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คําถาม 11 กอนอื่น ผมขอแสดงความยินดีทที่ านอาจารยมีเวปไซตที่นา อานนาศึกษา ผมเปนศิษย
มหามกุฏราชวิทยาลัยเชนกันครับแตจบไปจากวิทยาเขตวังนอย ทุกวันนี้เปนอาจารยโรงเรียนมัธยมที่
จังหวัดมหาสารคาม
ผมเคยไดยนิ ชื่อเสียงของทานอาจารยมานานวาเรียนเกง แตไมเคยนึกวา
อาจารยจะดูดวงเปน
ผมเปนแฟนติดตามรายการศึก 12 ราศีมาระยะหนึ่ง แตไมมีความรูทาง
โหราศาสตร อยากถามทานอาจารยวา คําทํานายในศึก 12 ราศีนี้แมนยํามั้ยครับ? ขอฟงความเห็น
ดวยครับ (กิตติเตโช/มหาสารคาม)
คําตอบ 11: เรียนตามสัตยวาผมศึกษาโหราศาสตรเพื่อประโยชนสว นตัว เปนเพียงแคโหรสมัครเลน มี
เวลาวางก็แคนั่งดูดวงใหคนสนิทชิดใกลสนุกๆเทานั้น มหามกุฏฯ เดี๋ยวนี้ ก็มีคนเกงโหราศาสตร เชน
อาจารยนรา โสติสงฆ, อาจารยเพียร สัมพันธมาสและทานพระมหาทองสุข สุทธฺ สิริ ทานหลังนี้เกง
โหราศาสตรแบบพมาดวย ที่จริง ความรูร ะดับหางอึ่งแบบผมนี้ควรจะอยูลีบๆ (keep a low profile)
มากกวา
ไมไดตั้งใจนําเสนอตัวเองในทางโหราศาสตร
แตสังคมไทยทุกวันนี้ถูกคนที่เรียนวิชา
โหราศาสตรชกั นําไปนอกลูน อกทางมาก หมอดูหลายคนสมัยนี้พยายามลากคนไทยพุทธใหไปเคารพ
กราบไหวเทพฮินดูมากตอมาก หลายคนหันไปทางโหราศาสตรไปเลยก็มี ทําใหผมนึกอยากอธิบาย
เปนความรูวา จุดยืนชาวพุทธควรเปนอยางไรตอวิชาโหราศาสตร
ที่จริง โดยทั่วไป หลังจากศึกษาโหราศาสตรเชิงทฤษฎี ครูอาจารยมกั บอกลูกศิษยให
ระมัดระวังในการทาย เพราะการทายนัน้ จะสงผลกระทบตอจิตใจเจาชะตามาก ความระมัดระวังจึง
เปนจรรยาบรรณสําคัญของนักโหราศาสตร หนึ่งในจรรยาบรรณนักโหราศาสตรก็คือไมทํานายเกิน
กวาดาวจะบอก ไมทาํ นายนอยไปกวาดาวบอก นอกจากนัน้ ยังตองตระหนักถึงความควรไมควรหรือ
กาลเทศะดวย วิธีปองกันมิใหทํานายพร่ําเพรื่อก็คือตองชั่งน้ําหนักระหวางดาวบาปเคราะหและสุภ
เคราะหเสมอเพื่อประเมินผลเสียและผลดีวา อยางไหนจะมากกวากัน แลวจึงคอยทํานาย

ผมเคยดูรายการศึก 12 ราศีตั้งแตปที่แลวสองสามครั้ง แตบังเอิญวาปรกติ ผมดูชองโทรทัศน
ผานดาวเทียม ไมคอยไดดูชองรายการฟรีทีวี อยางชอง 3, 5, 7, 9 สักเทาไหร เพราะรูสึกวาชองเหลานี้
ทําใหโงลงกวาเดิม นอกจากมีแตรายการมอมเมาแลวยังมีการวิพากษวิจารณการทํางานรัฐบาลนอย
มาก รายการดาวเทียมที่ผมดูประจําก็เชน Al Jazeera, Russian Today, NHK English, EWTN,
และชองตางๆ ในเครือ ASTV โดยเฉพาะ The E-San Discovery เพื่อติดตามฟงหมอลําคณะตางๆ ใน
ภาคอีสาน ผมจึงไมไดดูศึก 12 ราศี และอีกอยางผมรูสกึ วาไมคอยไดอะไร
เทาที่ผมสังเกตวิธีทาํ นายในศึก 12 ราศีจะมี 2 ลักษณะคือ 1.ทํานายนิสัยคนเกิดในแตละราศึ
โดยยึดดาวเกษตรประจําเรือนเปนหลัก เชน ‘ราศีใดปากไวใจกลามากที่สุด’ 2.ทํานายดวงเมื่อดาวจร
ไดโคจรมาอยูร าศีใดราศีหนึง่ เชน ‘ราศีใด ปนี้ การงานรุงที่สุด’ โดยหมอดูฟนธงจะฟนธงเปนคําเฉลย
ออกมา
ขอสังเกตของผมก็คือ 1.ในการทํานายนิสยั คนเกิดในแตละราศีนนั้ ดาวเกษตรประจําราศีไม
พอ เพราะถาดาวเกษตรเกิดตกภพวินาศ, อริหรือมรณะตอลัคนาแลว คําทํานายก็จะถูกนอย สวนตัว
ผมยังตองดูตนุเศษและนวางคในราศีที่ลัคนาสถิตอยูดวย นอกจากนั้น ยังตองดูวามีดาวสัมพันธซงึ่ บงชี้
นิสัยอืน่ ๆ ไดอกี หรือไมดวย 2.ในการทํานายดาวจร ตองรูวาดาวนั้นในทักษาเปนอะไร เปนกาลกิณี, ศรี,
เดช, หรือบริวาร ฯลฯ หรือไม นอกจากนัน้ ยังจะตองดูดาวใหญฝา ยบาปเคราะหมาชั่งกับดาวฝายสุภ
เคราะหวามีนา้ํ หนักไปทางไหนมากกวากันครับ
ยกตัวอยาง หมอดูฟนธงทํานายวาถาดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับราศี ชีวิตจะรุงเรือง ในความ
เปนจริง ดาวพฤหัสบดีแคโคจรทับราศี ไมไดทับลัคนา อาจไมดีจริงขนาดที่ทาํ นายหรอกครับ เพราะ
การดูแบบศึก 12 ราศีนนั้ กวางมาก ไมไดเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งชัดเจน เชน คนเกิดราศีเมษ ก็
แปลวาเขาเกิดชวงอาทิตยโคจรไปอยูราศีเมษ (13 เมษายน-14 พฤษภาคม) แตไมไดแปลวาลัคนาเขา
อยูที่เมษดวย ตองเอาเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากมาคําณวนดวยวาลัคนาของเขาจริงๆ อยูท ี่ไหน ถึงจะ
รูวาลัคนาสถิตราศีอะไร
เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับลัคนา ก็ตองดูอีกวาพฤหัสบดีนนั้ ในชะตาเดิมมีคุณสมบัติเปน
อะไรตามทักษา ถาเปนกาลกิณีจร โบราณมีคําทํานายวา ‘สูรเสารีราหูครูโหรา สี่องคนี้เปนกาลกรรณี
จรมาทับลัคนจันทรจะพลันราย จะมอดมวยฉิบหายลูกเมียหนี ถูกอายุวา จะตายวายชีวี เปนไขหนัก
ถึงที่มรณา ตองเดชจะฉิบหายเกิดไฟไหม มิฉะนัน้ แลวไซรตองสายฟา…’ พระสารประเสริฐอางใน

โลกธาตุวา ‘ถาพฤหัสบดีเปนกาลกรรณีจร ตองลัคนาเพียงฉิบหาย ถาเปนศรีจรตองลัคนาก็ตายเลย
เพราะดีเกินกวาที่จะอยูเปนมนุษย –มติบางทาน’
นอกจากนัน้ กอนจะทํานายในแตละป นักโหราศาสตรตองชั่งน้ําหนักดาวใหญซึ่งมีทั้งสุภ
เคราะหและบาปเคราะห หลังจากบวกลบคูณหารดาวใหญเหลานีแ้ ลวเทานัน้ นักโหราศาสตรจึง
สามารถทํานายดวงชะตาโดยรวมวาจะดีหรือไมดี ดาวใหญที่พึงนํามาชั่งน้ําหนักเมื่อทํานายเหตุการณ
ระหวางเดือนและปที่สําคัญๆก็คือ 1.กลุมดาวสุภเคราะหไดแกพฤหัสบดี, ศุกร, พุธ 2.กลุมดาวบาป
เคราะหไดแกอังคาร, ราหู, เสารและมฤตยู (อาทิตยเปนกลางๆ สวนมากเปนบาปเคราะห) อาทิตย,
พุธ, ศุกร โคจร 30 วันตอราศี อังคารโคจร 45 วันตอราศี จําเปนมากสําหรับทํานายรายเดือน,
พฤหัสบดีโคจรราศีละ 1 ป, เสารโคจรราว 2 ปครึ่งตอราศี, ราหูโคจร 1 ปครึ่งตอราศี สวนมฤตยู ๗ ปถึง
โคจรครั้งหนึ่ง ทั้งสี่ดาวหลังนีจ้ ําเปนมากสําหรับพยากรณรายป
สรุปแลว เรามีดาวที่ตองนํามาพิจารณาหลักๆ ก็ 7 ดาว (8 ดาวเมื่อรวมอาทิตยดวย) กอน
ทํานาย นักโหราศาสตรจะวิเคราะหดูวา ดาวแตละดวงในชวงเวลาที่กาํ หนดสถิตราศีไหน ตกตําแหนงทุ
สถานหรือสุสถาน ตองชั่งน้ําหนักหรือบวกลบคูณหารดาวทั้งสองกลุมแลวเทานัน้ จึงพยากรณวาชีวิต
จะดีหรือไมดี ถาคุณเห็นเพียงดาวพฤหัสบดีมาทับราศีแลวทํานาย เพราะคุณไมรเู ลยวาพฤหัสบดีใน
ทักษาเปนอะไรและดาวใหญอื่นๆ อยูตาํ แหนงอะไร เหมือนมีคนบอกคุณวาจะถูกลอตเตอรี่ไดรางวัลที่
1 แตลืมดูไปวาพอถูกไปแลว จะถูกปลนระหวางไปขึ้นเงิน ดังนี้ เปนตน
จะเปรียบใหเห็นอีกดานก็เหมือนคุณปลูกบานโดยอาศัยเสา 8 ตน ตั้งชื่อเสาแตละตนวาเสาร,
อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร, พุธ, มฤตยู, ราหู, อาทิตย ถาคุณเห็นวาดาวพฤหัสบดีทบั ราศีแลวรีบทํานาย
วาเจาชะตาจะไดดิบไดดี เทากับคุณบอกวาในบานทั้งหลังของคุณนัน้ เสาตนที่ชอื่ วา ‘พฤหัสบดี’ รับ
น้ําหนักบานไวมากกวาเสาตนอื่นๆ เพราะคุณใหความสําคัญแกดาวพฤหัสบดีเพียงดาวเดียว โดยยัง
ไมไดเอาไปชั่งน้ําหนักดูวาดาวเสาร, มฤตยู, อังคาร ในระหวางนั้นอยูต ําแหนงอะไร สรุปก็คือหมอดู
ฟนธงเอาดาวใดดาวหนึ่งไปพิจารณาและทํานายครับ
คุณอาจเคยไดยินวามีนักโหราศาสตรคนหนึ่งทํานายวาในพ.ศ. 2553 ดร.ทักษิณ ชินวัตรจะ
กลับมาใหญอีกครั้งหนึ่ง เขาใหเหตุผลสั้นๆ วา ‘เพราะดาวพฤหัสบดีจะโคจรเขาเล็งลัคนาดร.ทักษิณใน
ปนั้น’ (เขาถือวาลัคนาดร.ทักษิณอยูราศีกณ
ั ย) ถาคุณเปดปฏิทินโหราศาสตรในชวงเมษายน 2553
ตั้งแตตนปยันปลายปก็จะเห็นวาเสารและเกตุโคจรเขาราศีกัณย แปลวาเสารทับลัคนดร.ทักษิณดวย
ถึงพฤหัสบดีจะเล็งลัคนแตก็มีมฤตยูจรกุมพฤหัสบดี แคนี้ก็เห็นแลววาคําทํานายนัน้ เปนจริงลําบาก

อยางไรก็ดี ขอย้ําวาผมเปนเพียงหมอดูสมัครเลนและมีความรูโหราศาสตรแคหางอึ่งเทานัน้ เอง
และวัตถุประสงคที่อธิบายนีก้ ็เพื่อตองการใหความรูแกชาวพุทธ เพื่อจะไดไมหลงงมงายโหราศาสตรกัน
เกินพอดีครับ โหราศาสตรนนั้ พึ่งไดในบางระดับ แตตองไมงมงายครับ.

