับ ผมขอตอบวาไมตองไปคิดครับ ถาใหผม
สมมติตัวเองวาเปนนายกรัฐมนตรีแทนคุณอภิสิทธิ์อยูขณะนี้ ผมจะเลือกบริหารงานแคปเดียว จากนั้นก็ยุบสภา
เพื่อใหมีการเลือกตั้งทั่วไปแลวกลับเขามาอีกในฐานะผูชนะ การกลับเขามาอีกรอบของประชาธิปตยจะไมเปน
พรรคผสมพันธุกับบรรดาหลายพรรคที่รวมอยูในขณะนี้ แตจะรวมกับพรรคใหมที่กลุมพันธมิตรกอตั้งขึ้นซึ่งผม
คิดวาจะมีแนนอนกอนจะมีการเลือกตั้งใหมคราวหนา ถาจะใหมีการเมืองใหมเกิดขึ้นในประเทศไทย สังคมไทย
ขณะนี้จําเปนตองมีพรรคการเมืองอีกพรรคที่มีอุดมการณคลายกันกับพรรคประชาธิปตยมารวมกันพัฒนา พรรค
รวมรัฐบาลอื่นๆ ขณะนี้ ผมคิดวาอุดมการณไมชัดเจนพอจะสรางการเมืองใหมได
ในฐานะที่ผมเปนนักวิชาการที่สนับสนุนกลุมพันธมิตรและมีสวนรวมในการชุมนุมมาตลอด ผมเดาใจ
วากลุมพันธมิตรตองตั้งพรรคการเมืองเทานั้นจึงจะทําใหการเมืองใหมเกิดขึ้นมาได จะปลอยใหประเทศชาติมี
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พรรคที่มีอุดมการณสูงเพียงพรรคเดียวอยางประชาธิปตยไมได ประเทศชาติจะไปไมรอด ถาจะตองไปผสมพันธุ
กับซากเดนไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนเกาไมมีวันจบสิ้น ประเทศ ชาติยามนี้ตองการใหมีพรรคธรรมะอีก
พรรคเพื่อรวมกันกําหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลตอไป ก็อยากใหเปนการรวมมือกันระหวางพรรค
ประชาธิปตยกับพรรคของกลุมพันธมิตร
มองในสายตาประชาชนจะรูสึกวาปญหามากเหลือเกิน กลัวรัฐบาลจะไปไมรอด แตถามองในทรรศนะ
นักศึกษาออกซฟอรด ผมเห็นวาโจทยขณะนี้ทาทายสติปญญามาก และเปนเครื่องพิสูจนความสามารถของคน
ไดเปนอยางดี วีรบุรุษผูกลามักเกิดขึ้นมาขณะที่บานเมืองสับสนวุนวาย
ออกซฟอรดเคยมีภาพยนตรสะทอนชีวิตความเปนออกซฟอรดอยูเรื่องหนึ่งคือ True Blues ซึ่งเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับการแขงเรือของนักศึกษาออกซฟอรดกับเคมบริดจ ภาพยนตรเรื่องนี้สะทอนเรื่องจริงที่เคยเกิด
ขึ้นมาในอดีต และบงบอกปรัชญาของนักศึกษาออกซฟอรดวาความสําเร็จทางวิชาการและความสําเร็จในชีวิต
แทจริงนั้นคือการฟนฝาอุปสรรคโดยทุมเทกําลังมันสมองและสติปญญาตามที่ไดร่ําเรียนมาจากครูอาจารยอยาง
เต็มที่เทานั้น
เสมือนหนึ่งการแขงเรือซึ่งนักศึกษาทั้งออกซฟอรดและเคมบริดจ
ตองฝกฝนรางกายให
สมบูรณสุดขีดโดยวิธีตางๆเทานั้นจึงจะเอาชนะฝายตรงขามได ไมมีอํานาจใดๆ ภายนอกมาชวยเหลือ ไมมีการ
ลักไกหรือใชวิธีอื่นใดมาเอาชนะได นอกจากลูกเรือจะฝกตัวเองใหเขมแข็งที่สุดเทานั้นจึงจะควาชัยชนะได
ผมเคยฝกการพายเรือ เคยเขาไปสังเกตการฝกซอมของกลุมนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหพายแขง
กับทีมเคมบริดจ ตองขอบอกวาทรหดมากครับเพราะระยะทางแขงขันบนแมน้ําเทมสที่ลอนดอนยาวกวาระยะ
ทางที่แขงกันในการแขงขันพายเรือของโอลิมปกเสียอีก นักศึกษาตองฝกซอมกันอยางหนักและเขมงวด เชน ตื่น
ตั้งแตตีหาเพื่อออกวิ่งในชวงหิมะตกหนัก เปนตน
ผมคิดวาคุณอภิสิทธิ์ คงจะมองปญหาบานเมืองเปนเรื่องทาทายสติปญญามากกวาจะหวาดกลัว และ
ผมเชื่อวาคุณอภิสิทธิ์จะสามารถแกปญหาของชาติในขณะนี้ลงไดมากครับ เมื่อเวลาผานไปหนึ่งป ผมมั่นใจวา
สังคมไทยจะมองคุณอภิสิทธิ์ใหมและพรรคประชาธิปตย จะไดคะแนนเสียงกลับมาอยางทวมทนหลังจากรัฐบาล
ไดบริหารผานพนไปหนึ่งปแลวและมีการเลือกตั้งทั่วไปใหม
สมมติวาผมเปนนายกแทนคุณอภิสิทธิ์ ผมจะใชประชานิยมอยางที่ทานทํา เพื่อใหประชาชนบานนอก
ไดประโยชนเปนตัวเปนตนระหวางที่เศรษฐกิจตกต่ําเชนนี้ นอกจากนั้น ยังตองทําอะไรหลายอยางเชน:1.โยกยายตํารวจและทหารนอกแถวที่รับใชระบอบทักษิณโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม ตํารวจและทหาร
พวกนี้ตองยายครับ ไมยายจะทําใหการปฏิบัติงานของรัฐบาลถูกเตะถวงได ยกตัวอยางคดีหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพซึ่งถูกเตะถวงครั้งแลวครั้งเลา นอกจากนั้น ยังตองดําเนินคดีกับตํารวจและทหารที่นอกแถวอยางนาเกลียด
อีกดวย
2.วิเคราะหบทบาทนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบานหรืออบต.ที่เคยเปนหัวคะแนนพรรคพลังประชาชน
แบบไมลืมหูลืมตา ผมนึกถึงแผนวาจะทําอยางไรใหคนเหลานี้มาเปนพวกมากกวาจะคิดอยางอื่น หรือถารัฐบาล
มีแนวคิดอยางอื่นก็สุดแทแต
3.โยกยายเจาหนาที่รัฐอื่นๆ ที่ไดรับโอกาสใหเขามาอยางไมชอบมาพากลจากรัฐบาลทุนนิยมสามานย
ชุดกอน เชน เจาหนาที่ดีเอสไอ ถาไมโยกยาย สิ่งไรที่รัฐบาลขอใหทํา ก็จะเชื่องชาอืดอาด
4.ปฏิรูปสื่อ โดยเฉพาะก็นําทีวีสาธารณะ เชน เอเอสทีวี ใหเขาไปถึงประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น สิ่ง
สําคัญที่สุดที่นายสาทิตย วงศหนองเตยหรือ ‘รัฐ6มนตรีอิคคิวซัง’ และนายบุญยอด สุขถิ่นไทยจักตองทําเปนเรื่อง
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ดวนและสําคัญที่สุดนับแตเขามาดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีก็คือผลิตสารคดี ชี้แจงใหประชาชนไดทราบวาดร.
ทักษิณ ชินวัตรกระทําผิดอะไร
การจะเปลี่ยนผูคนใหใสใจการเมืองใหม ไมใชสักแตเอาใจโดยวิธีประชานิยมอยางเดียว ยังตองเปด
‘ตาที่สาม’ ใหประชาชนชาวชนบทไดมองเห็นทุจริตตางๆ ที่ดร.ทักษิณ ชินวัตรกระทําไปดวย เพื่อใหประชาชนที่
หลงผิดไปกับกระแสที่กลุมเสื้อแดงสรางขึ้นไดเกิดปญญามากยิ่งขึ้น ถานายสาทิตยและนายบุญยอดไมกระทํา
ผมคิดวานายสาทิตยและนายบุญยอดสอบตก ไมมีความสามารถพอ เหตุที่ผมเนนประเด็นนี้เพราะยังมีประชา
ชนตางจังหวัดจํานวนมาก ยังไมไดรูโดยละเอียดวาดร.ทักษิณ ชินวัตรทําผิดอะไรนั่นเอง
5.สะสางคดีที่รัฐบาลนายทักษิณ, สมัครและสมชายถวงเอาไว เชน คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เชน
ของนายจักรภพ เพ็ญแข, สมชาย นีลไพจิตร ฯลฯ ขณะนี้ ก็มีสัญญาณดีออกมาวาคดีของนายสมชาย นีลไพจิตร
กําลังไดรับการรื้อฟนขึ้นมาใหม ขณะเดียวกัน คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของนายจักรภพ เพ็ญแข, นายวีระ
มุสิกพงศ ฯลฯ ก็ควรดําเนินการอยางเรงดวนดวย
6.ฟนฟูสังคมจากที่มีวัฒนธรรมวิปริตอันสืบเนื่องมาจากนโยบายทุนนิยมสามานย เพื่อใหคนตระหนัก
ในศีลธรรมและมีจิตสํานึกตอการเมืองใหมที่จะเกิดขึ้น ผมคิดวาภาระหนักอยูที่กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการควรจะตอง
รับเปนเจาภาพปรับปรุงหลักสูตรใหผูคนมีจริยธรรมมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ผมใหคะแนนคุณจุรินทร ลักษณวิสิษฏ 30
คะแนนครับ จาก 100 คะแนน เพราะสิ่งที่ควรทําอยางเรงดวนยังไมไดทํา ผมไมบอกวาคืออะไร ผมจะรอให
คะแนนใหมเมื่อถึงเวลาทายปครับ
สิ่งสําคัญเหลานี้ สามารถทําใหเสร็จไดภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนเทานั้นเอง ซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์จัก
ตองรีบทํา สวนอีก ๖ เดือนหลังจากนั้นเปนกําไรที่จะทําใหพรรคประชาธิปตยจะพึงได ตองใหสมาชิกพรรค
ประชาธิปตยจําไวใหขึ้นสมองทุกถวนหนาวา 6 เดือนแรกเปน 6 เดือนแหงการชดเชยที่พรรคนี้มีแตใชคมรมปาก
เปนหลักมาตลอด ประชาชนรากหญาไมเคยไดอะไรที่เปนรูปธรรม ทําใหประชาชนเบื่อหนายจนตองหันไปเลือก
ระบอบทักษิณ พวกคุณตองใช 6 เดือนแรกใหเปนเพื่อดึงศรัทธาผูคนใหกลับมาสูพรรคประชาธิปตยอีกรอบ สวน
6 เดือนสุดทาย หากวาพรรคประชาธิปตยทุมเททํางาน
ไมมัวแตโอเอวิหารรายคือกําไรหรือโบนัสที่จะ
วางรากฐานใหลูกหลานชาวชนบทไดมองเห็นภาพพรรคประชาธิปตยเสียใหมและจะเขาไปสูหัวใจของคนอีสาน
ไดมากขึ้น
ปญหาความแตกแยกในชาติบานเมืองขณะนี้ คุณอภิสิทธิ์ไมเพียงแตตองใชศักยภาพสติปญญาเพื่อ
บูรณาการความรูในเชิงบริหารที่ตนเองมีประสบการณทั้งหมดมาชวยจัดการ
ยังตองมีจิตใจที่สูงดวยจึงจะ
แกปญหาไดสําเร็จ ทําไมจิตใจสูงตองจําเปน? เหตุผลก็คือเพราะการจะจัดการเอาคนที่ทําชั่วมาลงโทษตาม
กระบวนกฎหมายไดอยางเด็ดขาดโดยที่ไมมีม็อบมาปวนรัฐบาลไดนั้น ไมเพียงแตตองอาศัยศิลปะหรือความ
ชํานาญดานการจัดการกับคนตางๆ ที่รายลอมรอบตัวและที่ตัวจะเขาไปเกี่ยวของดวย ยังตองอาศัยคุณธรรมอื่นๆ
เชน ความอดทน ความมีเมตตากรุณา ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริตอยางสูงมาเสริมดวย
และผมคิดวาคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีศักยภาพที่จะทําไดครับ

5

ดวงเมือง

ดวงคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

