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รำงวัลชนะเลิศกำรแต่งกลอนในวำระครบรอบ 70 ปี

สมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
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ในวาระครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้ง
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มีค�าอ�านวยพรจากบุคคลส�าคัญหลายท่าน ดังนี้
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	 สวัสดีครับ	สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมชินูปถัมภ์	ได้มีอายุครบ	70	ปี	
ในปี	2560	ที่ผ่านมา	ซึ่งทางสมาคมโหรฯ	โดยท่านอาจาย์ศิวนาถ	ฤชุพันธ์	นายกสมา
คมโหรฯ	 คนปัจจุบัน	 ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการทุกฝ่าย	 รวมทั้ง
ศิษยานุศิษย์	 ทั้งเก่าและใหม่	 จัดพิธีท�าบุญอุทิศให้แด่	 ท่านผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมโหรฯ		
บูรพาจารย์			รวมถึงอดีตนายกสมาคมโหรฯ	ทุกท่าน	ผู้ล่วงลับไปแล้ว	ซึ่งถือได้ว่าท่าน
เหล่านี้เป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงต่อสมาคมโหรฯ	 ของพวกเรา	 โดยงานได้จัดข้ึน	 ในวัน
อาทิตย์ที่	2	กรกฎาคม	2560	ณ	วัดส้มเกลี้ยง	ซอยอัจฉริยะพัฒนา	ถนนกาญจนาภิเษก	
อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
	 หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า	 พยากรณ์สารนั้นได้เริ่มท�าต้ังแต่มีการก่อตั้งสมา
คมโหรฯ	 เพี่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับสมาชิกของสมาคมฯ	น่าจะเป็นช่องทางเดียวที่
จะสามารถติดต่อกับสมาชิกในวงกว้าง	เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวของสมาคมโหรฯ	
ว่าได้ด�าเนินการหรือจะด�าเนินการอะไรต่อไป	
	 ทีมงานผู้จัดท�าพยากรณ์สาร	 จึงขอย้อนร�าลึกอดีตถึงพยากรณ์สารฉบับแรก	 โดย
น�าเรื่องราวต่างๆ	ของพยากรณ์สารที่ถูกตีพิมพ์ในฉบับแรกกลับมาให้อ่านว่าเรื่องราวที่
บูรพาจารย์แต่ละท่านเขียนเพื่อให้ความรู้นั้นเป็นอย่างไร	ภาษาที่ใช้ยังคงเป็นภาษาเก่า	
บางค�าอาจจะไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแล้ว	 แต่ยังคงเป็นความรู้ที่ยังคงสามารถน�ามาใช้ได้ใน
ทุกยุคทุกสมัย
	 สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือเข้าชมพยากรณ์สารได้ในรูปแบบ	
E-Book	ที	่www.thaiastro.org	หรอืท่านใดต้องการเกบ็รกัษาในรปูแบบนติยสารพมิพ์
สี่สีตลอดทั้งเล่ม	ก็สามารถสั่งจองได้	ในราคาเล่มละ	500	บาท	ราคาอาจจะดูสูงไปสัก
นิด	แต่เนื้อหาเกินราคา
ตามปกตแิล้วทางสมาคมโหรฯ	มกี�าหนดการออกพยากรณ์สารทกุ	6	เดอืน	แต่เนือ่งจาก
เหตุขัดข้องบางประการจึงท�าให้พยากรณ์สารฉบับนี้ออกมาล่าช้า	จึงขออภัยมา	ณ	ที่นี้

	 	 	 	 	 	 				นายศรายุทธ์		โพธิ์แมนกุล
		 	 	 	 																															บรรณาธิการบริหาร	

บรรณาธิการ

บรรณำธิกำรบริหำร
นายศรายุทธ์	โพธิ์แมนกุล

กองบรรรณำธิกำร
นางสาวชลันทรี	จันทร์คล้าย
นายคมสันต์	บุญดี
นางสาวพนิดา	ออตโตสัน
นางสาวรุ่งแก้ว	แซ่ลิ้ม								
นางสาวศุภากร	โสตถิวัฒน์
นายธีรภัทร์	แซ่เฮง

เลขำนุกำรกองบรรณำธิกำร
นางสาวณิชารัศมิ์		สิริแสงสว่าง
  
พิสูจน์อักษร
นายคมสันต์	บุญดี
นางสาวพนิดา	ออตโตสัน
นางสาวรุ่งแก้ว	แซ่ลิ้ม								

ศิลปกรรม
นายปณต	ทองประเสริฐ
นายคมสันต์	บุญดี

โฆษณำ
นายธีรภัทร์	แซ่เฮง

ที่ปรึกษำ
อาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ
สมำคมโหรแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
ส�ำนักงำน
เลขที่	35/12	–	13	
ซอยวัดส้มเกลี้ยง	(อัจฉริยะพัฒนา)
ถนนตลิ่งชัน	–	สุพรรณบุรี
ต.ปลายบาง	อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี
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ห้องข่าวชาวโหร

	 ท่านอาจารย์ศวินาถ	ฤชพุนัธุ	์นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	เหน็สมควรทีส่มาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	ควรแสดง
ความจงรักภักดีจึงได้ยื่นจดหมายแสดงความจ�านงในการขออนุญาตเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรม
ศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานพระบรมราชานุญาต	 ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญกุศลถวายพระ
บรมศพฯ	ได้	ในวันที่	9	กรกฎาคม	2560	เวลา	19.00	น.	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	ปวงข้าพระพุทธเจ้ามีความส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ	อย่างหาที่สุดมิได้	•

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

12 สิงหา มหาราชินี

	 ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ	
ท่านนายกสมาคม	อาจารย์ศวินาถ		ฤชุ
พันธุ ์	 พร้อมคณะกรรมการบริหาร	
อาจารย์ผู ้สอน	 และสมาชิก	 ร่วมจุด
เทียนถวายพระพรชัย	 แด ่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	•
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	 ท่านอาจารย์ศวินาถ	ฤชุพนัธุ	์นายกสมาคมฯ	น�าคณะกรรมการบรหิาร	พร้อม
ทั้งอาจารย์ผู้สอน	 เข้ากราบสักการะ	 สมเด็จพระวันรัต	 (จุนท์	 พฺรหฺมคุตฺ)	 สมเด็จ
พระราชาคณะฝ่ายธรรมยตุกินกิาย	เจ้าอาวาสวดับวรนิเวศราชวรวหิาร	/รกัษาการ
เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร	 และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด
ตรีทศเทพวรวิหาร	เพื่อกราบขอพรเนื่องในโอกาสที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	
ครบรอบ	70	ปี	 	สมเด็จท่านประทานโอวาทให้กับทุกท่าน	เพื่อให้เป็นโหรผู้สอน	 
ผู้ให้สติ	 ปัญญา	 ในทางท่ีถูกต้องแก่ผู้ท่ีมาเรียน	 และผู้มาดูดวงชะตา	 ท่านนายก
สมาคมน้อมรับและพร้อมน�าโอวาทมาเป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป	•

เข้ากราบสักการะ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺ)
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	 สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์	 จัดงานไหว้ครู
ประจ�าปี	2559	ขึน้วันที	่19	กมุภาพนัธ์	
2560		เพื่อระลึกถึงพระคุณครู	กราบ
บูรพคณาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่ง	และเพื่อ
ให้ศิษย์และอาจารย์ได้พบกนัอย่างน้อย
ปีละครั้ง	อีกทั้งเป็นวันมอบวุฒิบัตรให้
กบัผูส้�าเรจ็การศกึษาตัง้แต่ปี	2559	ขอ
แสดงความยินดีกับทุกท่าน	•

งานไหว้ครู
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ประจำาปี 2559
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	 สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	จัดการประชุมใหญ่ประจ�าปี	
2560	ขึ้นเมื่อวันที่	19	มีนาคม	2560	และเลือกตั้งนายกสมาคม
โหรแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ที่หอประชุม
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์	เนื่องจากครบวาระ	2	ปี	แล้ว	มีผู้
สมัครลงเลือกตั้ง	1	ท่าน	คืออาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	เนื่องจากมี
ผู้สมัครเพียงท่านเดียว	 ท่ีประชุมจึงมีมติยกมือให้	 ท่านอาจารย์ 
ศวินาถ	ฤชพุนัธุ	์ได้รบัเลอืกเป็นนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชินูปถัมภ์	เป็นสมัยที่	2	เป็นเอกฉันท์ต่อไป	•

	 สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	จดั
โครงการบรรยายพิเศษ	เพื่อให้สมาชิก
ของสมาคม	และบุคคลภายนอกได้เข้า
ฟังบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์การ
เรียนการสอนของสมาคม	 จัดขึ้นเมื่อ	
วันที่	 28	 พฤษภาคม	 2560	 ในหัวข้อ
วิชาทักษายุค	และ	วิชาลายมือ	ณ	ห้อง
กาหลา	 โรงแรมสวนดุสิตเพลส	 ได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าฟังบรรยายเป็น
อย่างมาก	•

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560

และเลือกตั้งนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โครงการ

บรรยายพิเศษ

วิชาทักษายุค 

และวิชาลายมือ
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	 วันที่	 26	มิถุนายน	2560	 	 เป็นวันครบรอบ	70	ปีสมาคมโหรแห่งประเทศ
ไทยฯ	ท่านนายกสมาคม	จึงได้จัดเครื่องบวงสรวงสักการะ	หิ้งบูชาครูของสมาคม	
ก่อนที่จะถึงวันท�าบุญฉลองครบรอบ	 70	 ปี	 เป็นวันดีวันมงคลยิ่ง	 ขอบารมีคุณ
บูรพาจารย์ทุกท่านช่วยปกปักษ์รักษาสมาคมโหรแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์	ให้เจริญรุ่งเรือง	และด�ารงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป	•

	 เนือ่งจากเป็นวาระพิเศษ	สมาคมได้จดัท�าเข็มกลดั
ราคา	299	บาท	และ	นาฬิการาคา	399	บาท	ที่ระลึก
จ�าหน่ายในงานด้วย	ท่านที่มาร่วมงาน	 จะได้รับถุงผ้า
ที่ระลึก	70	ปี	ที่สมาคมจัดท�าเป็นพิเศษแจกให้กับทุก
ท่านไม่มีจ�าหน่ายนะคะ	•

พิธีบวงสรวงบูรพาจารย์

เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี สมาคม

เข็มกลัด และ นาฬิกา ที่ระลึก ครบรอบ 70 ปี
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เข็มกลัด และ นาฬิกา ที่ระลึก ครบรอบ 70 ปี

	 เนือ่งจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชนิปูถมัภ์	ครบรอบ	70	ปี	เมือ่
วันที่	26	มิถุนายน	2560	ท่านนายกสมาคม
จึงเห็นว่าควรจะจัดการท�าบุญใหญ่เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลอง	 จึงจัดงานขึ้นท่ี	 วัดส้ม
เกลี้ยง	และได้ส่งจดหมายเรียนเชิญ	ผู้ใหญ่
ในวงการโหราศาสตร์	 รวมท้ังอดีตนายก
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	ด้วย
	 ทางสมาคมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่
ท่านอาจารย์ธนกร	 สินเกษม	 ผู้อ�านวยการ
สถาบันโหราศาสตร์วิทยา	 และอดีตนายก
สมาคมคนที	่10	ท่านอาจารย์เจษฎา	ค�าไหล	
ประธานทีป่รกึษาชมรมอาศรมเจษฎาจารย์	

งานทำาบุญฉลองครบรอบ 70 ปี

สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

ท่านอาจารย์อารี	 สวัสดี	 ประธานมูลนิธิ
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	 ในพระสังฆ
ราชูปถัมภ์	/	นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย	
ท่านอาจารย์	 ธนภณ	ทองแฉ่ง	 และ	 มรว.	
รชัน	ีเกษมสนัต์	ภูม่นตร	ีได้ให้เกยีรตมิาร่วม
งานและมอบของทีร่ะลกึ	อกีทัง้ท่านอาจารย์
ดร.ภิญโญ	 พงศ ์ เจริญ	 นายกสมาคม
โหราศาสตร์นานาชาติได้ส่งช่อดอกไม้มา
แสดงความยนิด	ีท่านนายกสมาคม	อาจารย์
ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	ได้มอบนาฬิกาที่ระลึก	70	
ปีแด่ทกุท่าน	นบัเป็นภาพทีน่่ายนิด	ีและเป็น
เกียรติกับสมาคมเป็นอย่างยิ่ง	•
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ค�ำกรำบทูลอัญเชิญ

สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ ฯ
ทรงเปิดสมำคมโหรแห่งประเทศไทย

เรือ่งเด่นจากปก

ใต้ฝ่าพระบาท
	 เนื่องจากวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาอันส�าคัญอย่างหนึ่ง		
ที่ให้ความรู้ถึงการเคลื่อนไหวแห่งดาวพระเคราะห์ต่าง	ๆ	ซึ่ง
จากนั้นก็ได้แบ่งแยกสาขาออกไป
	 1.	 การก�าหนด	เวลา	วัน	เดือน	ปี	ซึ่งใช้เป็นประโยชน์
ในการนัดหมาย	ปริมาณความช้าเร็วของเหตุการณ์	ทั้งที่ได้
เกิดมีขึ้นเป็นมาแล้วในอดีต		และที่จะได้เพิ่งมีเพิ่งเป็นสืบไป
ในอนาคต	 	 กับในสาขานี้ก็ได้คลี่คลายขยายตัวออกไปเป็น
ดาราศาสตร์	ซึง่เป็นประโยชน์ให้ทราบขณะปรากฏการณ์บน
ฟากฟ้ามีสุริยุปราคา	จันทรุปราคา	และฤดูกาล	ดังที่แจ้งใน
ปฏิทินประจ�าปี	เป็นต้นไป
	 2.	 การพยากรณ์		ซึง่ได้แก่การพยากรณ์โชคชะตาของ
บุคคล	 	 โดยถือเอาเวลาตกฟากเป็นเกณฑ์	 อย่าง	 ๑	 การ
พยากรณ์ทางยาม	เพือ่ตอบปัญหาทีไ่ด้เกดิสังหรณ์ขึน้ในจติใจ	
โดยถอืเอาเวลาปัจจบุนัเป็นเกณฑ์อย่าง	๑	การพยากรณ์ทาง
ฤกษ์	 เพื่อมุ่งให้กิจกรรมที่กระท�าไป	 เกิดหนุนพูลเขาเป็นสิริ
มงคล	 โดยถือเอาเวลาเริ่มท�าการในอนาคตเป็นเกณฑ์อย่าง	
๑	กบัการพยากรณ์เหตกุารณ์ของโลก	หรือประเทศชาต	ิโดย
ถือเอาปรากฏการณ์ท่ีพระเคราะห์เข้าทฤษฎีเป็นเกณฑ์อีก
อย่าง	 ๑	 ทั้งนี้ก็อาศัยผลงานแห่งสถิติ	 ที่ท่านบุรพจารย์ได้
อุตสาหะใช้ความพยายามสังเกต	 และจดบันทึกลงใน
จดหมายเหตุไว้เป็นหลักฐาน	ยังศิษยานุศิษย์รุ่นหลัง	ๆ	ของ
ท่าน	ได้ล่วงรู้สืบเนื่องกันมาจนทุกวันนี้	นับว่าเป็นประโยชน์
ส�าหรับคาดการณ์ทีจ่ะเพิง่มมีาในอนาคต	เมือ่เหน็ท่าทางเป็น
ไปในข้างที่จะเกิดคุณ	ก็จะได้ส่งเสริม	หรือถ้าเกิดโทษ	ก็จะ
ได้ให้ใช้ความระมัดระวังไว้	 ประกอบกับเม่ือผู้พยากรณ์มี
ปฏภิาณโวหารและเมตตาจติต์	กส็ามารถชกัจงูให้ผูฟั้งปฏิบตัิ

ชอบ	ต้องด้วยศีลธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งจุดประสงค์	ของ
ศาสนาและรัฐประศาสโนบายทั้งปวงได้
	 3.	 การกระท�าพิธีกรรม	ซึ่งได้แก่การปลุกปลอบขวัญ	
ให้บุคคลได้คลายจากความวิตกกังวล	 แล้วอิ่มเอม	 กระมล	
ด้วยพรอนัพงึปรารถนา	เป็นประโยชนล์ดหลัน่รองลงมาจาก
ที่ได้สดับรับฟัง	พระธรรมเทศนาและพระพุทธมนต์
	 4.	 การศึกษาในด้านที่ลึกลับ	 ให้รู้สัญญาณและแง่คิด
ชัน้สงู	เป็นประโยชน์ให้ผูศ้กึษามคีวามปรชีาเปรือ่งปราชญ์ใน
วิชาโหราศาสตร์	
	 แต่ถึงแม้ว่าประโยชน์ของโหราศาสตร์ได้มีอยู่	 ดังที่ได้
กราบทูลมาแล้ว	ทั้งผู้เป็นใหญ่ในประเทศ	มีพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้า	 ฯ	 เจ้าอยู่หัว	 ได้เอาพระราชหฤทัยใส่อยู่เป็น
อย่างมากมาแล้วก็ตาม	ณ	 บัดนี้โหราศาสตร์ก็มีท่วงทีว่าได้
ค่อย	 ๆ	 เส่ือมลงไปทุกเม่ือเช่ือวัน	 จนใกล้จะถึงความพินาศ
สาปศนูย์	ด้วยเหตทุีว่่าขาดผูน้�าทีม่สีตปัิญญาและอทิธพิล	โหร
ต่างคนได้แตกกระจัดกระจายออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยว	มิได้
หันหน้าเข้าปรึกษากันและกันเยี่ยงก่อน	 วิชาความรู้ก็ย่อม
รัดตัวเข้าอยู่ในวงอันแคบลงไปทุกขณะยิ่งกว่านั้น	 เมื่อโหรผู้
รู้ล้มหายตายจากไปโดยปราศจากทายาทผู้สืบทอดได้เล่า
เรียนต่อ	 สมบัติอันมีค่าแห่งวิชาโหราศาสตร์	 ก็ย่อมจะ
อันตรธานศูนย์หายตามไปด้วยประการละฉะนี้	
	 บัดนีเ้กล้ากระหม่อมทัง้ปวง	ซึง่ชมุนมุเฝ้าอยูเ่ฉพาะพระ
พักตร์ในขณะบ้าง	ที่มีความจ�าเป็นอย่างอื่น	มิสามารถจะมา
ได้บ้าง	ได้ร่วมใจกันเริ่มตั้ง	สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	เพื่อ
ส่งเสรมิค้นคว้าและแลกเปลีย่นความรูใ้นวชิาโหราศาสตร์ขึน้	
หวังให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง	และป้องกันการสาบศูนย์ของ
วชิาดังกล่าว	จนได้รบัอนญุาตจากทางการ	ให้จดทะเบยีนเป็น
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สมาคมตามพระราชบัญญตัไิด้	เมือ่วนัที	่๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	
๒๔๙๐	 แล้ว	 ในวาระดิถีน้ีจะได้ประกอบพิธีกรรมอันเป็น
มงคล	 เพื่อสัมฤทธิ์อุดมผลอันศักดิ์สิทธิ์	 ตั้งใจอุทิศส่วนกุศล
น้อมเกล้าถวายแด่	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ผูท้รงเป็น	สมมตุ	ิบรมราชคร	ูด้วยการสดบัพระพทุธมนต์และ
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์	 เปิดผ้าคลุมป้าย	 แล้วเริ่ม
ด�าเนินงานของสมาคมสืบไป	
	 อนึ่งเกล้ากระหม่อมทั้งปวง	ต่างรู้สึกในพระกรุณาธิคุณ
อย่างยิ่งยวด	ในการที่ทรงพระอุตสาหะเสด็จมาประกอบพิธี
นี้	 และทั้งได้โปรดประทานพระอนุญาต	 ให้สมาคมได้อาศัย
สถานที่หอสมุดมหามกุฎราชวิทยาลัยอันเป็นอนุสาวรีย์	 ใน
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า	ฯ	เจ้าอยูห่วันัน้	ต่างคนจงึหวงั
ว่าด้วยเจตจ�านงค์ที่จะด�าเนินตามรอยพระยุคลบาทในการ
ฟ้ืนฟูวชิาโหราศาสตร์ท่ีโปรดปรานนี	้บางทจีะได้รบัพระบรม
ราชานเุคราะห์จากพระวญิญาณอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์	ให้
สมาคมรุ่งเรือง	และยืนยงคงทนอยู่คู่ฟ้าและดินได้สืบไป
	 บดันีไ้ด้เวลาสมควรแก่อดุมฤกษ์แล้ว	เกล้ากระหม่อมทัง้
ปวง	ขอประทานพระโอกาสอญัเชญิเสดจ็ใต้ฝา่พระบาททรง
กระท�าพิธีชักผ้าคลุมป้าย	 เปิดสมาคมโหรแห่งประเทศไทย	
ให ้บังเกิดสิริมงคล	 และบันดาลให้ประสพศุภผล	 ใน
วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้	ทุกประการเทอญ

	 ควรมิควร	แล้วแต่จะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	
	 สมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย		
	 วันที่	๒๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๖๐

1.	 ม.จ.	เจริญสุขโสภาคย์	เกษมสันต์
2.	 ม.จ.	เกียรติประวัติ	เกษมสันต์
3.	 พระยาโหราธิบดี
4.	 พระญาณเวท	
5.	 พระยาบริรักษ์เวชชการ
6.	 พระยาศรีวิสารวาจา
7.	 พระยาโทณวณิกมนตรี
8.	 พ.ต.อ.	พระยาประสงค์สรรพกร
9.	 พระยาอาณาจักรบริบาล
10.	 นายทองอยู่	จันบุญมี
11.	 คุณหญิงโภชากร
12.	 พระดุลยภาณสรประจักษ์	
13.	 ร.อ.	หลวงวิทูรสกลกิจ
14.	 พ.อ.	หลวงธรณีนิติญาณ
15.	 พ.ต.	หลวงวุฒิรณพัสต์
16.	 นายประยูร	ธชาลุภัฏ	
17.	 ม.ล.	ยวง	อิสรเสนา
18.	 นายวงศ์	เชาวนกวี
19.	 นายเจ็งซ้อง	โปษยจินดา
20.	 นายมงคล	ดิสพิมล
21.	 นายพิพัฒน์	สุขทิศ
22.	 ร.อ.	เนื่อง	ลุมพิกานนท์
23.	 นายบรรจบ	ชุวานนท์
24.	 หลวงอ�ารุงประชากิจ
25.	 นายอารี	สุพล
26.	 นายภูมิ	กาญจนัษฐายี
27.	 นายพิภพ	ตังคณะสิงห์

สมำชิกเริ่มกำร

ของสมำคมโหรแห่งประเทศไทย
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ปำฐกถำแสดงในวันเปิดสมำคมโหร

โดย

ม.จ. เกียรติประวัติ  เกษมสันต์

	 วันนี้นับว่าเป็นวันฤกษ์ดีได้อย่างหน่ึงเพราะได้เกิดมี
สมาคมโหรส�าเร็จรูปขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศนี้	ความจริง
สมาคมโหรเป็นของใหม่ในประเทศเรา	 แต่ไม่ใหม่ส�าหรับใน
ประเทศอืน่	ๆ 	ซึง่อยูใ่นฐานะเป็นผูใ้หญ่กว่าเรา	เช่น	ประเทศ
องักฤษเป็นต้น	เพราะฉะนัน้ถ้าจะมคีนภายนอกคดิว่าผูร้เิร่ิม
ก่อต้ังสมาคมนีอ้ตุริตัง้สมาคมแปลก	ๆ 	ขึน้	กข็อให้ท่านผูริ้เร่ิม
ก่อการพงึรูว่้าเกยีรตยิศในการคดิของใหม่ขึน้ในโลกนัน้เราไม่
ได้รับดอก	 ประเทศอื่นเขาคิดกันมาก่อนแล้ว	 จะว่าเราเอา
อย่างเขาก็ได้	 วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่เขาจัดว่าอยู่ใน
จ�าพวกลึกลับ	 ไม่มีใครกล้าที่จะสบถได้ว่าไม่มีมูลแห่งความ
จริงหรือมีมูลจริงทั้งขึ้นท้ังล่อง	 จึงเป็นวิชาท่ีสมควรจะได้รับ
การค้นคว้าอย่างยิ่ง	 พูดให้ง่ายอีกช้ันหน่ึงก็คือควรมีสมาคม
ค้นคว้าวิชานี้	 พูดถึงสมาคมโหรท�าให้ข้าพเจ้าระลึกถึงความ
ศกัดิส์ทิธิข์องสมาคมโหรในประเทศองักฤษได้เรือ่งหนึง่จงึขอ
น�ามาเล่าสู่กันฟังในคราวนี้คือ
	 เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวอร์ดที่	 ๗	 คือพระอัยยกา
ของสมเด็จพระเจ้ายอรชปัจจุบันน้ีจะบรมราชาภิเษก	 งาน
บรมราชาภิเศกในประเทศอังกฤษเป็นงานมโหฬารใหญ่โต
หนักหนาเพราะฉะนั้นถ้าหมายก�าหนดการมีว่าขบวนแห่จะ
เดินไปทางถนนสายใดบ้างก็เป็นลาภอย่างยิ่งแก่ผู ้ท่ีเป็น
เจ้าของร้านรวงริมถนน	เพราะว่าทั่วบ้านทั่วเมืองจะแตกตื่น
กันมาแย่งเช่าที่ส�าหรับดูแห่	ต่างว่าเช่าว่าจองตั้งแต่นาทีแรก
ที่ทราบแน่ตามหมายก�าหนดการว่าขบวนจะแห่ไปทางไหน	
การเช่าที่นี้ก็มีอยู่ใน	๓	ลักษณะ	คือว่าเช่าแล้วให้เงินเลยหนึ่ง	
เช่าแล้วจะช�าระเงินเมื่อแห่แล้วหนึ่ง	ช�าระเงินประจ�าให้บ้าง
แล้วจะช�าระเงนิทีเ่หลอืเมือ่แห่แล้วหนึง่	การแย่งซือ้ทีน่ัง่เป็น
เรื่องยุ ่งขวักไขว่กันเป็นอันมาก	 สมาคมโหราศาสตร์เกิด
ร�าคาญขึ้นมาจึงออกประกาศทางหนังสือพิมพ์แก่มหาชนว่า
อย่าเสยีเวลายุง่กับการเช่าทีก่นัเลยเพราะว่าเมือ่ถงึวนัแห่นัน้
จะไม่ได้แห่ด้วยพระเจ้าแผ่นดินจะประชวรหนัก	 พอถึงวัน
สุดท้ายคือรุ่งขึ้นจะมีแห่	 พระเจ้าแผ่นดินก็ประชวรหนักจริง	
ๆ	การแห่จึงต้องงด	คราวนี้พวกเจ้าของที่กับพวกซื้อที่ก็เลย
เกิดเป็นความกันยกใหญ่เต็มโรงเต็มศาลกันไปหมด	 ฝ่าย
เจ้าของทีก็่จะเอาเงนิให้ได้	แห่หรอืไม่แห่ไม่ใช่ธรุะของเขา	ข้าง
ฝ่ายผูเ้ช่ากจ็ะไม่ช�าระเงนิหรอืจะเอาเงนิคนืโดยอ้างว่าเช่าเพือ่
ดูแห่	 เมื่อไม่มีการแห่ก็ไม่มีการเช่า	 ไม่มีการเช่าก็ไม่ต้องเสีย

เงิน	 ปัญหาเรื่องความรายนี้เป็นเรื่องใหญ่ถึงต้องน�าขึ้นให้
รัฐสภาเป็นผู้ตัดสิน	 ซึ่งเขาตัดสินว่าการที่ไม่มีแห่ไม่ใช่ความ
ผิดของใครทั้งน้ันเพราะฉะน้ันถานะของใครเป็นอยู่อย่างไร
ในวันก�าหนดก็ให้เป็นอยู่อย่างนั้น	หมายความว่าใครทะยาน
มากให้เงินเขาไปก่อนแล้วก็เรียกเงินคืนไม่ได้	 ผู้ใดที่ยังไม่ได้
ให้ก็ไม่ต้องให้อีก	ต่อมาราษฎรเกิดร้อนใจในอาการประชวร
ของในหลวงขึ้นอีก	 ต่างพากันไปฟังพระอาการกันคับคั่งที่
นอกพระราชวังบักกิงแฮม	สมาคมโหรลงพิมพ์อีกว่า	ไม่ต้อง
ร้อนอกร้อนใจกนัดอก	เพราะพระเจ้าแผ่นดินจะหายประชวร
ในเรว็วนั	อาการประชวรครัง้นัน้หนกัมากอยูแ่ต่กไ็ด้หายโดย
รวดเรว็	สมจรงิตามค�าท�านาย	นีเ่ป็นเรือ่งความศกัดิส์ทิธิข์อง
สมาคมโหรในประเทศอืน่ซึง่ข้าพเจ้าหวงัว่าพวกผู้รเิริม่ก่อการ
สมาคมของเราคงจะช่วยกันสวดมนต์ภาวนาให้สมาคมของ
เราเกิดมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบ้างในวันข้างหน้า
	 ความจริงก็มีนิมิตร์ดีอยู ่มากเพราะสมาคมนี้มาได้
ส�านักงานที่มหามงกุฎราชวิทยาลัยในวัดบวรนิเวศน์	 ซ่ึง
มหามงกุฎนี้เป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระองค์มีพระนามอุโฆษว่า
เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร์	สามารถทรงพยากรณ์ได้
แม่นย�า	 ข้าพเจ้าเองก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องที่ทรงพยากรณ์ผิด	
เคยได้ยินแต่เรื่องทรงพยากรณ์แม่น	 แต่จะแม่นขนาดไหน
เพียงไร	พวกเราก็เกิดไม่ทันจึงขอน�าเรื่องที่ได้ยินได้ฟังต่อ	ๆ
กันมาเล่าสู่กันฟัง	คือเมื่อครั้งเจ้าจอมมารดาแพ	พระมารดา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 และกรมหลวงพรหมรานุรักษ์
ป่วยหนกั	ก่อนจะถงึอสญัญกรรม	ได้ทรงตรวจดวงชะตาแล้ว	
ทรงอาราธนากรมสมเด็จพระปวเรศอริยาลงกรณ์ให้ช่วย
ตรวจดูอีกทีให้เห็นว่าพระองค์ทรงพยากรณ์ผิด	 เพราะ
พระองค์อยากจะผิดในครั้งนั้น	 แต่เจ้าจอมมารดาแพก็ถึง
อสัญกรรมหาผิดไม่	มีข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า	ใน
บรรดาโอรสและธิดาของพระองค์เมือ่ประสตูมิากท็รงผกูดวง
ชะตาแลทรงนิพนธ ์คาถาพระราชทานพรในคราว
พระราชทานพระนาม	คาถาเหล่านัน้มักจะมข้ีอความส่งเสริม
วาสนาของพระองค์เจ้าน้ัน	 ๆ	 ให้ยิ่งขึ้น	 หรือมักจะให้พรให้
เป็นสิริมงคล	ตัดข้อบกพร่องที่ทรงเห็นในดวงชะตา	และคิด
ว่าพระนามของพระเจ้าลูกเธอนั้น	ๆ 	ก็คงจะคล้อยตามผลใน
ดวงพระชะตา	 เช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้พระราชทาน
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พระนามว่ามนุษย์นาคมานพซ่ึงก็ไม่ใช่ช่ือของบุคคลที่จะ
ครองเรือน	ดั่งนี้เป็นตัวอย่าง	สมาคมโหรของเรานี้บังเอิญได้	
ม.จ.	เจริญสุข	เกษมสันต์	เป็นนายกคนแรก	ซึ่งถ้าพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจะทรงทราบได้ด้วยพระญาณ
วถิโีดยทางใดทางหนึง่ว่าเราได้อาศยัสถานทีข่องพระองค์	เรา
ได้หลานสบืสายโลหติของพระองค์คนหนึง่เป็นนายกคนแรก	
และเราทกุคนระลกึถงึพระองค์	กค็งจะทรงพระโสมนสัอย่าง
ยิง่	เพือ่ทีจ่ะเฉลมิพระเกยีรตแิละเปิดสมาคมนีใ้ห้เป็นไปด้วย
นมิติรและศริมิงคลทีด่ทีัง้หลายทัง้ปวง	ข้าพเจ้าพยายามทีจ่ะ
ค้นหาต�ารับต�าราวชิาโหราศาสตร์อนัเป็นของพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาแสดงแก่ท่านเพื่อน�าเป็นปฐมแก่
ต�ารับต�าราทั้งหลายซึ่งจะมีต่อไปในภายหน้า	ก็ค้นได้แต่พระ
ราชวิจารณ์ดวงพระชะตากรมหลวงพิชิตปรีชากร	ซึ่งเราจะ
ได้เรียนรู้ถึงวิชาโหราศาสตร์ไทยหลายข้อ	เช่นว่า	ล�าดับดวง
ราชาโชคนั้นเมื่อถึงจันทร์แล้วก็ไปเสาร์ราหู	 ไม่ใช่ราหูเสาร์
อย่างทีเ่ขยีนในต�าราอืน่	หรอือังคาร	พธุ	ศกุร์	ถ้าตัง้อยูใ่นราศี
กลางระหว่างกระเษตรกับปะระนับได้	4	ราศีทั้ง	2	ข้าง	นับ
ว่าเป็นพระเคราะห์ที่มีก�าลัง	 เหล่านี้เป็นต้น	 รวมทั้งการ
วินิจฉัยและการอ่านดวงชะตาก็จะต้องอ่านหลายชั้น	 ดังที่
ปรากฏในพระราชวิจารณ์ซึ่งข้าพเจ้าจะได้อ่านดังต่อไปนี้

	 ณ	วัน	๒	ฯ๓ ๑๑	ค�่า	ปีเถาะสัปตศก	จุลศักราช	๑๒๑๗	
เวลา	๔	ทุ่ม	๘	บาท	ดวงนี้ดูตามพยากรณ์ก็ดี	พระเคราะห์
ปราศจากอุจกระเษตร	ราชาโชคและโยคคุณ	ก็ดี	ใครเห็นก็
มแีต่จะตเิตยีนไปเป็นแน่	ไม่มใีครว่าดเีลย	ไม่มใีครคดิจะดจูะ
ทาย	 แต่ข้าฯ	 เห็นปลาดหนักหนาไม่แกล้งว่าเลย	 จะแจ้งให้
ท่านผู้รูว้ทิยาโหราศาสตร์ฟัง	ท่านท้ังปวงทราบอยูแ่ล้วว่าพระ
เคราะห์ที่เล็งกันในยันต์พยากรณ์นี้เป็นคู่ธาตุคู่อสิติแก่กัน	

	 อนึ่ง	 ท่านทั้งปวงนับถือตามโฉลกคู่มิตรว่าอาทิตย์เป็น
มิตรกับครู	 จันทร์โฉมตรูคู่กับพุธนงเยาว์	 ศุกร์ปากหวาน
อังคารรับเอา	ราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กัน	จึงจัดคู่มิตร	4	คู่
คือ	๑	๕,	๒	๔,	๓	๖,	๗	๘	ดังนี้	อนึ่ง	ท่านทั้งปวงว่ามาว่า	พระ
เคราะห์	4	คู่เป็นศัตรูกันคือ	๑	๓,	๒,๕,	๔	๘,	๖	๗	ตามเล่า
อ้างนิทานโบราณนั้นแล้ว	ท่านย่อมสรรเสริญคู่มิตร	คู่ธาตุ	คู่
อสติ	ิทีอ่ยูร่วมราศกีนัแลว่ากระไรไปต่าง	ๆ 	ท่านทัง้ปวงทราบ
หรือไม่	การที่จัดพระเคราะห์เป็น	4	คู่	อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า
คู่สมพล	คือ	๑	๖,	๒	๘,	๓	๕,	๔	๗	พระเคราะห์เหล่านี้แต่ละ 
คู่	ๆ	มีก�าลังผสมกันเป็น	27	ดังนี้
	 อาทิตย์		๖		 	 จันทร์	 ๑๕
	 ศุกร์	 ๒๑	=	๒๗	 ราหู		 ๑๒	=	๒๗

	 อังคาร		 ๘		 	 พุธ		 ๑๗
	 พฤหัส		 ๑๙	=	๒๗	 เสาร์		 ๑๐	=	๒๗
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	 เม่ือรู้จักดังนี้แล้วจะสังเกตรฤกล�าดับราชาโชคนับแต่
เมษลงมาจนพิจิกคือ	๕	ครุ	๓	ภุม	๑	สุริย	๖	ศุกร	๔	พุธ	๒	
จันเทา	๗	เสาร์	๘	ราหู	เป็นราศีเรียกว่าราชาโชคดังนี้
	 ข้าฯ	ได้ลอบสังเกตดูชฏาเก่า	ๆ 	มามาก	เห็นว่าชฏาใดมี
คูส่มพลในราศทีีช่อบ	คอืกุมลกัษณ์	หรอืเป็นกดุมภ	กมัม	ลาภ	
แล้วชฏานัน้แรงแทบทกุดวงทกุคนแต่โหรไม่ใคร่มใีครทกัทาย
เลยเฉย	ๆ 	อยู่	ไม่ชมแลนับถือเล่าฤาเหมือนคู่มิคร	คู่ธาตุ	อนึ่ง
พระเคราะห์ยังไม่ถึงอุจ	ต�าราเล่าก็เรียกอุจาวิลาส	แต่ว่ากัน
ว่าไม่แรงถึงตัวมหาอุจ	แลซึ่งพระเคราะห์อยู่รองราศีมหาอุจ
ก็เรียกว่าอุจาวิลาศตายมาแต่ก่อนว่าดีอยู่บ้าง	 ก่อน	ๆ	พระ
เคราะห์ใดเล็งอุจเรียกว่านิจ	 พระเคราะห์เล็งกระเษตรเรียก
ว่าปะระ	เป็นที่ติกันมารู้อยู่ด้วยกันแล้ว	แลคนวัด	ๆ	บวชแก่
วัดถือแต่คดีพระอาจารย์ท่านบุราณ	 ส่วนตัวไม่ยอมมีหูมีตา
เป็นแต่คล�าตามบุราณไป	 สิ่งไรบุราณไม่ว่าก็ไม่พอใจสังเกต
เอง	ถึงคนอื่นสังเกตก็นินทาว่าอุตรินอกครู	ไม่เงี่ยหูฟัง	อันนี้
เป็นปรกติของคนแก่วัด	ถือคติพระอาจารย์	แต่ข้าฯ	นี้ดูดวง
นี้เห็นประหลาดหนักหนา	 แต่จะว่าก็กลัวท่านท้ังปวงจะว่า
ค่อนแคะว่าจะเอาเป็นดใีห้ได้	ข้าฯ	กไ็ม่แน่ใจดอกว่าจะดหีรอื
ชั่ว	เทียบหาตัวอย่างหนักหนาแล้ว	ไม่เห็นมีพร้อมประหลาด
ดังนี้เลยจริง	ๆ	ดวงนี้น่าจะเป็นดวงดีหรือมิดี	ข้าฯ	ทายไม่ได้
เพราะยังไม่เห็นผลเป็นตัวอย่าง	 ต้องคอยดูไปแลสั่งศิษย์ให้

คอยดูไป	 ถ้าคนเจ้าของดวงนั้นจะอยู่ยืดยาวเท่าไร	 ดีชั่ว
อย่างไรจึงจะรู้	 แต่ประหลาดข้าฯเห็นอย่างไรจะขอว่าไว้ให้
ท่านทัง้ปวงสงัเกต	๕	คร	ุ๓	ภมุ	สองพระเคราห์นีเ้ป็นคูส่มพล	
พฤหัสบดี	๑๙	อังคาร	๘	=	๒๗	(ว่าซ�้าอีกกลัวจะไหลเลื่อน
หือหา)	 สองพระเคราะห์อยู่ในราศีล่วงน่าราษ์นิจไปเหมือน
กันคือ	ถ้า	๕	จะอยู่มังกร	๓	จะอยู่กรกฎ	จะเป็นนิจทั้ง	2	ก็
ในดวงนี้	๕	อยู่กุมภ์	๓	อยู่สิงห์	เกินน่าราษ์นิจไปราศีหนึ่งไม่
มากไป	 หรือนับเป็น	 2	 แต่ราศีนิจเหมือนกันทีเดียว	 พระ
เคราะห์ทั้ง	2	นั้นก็เป็นคู่สมพลแก่กัน	อนึ่ง	สองพระเคราะห์
นีเ้ป็นคู่ธาตกุนั	ราหมูคีตเิป็นทวนจกัรไป	กโ็คจรเกนิทีร่าศีนจิ
ของราหูไปราศีหนึ่งเท่ากัน	 ถ้าราหูจะอยู่พฤษภก็จะเป็นนิจ	
เพราะฉะนัน้จะค่อนแคะว่าพระเคราะห์คูธ่าตคุูน่ีค้อื	๓	๘	เกนิ
น่านิจไปราศีเดียวเหมือนกัน	ก็จะได้อีกคู่หนึ่ง	อาทิตย์ก�าลัง	
๖	ศุกรก�าลัง	๒๑	ผสมก�าลังเป็น	๒๗	เป็นคู่สมพลอีกคู่	หนึ่ง
เป็นสองตามล�าดับว่า	ครุภุม	สุริยศุกร	พระเคราะห์ทั้งสองนี้
ในดวงนี้	 อยู่ในราศีนิจด้วยเหมือนกัน	 ไม่ผิด	 ไม่สับเปลี่ยนคู่	
คือ	๑	อยู่ตุลย์	๖	อยู่กันย์	เป็นนิจด้วยกัน
	 คู่เคราะห์ที่	 3	 เป็นล�าดับโดยนับถือ	 ๔	พุธ	 ๒	 จันเทา	
สองพระเคราะห์นี้เป็นคู่มิตรในดวงนี้อยู่น่าราศีอุจ	หรือนับ
เป็น	2	แต่ราศมีหาอจุด้วยกนั	คอืว่าถ้าจนัทรจะอยูพ่ฤศถและ
พุธจะอยู่กันย	ก็จะเป็นมหาอุจทั้งสอง	ในดวงนี้	๒	อยู่เมถุน	
๔	 อยู่ตุลย์จึงเกินมหาอุจไปราศีหน่ึงเท่าน้ันเหมือนกันไม่
แปลกเลย	ถ้าจะว่าข้างกระเษตรเล่า	ถ้าพุธอยู่กันยก็จะเป็น
กระเษตร	 ในดวงนี้เกินหน้ากระเษตรไปราศีหนึ่งฉันใด	ฝ่าย
จันทร์ที่มีกระเษตรอยู่แต่กรกฎแห่งเดียวก็เป็น	 12	 แก่ราศี
กระเษตร	เมื่อนับแต่จันทรมาก็ได้	ราศีกระเษตรเป็นสองไม่
ไกลไป	ถ้าจะไม่เป็นอย่างนี้ข้างมหาอุจก็จะไม่เหมือนพุธตาม
คูม่ติรนัน้	อนึง่	๒	๕	สองพระเคราะห์เป็นคูธ่าตกัุน	กม็ทีีโ่คจร
อยู่ในราศีรองราศีกระเษตรของตัวเหมือนกันอีกคู่หนึ่งด้วย	
อันนี้ควรนับข้างใกล้กระเษตรตรงทีเดียว	คู่ที่	4	คือเสารีแล
ราหู	เป็นคู่มิตรมาสถิตในดวงนี้ก็ประหลาด	คือเกินราศีที่จะ
เป็นโยคแก่ลักษณไปราศีหนึ่งเหมือนกัน	 คือถ้าเสาร์แลราหู
จะอยูพ่ฤศภด้วยกนั	ทัง้สองกจ็ะเป็นโยคทัง้สองเพราะลกัษณ
อยูใ่นกรกฎแลในดวงนีเ้สาร์มาอยูเ่มถนุเกนิราศีทีโ่ยคมาตาม
คติเสาร์	เดินตามจักรราศีหนึ่งเท่านั้น	ฝ่ายราหูเล่าก็ล่วงราศี
ทีโ่ยคไปอยูเ่มษ	เกนิไปตามคตริาหเูดนิทวนจกัรเพยีงหนึง่ราศี

๗๒ ๘

๕

๑

๔

๖

๓
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เท่านัน้เหมอืนกัน	ไม่เกนิราศีเดยีวไปทัง้สองคู	่ดปูระหลาดดัง
แกล้งท�าแกล้งว่า	 ข้างคู่สมพลสองคูค่อื	๑๖	๓๕	 เป็นคู่สมพล	
เป็นนิจแลไกลนจิเหมอืนกัน	ตามคูใ่กล้ข้างไม่ดแีลเป็นตัวไม่ดี
	 แต่คู่มิตรสองคู่คือ	 ๒	๔	 กับ	 ๗	๘	 นี้อยู่ใกล้ข้างดี	 คือ 
อุจกระเษตรแลโยค	อนึ่ง	๓	๖	เป็นคู่มิตรแก่กัน	ตั้งอยู่ในราศี
ที่	5	นับแต่ราศีกระเษตรของ	๓	๖	มาแลมีราศีปะระของ	๓	
๖	นั้นเป็นที่	3	นับแต่ราศีที่	๓	๖	อยู่ในดวงนี้ไปเหมือนด้วย	
ถึง	4	ก็นับแต่ราศีกระเษตร	เมถุนมาก็เป็น	5	แลนับแต่	8	ไป
หาราศีปะระธนู	ก็เป็น	3	เหมือน	๓	๖	นั้นก็จริง	แต่ไม่ควร
คิดเป็นคู่เข้าด้วยพระเคราะห์	4	เกินน่าราศีอุจ	กระเษตร	คือ
ราศีกันย์ไปแล้ว	แล	4	ก็ไม่ได้เป็นคู่มิตร	ศัตรูกับ	๓	๖	ดัง	๓	
๖	เป็นคู่มติรกนั	เนแต่คูธ่าตกุบั	๖	เมือ่จะนบัว่าสมพลเหมอืน
กับ	๖	ด้วย	เป็นน่ากระเษตร	5	ราศี	เป็นหลังปะระ	3	ราศี	
กไ็ด้แต่ไม่สูส้นทิเพราะมาเกนิน่ากระเษตรกนัเสยีแล้ว	แลพระ
เคราะห์	๓	๖	สามนีต้ัง้อยูโ่ดยล�าดบัราศกีระเษตรดงันี	้ในดวง
อื่นก็ควรเทียบนั้น	 ก็มีเป็นดวงที่ควรนับถือฦาเล่ากัน	 แต่ใน
ดวงเทียบเหล่านั้น	๓	๖	๔	ทั้งสาม	หรือแต่	๓	๖	สองพระ
เคราะห์ในราศีเป็นที่	4	แต่ราศีกระเษตรแลนับไปถึงราศีปะ
ระ	ก็เป็น	4	เท่ากัน	โหรก็เห็นจะไม่สังเกตดอกกระมัง	เพราะ
ไม่มีต�าราเก่าแนะว่าไว้	 จึงพากันสรรเสริญดวงที่มีแต่	 ๓	 ๖	
สองตัวอยู่ในระหว่างราศีกระเษตรและปะระนั้นดีกว่าดวงที่
มี	 ๓	๖	๔	ทั้งสามอยู่ในระหว่างกระเษตรและปะระ	 แล	 4	
เป็นทัง้อจุกระเษตรด้วยนัน้มากไปเสยีอกี	ความรูโ้หรกเ็หน็จะ
เชือ่นกัไม่ได้	แต่ในดวงนี	้๓	๖	๔	กต็ัง้อยูใ่นล�าดบัราศกีระเษต
รก็จริงแต่เกินราศีที่เป็นระหว่างกระเษตรและปะระไปราศี
หนึ่งทั้งสามตัว	ดังพระเคาะห์คู่	ๆ	ที่กล่าวมา	แลเป็นน่าหลัง
บ้างของอุจ	นิจ	กระเษตร	ดังว่าแล้วนั้นหมด	แลในดวงพระ
เคราะห์ท่ีเป็นคู่มิตร	 คู่ธาตุ	 คู่สมพล	 ก็มีท่ีตั้งโยคได้ลักษณะ
เหมือนกันตามคู่ไปทั้งดวง	 จะรู้ที่ทายอย่างไร	 เหตุใดจึงท�า
เป็นคู่ๆเหมือนกันดังนี้	อนึ่งพระเคราะห์ที่เป็นคู่ธาตุกัน	3	คู่
คือ	๑	๗,	๒	๕,	๓	๘	นี้ก็อยู่ในราศีที่ร่วมธาตุกันคือ	๑	๗,	๒	
๕	อยู่ในราศีวาโยธาตุด้วยกัน	๓	๘	อยู่ในราศีเตโชธาตุด้วย
กัน	ไม่ผิดธาตุ	หรือจะคิดข้างคู่มิตรคือ	๑	๕,	๒	๔	ก็เป็นธาตุ
ร่วมด้วยได้สองคู่	คู่สมพลคู่หนึ่ง	คือ	๔	๗	อยู่ในราศีร่วมธาตุ
ด้วยกันเป็น	3	คู่	คู่มิตร	2	คู่	๕สมพลอยู่ราศีร่วมธาตุกันเป็น
ล�าดับ	คู่แลคู่หนึ่งฉะนี้	แตกธาตุตามคู่	อยู่แต่	6	ซึ่งมาเป็นนิจ

กับอาทิตย์เป็นคู่สมพลน้ันตัวเดียวอยู่ในราศีปัถวีซ่ึงเป็นราศี
นิจ	ถ้าจะไปอยู่ที่อื่นก็จะไม่มีตัวนิจเป็นคู่	แล	ส	อยู่ในราศีอา
โปเป็นราศีปลอด	ราศีอาโปอื่นทั้งสองก็ปลอดด้วย	ไม่มีพระ
เคราะห์อยู่	 แลเรื่องร่วมธาตุแลปลอดในราศีร่วมธาตุ	 แล	 ส	
ดังว่ามาน้ีเม่ือสังเกตไปก็ประหลาดอยู่	 แต่ไม่สู้ปลาดนัก	 ถึง
กระนัน้จะหาดวงอืน่ให้เป็นดงันีก้ม็ไีม่ใคร่มาก	แลบรบิรูณ์ดงั
ดวงนี้เลย	 เป็นแต่ประหลาดอย่างอื่น	 ไปเทียบอื่น	 ๆ	 ก็ไม่มี
ตวัอย่าง	แลดวงนีต้ามพยากรณ์ก็เหน็ทายมามากแล้ว	ผดิบ้าง	
ถูกบ้าง	 ต้องพาโลโสคลุมโน่นนี่วุ่นไป	 ช้าฯสงสัยจะใคร่ได้
ตวัอย่างเทยีบอย่างหนึง่	จะใคร่ให้ท่านทัง้ปวงเอาใจใส่สังเกต
ผลของดวงนี้ต่อไปอย่างหนึ่ง	 จึงจดหมายชี้แจงมาให้แจ้งไว	้
ด้วยเห็นประหลาดหนักหนา	อย่านินทาว่าแก่นแท้”	จบพระ
ราชวิจารณ์ขับดวงเพียงเท่านี้
	 อันว่าสมาคมทั้งหลายจะมีความจ�าเริญถาวรอยู่ได้	 ก็
ด้วยอาศยัสมาชกิรวมความคดิความรู้และก�าลังมาช่วยกนัส่ง
เสริม	หาไม่ก็จะมีอายุอยู่ไม่ได้นาน	แล้วก็จะต้องเลิกไปอย่าง
เดียวกับศาสนาต้องอาศัยพระกับอุบาสก	อุบาสิกา	สิ่งที่เป็น
ยอดปรารถนาของผูริ้เริม่ก่อตัง้สมาคมนีก้ค็อืให้สมาคมมอีายุ
ยั่งยืนนานตลอดกัลปาวสาน	 ซึ่งทุก	 ๆ	 คนหวังว่ากรรมการ
สมาคมและและสมาชิกจะยอมสละเวลาช่วยกันเขียน	 ช่วย
กนัหาต�ารบัต�ารา	และเรือ่งควรรูต่้าง	ๆ 	มาป้อนให้เป็นอาหาร
ของสมาคมที่จะด�ารงชีวิตอยู่ได้ตลอดไป
	 ในทีส่ดุขอสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นโลกนี	้มบีญุบารมขีองพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นต้น	จงคุม้ครองให้สมาคม
นี้วัฒนาถาวรยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป.
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	 ด้วยมีผู้มาปรารภอย่างหนักอกหนักใจว่าสมาคมโหร
แห่งประเทศไทยนัน้	เกรงจะไม่รอด	เพราะข้อส�าคญัในความ
เป็นอยู่ของสมาคมนั้น	คือ	การเงิน	จะต้องมีเงินพอเพียงให้
แก่คณะกรรมการ	สมาชกิ	และค่าใช้จ่ายต่างๆ	จงึจะตัง้อยูไ่ด้	
และยิ่งสมาคมตั้งขึ้นมาในท้ายสงครามซึ่งเป็นเวลาข้าวยาก
หมากแพง	 ก็จะท�าให้สมาคมไปไม่รอด	 และเป็นเรื่องของ
หมอดดู้วยแล้ว	กอ็อกจะเป็นเรือ่งยิม้หวัของผูท้ราบเรือ่งนีอ้ยู่
มาก
	 ข้าพเจ้าได้ชี้แจงไปหลายท่านแล้ว	 และเม่ือโอกาศอ�า
นวยในคราวนี้	 โดยสมาคมได้ออกหนังสือพิมพ์ประจ�าเดือน
ของสมาคมขึน้	จงึขอถอืโอกาสชีแ้จงเสียในหนงัสอืนีด้้วยตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคมนั้น		มีใจความสั้นๆ	ก็เพื่อท�าอย่าง
ใดอย่างหนึง่ให้วชิาโหราศาสตร์เจรญิข้ึน	และท่านทีเ่ป็นผูเ้ริม่
ก่อการหรือคณะกรรมการก็ดี	 ท่ีเข้ามาบริหารกิจการของ
สมาคมนั้น	 ก็เข้ามาโดยใจสมัคร	 คือยอมเสียสละเพื่อให้
วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้ส�าฤทธิผล	ฉะนั้น	จึงการใช้จ่ายก็
ไม่จ�าเป็นจะต้องใช้	ตลอดจนสถานท่ีท�างานของสมาคมนี	้กไ็ด้
รับความกรุณาจากเจ้าคุณเทพมุนี	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ผู้
อ�านวยการมหามงกฎุราชวิทยาลยัให้ใช้สถานทีน่ีไ้ด้	“จากค�า
ปราศรัยของท่านในวันประชุมผู้ก่อการครั้งแรกตอนหนึ่ง
กล่าวว่า	 เรื่องโหราศาสตร์นี้	 สมเด็จพระจอมเกล้าฯ	 ผู ้
ประสทิธ์ิประสาทมหาวทิยาลยันีท้รงโปรดอยูม่าก	ถ้าท่านได้
ทรงทราบด้วยวิถีญานใดว่า	 สมาคมโหรนี้ได้ตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟู
โหราศาสตร์แล้ว	คงจะพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง”
	 จงึในการตัง้สมาคมน้ีเป็นการบญุการกศุลเป็นทีต่ัง้	ส่วน
ผลนั้น	 ถ้าจะมองโดยใจเป็นธรรมแล้ว	 ก็เห็นได้ว่า	 ไม่มีทาง
เสียหรือทางล้มเหลวอย่างใด	เพราะเมื่อแต่ละท่านที่ก่อการ
กเ็หน็ร่วมกนัว่าเป็นทางเจรญิ	และเป็นทางมงคล	ทัง้ไม่มทีาง
จะท�าให้ผู ้อื่นใดเดือดร้อน	 ตรงกันข้าม	 มีแต่จะท�าคุณ
ประโยชน์ให้จึงประโยชน์นัน้กน่็าจะสนองผลไปในทางความ
เจริญแน่นอน
	 การเงนินัน้ถ้าต้องใช้จ่ายบ้าง	แต่กเ็ลก็น้อย	และสมาคม
ก็มีหน้าที่จะหาเงินมาบ�ารุงอยู่หลายทาง	 จึงเรื่องเงินของ

เรื่อง

เงินของสมำคมโหร

สมาคมนั้นไม่ใช่ปัญหาส�าคัญ	 ปัญหาอยู่ที่ว่า	 ความสามารถ
ของคณะกรรมการและสมาชิก	ตลอดจนผู้สนใจจะร่วมจิตต์
ใจกระท�ากันเพียงใดอย่างไรก็ดี	 ความนิยมสนใจของ
ประชาชนย่อมเกี่ยวกับความเสื่อมและความเจริญของ
สมาคมนี้อยู่มาก	และทั้งนี้ก็หวังว่า	เมื่อผู้ก่อการแต่ละท่านมี
น�้าใจขาวสะอาดในการที่จะทะนุบ�ารุงโหราศาสตร์ให้เจริญ
แล้ว	ประชาชนที่คอยดูผลก็คงจะดูไปในทางขาวสะอาดเช่น
กัน	 จึงผลที่จะได้รับก็คงจะไม่มีอื่นใด	 นอกจากความส�าเร็จ
อันขาวสะอาดเท่านั้น
	 เรื่องโหราศาสตร์เป็นมาอย่างไร	 และในเวลานี้อยู่ใน
สถานการณ์อย่างใดนั้น	ท่านก็คงจะทราบแล้ว	ก็ถ้าเราท่าน
ไม่ช่วยกนัคดิหาทางจะอุม้ชใูห้รุง่เรอืง	จะปล่อยให้สญูไปหรอื
เสือ่มทรามลงนัน้	คงไม่เป็นทีป่ระสงค์ของท่านฉนัใด	กฉ็นันัน้
แก่ท่านผูก่้อการตัง้สมาคมนี	้จงึในฐานะทีข้่าพเจ้ามหีน้าทีเ่ป็น
เหรัญญิกของสมาคมใคร่จะขอเรียนว่า	 ความวิตก	 วิจารณ์
เรื่องเงินของสมาคมนั้น	 ท่านไม่ควรวิตกว่าจะต้องลงทุนลง
รอนมาก	ๆ 	อย่าง	ห้างร้าน	บริษัท	แล้วจึงจะเจริญ	การลงทุน
ของสมาคมนี้ก็คือ	 การลงทุนแรง	 การเสียสละจากน�้าใจอัน
กว้างขวางบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่านสมาชิกทั้งหลาย	ซึ่งแต่ละ
ท่านหวังจะเห็นอนาคตอันแจ่มใสในความส�าเร็จซ่ึงเป็น
อุดมคติว่า	 เราต้องช่วยกันฟื้นฟูส่งเสริมวิชาโหราศาสตร์	ให้
เจริญขึ้นให้ได้
	 นอกจากเรือ่งเงนิ	กเ็รือ่งการพยากรณ์ชวีติของบคุคลใน
ปัจจุบันและอดีต	 ซ่ึงบางท่านเห็นเป็นเรื่องเหลวแหลก	 เช่ือ
ไม่ได้	เรือ่งนีเ้มือ่ข้าพเจ้าได้ผ่านพวกทีช่อบด	ูหมอด	ูมาหลาย
ท่านแล้ว	เห็นว่าท่านที่จะได้หมอดูนั้น	ตั้งใจจะต้องให้หมอดู
ท�านายให้	 ถูกต้องทุกข้อทุกกระทง	คือต้องแม่น	ๆ	ซึ่งข้อนี้
อยากจะเรียนว่า	 ความหวังเช่นน้ันเป็นเรื่องออกจะเกิน
อ�านาจวิชาของหมอดูจะพึงท�าได้	 หมอดูก็ไม่ต่างกับหมอ
ความ	หมอยา	เท่าใดนัก	ใช่ว่าหมอทั้งสองจะต้องชนะคดี	จะ
ต้องรักษาคนไข้ให้หายทุกรายไปได้ฉันใด	หมอดูก็ฉันนั้น	คือ
ต้องมีผิดพลาดบ้าง	 และยิ่งเรามิได้สังคายนาฟื้นฟูวิชานี้
เฉพาะอย่างยิง่	ปฏทินิแล้ว	สถติพิยากรณ์ต่าง	ๆ 	กย็ิง่ห่างออก
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ไปจากสถติเิดมิยิง่ขึน้	จากตวัเลขของหมอดนูัน้เป็นเพยีงสถติิ
พยากรณ์ว่า	 ถ้าเลขบอกอย่างนี้	 ผลในการท�านายพยากรณ์
ควรจะเป็นอย่างนั้น	 ๆ	 เพราะสถิติกฎเกณฑ์ท่ีตั้งไว้นั้นเคย
พยากรณ์ถกูต้องใกล้ความจริงมาแล้ว	จงึท่านบรรพบรุษุของ
เราก็ได้เล่าและจดเป็นต�าราไว้สืบกันมา	 ซึ่งผิดกับวิชาหมอ
ความ	หมอยา	ซึ่งได้ฟื้นฟูกันอยู่ตลอดมา	จึงให้การแน่นอน
มั่นคงยิ่งขึ้น	เช่นนั้นถ้าท่านได้ตั้งใจไว้ก่อนจะดูหมอว่า	ท่าน
ต้องการเพียงจะหาสถิติพยากรณ์ชีวิตของมนุษย์ก่อน	 ๆ	 ที่
คล้ายคลึงกบัของท่านนัน้เป็นอย่างไรแล้ว	เพยีงความหวงัแค่
น้ี	 หมอดูก็พอจะเล่าให้ท่านฟัง	 เพื่อไปคิดเปรียบเทียบดูกับ
ตัวท่านเองได้	ใครจะไปรู้ดีกว่าตัวของท่านเอง	โหรหรือหมอ
จะเป็นเพียงอย่างดีก็เช่นหมอวิชาอื่น	 เช่น	หมอความ	หมอ
ยา	คือเพียงจะช่วยท่านให้จากหนักเป็นเบา	หรือจากมืดมา	
สว่างได้บ้างเท่าน้ัน	 เรื่องอยากให้หมอดูแม่น	 ๆ	 น้ีเป็นเร่ือง
ร้อนใจอยูใ่นท่านผู้ก่อการตัง้สมาคมนีอ้ยูท่ัว่กนั	จงึเหน็ว่าการ
ตั้งสมาคมนี้จะเป็นทางที่ท�าให้เกิดหมอดูแม่น	 ๆ	 ขึ้นได้โดย
ช�าระสะสางต�ารา	และหาทางค้นคว้าร่วมกนัหลายทางหลาย
ความคิดก็อาจจะเป็นผลดีขึ้นได้
	 จึงหวังว่า	 เรื่องเงินและเรื่องที่อยากจะดูหมอดูแม่น	 ๆ	
ของท่านนั้น	 คงจะคลายความข้องใจของท่านได้ดังได้เรียน
มานี้	 และถ้าค�าช้ีแจงนี้จะเป็นทางที่ท�าให้จิตใจของท่านเกิด
ความเล่ือมใสศรัทธาในวิชาโหราศาสตร์น้ีด้วยประการใด	
โปรดตดิต่อสมาคมนีซ่ึ้งพร้อมทีจ่ะร่วมมอืสนบัสนนุความหวงั
ดีของท่านอยู่เสมอ
   

ม.ล.	ยวง	อิสรเสนา
				เหรัญญิก.

หมอดูก็ ไม่ต่างกับหมอความ หมอยา

เท่าใดนัก ใช่ว่าหมอทั้งสองจะต้อง

ชนะคดี จะต้องรักษาคนไข้ให้หาย

ทุกรายไปได้ฉันใด หมอดูก็ฉันนั้น

คือต้องมีผิดพลาดบ้าง
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ขอถวายพรแลเจริญพร
	 อาตมาทัง้ในนามผูอ้�านวยการมหามกฎุราชวทิยาลัย	ทัง้
ในนามส่วนตนมีจิตบันเทิงอนุโมทนาในการท่ีสมาคมโหรจัก
ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้น
	 สถานทีน่ีเ้ป็นหอสมดุมหามกฎุราชวทิยาลยั	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	 ก่อตั้งขึ้นในพระปรมาภิไธยเดิม	 แห่งพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว	เพือ่จกัสนองพระกรุณาธคิุณ
ที่ทรงมีแก่ประชาชนชาวไทย	 ท้ังทางประเทศชาติ	 ท้ังทาง
ศาสนา	ความจรงิ	ทางฝ่ายพระควรจกัใช้พระนาม	วชริญาณะ	
ซึ่งเป็นพระนามเมื่อผนวชอยู่ทางศาสนา	 แต่ทางคฤหัสถ์ได้
น�าไปใช้เสียก่อนแล้ว	 เช่นหอสมุดวชิรญาณหรือหนังสือวชิร
ญาณ	เมื่อเป็นเช่นนี้ทางฝ่ายพระก็ต้องใช้พระปรมภิไธยเดิม	
ดังที่ปรากฏอยู่นั้น
	 ค�าว่า	 “มหามกุฎราชวิทยาลัย”	 น้ันแปลว่าสถานที่ซึ่ง
เป็นที่อยู่หรือที่เกิดแห่งวิชา	 หรือวิทยาของมหามกุฎ	 คือ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วันัน้	เมือ่ยงัมีพระชนม์
อยู่	ทรงฝักใฝ่พระราชหฤทัยในวิชาการต่าง	ๆ	มาก	ทั้งวิชา
ทางภาษา	วิชาทางศาสนา	ทางโหราศาสตร์เป็นต้น	วิชาทาง
ศาสนาหรือทางภาษา	 สถานท่ีน่ีก็ได้จัดการให้มีข้ึนแล้วแต่
แรกมา	 สอนทั้งทางภาษาไทย	ทั้งทางภาษาบาลีและภาษา
ต่างประเทศ	แม้ในบัดนี้ก็ได้ตั้งมหาวิทยาลัยทางพระศาสนา
ขึน้แล้ว	แต่วชิาอกีอย่างหนึง่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงใฝ่พระราชหฤทัยอยู่มากและก็เป็นที่ปรากฏ
พระเกยีรตคิณุในทางนัน้คอืวชิาโหราศาสตร์	แต่พระจะไปจดั
ตั้งสมาคมโหรขึ้นก็รู้สึกว่าจะมากไป	ที่ดีงามควรเป็นหน้าที่
ของคฤหัสถ์	ก็คอยมานานแล้วไม่มีใครจัดขึ้น	มาบัดนี้	ท่าน
ทั้งหลายได้มาริเริ่มปรารภขึ้น	 และมาขออาศัยที่นี่ชั่วคราว	
อาตมาได้พิจารณาแล้วเหน็ว่าเป็นวชิาทีต้่องพระราชประสงค์
ประการหนึง่	และเชือ่ว่าถ้าจะทรงทราบด้วยพระญาณวถิใีด	ๆ 	
แล้วก็จักทรงอนุโมทนา	พอพระราชหฤทัยในการนี้มิใช่น้อย	
จึงยินดีอนุญาตให้อาศัยสถานที่นี่ได้
	 และในส่วนตนนัน้	อาตมากส็นใจในวชิาโหราศาสตร์อยู่	

ค�ำต้อนรับสมำคมโหร
ของ

พระเทพมุนี

ผู้อ�ำนวยกำรมหำมกุฎรำชวิทยำลัย

วันที่ ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๙๐

ชัน้เดมิเข้าใจว่าโหราศาสตร์เป็นไสยศาสตร์	ไม่ใช่วทิยาศาสตร์	
ครั้นมาบัดน้ีได้พิจารณาทบทวนมานานกลับมีความเห็นว่า	
โหราศาสตร์ใกล้ไปทางวิทยาศาสตร์	 เพราะเป็นวิชาแสดง
เหตุผลให้พิสูจน์ได้ไม่ใช่วิชายกเมฆ	 เช่นมีสูรย์มีจันทร์	 หรือ
น�้าขึ้นน�้าลงเหล่านี้	 ก็มาจากดวงดาวในท้องฟ้าและโลกธาตุ
นั่นเอง	 แต่เหตุเหล่านั้นยังลึกลับซับซ้อนอยู่มากพอสมควร	
จักช่วยกันค้นคว้าให้ยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในบัดน้ี	 โดยเฉพาะ
แล้วก็ควรจักรวบรวมผู้ที่สนใจและมีวิชาความรู้ในทางนี้ตั้ง
เป็นองค์กรขึน้	ได้ช่วยกนัค้นคดิ	ช่วยกนัท�า	แลค้นคว้าให้วิชา
นีแ้จ่มกระจ่างยิง่ขึน้	วชิาโหราศาสตร์เป็นสมบตัขิองชาตไิทย
เราวิชาหน่ึง	 และก็ละเอียดลออมิใช่น้อย	 เช่ือว่าโชว์กับต่าง
ประเทศได้	ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวว่าหาความรู้ภายนอกมาเพิ่ม
เตมิ	เพือ่ให้วชิาโหราศาสตร์ของชาตไิทยดยีิง่ขึน้เป็นแต่เพยีง
ได้ช่วยกันรวบรวมต�ารับต�าราเหล่านั้นให้เข้าอยู่ในที่แห่ง
เดียวกันทั้งหมดและสะสางให้เป็นฉบับที่ถูกต้องดี	 และ
ท�าความเข้าใจในต�ารับต�าราเหล่าน้ันให้แจ้งตลอดแล้วฟื้นฟู
ข้อที่ล้ีลับ	 รวบรวมข้อที่กระจัดกระจายไปน้ันให้กลับมาบริ
บูรณ์ขึ้น	ต�าราโหราศาสตร์ของชาติไทยก็จักมีประโยชน์	แล
เป็นเกยีรตขิองคนไทยมใิช่น้อย	จงึยนิดต้ีอนรบัท่านทัง้หลาย
ในส่วนตนอีกประการหนึ่ง	
	 เมือ่ได้พดูถึงไสยศาสตร์มาแล้วแต่ข้างต้นกค็วรพดูต่อให้
ได้ความว่า	“ไสยศาสตร์”	แปลว่ากระไร	น่าคิดมากเหมือน
กนั	เพ่งตามตวัอกัษรแล้ว	ค�าว่า	“ศาสตร์”	กแ็ปลว่าต�ารา	ข้อ
นี้ไม่มีปัญหา	แต่ค�าว่า	ไสย	นั้นแปลว่าอะไร	น่าคิดมาก	นัย
หนึง่กน่็าเห็นว่าออกจากศพัท์ว่า	สวิ	แปลงอเิป็นไอ	ส�าเรจ็รปู
เป็นไส	แปลงวะเป็นยะ	จงึเป็นไสยะ	เมือ่รวมกบัศาสตร์	แปล
ว่าต�าราหรอืคมัภร์ีของพระศวิะ	หรอืว่าด้วยพระศวิะ	เป็นต้น	
อกีอย่างหนึง่ออกจากศพัท์ว่า	เสยยฺา	ทีแ่ปลว่านอน	คอืผูเ้รยีน
ต�ารานีแ้ล้วต้องนอนเอามอืก่ายหน้าผาก	นกึคดิอยูเ่สมอ	ตาม
รูปศัพท์ไปได้หลายอย่างดังนี้	อย่างไหนถูกก็ยังไม่แน่ใจ	
	 ถ้าได้ท�าการสอบสวนให้ได้ความจริงแน่นอนแล้ว	 วิชา
โหราศาสตร์ก็จักเป็นวิทยาศาสตร์แน่ชัดทีเดียว	 ถ้าเป็นเช่น



35

นั้นแล้ววิชาโหราศาสตร์ก็จักเป็นวิชาท่ีไม่ขัดกับพระพุทธ
ศาสนา	เพราะมีเหตุมีผล	ที่มีค�าแสดงว่าวิชาโหราศาสตร์กึ่ง
สัพพัญญู	 คือไม่เท่าพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้
เพียงครึ่งพระญาณก็น่าฟัง	 ในพระสูตรเล่าถึงผู้เช่ียวชาญได้
พิจารณาถึงลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเม่ือประสูติ
ใหม่	ๆ	แล้วถวายค�าพยากรณ์แก่พระพุทธบิดาก็ดี	ในคัมภีร์
อรรถกถา	
	 เล่าถงึปโุรหติพยากรณ์ว่า	วนันีเ้วลาเช้าเดก็เกดิเป็นชาย
จักได้เป็นเศรษฐี	แล้วเด็กนั้นถูกเขาพยายามฆ่าถึง	๗	ครั้งแต่
ไม่ตาย	 ผลที่สุด	 ได้เป็นเศรษฐีสมจริงก็ดี	 เล่าถึงพราหมณ์ผู้
เ ช่ียวชาญไปดีดกะโหลกศีรษะผี	 แล้วพยากรณ์ถวาย
พระพทุธเจ้า	ๆ 	ไม่ทรงค้าน	โปรดให้น�า	กะโหลก	พระอรหนัต์
มาให้พราหมณ์คิด	 แล้วทรงถามถึงคติข้างหน้าพราหมณ์
พยากรณ์ไม่ได้จนปัญญา	 ดังน้ีก็น่าคิดเหมือนกัน	 ข้อที่
พราหมณ์พยากรณ์คติของปุถุชนได้ก็เพราะปุถุชนยังอยู่ใน
เหตุในผล	 เหตุผลน้ันต้องอยู่ในกฎเกณฑ์	 คือเหตุดีก็ให้ผลดี	
เหตช่ัุวกใ็ห้ผลช่ัว	ถึงยกผลขึน้พดูก่อนกเ็หมอืนกนั	ผลดก็ีต้อง
มาจากเหตดุ	ีผลชัว่กต้็องมาจากเหตชุัว่	เมือ่กฎเกณฑ์เป็นเช่น
นี้	 ผู้เชี่ยวชาญในวิชาสรีรศาสตร์พิจารณาส่วนแห่งกะโหลก
ศรีษะอนัจมุนัสมองเป็นห้อง	ๆ 	ก็จกัพยากรณ์เป็นผลได้ตลอด
ไป	ตามวิสัยของเหตุผลนั้น	ๆ 	ส่วนพระอรหันต์ท่านเป็นผู้พ้น
เหตุผลไปแล้ว	 ไม่อยู่ในเหตุผล	 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เกินความ
สามารถของพราหมณ์	หรอืเกนิความรูข้องโหราศาสตร์	หรอื
วิทยาศาสตร์จักอย่างไปได้	เพราะธรรมของพระพุทธศาสนา	
เมื่อว่าโดยย่อแล้วก็มี	๓	อย่างคือ	เป็นเหตุอย่างหนึ่ง	เป็นผล	
อย่างหนึ่ง	นอกจากเหตุ	นอกจากผลอย่างหนึ่ง	 เช่นที่แสดง
ไว้หมวดหนึ่งเรียกว่า	นวโลกุตตรธรรม	คือโลกกุตตรธรรม	๙	
ประการ	อันแบ่งได้	๓	อย่างคือ	เป็นมรรค	๔	ซึ่งเป็นส่วนเหตุ
อย่างหนึ่ง	ผล	๔	ซึ่งเป็นส่วนวิบากอย่างหนึ่ง	นิพพาน	๑	ซึ่ง
เป็นส่วนมิใช่เหตุมิใช่ผลอย่างหนึ่ง	 นิพพานนั้นอยู่เหนือเหตุ
เหนอืผล		เพราะฉะนัน้นพิพานจงึมใิช่เหตมุใิช่ผล	โหราศาสตร์
ไต่ไปตามเหตุตามผล	 จึงวนอยู่ในเหตุผลเท่านั้น	 ไม่ทะลุ

ปรโุปร่งออกไปจากเหตผุลได้	จงึชือ่ว่าได้เพยีงกึง่สัพพญัญตุา
ญาณ	 ไม่เท่ากับสัพพัญญุตาณาณ	 อนึ่งมีกิจการหรือพิธีบาง
อย่าง	 ทางพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวข้องหรือต้องอาศัยวิชา
ทางโหรอยูเ่ช่นการนบัฤด	ูวสิาขบชูา	มาฆบชูา	วนัเข้าวนัออก
พรรษา	 ตลอดถึงช่ือเดือนล้วนเกี่ยวด้วยฤกษ์ในคัมภีร์โหร
เป็นต้น	เช่นมีพระบาลีพุทธบัญญัติก�าหนดไว้แน่นอนว่า	เมื่อ
พระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์	อาสาฬหะล่วงไปแล้ว	๑	วันพึ่งเข้า
พรรษาต้นล่วงไปหนึ่งเดือน	 พึ่งเข้าพรรษาหลัง	 มีการ
เกีย่วข้องกันอย่างนี	้จงึทรงอนญุาตให้พระเรยีนดาวฤกษ์	เพือ่
ให้รู้หลักการนับวัน	 เดือน	 ปี	 และฤดูกาล	 ถ้าท�าความรู้ให้
ดีแล้วก็น่าจะเห็นว่าพระพุทธศาสนากับโหราศาสตร์ไม่ค้าน
กัน	เป็นแต่เพียงยิ่งหย่อนกว่ากันเท่านั้น
และยงัมเีร่ืองอืน่	ๆ 	อกีมากในทีน่ีน้�ามาเล่าก็เพยีงชีแ้จงเหตุผล
ว่า	ควรมีองค์การโหร	และอาตมายินดีต้อนรับวงการนี้	
	 อนึ่ง	 หอสมุดมหามกุฎราชวิทยาลัยนี้มีพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวประดิษฐานอยู	่
อาตมาได้วางระเบยีบไว้ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายคฤหสัถ์ไปเซน็ชือ่ใน
สมดุมาท�างานทัง้เวลามาและเวลากลับท่ีใกล้พระบรมรปูน้ัน	
และแนะน�าให้ทกุคนถวายพระกศุลทกุ	ๆ 	วนัทีม่าท�างาน	แม้
อาตมาเอง	 เมื่อลงมาตรวจที่หอสมุดนี้โดยมาก็ได้ปฏิบัติเป็น
กจิวตัรอย่างหนึง่	เข้าไปยนืส�ารวมจติ	นมสัการแล้วถวายพระ
กศุลเหมอืนกนั	ท่านทัง้หลายทีม่าอาศัยอยูท่ีน่ีเ้พือ่ความสวสัดี
กข็อได้โปรดรักษาระเบยีบเหล่านีไ้ว้ด้วย	อนึง่	สถานทีน่ีถ้่าว่า
ด้วยสถานที่แล้วก็คับแคบแต่ขอให้ถือว่าคับแคบแต่สถานที่
เท่านั้น
	 ขอให้สมาคมจงตั้งขึ้นส�าเร็จ	และด�ารงอยู่เป็นหลักฐาน
ถาวรเจรญิต่อไป	ยดืยาวตลอดกาลนานตามประสงค์ของท่าน	
และขอให้ผู้เริ่มก่อการจงสมบูรณ์ด้วยก�าลังแลสมรรถภาพ
อิทธิผล	อุปการ.
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ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพนับถือทั้งหลาย
	 ตามที่ท่านทั้งหลาย	 ได้ให้เกียรติ	 มาเข้าร่วมประชุม
สโมสรเพื่อช่วยกัน	ก่อตั้งสมาคมขึ้นในวันนี้	ล้วนแต่ท่านได้
ยอมเสยีสละเวลา	อนัมค่ีาของท่านมาช่วยกนัปรกึษาหารอื
ก่อตั้งสมาคมด้วยน�้าใจรักศาสตร์	นี้โดยสุจริต	ต่างมุ่งหวังที่
จะอุทิศก�าลังกายใจ	 ก�าลังทรัพย์	 เพื่อให้สมาคมนี้เป็นรูป
เป็นร่างขึน้	อย่างจรงิจังให้สมาคมนีส้ถติเสถียรสถาพร	เป็น
ศรีแก่ประเทศไทย	เพ่ือเชดิชูศาสตร์	นีแ้ละโหรไทยทัง้หลาย
ขจายจรไปในทิศานุทิศน้อยใหญ่	 นับว่าท่านท้ังหลายได	้
ก่อสร้าง	เกยีรติประวตั	ิอนังดงามชิน้หนึง่ขึน้ไว้	ซ่ึงจะปรากฎ	
พยานแห่งคุณงามความดีของท่านไว้ตลอดช่ัวสมาคมน้ีจะ
ยืนยงด�ารงอยู่
	 ก่อนที่จะประชุมตามระเบียบวาระต่อไปจะได้ขอ
บรรยายมูลฐานเดิมแห่งแนวความคิดที่ได้	 ริเริ่มก่อตั้ง
สมาคม	แต่	โดยย่อ	ๆ	เป็นบทน�าเสียก่อน
	 ท่านทั้งหลายคงทราบแล้วว่า	 วิชาโหราศาสตร์เป็น
ศาสตร์กลาง	ๆ	เมื่อผู้ที่ได้ศึกษาจนรู้แจ้ง	 เห็นจริงแล้ว	จะ
ได้ญาณ	 ชนิดหนึ่งเรียกว่า	 อนาคตถกังสญาณ	คือความรู้
เหตุการณ์ดีร้ายล่วงหน้า	 เป็นวิชาที่สุขุมคัมภีรภาพ	 ตาม
ประวัติศาสตร์ปรากฎว่าเกิดก่อนพุทธกาล	 ศาสตร์น้ีเป็นที่
ยอมรับนับถือกันโดยท่ัวไปทุกช้ัน	 นับแต่พลเมืองสามัญ
จนถึงพระมหากษัตริย์	ผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศ	เป็น
เวลาช้านานมาแล้ว	 จนถึงกับยกย่องศาสตร์น้ีเข้าในศิลปะ	
๑๐	 ประการ	 ของพระเจ้าแผ่นดินท่ีจะต้องทรงศึกษาให้
แตกฉานมาแต่โบราณ	และได้ทรงตัง้แต่ผูช้�านาญในศาสตร์	
นี้ไว้ในต�าแหน่งโหราจารย์	 ประจ�าสืบต่อมาทุกรัชสมัย
โหราจารย์	ประจ�าสืบต่อมาทุกรัชสมัยโหราจารย์	บางท่าน
ก็ได้ท�าชื่อเสียงไว้เด่น	 จนปรากฎในพงศาวดาร	 และ
จดหมายเหตตุ่างประเทศ	โดยเฉพาะในรชัสมยัของ	สมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช	เป็นต้น	
	 ท่านทั้งหลายคง	 จะเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นที่น่า
เสียดายท่ีวิชานี้	 ยังมิได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอสม

แถลงกำรณ์

ในวันเริ่มริตั้งสมำคมโหรฯ

โดย นำยภูมิ กำญจนัษฐำยี

เป็นศาสตร์ทีม่คุีณปูการเป็นอนัมาก	แก่ประชาขนโดยทัว่ไป	
ดังจะยกตัวอย่างมากกล่าวพอสังเขป	 ศาสตร์น้ีได้เข้าไป
เกีย่วข้องกบัชวีติความเป็นไปของบคุคลนบัแต่เกิดมาจนถึง
มรณะดังที่ท่านทั้งหลายทราบอยู่โดยทั่วกันแล้ว	 ที่ส�าคัญ
ที่สุดก็คือเป็นศาสตร์ที่คอยปลุกปลอบน�้าใจให้อาจหาญ
รืน่เรงิต่อสูก้บัเคราะห์กรรม	ให้มีขนัตอิดกลัน้ต่อความทุกข์
ยาก	ท�าหน้าทีบ่รรเทาทกุข์ทางจติ	ใจแก่บคุคลทีร่บัทกุข์	ส่ง
เสริมให้มีความเจริญสุขไพบูลย์ยิ่งขึ้น
	 นอกจากน้ัน	ยงัเป็นประโยชน์ให้ทราบความเจรญิ	แล
เสือ่มของสงัขารโดยทัว่ไปได้แก่การได้สร้างปฏทินิตาม	หลกั
ของศาสตร์นี้	บอกศุภมาสวันเดือนปีขึ้นไว้
	 โหร	ผู้ศึกษาศาสตร์นี้	ยังได้	จดหมายเหตุความเจริญ	
และความเสื่อมของบุคคลส�าคัญ	 ของประเทศและ
เหตกุารณ์แปลกประหลาดบนท้องฟ้าไว้ในปมูโหม	ภายหลัง
ได้มปีระโยชน์เป็นอนัมาก	ในการเคลือ่นทพั	รกุถอย	ซึง่ตาม
ประวตัศิาสตร์ได้บนัทกึคุณงามความดขีองศาสตร์	นีไ้ว้เป็น
อันมาก
	 เมือ่ศาสตร์นีมี้ประโยชน์มหาศาลดัง่กล่าวแล้ว	ผูท้ีใ่ฝ่ใจ
ใคร่ศกึษาให้รูแ้จ้งเหน็จริงแตกฉานในวิชานี	้ได้รบัอุปสรรค
นา	ๆ 	ประการ	เป็นต้นว่าหาต�าราที่ดีศึกษายาก	ต�าราเรียน
บางเล่มเข้ามายาก	หาอาจารย์	ผู้สั่งสอนยาก	ผู้ที่หวงแหน
ในวิชานี้ก็มักหวงแหนสั่งสอนเฉพาะในหมู่คณะกลุ่มน้อย	
บางคนก็หวงแหนวิชาติดตัว	ลม้หายตายจากไปกม็าก	หาก
จะศึกษาค้นคว้าตามล�าพังตนเอง	ก็ต้องให้เวลานานปี	บาง
คนเรยีนไปครึง่	ๆ 	กลาง	ๆ 	กเ็ลิกล้มไป	เพราะขาดผูอ้ปุการะ	
ศาสตร์นี้ย่อมมีหลายสาขา	 จะค้นคว้าเพียงคนเดียว	 กลุ่ม
เดียว	 แม้ตายแล้วเกิดอีก	 ก็จะไม่บรรลุจุดหมายปลายทาง
ได้
	 ข้ออุปสรรคที่ส�าคัญก็คือ	 ความมัจฉริยะตระหนี่
หวงแหนในวิชา	ท�าให้ศาสตร์ไม่กว้างขวางเจริญแพร่หลาย
ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าท่ีควร	 ในข้อนี้ถ้าจะน�า
พระจริยะวัตร	ของสมเด็จ	พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปรียบ	
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เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้ว	 หากพระองค์ทรา
หวงแหนไม่ตรัสเทศนาเผยแพร่แล้ว	เราท่านคงไม่ได้รับรส
แสงสว่างแห่งพระธรรมค�าสอนของพระองค์เป็นแน่	 อีก
ประการหน่ึง	 หากแพทย์ท่ีค้นคว้ายาส�าคัญรักษาโรคทั้ง
หลายได้	 แล้วไม่เผยแพร่เราท่านคงไม่มียาดีรักษาโรคชีวิต
ก็จะสั้นกว่าควร
	 การก�าจัดความมัจฉริยะวิชานี้	อะไรจะมาดีเท่าความ
รัก	ความเห็นอกเห็นใจ	ความเป็นกันเอง	ความคุ้นเคยเป็น
ไม่ม	ีธรรมดาคนเราเมือ่รกัแล้วย่อมเสียสละได้	ไม่เฉพาะแต่
วิชา	แม้ทรัพย์	สินศถุงฆารทั้งหลาย	ตลอดจนชีวิตร่างกาย
ก็ยอมสละได้
	 ก็เครื่องมือที่จะใช้ให้เกิดผลความสามัคคีดังว่านี้	ไม่มี
อะไรจะดีเท่าการตั้งสมาคมขึ้น
เมือ่มองเหน็หลกัดงัว่านี	้กไ็ด้วาดจดุประสงค์ของสมาคมขึน้	
มีหัวข้อดังนี้	–

 1. เพื่อสมานสามัคคีในระหว่าง นักพยากรณ์ทั้ง

หลายทุกสาขา ไม่จำากัดชาติศาสนาในข้อน้ีแบ่งช้ันดำาเนิน

งานออกเป็นขั้น ๆ

	 1)	 หาทีต่ัง้สมาคม	บดันีท้ีก่ไ็ด้แล้ว	โดยความอปุการะ
คณุอย่างสงูของพระคณุเจ้า	เจ้าคุณเทพมนุ	ีเป็นสถานทีส่ง่า
ผ่าเผย	สมเป็นที่ตั้งสมาคม
	 2)	 แสวงหาผู้ท่ีจะก่อตัง้สมาคมโดยเลอืกเอาผู้	ทีม่ใีจ
จงรักในศาสตร์น้ี	 ท้ังยอมเสียสละก�าลังทรัพย์	 ก�าลังความ
คิด	 ก�าลังปัญญาจัดตั้งสมาคมขึ้น	 ในเรื่องนี้ได้น�าไปหารือ
หม่อมหลวง	ยวงอสิร	เสนา	และนายพภิพ	ตงัคณะสิงห์	ท่าน
ทัง้สองเตม็ใจอยอมร่วมมอืช่วยกนัออกก�าลงัความคิด	ก�าลัง
กาย	ก�าลังทรัพย์	โดยเฉพาะหม่อมหลวงยวงอิศร	เสนา	ให้
ยืมสถานที่ประชุมครั้งแรก	ๆ 	และให้ยืมเงินทองที่จะลงทุน
ใช้จ่ายในชั้นต้น	 ตลอดจนเครื่องใช้	 ผู้คนที่จะใช้สอยเป็น
เวลานาน

	 ต่อมาก็ได้เชิญผู้ที่ยินดี	 ที่จะมาร่วมมือเพิ่มขึ้น	 ดังได้
ปรากฎรายพระนาม	และรายนามในหนังสือเชิญ	มีหม่อม
เจ้าเจรญิสขุ	เป็นต้น	ได้ร่วมประชมุร่างข้อบงัคบัของสมาคม
โดยย่อไว้ชั้นหนึ่งก่อน	 เพื่อจะได้น�ามาเสนอที่ประชุมใหญ่
ในครั้งนี้
	 ครั้นเห็นว่างานนี้	 เป็นงานใหญ่ถ้าได้ผู้ริตั้งสมาคมท่ี
มีชื่อเสียง	 และมีน�้าใจจงรักในวิชานี้จริงจังให้มากท่านขึ้น
อกี	กจ็ะท�าให้การตัง้สมาคมได้ผลไพบลูย์ขึน้	จงึได้เชิญท่าน
ทัง้หลายทีม่าประชมุในทีน่ีร่้วมด้วย	ดัง่ปรากฎรายนามดงันี้
ต่อไปเมื่อได้	 ช่วยกันแก้ไขข้อบังคับ	แล้วก็จะได้ขออ�านาจ
ที่ประชุมมอบผู้ที่สมควรไปจดทะเบียน	เมื่อจดทะเบียนได้
แล้ว	 ก็ประกาศรับสมาชิก	 เชื้อเชิญสมาชิกกิติมศักดิ์	 ผู้
อุปถัมภ์	 นัดประชุมใหญ่ตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาคมต่อไป

 2. เพือ่ช่วยกนัสร้างปฏิทินอย่างละเอียดถกูต้อง ขึน้

ใช้ในหมู่สมาชิกในข้อน้ีจะได้ชุมนุมผู้เช่ียวชาญการทำา

ปฏิทินมาช่วยกันทำาปฏิทินไทย ฝรั่ง ปีหน้าและปีต่อ ๆ ไป 

แล้วทำาการรวบรวมตรวจทางคัดลอก ปฏิทินเก่าใหม่ไว้ 

ประจำาสมาคม เพื่อถือเป็นหลักต่อไป

 3. เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ของนักพยากรณ์ให้สูง

ขึน้จะได้แบ่งดำาเนินการเป็นขัน้ ๆ  ทัง้น้ีแล้วแต่กำาลงัทรพัย์ 

เหตุการณ์ โอกาสที่เหมาะคือ

	 1)	 ตั้งโรงเรียนสอนรวมทั้งสองทางไปรษณีย์	 และ
จัดหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาประจ�าสอน
	 2)	 ก�าหนดผู้เชี่ยวชาญใน	วิชามาแสดงปาฐกถา	เผย
แพร่ความรู้เดือนละครั้งหรือ	๒	ครั้ง
	 3)	 ออกหนังสือพิมพ์	 พยากรณ์สารรายปักษ์	 หรือ
รายเดือน
	 4)	 จัดผู้เชี่ยวชาญแต่งต�าราพยากรณ์ด้วยทุนของ
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สมาคมออกจ�าหน่าย	และตรวจแก้ไขรบัรองต�าราพยากรณ์
ที่ผู้ใดผู้หนึ่ง	จะส่งมาให้ตรวจ

 4. เพื่อรวบรวมตำาราพยากร์เก่าใหม่ทุกสาขา ทั้งใน

และนอกประเทศ ข้อนี้จะได้ดำาเนินการเป็นขั้น ๆ

	 5)	 จดัตัง้ห้องสมดุ	ยมื	คดั	ลอก	ซ้ือ	เช่า	สัง่ซ้ือต�าหรบั
ต�าราเก่าใหม่	ทั้งในและนอกประเทศจากภาษาต่าง	ๆ
	 6)	 จัดล่ามแปลออกเป็นภาษาไทย

 5. ค้นคว้ารวบรวมสถติพิยากรณ์ เก่า ใหม่ เพือ่ผย

แพร่รักษาไว้เป็นแบบฉบับ จะได้ดำาเนินการเป็น ๔ ขั้น คือ

	 1)	 ช่วยกนัจดัการวจิยัพยากรณ์	ศาสตร์ทกุสาขา	โดย
แยกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาออกท�าการค้นคว้าแต่ละอย่าง
ละชนดิ	แล้วประกาศผลค้นคว้าลงในหนงัสอืพมิพ์พยากรณ์
สาร	เผยแพร่ออกไป
	 2)	 ค้นคว้าบัญญัติ	 ศัพท์โหราศาสตร์	 เพื่อให้ใช้ร่วม
กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
	 3)	 จดัตัง้ผูเ้ชีย่วชาญ	ตอบท�านายดนิฟ้าอากาศ	หรอื
สิ่งที่จะปรากฎการณ์ในท้องฟ้าและตั้งผู้เชียวชาญอีกชุด
หนึ่ง	เพื่อพยากรณ์โชคชะตาของสมาชิก	หากจะมีคนนอก
มาขอร้อง	 ก็จะช่วยท�านายใหโดยขอร้องให้	 บุคคลน้ัน	 ๆ	
ช่วยบ�ารุงสมาคมอย่างใดอย่างหนึ่ง

 6. ช่วยเหลืออุปการะในการพิธิ ท้ังปวงเกี่ยวแก่

หน้าที่ของโหรให้แก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ข้อน้ีจะ

ดำาเนินการเป็นขั้น ๆ คือ

	 1)	 จดัการรวบรวมหลกัฐาน	การพธิทีัง้ปวง	ทีจ่ะใช้เป็น
หลกัปฏบิตั	ิอนัถกูต้องตามแบบแผนประเพณแีละกาลสมยั	
	 2)	 จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ	 การพิธีไปช่วยเหลือสมาชิก	

หรอืบคุคลภายนอกตามท่ีขอร้องมาไม่ว่าจะเป็นในกรุงหรอื
หัวเมือง	 ส�าหรับสมาชิกไม่คิดมูลค่า	 ส่วนคนภายนอกต้อง
ขอร้องช่วยบ�ารุงสมาคมบ้างตามสมควร
	 3)	 จดัหาเครือ่งมอืเครือ่งใช้ไว้ให้พร้อมสรรพ	เพือ่ใช้
ให้เช่า	ให้ยืมต่อไป	โดยขอให้ผู้ใช้	เช่า,	ยืม	ช่วยเหลือบ�ารุง
สมาคมบ้าง
	 ท่านทั้งหลายคงจะได้สดับ	ตรับฟัง	มาถึงจุดประสงค์
ของสมาคมแล้ว	และก็ควรจะได้ทราบต่อไปด้วยว่า
	 	 	 .........................

	 สมาคมนี้ไม่ประสงค์จะไปตัดรอนทอนอาชีพของนัก
พยากรณ์ผูใ้ด	ตรงข้ามกลบัจะส่งเสรมิให้อาชพีนกัพยากรณ์
ทั้งหลายให้สูงขึ้น
	 	 	 .........................

	 สมาคมน้ีจักไม่ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นอันขาด	
เพราะจะเป็นทางท�าให้หายนะ	 เกิดแก่สมาคมโดยไร้
ประโยชน์	 หากท่านผู้ใดในหมู่สมาชิกประสงค์จะเล่น
การเมอืง	กข็อได้โปรดท�าไปเฉพาะคน	ห้ามมใิห้ใช้นามของ
สมาคมเป็นอันขาด
	 	 	 .........................

	 สมาคมนี้จะเป็นที่พึ่งอาศัยในหลักวิชาให้แก่นัก
พยากรณ์ทั้งหลาย	 เพื่อเป็นก�าลังหนุนหลังให้แก่ผู ้ที่จะ
ค้นคว้า	 การสอบถามขจัดความสงสัย	 ส่งเสริมเคร่ืองมือ	
เครื่องใช้	เป็นแหล่งที่จะได้	วิจารณ์ต�ารา	เพื่อให้ศาสตร์นี้มี
หลักฐาน	มีชีวิตจิตต์ใจจริงจังขึ้น
	 	 	 .........................

	 สมาคมน้ีมุ่งประสงค์เพราะความเชื่อถือความอบอุ่น
ใจ	แก่ประชาชนที่จะได้รับการพยากรณ์ที่ถูกต้อง	ฤกษ์ผา
นาทีที่ดี	ตลอดจนพิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลสมัย
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ค�ำฉันท์ ไหว้ครู 
พิธีเปิดสมำคมโหรแห่งประเทศไทย
ณ หอสมุดมหำมกุฎรำชวิทยำลัย
๒๖ มิถุนำยน ๒๔๙๐

ขอนบประนมน้อม	 วรจอมพิเศษสาร
สมเด็จพิชิตมาร	 นรชนมิเปรียบสอง
เป็นศาสดาเอก	 รุจิเรกจรัสผอง
สอนสัตว์ประสพครอง	 นิติธรรมประจ�าใจ
นพธรรมพระสัมพุทธ์	 บริสุทธิ์สอาดใส
น�าสัตว์นิราลัย	 นิรทุกข์นิราสเวร
นบสงฆ์อุดมเพศ	 พระพิเศษประจักษ์เห็น
ใครคบประสบเย็น	 นิรทุกข์มิอาวรณ์
นบองค์กระษัตริย์รัฐ	 สุพิพัฒน์สโมสร
ร่มเกล้าประชากร	 ทศพิธพระธรรมทรง
นบบูรพาจารย์	 พจมาลรบิลพงศ์
โหราวิชาคง	 คณิต์ศาสตร์ประสิทธิ์ชม
ข้า	ฯ	จักประกอบการ	 ประดิษ์ฐานวิชาสรม
โหราสมาคม	 ธุระกิจประสงค์หมาย
ขอสมประสิทธิ์พลัน		 บ่มิผันมิกลับกลาย
ค้นคว้าและบรรยาย	 ศิริล้วนส�าเร็จสม
ดังเจตน์คณาจารย์	 ถิรกาลเถกิงกลม
เสริมผดุงวิทยาคม	 อนุศิษย์สยามชน
บรรดาลหุราศาสตร์	 ศิริราชการเดื่องผล
ยั่งยืนเจิรญผล	 จิรยิ่งสถาพร	เทอญฯ

	 โดย	พระมหาสมัย	ป.๖

	 เมื่อได้เป็นรูปสมาคมขึ้นแล้ว	 ก็ย่อมมีก�าลังที่จะท�า
สังคายนา	ต�าหรับ	ต�าราโหร	เก่าใหม่	ให้เป็นฉบับที่ถูกต้อง
บริบูรณ์ต่อไป
	 	 	 .........................

	 สมาคมนี้จะเป็นก�าลังทรัพย์	 หนุน	 หลังก้อนใหญ	่
ส�าหรับผูท้ีข่าดทนุรอนทีจ่ะแต่งต�าหรับต�าราพยากรณ์ออก
จ�าหน่าย	เผยแพร่	เมือ่สมาคมเห็นชอบด้วยว่าเป็นต�าราทีด่ี	
เพื่อล่อใจให้มีต�าราแปลก	ๆ	และดีเยี่ยมเกิดขึ้นตามล�าดับ
	 	 	 .........................

	 เมือ่สมาคมตัง้หลกัฐานได้มัน่คง	เป็นปึกแผ่นแล้ว	กจ็ะ
ได้ท�าการติดต่อกับสมาคมโหรในต่างประเทศ	 อันเป็นทาง
เชื่อมผลเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์	ระว่างนานาประเทศ	
กับประเทศไทยให้ถาวรไพบูลย์ดีขึ้น
	 	 	 .........................

 ฉะนั้นขอท่านผู ้ทรงเกียรติ ท่ีมาริเริ่มกันก่อตั้ง

สมาคมน้ี ช่วยกนันรกัษาวัตถปุระสงค์จำานงหมายอันนี้ ไว้ 

ให้กรรมการท่ีจะมาบริหารสมมาคมน้ีดำาเนินไปตาม จุด

ประสงค์ เริ่มแรก ตามท่ีพรรณามาน้ี ไว้จนกว่าจะถึง

อวสานต์อายุแห่งคน หรืออายุของสมาคม จะได้เป็น

เกียรติประวัติศรีสง่าแก่ท่านและตระกูลวงศ์ต่อไป
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	 ในอดตีต�าแหน่งพระยาโหราธบิด	ีและเจ้ากรมโหรหลวง	คอืต�าแหน่งผูน้�าสงูสดุในวงการ
โหราศาสตร์ไทย	ซึง่ในปัจจบุนันัน้กค็อื	ต�าแหน่ง	นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย	ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์	 ตั้งแต่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่	
๒๖	มิถุนายน	๒๔๙๐	และด�าเนินการอนุรักษ์	และเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์แขนงต่าง	ๆ	มา
จนถึงปัจจุบัน	มีนายกสมาคมโหรฯ	มาแล้วรวม	๑๑	ท่านด้วยกัน	ดังรายพระนาม	และราย
นามตามล�าดับดังต่อไปนี้

ท�ำเนียบนำยกสมำคมโหรแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
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1.	 นาวาเอก	หม่อมเจ้าเจริญศุขโสภาคย์	เกษมสันต์	พ.ศ.	๒๔๙๐
2.	 หม่อมเจ้า	เฉลิมศรีจันทรทัต	จันทรทัต	พ.ศ.	๒๔๙๑	–	๒๔๙๒
3.	 พระยาบริรักษเวชชการ	พ.ศ.	๒๔๙๓	–	๒๕๑๐
4.	 หลวงสทุธภิาศนฤพนธ์	คร้ังที	่๑	พ.ศ.	๒๕๑๑	–	๑๒	ธ.ค.	๒๕๑๒,	
	 ครั้งที่	๒	๒๙	มี.ค.	๒๕๑๓	-	พ.ศ.	๒๕๑๔
5.	 พ.อ.	ประพิษ	สุทธบุตร์	๑๓	ธ.ค.	๒๕๑๒	–	๒๘	มี.ค.	๒๕๑๓
6.	 ร.อ.	นายแพทย์ไวทย	ชินะโชติ	พ.ศ.	๒๕๑๕

7.	 นาวาเอก	เฉวียง	สัฌชุกร	พ.ศ.	๒๕๑๖
8.	 พ.ต.ท.	ประสิทธิ์	ลีละยูวะ	พ.ศ.	๒๕๑๗	–	๒๕๓๕
9.	 นางสาววรพรรณ	เลาหะวิไลย	พ.ศ.	๒๕๓๖	–	พ.ศ.	๒๕๔๓
10.	 นายธนกร	สินเกษม	พ.ศ.	๒๕๔๔	–	๒๕๕๗
11.	 นายศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	ปัจจุบัน

“สมาคมโหรแห่งแรกของไทย	สืบสานศาสตร์โหรไทยให้ยั่งยืน”

ท�ำเนียบนำยกสมำคมโหรแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
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เสวนาภาษาโหร

ทิศทางสมาคมโหรฯ 

หลังก้าวผ่าน 70 ปี

 เน่ืองในโอกำสท่ีสมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ก่อตัง้ครบ 

70 ปี ทำงพยำกรณ์สำรได้รับโอกำสสัมภำษณ์ท่ำนนำยกสมำคมโหรแห่ง

ประเทศไทย ฯ คนปัจจุบัน “อำจำรย์ศิวนำถ ฤชุพันธุ์” เกี่ยวกับควำมเป็นมำ ของ

สมำคมโหรฯ และส่ิงท่ีสมำคมโหรฯ ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่ และก้ำวต่อไปของสมำคม

โหรฯ ในบทบำทสมำคมโหรแห่งแรกของประเทศไทย
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 ประวัติความเป็นมาของสมาคมโหรฯ ตั้งแต่ก่อตั้ง

จนถึงปัจจุบัน

	 สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	ก่อตั้งมาได้	70	ปีแล้ว	
เป็นเวลาท่ีนานมาก	คงจะบอกได้เท่าทีท่ราบ	เพราะจากข้อ
มูลทีี่สมาคมบันทึกเอาไว้และมาจากครูบาอาจารย์เก่า	 ๆ	
ส่วนหนึง่ทีเ่ล่าให้ฟัง	สมาคมเราเริม่จดทะเบยีนเป็นสมาคม
โหรฯ	วันที่	26	พ.ค.	2490	เวลา	11.41	น.	ตรงกับวันจันทร์	
ขึ้น	๗	ค�่า	เดือน	๗	ปีกุน	สมัยนั้นมีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด	24	
ท่าน	
	 เมือ่ก่อตัง้และจดทะเบยีนเสรจ็	กไ็ด้มกีารเปิดป้ายแพร
กิจการ	เมื่อวันที่	26	มิ.ย.	2490	ตรงกับวันพฤหัสบดี	ขึ้น	๙	
ค�่า	เดือน	๘	ปีกุน	10.47	น.	ทางหลักวิชาโหราศาสตร์ถือว่า
วันจดทะเบียนเป็นวันท่ีจุติปฏิสนธิ	 ส่วนวันท่ีเปิดป้ายแพร	
คือวันจริง	 เป็นวันท่ีส�าคัญ	 ในตอนน้ันเราขอใช้อาคารหอ
สมดุมหามกฎุราชวทิยาลยัหน้าวดับวรนเิวศ	เป็นทีแ่รกเป็น
เวลา	1	ปี	แล้วย้ายไปตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุอีก	5	ปี	แล้วย้าย
กลับมาอยู ่ ท่ีโรงเรียนมัธยมวัดบวรฯ	 ตึกมนุษย์นาค
วิทยาทาน	ต่อมามีการย้ายไปเรื่อย	ๆ	ในตลอดระยะเวลา	
70	 ปี	 ทั้งแถวสะพานวันชาติ,	 ย่านวงเวียนใหญ่,	 วัด
ชนะสงคราม,	และบางล�าพู	ที่เป็นสาขาของเราทุกวันนี้	มา
ถงึช่วงท่านนายก	วรพรรณ	เลาหะวไิลย	ได้จดัตัง้ส�านกังาน
ใหญ่ที่ทรงเกียรติ	ณ	วัดส้มเกลี้ยง	(ซอยอัจฉริยะพัฒนา)	ที่
เรานัง่อยูต่รงนี	้สมาคมเราได้รบัพระมหากรณุาธคิณุเข้าอยู่
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในวันที่	17	ต.ค.	2527	

 ทำาไมอาจารย์ถึงมาเป็นนักพยากรณ์ หรือที่ชาวบ้าน

เรียกติดปากกันว่าหมอดู และเข้ามาช่วยงานในสมาคม

โหรฯ ได้อย่างไร

	 เริ่มแรกทีเดียว	อาจารย์เป็นคนต่างจังหวัด	อยู่ตลาด
บางจักร	จ.	อ่างทอง	มีพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งหมด	5	คน	ตอน
นัน้อยู	่อ.	วเิศษณ์ชยัชาญ	ในสงัคมของต่างจงัหวดัส่วนใหญ่
มันก็ไม่ได้กว้างอะไร	 แล้วก็การที่โตมาเนี่ย…ก็ได้ยินเรื่อง
หมอดูมาตลอด	เด็ก	ๆ	ก็ได้ยินว่า	คนนั้นไปดูหมอ	คนนี้ไป
ดหูมอ	แล้วบางครัง้ตวัเราเองเนีย่กถ็กูพาไปด้วย	ไปนัง่ดดู้วย	
บางทีก็ให้หมอดูด้วย	เด็ก	ๆ	ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร	พอโตขึ้น
มาอีกนิดนึงเริ่มรู้เรื่อง	แล้วก็เริ่มไปดูเองบ้างละ	เพื่อนชวน	
ก็สนุก	ๆ	แต่ก็แปลกใจว่า	เออ	ท�าไม	เขารู้ได้ยังไง	แต่ก็ยัง
ไม่มีความคิดว่าจะท�าอะไร	ก็แค่เหมือนกับคนไปดูแค่นั้น	

	 ทีนี้ในขณะนั้น	คุณพ่อท่านเป็นคนมีเมตตามาก	ชอบ
ช่วยเหลือคน	 บางครั้งมีหมอดูบางคนตกยากจากเมืองจีน
มา	คุณพ่อเขาก็ดูแลให้พักที่บ้าน	แล้วก็มีการแนะน�าคนให้
ไปดูที่บ้าน	 มีลูกค้ามากมาย	 แล้วส่ิงเหล่าน้ีมันก็เข้าหัว
อาจารย์อยู่ตลอดรู้มาเรื่อย	ๆ	แต่เราก็ยังเด็กอยู่ดี	
	 โตมาอีกนิดนึง	 คุณพ่อชอบรับหนังสือนิตยสาร	 
รายปักษ์	รายเดอืน	ในจ�านวนนัน้กม็หีนงัสอืเล่มหนึง่	ซึง่ชือ่
ว่าหนังสือ	“ดวงเศรษฐี”	แต่ตอนนี้คงไม่มีแล้ว	หนังสือดวง
เศรษฐีเนี่ย	 ก็จะมีเกี่ยวกับเร่ืองดวง	 เรื่องครูบาอาจารย์ท่ี	
เก่ง	ๆ 	ในสมยัก่อน	ดนูัน่ดนูี	่เขากล็งดวูนัเดอืนปี	ดเูหตกุารณ์	
12	ราศี	ดูต่าง	ๆ	นา	ๆ	เนี่ย	ก็ได้เห็น	ก็นั่งคิดว่า	เออ	ท�าไง
นะ	เราจะดูเป็น	
	 วันหน่ึงคุณพ่อก็ซ้ือหนังสือโหราศาสตร์มาบ้าง	 ก็ได้
เปิด	ๆ	ดู	แล้วพ่อลูกก็ท่องกันไป	ก็ไม่รู้จะเอาไปดูอย่างไรก็
ท่องไป	ๆ	 เป็นเรือนเกษตร	อะไรก็ไม่รู้	 แล้วเหตุการณ์นี่ก็
เงียบไป	จนกระทั่งอาจารย์มาเรียนกรุงเทพ	ฯ	พอเรียนจบ
ก็ได้ท�างานที่การไฟฟ้านครหลวง	ที่ชิดลม	ทีนี้ตรงหัวถนน
ชดิลมแถวเซน็ทรลัจะมแีผงหนงัสอืร้านนงึ	เดีย๋วนีย้งัอยูเ่ลย
ร้านนั้น	อาจารย์ก็ชอบอ่านหนังสือ	ก็ไปดู	ๆ	ก็ยังวนเวียน
มาเจอหนังสือ	“ดวงเศรษฐี”	อยู่ดี	ก็เปิดดูแล้วคิดว่า	 เอ้อ	
ท�ายังไงน้อ…	ว่าวนัหนึง่เราจะดไูด้	ดเูป็นบ้าง	ท�าไมอาจารย์
ในหนังสือเนี่ยเก่ง	ๆ 	กันจังเลย	เขาต้องเรียนมากี่ปีเนี่ยกว่า
จะรู้เรื่อง	ก็ได้แต่เก็บความคิดไว้เฉย	ๆ	
	 วนัหนึง่ภรรยาทีเ่ป็นแฟนในสมยันูน้	เขากไ็ปรูจ้กัเพือ่น
รุ่นพี่คนหนึ่ง	ก�าลังจะไปเรียนโหราศาสตร์	ก็โทรศัพท์ชวน
ไปเรียน	อาจารย์บอกเออสนใจ	มันจะยากไหมไรงี้	สมัยนั้น
บอกว่าเรยีนวันเดยีวจบ	กอ็ูย้	เรยีนวนัเดยีวจบได้ด้วยเหรอ?	
ก็เลยบอก	 เออวันเดียวก็ดีเนอะไม่เสียเวลา	 ก็ลองไปดู	 ก็
เรียนเช้าจรดค�่าแล้วก็สอบ	
	 สมัยนัน้กเ็ป็นครัง้แรกทีไ่ด้รู้จกัอดตีท่านนายกคนที1่0	
ท่านอาจารย์ธนกร	สินเกษม	เป็นคนสอน	เป็นลูกศิษย์ท่าน	
ก็เรียน	ๆ 	ไป	จดไปแล้วก็สอบเท่าที่รู้งู	ๆ 	ปลา	ๆ 	ในวันเดียว	
แต่ใจก็คิดว่า	 ถ้าเราพยายามจริง	 ๆ	 แล้วเราต้องดูได้แน่	
ตัง้แต่นัน้กเ็ป็นจดุเริม่ต้น	สมดุเล่มนัน้กย็งัเกบ็ไว้จนทกุวนันี้	
คือตดิไฟแดงกด็หูนงัสือ	ขบัรถไปตดิไฟแดงกด็หูนงัสือ	มอง
ทางนู้นทางนี้	 ร้านนั้นร้านนี้ขายอะไรเป็นดาวอะไร	 นี่คือ
เรื่องจริง	ๆ	นะ	ทะเบียนรถคันนี้อยู่ข้างหน้าเรามันเป็นยัง
ไง	เลขทะเบียนดีมั้ย	ก็คือฝึกซ้อมมันทั้งวันทั้งคืน	สุดท้ายก็
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เร่ิมรู้เรื่อง	 เริ่มดูหมออาชีพ	 ในขณะที่ท�างานการไฟฟ้า
นครหลวง	
	 สุดท้ายมียุคสมัยหนึ่ง	 ท่านอาจารย์ธนกร	 สินเกษม	
ท่านได้มาเป็นนายกสมาคมโหร	ฯ	ในยคุนัน้	เรากไ็ด้มโีอกาส
เข้ามาช่วยท่านเป็นบางครั้ง	 แล้วก็เข้ามาช่วยได้พักนึงก็ได้
แต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการ	 ก็ได้มาช่วยท่านสอนในบาง
ชั่วโมงที่ท่านไม่อยู่	 เพราะว่าเวลาท่านอาจารย์ธนกร	ท่าน
สอนข้างนอกทีไ่หน	อาจารย์กต็ดิตามไปโดยตลอด	ตอนนัน้
ยังไม่ได้อยู่ในสมาคมโหร	
	 พอท่านเข้ามาอยูใ่นสมาคมโหร	อาจารย์กไ็ปช่วยท่าน
สอนในบางครั้ง	 เวลาท่านไม่อยู ่	 ต่อไปก็ได้เข้ามาเป็น
อาจารย์สอนในสมาคมวิชาลายเซ็น	 ก็สอนไปสักพักหนึ่ง
ท่านก็เริ่มให้มาช่วยท่านสอนเป็นประจ�าเรื่อย	 ๆ	 จนตอน
หลงักลายเป็นสอนคูก่นัทกุวชิาทีท่่านสอน	กม็	ีไพ่ยปิซ	ีโหร
ศาสตร์ไทย	คัมภีร์มหาสัตตเลข	สอนไปเรื่อย	ๆ	
	 จนในที่สุดก็ถึงวาระหนึ่ง	 ซึ่งคงเป็นดวงมั้ง	 ที่ต้องมา
เป็นนายกสมาคมโหรฯ	กไ็ด้รบัเสยีงตอบรบัจากมวลสมาชิก
เลือกให้เป็นนายก	ก็เป็นนายกตั้งแต่บัดนั้น	

 ท่ีผ่านมาสมาคมโหรฯ มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อย

เพียงใด จากช่วงที่อาจารย์เข้ามาจนถึงยุคปัจจุบัน

	 การเปลีย่นแปลงหลงัจากเข้ามาแล้ว	อาจารย์กพ็ฒันา
สมาคมโหรฯ	มาตลอด	สิง่ทีท่�ากเ็ช่น	ได้บนัทกึเทปการถวาย
พระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 และสมเด็จพระบรม
ราชนินีาถ	ทางสถานโีทรทศัน์	ในวนัพ่อและวนัแม่แห่งชาติ	
	 แล้วกไ็ด้ท�าเขม็กลดัทีร่ะลกึครบรอบ	70	ปีของสมาคม	
แล้วก็ยังมีการดูแลความเรียบร้อย	ความเป็นระเบียบ	เพิ่ม
ความน่าเชือ่ถือ	โดยให้นกัพยากรณ์ของสมาคมสาขาต่าง	ๆ 	
ได้ใส่ชุดสูทฟอร์ม	เพื่อความเรียบร้อย	น่าเชื่อถือ	สิ้นปีก็ยัง
มีการจัดเลี้ยงปีใหม่ของสมาคม	 ให้ส�าหรับครูบาอาจารย์
สมาชิกของสมาคมนักเรียนท่ัวไป	 มีโอกาสได้มาพบปะ

สังสรรค์กัน	 เพื่อความสนิทสนมแน่นแฟ้น	 สร้างความ
สัมพันธ์อันดี	เพื่อความสามัคคีเป็นส�าคัญมาตลอดทุก	ๆ	ปี	
แล้วกย็งัมจีดับรรยายเรือ่งบคุลกิภาพให้กบักรรมการต่าง	ๆ 	
ของสมาคมหรือสมาชิกทั่วไปที่สนใจเข้ามาฟัง	
	 อีกท้ังยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน	 แล้ว
ก็มีเครื่องออกก�าลังกายให้กับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ 
ต่าง	ๆ	ที่ประจ�าอยู่ออฟฟิศ	หรือสมาชิกที่จะมาเล่นก็ได้นะ
ครับ	และยังให้จัดบรรยายพิเศษในวิชาโหราศาสตร์ต่าง	ๆ	
ให้กับสมาชิกตามสถานที่ต่าง	ๆ	ที่ได้ประกาศไป	แล้วก็สิ่ง
ที่ส�าคัญ	ทางสมาคมก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	รชักาล
ที่	 9	 ที่ผ่านมา	 และอาจารย์ยังได้เป็นวิทยากรบรรยาย
โหราศาสตร์ในงานมหกรรมโหราศาตร์อาเซียน	 ที่จังหวัด
มหาสารคาม	ก็มีประมาณนี้

 อาจารย์คิดว่าอะไรทำาให้สมาคมโหรฯ ของเราสามารถ

อยู่มาจนถึง 70 ปี ทั้งที่ยังมีกระแสสังคมต่อต้าน พูดกัน

จนติดปากว่า “หมอดูคู่กับหมอเดา”

	 ส่วนใหญ่จริง	ๆ	แล้ว	ผมว่าเป็นแบรนด์ของสมาคมนี่
แหละ	ใน	70	ปีที่ผ่านมา	มันเหมือนกับมาตรฐานที่เชื่อถือ
ได้ในเรือ่งโหราศาสตร์	นอกจากนัน้แล้วกก็ารเรยีนการสอน
ของเรา	 วิชาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไป	 เรียนแล้วเอาไปใช้ได้
ผล	 เป็นเรื่องจริงนะครับ	พิสูจน์ได้	 ครูบาอาจารย์ที่สอนก็
เตม็ไปด้วยผูท้รงคณุวฒุทิรงความรูน้ะครบั	นอกจากนัน้แล้ว
ในยคุของอาจารย์โชคดทีีม่สีือ่โซเชยีลต่าง	ๆ 	สามารถท�าให้
คนรู้จักมากขึ้น	 ประชาชนสามารถเข้าถึงได้	 ท�าให้คนมา
เรียนมากขึ้น	ก็ท�าให้สมาคมยั่งยืน

 ในความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับนักเรียน ว่า

ปัจจบัุนนักเรยีนท่ีเข้ามาเรยีนโหราศาสตร์ต่างกนัมากน้อย

เพียงใดกับยุคก่อน

	 มันมีอยู่สองอย่างครับ	 ในยุคก่อนเราต้องยอมรับว่า

สมัยหนึ่ง ท่านอาจารย์ธนกร สินเกษม

ท่านได้มาเป็นนายกสมาคมโหร ฯ ในยุคนั้น

เราก็ ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยท่านเป็นบางครั้ง

แล้วก็เข้ามาช่วยได้พักนึงก็ ได้แต่งตั้งเป็น

กรรมการวิชาการ ก็ ได้มาช่วยท่านสอนใน

บางชั่วโมงที่ท่านไม่อยู่ 
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จริง	 ๆ	 แล้ว	 “วิชาโหราศาสตร์”	 หรือศาสตร์แห่งการ
พยากรณ์แขนงอื่น	ๆ	มีไม่เยอะเท่าไหร่	 ในปัจจุบันเนี่ย	มี
เยอะมาก	 มีหลายศาสตร์	 มีทั้งศาสตร์ที่น�าเข้าโดยต่าง
ประเทศ	เช่น	ไพ่ยิปซี	ไพ่อะไรต่าง	ๆ	เยอะแยะเลย	แล้วก็
มวีชิาเรยีนทีห่ลากหลาย	ท�าให้คนได้เข้ามาเรยีนรูไ้ด้มากขึน้	
อีกอย่างหนึ่ง	ในยุคก่อนกับยุคนี้ต่างกันตรงที่	สมัยก่อนคน
มอีายหุรือถ้าบอกว่าไม่มอีะไรท�า	กม็าเรยีนโหราศาสตร์	แต่
สมัยยุคปัจจุบัน	คนส่วนใหญ่ที่มาเรียนจริง	ๆ	จัง	ๆ	แล้วก็
เป็นคนอายุน้อยซะเยอะ	 วัยหนุ่มวัยสาวซึ่งไม่ได้เรียนเพ่ือ
เล่น	ๆ 	เรียนเพื่อน�าไปประกอบอาชีพเลย	ซึ่งมันก็ได้ผล	ทั้ง
สองยุคก็มีความต่างกันอย่างนี้

 แล้วอะไรเป็นสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้อาจารย์ได้ตัดสิน

ใจเข้ามารับตำาแหน่งนายกสมาคมโหรฯ

	 ปกตอิาจารย์คลกุคลเีกีย่วกบัเรือ่งโหราศาสตร์มาเป็น
สิบยี่สิบปี	ก็ท�าให้มีความรักในวิชาโหราศาสตร์	รักสถาบัน	

รักสมาคมโหรฯ	 เป็นอย่างย่ิง	 ก็เหมือนอยู ่ในบ้านใน
ครอบครัวมีความผูกพันขนาดน้ี	 รักขนาดน้ีแล้ว	 จึงท�าให้
ตัดสินใจมาเป็นนายกสมาคมโหรฯ	ก็เพื่อมุ่งหวังที่จะรักษา
รากเหง้าวิชาโหราศาสตร์	 หรือศาสตร์แห่งการพยากรณ์
หลาย	ๆ	แขนงให้ด�ารงอยู่คู่ประเทศไทย	และคิดจะพัฒนา
วชิาความรู้และสมาคมให้รุง่เรอืงสืบต่อไป	กเ็ลยตดัสนิใจมา
รับต�าแหน่งนี้ครับ

 มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลังจากท่ีอาจารย์เข้า

มาเป็นนายกสมาคม

	 ที่เห็นชัด	 ๆ	 เลยคือมีคนมาเรียนมากขึ้น	 เพราะรู้จัก
จากสือ่ต่าง	ๆ 	มกีารปรบัปรงุการเรยีนการสอนให้เหมาะกบั
เวลาของผู้ที่อยากจะเรียน	จากที่สมัยก่อนเราอาจจะเรียน
แค่วันเสาร์-อาทิตย์	 พออาจารย์เป็นนายกก็เลยมีการปรับ
มีเรียนวันธรรมดาด้วย	 ต่อไปก็อาจจะมีเรียนตอนเย็น
ส�าหรับคนที่เลิกงานแล้วก็ได้นะครับ	
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	 แล้วกม็กีารพฒันาอาคารของสมาคมจากทีใ่นยคุหนึง่
ที่ส�านักงานใหญ่	ซ.	วัดส้มเกลี้ยง	เมื่อก่อนเหมือนกับสถาน
ที่นี้ไกลมาก	ก็เลยปิดไว้เป็นระยะเวลา	10	กว่าปี	อาจารย์
เสียดาย	เลยกลบัมาพฒันาสมาคม	เป็นอาคารสีช่ัน้สองคหูา
ใหม่	โดยมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง	และเปิดให้เป็นสถาน
ที่เรียน	เป็นส�านักงานใหญ่ที่ผู้คนมาติดต่อได้	
	 และยงัมกีารปรบัปรงุหนงัสอื	“พยากรณ์สาร”	ซึง่เมือ่
ก่อนหนังสือพยากรณ์สารของเรา	 ข้างในจะเป็นกระดาษ
ธรรมดาแล้วก็มปีกสเีฉย	ๆ 	แต่มายคุของทีอ่าจารย์มาพฒันา	
เป็นนติยสารกระดาษอาร์ทสวยงาม	รปูเล่มสวยมาก	เป็นที่
ยอมรับของสากล	และยังมีเป็น	ebook	ให้ดาวน์โหลด	ได้
ทางเว็บไซต์	www.thaiastro.org	ของสมาคมอีกด้วย
	 นอกจากนั้นแล้ว	 การจัดงานไหว้ครู	 และรับวุฒิบัตร
ด้วย	สถานที่จัดงาน	จัดให้ภูมิฐานโอ่อ่า	ท�าให้สมาคมเป็น
ทีส่นใจของผูที้ม่าเรยีน	แล้วก็เกดิความภาคภมิูใจเวลาทีร่บั
วุฒิบัตร	หรือรับใบประกาศ	และการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่
สุดเลยคือ	อาจารย์ได้ท�าการย้ายสถานที่การเรียนการสอน
ใหม่จากโรงเรียนวดัใหม่อมตรส	ไปยงัโรงเรยีนมธัยมวดัมกุฏ

กษัตริย์	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเรียน	 ในเร่ือง
สถานที่จอดรถ	 และสถานที่เรียนที่กว้างขวางขึ้น	 เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน

 สิ่งท่ีอาจารย์อยากจะทำาและพัฒนาให้กับสมาคมโหร

ต่อไปในอนาคตมีอะไรบ้างคะ

	 ทกุองค์กรกต้็องการความมัน่คงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรอื
อะไร	แม้แต่สมาคมโหร	ฯ	เองก็ตาม	สมาคมโหร	ฯ	ตั้งแต่
ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่มีที่ที่เป็นของตัวเองที่เป็น
หลักแหล่งจริง	ๆ 	ยังต้องเซ้งต้องเช่าเขาอยู่	อาจารย์มีความ
คิดว่า	 “อาจารย์จะพยายามท�าให้สมาคมมีที่ของตัวเอง	 มี
โรงเรยีนของตวัเอง”	มสีถานทีโ่ดยไม่ต้องไปเช่าสถานทีอ่ืน่	
อยู่เป็นของตัวเองเลย	มีชั้นเรียนเยอะ	ๆ	เป็นหลักแหล่ง	มี
ออฟฟิศที่เป็นของตัวเองเลย	 ไม่ต้องไปหาสถานที่สอนใน
สถานที่อื่น	ๆ	
	 แล้วก็จะปรับปรุงการเรียนการสอนให้เขากับยุคสมัย	
โดยเดีย๋วนีเ้ทคโนโลยส่ืีอต่าง	ๆ 	มากมายกอ็าจจะมกีารสอน
ทางออนไลน์	แล้วกอ็ยากจะมสีญัจรตามจงัหวดัต่าง	ๆ 	เพือ่
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ประชาชนต่าง	 ๆ	 ในต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางมาไกล	อยู่
ในชุมชนก็สามารถเดินทางมาเรียนได้	 เป็นการกระจาย
ความรู้วิชาโหราศาสตร์ให้ยั่งยืนไปข้างหน้า	
	 แล้วก็อยากจะมีการอบรมบุคลิกภาพของอาจารย์ผู้
สอน	หรือคณะกรรมการต่าง	ๆ	ให้เหมาะสม	หรือแม้แต่ผู้
เรียนเอง	 ก่อนจบก็อาจจะมีการอบรมจรรยาบรรณและ
บคุลกิภาพการแต่งตวั	การใช้สือ่	การสือ่สาร	การพดูคยุกบั
ลูกค้า	
	 แล้วกอ็ยากจะท�าให้มทีวีแีชนแนลของสมาคมเองเลย	
จะมีการเชิญอาจารย์สถาบันต่าง	 ๆ	 เก่ียวกับทางด้าน
โหราศาสตร์มาให้องค์ความรู้	 มาแชร์ประสบการณ์กัน	 ที่
สมาคมให้นกัศกึษาได้รูไ้ด้เข้าใจ	ว่ามอีะไรหลากหลาย	และ
ระหว่างอาจารย์ต่ออาจารย์เองก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้	 มี
การพัฒนาความรู้ให้สูง	ๆ	ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	
	 และสิง่ทีส่�าคญัในยคุนี	้อาจารย์เลง็เหน็เรือ่งภาษาต่าง
ประเทศเป็นเรือ่งส�าคญั	ขณะทีโ่ลกไร้พรมแดนไปหมดแล้ว	
อาเซียนก็เปิดแล้ว	 เก่ียวกับเรื่องภาษาอังกฤษ	หรือภาษา
จีน	ภาษาหลักที่เห็น	ๆ 	ก็ส�าคัญ	ก็จะมีท�าการเปิดการเรียน
การสอนที่เป็นภาษาจีน	 ภาษาอังกฤษในวิชาโหราศาสตร์	
ซึง่จรงิ	ๆ 	ภาษาองักฤษตอนนีก้ไ็ด้เปิดเป็นบางส่วนแล้ว	เป็น
วิชา	“ภาษาอังกฤษเพื่อการพยากรณ์”

 วิชาโหรมีหลายศาสตร์ด้วยกัน รวม ๆ เรียกว่าวิชา

โหราศาสตร์ อาจารย์คิดว่าจะทำาอย่างไรให้วิชาเหล่านี้อยู่

คู่กับประเทศไทยต่อไป

	 ตอนนี้ต้องชี้แจงนิดนึงครับ	“โหราศาสตร์คือวิชาที่ว่า
ด้วยการท�านายและการพยากรณ์โชคชะตามนุษย์	 และ
ปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ของโลก	 โดยอาศัยต� าแหน ่ งของ
ดวงดาวต่าง	ๆ	เป็นส�าคัญ	ส่วนวิชาแขนงอื่น	ๆ	ส่วนใหญ่
เป็นพยากรณ์ศาสตร์	เพราะไม่ได้อาศยัต�าแหน่งดวงดาวบน
ท้องฟ้าจริง	
	 การจะท�าให้ยัง่ยนืได้	เราจะต้องรกัษาไว้	ผูท้ีร่อบรูร้วม

ไปถงึครบูาอาจารย์ควรรกัษาสิง่ทีม่อียูแ่ต่เดมิเป็นรากเหง้า
ที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้แล้ว	และเราก็ต้องเอามาพัฒนา	
มาต่อยอดค้นคว้าในส่ิงท่ีเรายังไม่รู้	 และพยายามชี้แจงกับ
ผู้ที่ยังไม่รู้ให้มาเรียนรู้	 ว่าโหราศาสตร์เป็นเรื่องจริง	 เป็น
วิชาการที่ส่ังสมกันมานาน	 ไม่ใช่พูดว่า	 “หมอดูคู่กับหมอ
เดา”	โดยที่ตัวเองยังไม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

 สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์กล่าวคำาอวยพรให้กับนัก

พยากรณ์ทุกรุ่น และนักเรียนทุกคนค่ะ

	 อาจารย์ก็ขออวยพรให้ผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน	 หรือผู้เป็นนักพยากรณ์โดยสมัครเล่น
หรือโดยอาชีพ	 ขอให้ตั้งใจฝึกฝนในสิ่งที่เรียนรู้ให้ดีนะครับ	
มีความเคารพครูบาอาจารย์	 แล้วก็พยามยามเข้าไปเถอะ	
แล้วทุกอย่างมันจะส�าเร็จเองด้วยตัวของมันถ้าเราขยัน	
	 แล้วก็ขอให้ใช้ความรู้	ความสามารถของเราไปในทาง
สจุรตินะครบั	กข็อให้เจรญิรุง่เรอืงขึน้ไปทกุคนนะครบั	ส่วน
ผู้ที่ยังไม่ได้เรียนเลย	 “อาจารย์อยากจะเชิญชวนให้เข้ามา
เรียนโหราศาสตร์	 แล้วจะรู้ว่าวิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่งมงาย
นะครับ”	ส่วนใหญ่คนที่พูดว่า	“หมอดูคู่กับหมอเดา”	มัก
จะเป็นคนที่ได้ฟังเอาและไม่ได้เรียน	
	 เมื่อคุณได้มาเรียนแล้วคุณก็จะรู ้ว ่าจริง	 ๆ	 แล้ว	
โหราศาสตร์ไม่ใช่หมอดูหรือหมอเดานะครับ	 เป็นหลัก
เหตผุล	เป็นหลักสถติทิัง้นัน้นะครบั	แล้วคุณจะเปล่ียนความ
คิดได้	
	 สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	ฯ	มวีชิาให้เรยีนมากมาย
นะครบั	ครบูาอาจารย์กน่็ารกัอบอุน่	มาเถอะครบั	อยากจะ
เชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาสัมผัสนะครับ	 ในเร่ืองวิชาความ
รู้และความรู้สึกที่ดี	ๆ	ต่อกัน	ท่านจะรู้ว่ามาเรียนที่สมาคม
โหร	ฯ	แล้วอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัวครับ	•

อาจารย์จะพยายามท�าให้สมาคมมีที่ของตัวเอง

มีโรงเรียนของตัวเอง” มีสถานที่โดยไม่ต้องไปเช่า

สถานที่อื่น อยู่เป็นของตัวเองเลย มีชั้นเรียนเยอะ ๆ 

เป็นหลักแหล่ง มีออฟฟิศที่เป็นของตัวเองเลย

ไม่ต้องไปหาสถานที่สอนในสถานที่อื่น ๆ
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ขดุกรคุอลมัน์เก่า
โดย	โหราจารึก

พยำกรณ์ โชคชำตำ
ของ

สมำคมโหรแห่งประเทศไทย
โดย  ทิพญำณ

	 อาศัยขณะที่	 ส.ห.ท.	 ได้ถือก�าเนิดโดย	 ผู้เริ่มการได้จัด
ส่งผู้แทน	คือ	
	 	 1.	 ม.จ.	เจริญศุขโสภาคย์	เกษมสันต์
	 	 2.	 พระยาบริรักษ์เวชชการ
	 	 3.	 พระยาประสงค์สรรพการ
	 	 4.	 พระยาอาณาจักรบริบาล
	 รวม	 ๔	 ท่านไปขออนุญาตจดทะเบียนสามคม	 และผู้
แทนได้มีโอกาสลงนามค�าขอ	 ต่อหน้าเจ้าพนักงานแผนก
สมาคม	พระนครธนบรุทีีก่องต�ารวจสันตบิาล	เมือ่เวลามธัยม
กรุงเทพ	๑๑.๔๑	น.	วันที่	๒๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๐	ตรง
กบัวนัแรม	๒๗

ฯ๗	ค�า่	ปีกนุ	แล้วนัน้	ท่าน	จ.ส.	เกษมสนัต์	ถือว่า	
เป็นเวลาก�าเนิดของสมาคมอันแท้จริง	 เพราะได้กระท�า
นติกิรรมกับพนกังาน	เจ้าหน้าที	่ตามประมวลกฎหมาย	เวลา
ที่ได้รับอนุญาตก็ดี	 เวลาที่ได้เปิดป้ายสมาคมก็ดี	 เป็นแต่
พิธีการอย่างหนึ่ง	 หาใช่เวลาก�าเนิดไม่	 โดยเหตุน้ีท่านจึงได้
ผูกดวงสายนะขึ้น	 ใช้เขียนเรื่องน�าชมราศีจักรไว้อย่างหนึ่ง		

แล้วส่งมาให้ข้าพเจ้าพยากรณ์	โชคชาตาของสมาคม		เพือ่จะ
ได้รูก้นัไว้ว่า		ท่วงทขีองสมาคมนีจ้ะมปีมดปีมด้อยอย่างไรบ้าง		
ถ้ามีปมดีจะได้ส่งเสริมและตรงกันข้าม	 ถ้ามีปมด้อยจะได้
พยายามป้องกันไว้	 ในการพยากรณ์นี้ข้าพเจ้าจะไม่ลืมคติที่
ว่า		แม้เส้นผมอันน้อยของเราเอง		ก็ยังอาจบังภูเขาไว้ได้ทั้ง
ลูกฉนัใด	ความล�าเอยีงใจกจิทีข้่าพเจ้าเป็นเจ้าของร่วมอยูด้่วย
นี้	ก็อาจบังความจริงไว้ได้อย่างมากมายฉันนั้น
	 การที่ได้เลือกเอาวันที่	กล่าวนี้เป็นมงคลท่านผู้เลือกจะ
ได้	 คิดเห็นอย่างไรบ้าง	 ข้าพเจ้าไม่ทราบ	 แต่เมื่อได้สังเกตดู
โดยพลการแล้วเห็นว่า	 ในวันน้ันมีนิมิตต์ที่ท�าให้สะกิดใจอยู่
อย่างหนึง่		ถ้าไม่เรยีกว่าแปลกประหลาดนมิติต์	นีค้อื	เป็นวนั
ชมุนมุของหลวงชอีย่างแน่นหนามากกว่าปกต	ิ	แต่ไม่เหมอืน
กบัวนัมาฆบชูาจาตรุงค์สนันบิาต	โดยวนันัน้เป็นวนัจนัทร์	(จ)	
ขึ้นเจ็ดค�่า	(จ)	เดือนเจ็ด	(จ)	นอกจากนี้ก็ได้จากท่านที่เป็นผู้
แทนคือ	 หม่อมเจ้า	 (จ)	 เจริญ	 (จ)	 และท่านปีจอ	 (จ)		
ข้าราชการบรรดาศักดิ์ชั้นพระยา	 ชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่า	
(๓จ)	อาณาจักร	และในที่สุดก็ท่านผู้เลือกวัน	ซึ่งคงไม่มีใคร
นอกจากท่านที่ใช้นามปากกาว่า	 จันทรสาร	 (จ),	 นี่แหละที่
ข้าพเจ้าว่าเป็นวันชุมนุมหลวงชี	 แม้วันจันทร์ช้างไทยถือว่า
เป็นวันอุบาทว์ส�าหรับปี	พ.ศ.	๒๔๙๐	นี้	ท่านหลวงชีทั้งปวง
ก็คงบ�าบัดผัดเป่า	ให้ร้ายกลายเป็นดีไปได้.
	 ข้าพเจ้าได้ทราบว่านโยบายที่สมาคมน้ีได้หมายมั่นปั้น
มือจะปรับปรุงให้เข้าสู่มาตรฐาน	 มีการค�านวณสุริยยาตร	
สร้างปตทิินโหรให้ถูกต้อง	เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกันทัว่พระราช
อาณาจักร	 อยู่อย่างหน่ึง	 และก็มีอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับการ
ค�านวณ	เจ้าเสยีใจจะแจ้งให้ทราบว่า	ค�าพยากรณ์ของข้าพเจ้า
บ่งไปในทางไม่ส�าเร็จ	เพราะลัคน์สถิต	ณ	๒๘	องศา	๕๗.๔๕	
ลิปดา	(ใกล้	๒๙	องศา)		แห่งราศีสิงห์	ในองศานี้ท่านชารูเบ็ล	
ได้วาดภาพปริศนาพยากรณ์ไว้เป็นรูป	 “	 เครื่องค�านวณ	
จ�านวนมากหลายวางเกลื่อนอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่ง	 พร้อมด้วย
กระดาษขาวอนัว่างเปล่าแผ่นใหญ่	แบอยูอ่กีแผ่นหนึง่	“		อนั
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ความหมายของภาพนี้แปลว่า	 สมาคมนี้ประกอบด้วยผู้เริ่ม
การ	ที่สามารถค�านวณเลขคณิตได้สูงเหนือปุถุชนสามัญ	แต่
มนัมอีะไรทีท่�าให้สงสยัสนเท่ห์อยูว่่า	การทีจ่ะด�าเนนินโยบาย
อันมีเกียรติ	 เช่นนั้น	อาจจะต้องล้มเหลว	 เพราะจิตต์ใจของ
สมาชกิ	จะถกูชกัน�าให้ไปสูก่จิการอย่างอืน่	ซึง่โดยสภาพของ
สมาชกินัน้ไม่มคีวามสนัทดัอยู	่และในทีส่ดุกจ็ะไม่ได้บรรลผุล
สมหมาย.
	 แต่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะกล่าวว่า	 ถึงแม้เรามีท่วงที
จะเสียทางด้านค�านวณ	 เราก็มีท่วงทีท่ีจะได้บรรลุผลเลิศใน
ทางอื่น	 ซึ่งเราอาจมิได้คาดหมายไว้ว่า	 ให้เป็นนโยบายของ
สมาคม		ข้าพเจ้าเดาเอาเองว่าน่าจะเป็นทางด้านแง่คดิ		หลกั
พยากรณ์หรือปรัชญาของโหร	รวมทั้งอื่น	ๆ	ที่ไม่ต้องใช้วิชา
ค�านวณอนัสงูสดุ	เพราะตามต�าหรบัทีท่่านเซฟาเรียล		ได้แปล
มาจากหนงัสอื	ลาโวลสั	เฟร่า	ซึง่ใช้องศาของกลุม่ดาวประจ�า
ราศี	 ภายหลังที่ได้เอาเกณฑ์ประจ�าปี	 หักออกเสียจากองศา
สายนะแล้ว	ลัคน์คงตกอยู่ที่	๘	องศา	๔๑	ลิปดา	๕๔	ลิปดา	
แห่งราศีสิงห์ของกลุ่มดาว	 ในองศานี้ภาพปริศนาพยากรณ์
เป็นรูป	 “รัศมีฉายเป็นวงอยู่รอบก้อนเมฆก้อนหนึ่ง	 ภายใน
ใจกลางของรศัม	ีปรากฏว่าเป็นเปลวไฟรปูสามเหลีย่ม	กบัมดี
วงตาดวงหนึ่งอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมนั้น	 “ท่านเซฟาเรียล		
ได้แปลความหมายไว้ว่า	 ผู้เร่ิมการเป็นผู้มีสภาพอันสูงด้วย
เกียรตภิูมิ		ประกอบด้วยเจตนารมณ์	อันสามารถ	ซึ่งโดยการ
นั้นจะบรรลุส่ิงท่ีปรารถนาในศิลปอันรุ่งโรจน์	 เป็นที่ปรากฏ
เด่นชัดขึ้นได้ถึงบางข้ัน	 และจ�าท�าให้เกิดความแจ่มกระจ่าง
ในวัตถุ	ตามสภาพของเจตนารมณ์ด้วยเช่นกัน	อันจิตต์ใจนั้น
เที่ยงธรรม	 ชวนขวายและพานภูม	 มีหวังและเปี่ยมไปด้วย
ความปรารถนารนุแรง		ในอนัทีจ่ะได้มาซึง่เกยีรติอนัมค่ีา		จะ
มคีวามรอบรู	้	แม้มใิช่โดยทางตรรกวทิยา	แต่กน็บัว่าเป็นแก่น
สารและถกูต้องจรงิแท้เสมอ	เป็นองศาของความขะมกัเขม้น.
	 โดยทัว่ไปเมือ่มลีคัน์อยูร่าศสีงิห์		แสดงว่าท่านผูร้วมการ
ส่วนมากมีนิสัยดี	 รอบรู้ในปรัชญา	 เผื่อแผ่และการุณย์	 ทั้ง
ท่าทางก็ภาคภูมิด้วย	 แต่เป็นธรรมดาของลูกสิงห์มักถือเอา
ความอิสรเสรี		และมักแสดงกิริยาอาการโดยชอบพูดโผล่ง	ๆ 		
ตรงไปตรงมาคอยแหย่โน่นนดิ	สะกดินดิหน่อย	ทัง้มกัจะอวด
โม้อ้างความวเิศษของตนอยูเ่นอืง	ๆ 	ท่านเป็นผูม้หีวัง	มศีรทัธา
และขนัติอย่างแรงกล้า	เมือ่ใดความเหน็อกเหน็ใจ		หรอืความ
ใฝ่ใจของท่านสุกฮือชิ้น	 เมื่อนั้นท่านจะทุ่มเทพลังงานและ
ปล่อยชีวิตชีวังทั่วสังขาร	 ออกอย่างเต็มสตีม	 ท่านที่มีความ
หวังดีต่อมนุษย์ชาติ	มีใจเป็นกุศล	กตัญญูกตเวที	ขวนขวาย	

ตัง้ใจปฎิบตัิชอบพยายามประกอบกจิให้เหมาะกบักาลเทศะ		
ช่างคิดช่างอ่าน	และมีความรอบรู้มาก	ชอบเป็นใหญ่เป็นโต	
และบรหิารกจิการมกัจะได้รบัความนบัหน้าถอืตาและยกย่อง
ให้เป็นผูน้�าในกจิการของท่าน	ตามปรกตท่ิานมอีารมณ์ด	ีแม้
บางครั้งบางคราวเม่ือท่านเหน็ดเหน่ือยหรือหัวเสียมากเกิน
ไป	ก็อาจน้อยใจหรือฉุนเฉียวบ้าง	แต่ก็พร้อมจะให้อภัยและ
ไม่ยึดเหนี่ยวให้ยืดเยื้อไปนาน	 ความคิดของท่านสูง	 มีท่าจะ
ได้รบัความกรณุาอยูเ่สมอและเมือ่นาน	ๆ 	ไปกจ็ะเป็นโชคลาภ
อันดี	ถ้าท่านได้รับเลือกให้บริหารกิจการ	ความส�าเร็จจะพึง
มีมาอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย
	 ลัคน์เป็นจตุษโกณกับพฤหัสบดี	ดังเกษตรของราศี	ธนู
ทวารเรื่องที่	๔	(บ้าน)	และราศีมีนทวารเรืองที่	๘	(ทรัพย์ของ
ผูอ้ืน่)อยูใ่นราศีพฤศจกิเรือ่งที	่๓	(ความคดินกึสงัหรณ์ใจ)	เป็น
เหตุให้ท่านผู้เริ่มการนึกอึดอัดข้องใจในเรื่องสถานที่ตั้ง
สมาคมอยูม่าก	ทัง้นีเ้พราะขัดด้วยทนุทรพัย์	ซึง่ยงัไม่มหีวงัจะ
ได้จากผู้อื่น	 ขึงต้องอาศัยหอสมุดมหามงกฏราชวิทยาลัยไป
พลาง	 ถึงแม้ท่านผู้ครอบครองสถาน	ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนาประกอปด้วยความเมตตาอารีย์	 ได้ต้อนรับ
ขับสู้ด้วยน�้าใสใจจริงอยู่แล้วก็ตาม	 อันสุภาพชนพึงกระท�า	
ท่านผู้เริ่มการก็มิวายที่จะเกรงไปว่าจะเป็นการรบกวนและ
ท�าให้เส่ือมเสียผลประโยชน์ของสถานทีท่่านมากไป	ด้วยเหตุ
ฉะนั้นจึงจะเปิดให้สมาชิกใช้สถานที่โดยเสรีมิได้	 นอกจาก
จ�ากดั	แต่เพยีงเท่าทีจ่�าเป็นบางประการ	เฉพาะในเวลาสถาน
ที่ว่างเท่านั้น	
	 ลัคน์เป็นษัษโกณกับมฤตยู	 ในราศีมิถุนในเรืองที่	 ๑๐	
(เกยีรต)ิ	แสดงว่าท่านผู้เร่ิมการจะเป็นคนต้นคิด	แปลกเกลยีด
การเอาอย่างใครมักท�าตามความคิดเห็นของตน	 ใครจะว่า
หรือคิดอย่างไรก็ช่าง	จนเขามองเห็นว่าเป็นแกะด�าแต่ท่านก็
ไม่ถือสาอะไร	 ผลงานของท่านจะเปล่ียนไปโดยเร็ว	 ไม่ว่าดี
หรอืร้ายแต่หวงัว่าท่านจะน�าเอาความคิดเหน็	อย่างวเิศษและ
แปลกประหลาดมาเผยแพร่ให้ปรากฏขึ้นหน้าได้	 โดยไม่ใคร
คาดหมาย	ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติของท่านสืบไปในอนาคต
	 อาทติย์ตคันเกษตรผยูใ่นราศมีถุินเรอืนที	่๑๐(กมัมะและ
เกยีรต)ิ	ท�าให้ผู้เริม่การเป็นคนช่างคิดช่างอ่านยิง่ขึน้	และใฝ่ใจ
ในการศึกษาค้นคว้าเขียนเรื่อง	 สอนและแสดงปาฐกถามาก	
ทั้งเพิ่มความแน่นอนอีกว่า	 ท่านจะน�าเอาความส�าเร็จมาสู่
สมาคม	 ท่านจะได้รับความสรรเสริญเยินยอจากองค์การ 
ต่าง	ๆ	และมัจะได้รับเกียรติในการเลือกตั้งให้เข้าเช้าบริหาร
กิจการ	หรืออย่างน้อยก็ยกไว้เป็นที่ปรึกษาหารืออยู่เนือง	ๆ	
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ซึ่งท่านก็จะรับเอาไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเชื่อถือ	ที่มี
อยู่ในตัวท่านเสมอ	 แต่เพราะเหตุที่อาทิตย์กุมราหูเนื่องจาก
ทีไ่ด้พ้นสรุยิปุราคามาได้ไม่กีว่นั	และบงัจะเข้าสูจ่นัทรปุราคา
ในระยะเท่า	 ๆ	 กันข้างหน้าอีกท้ังเป็นจตุษโกณกับลัคน์ด้วย	
ข้าพเจ้าเกรงว่า	 ท่านจะหักโหมก�าลังดื่อไข้ส่วนนี้เกินไป	 จน
อาจเป็นเหตุให้หักล�าโค่นลงได้เฉพาะอย่างยิ่ง	 ในเดือน
พฤษภาคมกับพฤศจิกายนทุก	ๆ	ปี
	 กรรมการบรหิารได้ไม่พอเพราะป็นเกษตรของราศมิีถนุ
ทวารเรือนท่ี	 ๑๐	 (กัมมะ)	 และราศีกันย์ทวารเรื่อนท่ี	 ๒	
(ทรัพย์)	อยู่ในราศีมิถุนเรือนที่	๑๐	กุมมฤตยู	ส่วนหนึ่งของ
ค�าพยากรณ์คงไม่ต่างกับท่ีกล่าวแล้ว	 ในวรรคลัคน์เป็นษัษ
โกณกับมฤตยูนั้นเอง	 แต่นอกจากน้ังแสดงว่าท่านพร้อมอยู่
เสมอที่จะสืบเสาะค้นหาในสิ่งท่ีมีมาใหม่	 ๆ	 บางอย่างบาง
ประการ	หรอืถ้าจะพดูโดยทัว้ไปกค็อืไม่ว่าอะไรทีส่ดุตาสะดดุ
ใจท่านมาใหม่	 ท่านจะพึงต้องคว้าเอามาแทบทุกสิ่งก็ว่าได้	
อนึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความนึกคิดลึกซ้ึงคมคายและเฉียบแหลม
ในการตัดสินชี้ขาด	 เมื่อท่านเห็นส่ิงใดท่านก็รู้จักคุณค่าของ
สิ่งนั้นดี	 และตกลงใจได้ทันทีมิต้องพักเอามาไตร่ตรวนหรือ
วเิคราะห์วจิารณ์	ให้เข้าใจแจ่มแจ้งเสยีก่อนเพราะฉะนัน้	ท่าน
จึงเหมาะสมกับที่จะบริหารกิจการให้ดีได้	 ท่านน้ีฐานะและ
พื้นเดิม	 ..สามารถจะท�าให้บุคคล...เทศะในชีวิตได้	 	ท่านจะ
น�าความส�าเร็จมาสู่สมาคมในทางแสดงปาฐ	จัดพิมพ์หนังสือ
หรือเขียนเรื่องและท้ังในวิทยาการอันลึกลับอย่างใดอย่าง
หนึ่งด้วย	 แต่ทว่าต่างท่านก็มีงานอย่างอื่นที่จะต้องหาเล้ียง
อาตมาด้วยเหมือนกัน	 เพราะฉะนั้นการที่จะส่งเสริมให้
สมาคมก้าวหน้าไปสู่ความรุ่งเรืองได้โดยเร็วไว	 ก็จ�าเป็นต้อง
อาศยัความร่วมมือช่วยเหลอื	ของมวลสมาชกิของทุก	ๆ 	ท่าน
เป็นอันดีด้วย
	 โดยทีพ่ธุกมุมฤตยน้ัูน	แสดงว่าท่านกรรมการบรหิารจะ
ใช้จติใจไปในทางเป็นผูร้เิริม่	เป็นอิสระและแปลกกว่าธรรมดา
คือไม่สนใจในความผูกมัดรัดรึงหรือแบบอย่างประเพณีและ
ระเบียบแบบแผนของใครที่ได้วางไว้	คณะกรรมการนี้จะบุก
ป่าฝ่าดง	เบิกทางไปตามยถากรรมด้วยความเสรี	นี่แหละจะ
เป็นเครื่องหมายแสดงยี่ห้อของการน�าในทางนึกคิด	 และใน
ทางต้นคิด	อันเป็นเครื่องหมายของผู้มีปัญญา	แผนการและ
ความคิดเห็นของท่านนั้นใหญ่หลวง	รุดหน้าและเฉียบแหลม	
ซึ่งจะท�าให้บุถุชนชายหญิงมองเห็นกิจการของท่านเป็นเชิง
ว่า	ได้กระท�าไปด้วยความเคลิบเคลิ้ม	อันเป็นต้นเหตุที่จะน�า
มาซึง่โรจจติต์	อย่างไรก็ด	ีท่านมมีติรสหายมาก	เพราะมคีวาม
กรุณาและเห็นอกเห็นใจคนเป็นนิสัยประจ�าอยู่	 ทฤษฎีนี้

เหมาะส�าหรับการแต่งหนังสือและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร	์
และเหมาะส�าหรับเป็นผู้ต้นคิดด้วย
	 โดยที่พุธเป็นตรีโกณกับเนปจูน	 ตัวเกษตรร่วมของราศี
มีนเรือนที่	 ๘	 (ทรัพย์ของผู้อื่น)	 อยู่ในราศีตุลย์เรือนที่	 ๒	
(ทรัพย์)	 ท�าให้จิตต์ใจของท่านกรรมการมุ่งจะหาทรัพย์เข้า
สมาคม	 ด้วยการพยากรณ์	 รับจัดงานมงคล	 และเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ท่ียังลึกลับแอบแฝงอยู่ได้เป็นผล
ส�าเร็จ	 และวิทยาการนี้	 มักจะคล่ีคลายขยายตัวออกไป
เป็นการใหญ่	 เกินกว่าที่ใคร	 ๆ	 จะคาดหมายถึงอย่างยิ่ง	
เป็นต้นว่าอาจเขยิบไปถึงการบ�ารุงความสุข	 หรือบ�าบัดโรค
ด้วยการปลอบขวญั	หรือใช้กระแสไฟฟ้าแห่งความดงึดดูของ
อ�านาจจิตใจด้วยก็เป็นได้
	 สมาชิกทีส่มคัร	เข้ามาสมทบในตอนหลงัได้แก่จนัทร์ตวั
เกษตรของราศกีรกฎทวารเรอืนท่ี	๑๑	(มติร)	และเรอืนที	่๑๒	
(วนิาสะ)	อยูใ่นราศสีงิห์เรอืนที	่๑๒	และโดยทีจ่นัทร์เข้าทฤษฎี
กับพระเคราะห์อื่น	ๆ	มากมาย	สมาชิกเหล่านี้ก็ย่อมจะมีทั้ง
ที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่สมาคม	หลายอย่างหลายประการ	
ดังที่จะแยกกล่าวต่อไป.-
	 ๑.	ในสถานะทีจ่นัทร์เป็นษษัโกณกบัทศิเบือ้งบน	อาทติย์
และราหูในราศีมิถุนเรือนที่	 ๑๐	 (กัมมะ)	 จะเป็นผู้ท่ีเห็นอก
เห็นใจและนิยมชมชอบกับผู้เร่ิมการ	 และกิจหรือแผนการที่
บริหาร	 ท่านเหล่าน้ีจะให้ความสนับสนุน	 และให้ความช่วย
เหลือสมาคมเป็นอย่างดี	 ทั้งปล่อยความรู้ความสามารถให้
อย่างไม่มีอั้น	 ในทางกลับกัน	 ท่านก็จะได้ผลตอบแทนอย่าง
คุ้มค่า
	 ๒.	ในสถานะที่จันทร์เป็นษัษโกณกับเน็ปจูน	ตัวเกษตร
ร่วมของราศีมีนทวารเรือนที่	๘	(ทรัพย์ของผู้อื่น)	อยู่ในราศีตุ
ลย์	 เรือนที่	 ๒	 (ทรัพย์)	 จะเป็นผู้ที่มีคุณภาพและได้รับ
ประโยชน์	เหมือน	ๆ 	กับที่ได้กล่าวมาแล้ว	ในวรรคพุธเป็นตรี
โกณกับเน็ปจูนนั้น
	 ๓.	 ในสถานะที่จันทร์กุมเสาร์	 จะเป็นผู้มีความเฉลียว
ฉลาดรอบตัว	เป็นที่นิยมของคนทั่วไป	ความวัฒนาถาวรของ
สมาคมข้ึนอยู่แก่ท่านเหล่านี้	 คราวใดท่ีท่านให้คุณก็เป็นผล
เลิศ	คราวใดที่ท่านให้โทษก็จะเป็นผลร้ายแก่สมาคมยิ่งนัก
	 ๔.	 ในสถานะที่จันทร์เป็นตรีโกณกับศุกร์	 ซ่ึงเป็นตัว
เกษตรของราศตีลุย์ทวารเรอืนที	่๓	(ความคดิ)	และราศพีฤษภ
เรอืนที	่๙	(วิชาชีพ)	อยูใ่นราศีพฤษภเรอืนที	่๙	นัน้เอง	จะเป็น
ผู้ท่ีคล่ังในวิชาโหราศาสตร์มากไป	 จนคู่สมรสปล่อยปละ
ละเลยไม่เอาเอาใจ	จนอาจเป็นเหตใุห้เกดิความระหองระแหง
ขึน้ในครอบครวัได้	พวก	๑.	จะเป็นผูท้ีน่�าเอาวชิาโหราศาสตร์



51

ไปใช้	 ในทางออกอุบายเรียกค่าสะเดาะเคราะห์	 ค่อนข้าง
รนุแรงบ้าง	น�าเอาลทัธเิปิดตลาดสมรส	คล้าย	ๆ 	กบัแบบของ
เมืองเรนโนมาใช้	ท�าให้ครอบครัวเขาระส�่าระสาย	อย่างร้าย
ถึงหย่าร้างกับคนนี้ไปดีกับคนโน้น	 ที่สุดถึงฆ่าตัวตายบ้าง
เป็นต้น	เพื่อเห็นแก่ลาภ	พวก	๑.	ท�าความยุ่งยากให้เกิดขึ้น
แก่ทรัพย์สินของสมาคมอีกพวก	๑.
	 ๕.	ในสถานะทีจ่นัทร์เป็นจตษุโกณกบัองัคาร	ตวัเกษตร
ของราศพีจิกิเรอืนที	่๓	(ความคดิ,	คนข้างเคยีง)	และราศเีมษ
ทวารเรอนที่	๙	(วิชาชีพ)	เป็นประอยู่ในราศีพฤศภเรือนที่	๙	
จะเป็นผู้ที่เป็นขม้ินกะปูนในทางวิชาบ้าง	 จะเป็นผู้ที่น�าเอา
วชิาโหราศาสตร์ไปใช้	ในทางทีไ่ม่ชอบด้วยจรรยามารยาทอนั
ดีงามบ้าง	มีความประพฤติขัดแย้งกับมติของสมาคมบ้าง	ก่อ
ความไม่สงบขึ้นในสมาคมบ้าง
	 คนอ่ืนนอกจากสามัญสมาชิก	 ท่ีจะมาเก่ียวข้องกับ
สมาคมฝ่ายหนึง่ได้แก่เสาร์	ตวัเกษตรของราศกีมุภทวารเรอืน
ที่	๗	 (คนอื่น)	และตัวเกษตรของราศี	มกรทวาร	 เรือนที่	๕	
(นักเรียน)	ทวารเรือนที่	๖	(เสมียนพนักงาน)	และโดยที่เสาร์
เข้าทฤษฎีกับพระเคราะห์อื่น	ๆ	มากมาย	เท่า	ๆ	กับที่จันทร์
มีอยู่	 	คนอื่น,	นักเรียน,	 เสมียน,	พนักงาน	ก็ย่อมจะมีทั้งที่
เป็นคณุและเป็นโทษแก่สมาคม	หลายอย่างหลายประการ	ดงั
ที่จะแยกกล่าวต่อไป.-
	 ๑.	 ในสถานะท่ีเสาร์เป็นษัษโกณ	 กับทิศเบ้ืองบน	 ราห	ู
และอาทติย์ตัวเกษตรของราศสีงิห์เรอืนที	่๑	(ลคัน์)	อยูใ่นราศี
มิถุนเรือนที่	๑๐	(กัมมะ)	จะเป็นผู้กระท�าหน้าที่ของเขาโดย
สุจริต	เป็นประโยชน์แก่สมาคมนี้มาก
	 ๒.	ในสถานะทีเ่สาร์เป็นษษัโกณ	กับเนป็จนู	ตวัเกษตรร่วม
ของราศมีนิทวารเรอืนที	่๘	(ทรพัย์ของผูอ้ืน่)	อยูใ่นราศตุีลย์เรอืน
ที	่๒	(ทรพัย์)	จะเป็นผูน้�าลาภมาด้วยตนเองหรือช่วยน�าลาภมา
ให้แก่สมาคม	ส่วนตนเองก็ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
	 ๓.	ในสถานะที่เสาร์กุมจันทร์	จะเป็นผู้ที่มีลักษณะเช่น
เดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ส�าหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามา
สมทบในตอนหลัง	๓
	 ๔.	ในสถานะท่ีเสาร์เป็นจตษุโกณกบัศุกร์	ตวัเกษตรของ
ราศีตุลย์ทวารเรือนที่	๓	(หนังสือ)	ราศีพฤษภเรือนที่	๙	จะ
เป็นผู้ที่ท�าความยุ่งยาก	 ในเรื่องทรัพย์สมบัติอันมีค่าเช่น
หนังสือให้แก่สมาคม
	 ๕.	ในสถานะที่เสาร์เป็นจตุษโกณกับอังคาร	ตัวเกษตร
ของราศีพฤศจิกเรือนที่	๓	(คนข้างเคียง)	และราศีเมษทวาร
เรือนที่	 ๙	 (ครู)	 อาจก่อความไม่สงบสุขขึ้นแก่ครู,	 นักเรียน,	
เสมียนพนักงานและคนที่มาติดต่อ	 เช่น	 เป็นปากเสียงหรือ

อาฆาตมาทร้ายกันเป็นต้น
	 คนอ่ืนนอกจากสามัญสมาชิก	 ที่จะมาเกี่ยวข้องกับ
สมาคม	อีกฝ่ายหนึ่งได้แก่มฤตยูตัวเกษตร	ร่วมของราศีกุมภ์
ทวารเรือนที่	 ๗	 (คนอ่ืน)	 กุมพุธอยู่ในราศีมิถุนเรือนที่	 ๑๐	
(เกยีรต	ิและกมัมะ)	และเป็นษัษโกณกบัลคัน์	ท่านเหล่านีแ้บ่ง
ออกได้เป็น	๒	ประเภท	คือ
	 ๑.	 เป็นคนใหญ่คนโต	 มีบรรดาศักดิ์สูงหรือมีต�าแหน่ง
หน้าที่ส�าคัญ	สามารถใช้อิทธิพลได้	 ในประการต่าง	ๆ	และ
เป็นมิตรอันดีของผู้เริ่มการ	ให้ความกรุณาช่วยเหลือสมาคม
นี้ในทุก	ๆ	สถาน	ที่ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ	ซึ่งสมาคม
นี้ย่อมส�านึกในบุญคุณ	และเทิดไว้ว่าเป็นผู้อุปถัมภ์หรือมีคุณ
ตามสมควร
	 ๒.	 เป็นผู้สนใจอยู่ในวิชาโหราศาสตร์บางท่านอาจมี
ความรู้ความสามารถ	 ยิ่งกว่าที่จะหาได้จากมวลสมาชิกเสีย
อกี	แต่โดยบทบญัญตัหิรอืข้อขดัแย้งอย่างใดอย่างหนึง่	มอิาจ
ที่จะเข้ามาร่วมวงเป็นสามัญสมาชิกได้เช่นพระภิกษุสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา	 หรือผู้ที่มีต�าแหน่งราชการอันต้องห้าม
เป็นต้น	 แต่ก็ไม่ขัดกับการที่ท่านจะสงเคราะห์สมาคมทาง
วิชาการ	 ระบายความคิดอ่านอันมีคุณค่าของท่านให้เป็น
ประโยชน์	ซึง่สมาคมกจ็ะต้อนรับท่านไว้ในทีป่รกึษา,	สมาชกิ
กิตติมศักดิ์หรือเทียบเท่า	เป็นการสนองคุณท่านสืบไป
	 ข้าพเจ้าได้พยากรณ์มาสมควรแก่หน้ากระดาษแล้ว	จึง
จะขอยุติลงด้วยค�าอ�านวยพรแก่สมาคม,	 มวลสมาชิกและผู้
อ่าน	ขอสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก	มพีระพทุธบารม	ีพระธรรม
บารมี	 พระสังฆบารมี	 และพระบารมีวิญญาณในพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกล้าฯ	เจ้าอยูห่วั	ผูเ้ป็นสมมตบิรมราชคร	ูจง
ปกป้องช่วยอภิบาลรักษา	 อย่าให้มีเหตุเภทภัยอันใดเกิดขึ้น	
แล้วจงได้สนับสนุนจุนเจือให้มวลสมาชิกและผู้อ่านทั้งนี	้
มีอายุมั่นขวัญยืน	ประสพแต่ความสงบสุขและความรุ่งโรจน์
ทุกเมื่อเชื่อวันเทอญ.
---------------------------
ท่านผู้มีอุปการะแก่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย
๑	สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	วชิรญาณวงศ์
๒	พระธรรมวโรดม		 วัดสระเกศ
๓	พระธรรมปาโมกข์	 วัดบวรนิเวศน์
๔	พระศรีสัจจญาณมุนี	 วัดสุทัศน์
๕	พระภัททมุนี	 	 วัดทองธรรมชาติ
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	 ในการอ่านพยากรณ์สาร	 ท่านจะพบเห็นดวงราศีจักร	
หรือเรียกว่าดวงชาตา	ปรากฏอยู่ในหนังสือเนือง	ๆ 	และก็จะ
มีประโยชน์อะไร	เมื่อท่านที่สนใจเห็นแล้ว	ก็หาความเข้าอก
เข้าใจมไิด้	เพราะฉะนัน้ในฉบบัประถมฤกษ์นี	้ข้าพเข้ารูส้กึว่า
มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่	ทีจ่ะต้องโอกาสนีเ้ชญิ	ให้ท่านเทีย่วชม
ราศีจักรฝ่ายสายนะ	ซึ่งโดยความถนัดของข้าพเจ้าดีกว่าฝ่าย
อืน่	กพ็อทีจ่ะแนะน�าให้ท่านทราบ	ว่าอะไรเป็นอะไรได้	ทีเ่รยีก
ว่า	 “สายนโหราศาสตร์”	 น้ัน	 ข้าพเจ้าหมายความว่า	
“โหราศาสตร์แบบฝรั่ง”
	 ก่อนอื่น	 ขอแนะน�าให้ท่านรู้จักเครื่องหมาย	 ซึ่งเราใช้
เขียนลงไปในราศีจักร	 ฝ่ายสายนะ	 จะเป็นดวงก�าเนิด	 ดวง
ฤกษ์	 ดวงยาม	 หรือดวงแสดงเหตุปรากฏการณ์บนฟากฟ้า
อย่างไรกต็าม	กค็งใช้วธิเีดยีวกนัทัง้สิน้	เครือ่งหมายทีใ่ช้เขียน
แทนราศี	พระเคราะห์และแจ้งอาการโคจรของพระเคราะห์	
ตามที่ใช้กันอยู่เป็นปกตินั้น	มีแสดงอยู่ในตารางรูปที่	๑.
รูปที่	๑.	
อันนี้ข้ามรูปนะคะ

น�ำชมรำศีจักร
ฝ่ำยสำยนโหรำศำสตร์

โดย จ.ส.เกษมสันต์

	 อาทิตย์กับจันทร์	 เป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างไม่ใช่ดาวพระ
เคราะห์	 มีความส�าคัญยิ่งกว่าแต่ก็อนุโลมว่า	 อยู่ในพวก
เดียวกันกับดาวพระเคราะห์
	 พลูโต	เป็นดาวพระเคราะห์ที่เพิ่งได้ค้นพบกันมาใหม่	ๆ 	
โหรต่าง	 ๆ	 ยังไม่รู้จักนิสสัยว่าจะมีอิทธิพลให้คุณและโทษ
อย่างไรบ้างนกั	ต่างคนก�าลงัเฝ้าสงัเกตอยูอ่ย่างใกล้ชดิ	เมือ่ผู้
ใดมีความเห็นว่า	 มีอิทธิพลให้คุณให้โทษอย่างน้ันอย่างน้ี	 ก็
เขียนเครื่องหมายอันประกอบด้วย	 วงกลม	 กึ่งวงกลมและ
กางเขน	ฯลฯ	ผสมผสานกันเป็นรูปต่าง	ๆ	ตามนัยแห่งความ
หมายของสาขาทางด้านลึกลับ	(Esoteric)	แต่เมือ่ต่างคนต่าง
มีความเห็นไปคนละทางสองทาง	 เครื่องหมายของพลูโตจึง
ได้มีผู้ที่ประกอบขึ้นใช้หลายรูป	 ที่น�ามาแสดงไว้ในตารางนี้
เป็นรูปหนึ่ง	 ซึ่งก�าลังใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในวงการของ
โหรผู้น�า	ข้าพเจ้าคดิว่า	ไม่มีความหมายลกึลับอนัใด	นอกจาก
เอาอักษร	P	กับ	L	มาผสมเป็นตัวเดียวกันใช้ไปพลางเท่านั้น
	 ราหูกับเกตุ	 ทางสายนะโหราศาสตร์	 ซึ่งเหมือนกับ
ดาราศาสตร์น้ัน	 ไม่ใช่ดาวพระเคราะห์	 แต่เป็นจุดที่วิถีทาง
โคจรของดวงจันทร์	 ตัดกับเส้น	 (ที่ถูกเป็นแผ่น)	 เล็งจาก
ใจกลางของโลก	 ไปที่ใจกลางของดวงอาทิตย์	 ราหูเป็นจุดที่
วถิทีางโคจรของดวงจนัทร์	ผ่านจากแลตจิูด๊ใต้ของเส้นเลง็ไป
เหนือ	 ส่วนเกตุซึ่งอยู่ตรงกันข้ามก็คือ	 เป็นจุดที่วิถีทางโคจร
ของดวงจันทร์ผ่านจากแลติจู๊ดเหนือของเส้นเล็งไปใต้	 โดย
เหตุฉะนี้เมื่อมีสุริยุปราคา	 คือ	 ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์	 จะ
ปรากฏในราศจัีกรว่า	ดวงจนัทร์อยูร่่วมกบัดวงอาทิตย์	มอีงศา
แห่งลองติจู๊ดของเส้นเล็ง	ห่างจากราหูหรือเกตุภายใน		๑๕°	
๑๕’	 ในเมื่อองศาแห่งแลติจู ๊ด	 ของเส้นเล็งน้อยกว่า	 ๑°	
๒๓’และเมื่อมีจันทรุปราคา	 คือเงาโลกทับดวงจันทร์	
เนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างโดยตัวเอง	หากแสงที่เรา
เห็นเป็นแสงที่ฉายไปจากดวงอาทิตย์	 จะปรากฏในราศีจักร
ว่า	 ดวงจันทร์อยู่ตรงกันข้าม	 หรือที่เรียกว่าเล็งกันกับดวง
อาทติย์	มอีงศาแห่งลองตจิูด๊	ของเส้นเลง็ห่างจากราหหูรอืเก
ตายใน	๙°	 ๑๕’	 ในเมื่อองศาแห่งแลติจู๊ด	 ของเส้นเล็งน้อย
กว่า	๐°	๕๒’	แม้องศาแห่งลองยิจู๊ดกับแลติจู๊ด	จะมากกว่าที่
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กล่าวแล้วบ้างเล็กน้อย	สุริยุปราคากับจันทรุปราคา	ก็อาจมี
ขึน้ได้เหมือนกัน	แต่ทว่าไม่แน่นอนเสมอไป	ทีเ่รยีกว่าเส้นเลง็
นี้ความจริงเป็นแผ่นสมมติ	 ที่เชื่อมต่อศูนย์กลางโลกเข้ากับ
ศูนย์กลางดวงอาทิตย์	เพื่อให้รู้ระดับ
	 ป๊ารฺต	อ๊อฟ	ฟอรฺ	จูน	เครื่องหมายนี้ทางดาราศาสตร์	ใช้
แทนโลก	 แต่โหราศาสตร์	 ใช้หมายความว่า	 เป็นจุดที่ไวต่อ
ความรู้สึกจุดหนึ่งซ่ึงอยู่ห่างจากลัคน์เท่ากันกับ	 ที่จันทร์อยู่
ห่างจากอาทติย์	วดัโดยองศาแห่งลองยจิูด๊ไปตามราศจีกัร	จดุ
นี้โหรบางคนก็ให้ความสังเกตว่า	มีอะไรท�าให้เจ้าชาตาได้รับ
ผลดร้ีายอยูต่รงนัน้	บางคนทีย่งัไม่สพใจกไ็ม่ใช้เลยและกม็บีาง
คนทีอ่ยูใ่นความสงสยัไม่ใช้ท�าอะไรแต่ก็ลงในราศจีกัรเพือ่เอา
ไว้สังเกต	 ว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนเก่ียวกับจุดน้ีบ้างหรือไม	่
นอกจาก	ป๊ารต	อ๊อฟ	ฟอร	จูน	(ส่วนของลาภ)	ก็ยังมีจุดไวต่อ
ความรู้สึกอีกหลายอย่าง	เช่น	ป๊ารต	อ๊อฟ	ค็อมเมอรฺส	(ส่วน
ของการค้า)	เลอรฺว	(ความรัก)	แฟเตลิติย์	(ฆาฏ)	คาดัสโตรฟี่
ย์	(พิบัติ)	และ	ทรีเชอรีย์	(ประทุษฏร้าย)	เป็นต้น	ซึ่งนัยว่ามา
จากอาหรับแต่ทั้งนี้	นอกจาก	ป๊ารฺต	อ๊อฟ	ฟอรฺ	จูน	แล้ว	ก็
มิได้ใช้กันแพร่หลาย	 ถ้าขืนใช้กันทุกตัว	 ในราศีก็จะไม่มีที่
บรรจุ	เครื่องหมายนี้	ในทางพยากรณ์	ก็อนุโลม	เสมือนหนึ่ง
เป็นดาวพระเคราะห์ด้วย
	 อาการโคจร	อาทิตย์	 จันทร์	กับป๊ารฺต	อ๊อฟ	ฟอรฺ	 จูน	
โคจรรุดหน้า	 คืออุตราวรรตหรือกลับทางกับนาฬิกาไปทาง
เดียว	ราหูกับเกตุ	 โคจรถอยหลัง	คือทักษิณาวรรตหรือตาม
ทางนาฬิกาไปทางเดียวเป ็นนิรันดร	 จึงไม ่ต ้องเขียน
เครื่องหมาย	แจ้งอาการโคจรประกอบ	ส่วนพระเคราะห์อื่น	
นอกจากนัน้	กโ็คจรรุดหน้าไปอย่างอาทติย์กบัจนัทร์	เป็นปกติ
อยู่เหมือนกัน	 แต่โดยท่ีมีวิถีทางโคจรเวียนรอบดวงอาทิตย	์
เหมอืนกบัตวัโลกทีเ่ราอาศยัอยู	่ต่างวนัแต่มปีรมิณฑลเลก็กว่า
บ้าง	ใหญ่กว่าบ้าง	เมื่อไปถึงที่บางแห่งในจักรราศี	เราผู้อยู่ใน
โลกนี้กลับเห็นไปว่า	 พระเคราะห์บางดวงโคจรถอยหลัง	
เหมือนกบเมื่อเรานั่งอยู่บนรถคันหนึ่ง	ที่แล่นแซงขึ้นหน้ารถ
อีกคันหนึ่งไป	แล้วก็ปรากฏแก่ตาเราว่ารถคันนั้นลอยห่างไป
ข้างหลงัเราทกุๆขณะฉะนัน้ในทีเ่ช่นนีก้ใ็ช้เครือ่งหมาย	‘พกัร’	

แปลว่า	 ถอยหลัง	 ก�ากับที่ท้ายองศาของพระเคราะห์ซึ่ง
ปรากฏแก่ตาว่าเป็นเช่นนัน้	ครัน้เมือ่โคจรไปถงึทีอ่กีแห่งหนึง่	
ก็อาจปรากฏแก่ตาเราว่าพระเคราะห์นั้นหยุดอยู่กับที่	 เมื่อ
เป็นเช่นนีก้เ็ขยีนเครือ่งหมาย	‘มล’	แปลว่าหยดุ	ก�ากบัไว้เป็น
ที่สังเกต	แท้ที่จริงก็เกือบไม่ใช้กันเลย	เพราะไม่มีการหยุดนิ่ง
อย่างจริงจังนานนัก	 ครั้นต่อมาเมื่อโคจรไปถึงที่อีกแห่งหนึ่ง
กป็รากฏว่า	พระเคราะห์นัน้โคจรรดุหน้าไปเป็นปกต	ิในทีเ่ช่น
นี้ในราศีจักรก็ปล่อยไว้เฉย	ๆ 	ไม่ต้องเขียนอะไรประกอบ	แต่
ในปฏิทิน	เขาลงเครื่องหมาย	‘เสริด’	แปลว่ารุดหน้า	ก�ากับ
ไว้เฉพาะในวันเปลี่ยน
	 ส�าหรับเครื่องหมายอื่น	ๆ	นอกจากนี้	แจ้งชัดอยู่ในตัว
แล้ว	ถ้าไม่จ�าเป็นต้องอธิบายอะไรอีก
	 เมื่อท่านรู้จักเครื่องหมายในรูปที่	๑	ดีแล้วต่อนี้ก็จะน�า
ท่านไปให้รู้จักดวงราศีจักร	แต่ยังจะไม่พูดถึงวิธีสร้างหรือผูก
ในชั้นนี้	 เพราะจะท�าให้เลอะเลือนมากไปกว่าวัตถุประสงค	์
ต่อคราวหน้าฟ้าใหม่	จึงค่อย	ๆ	กล่าวต่อไปตามสมควร
	 ในที่นี้	 ข้าพเจ้าขอถือเอาราศีจักรชาตาของสมาคมโหร
แห่งประเทศไทย	รูปที่	๒	มาแสดง	ที่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นชาตา
ของสมาคมกเ็พราะในเวลาอตัรากรงุสยาม	๑๑.๕๙	น.	ซึง่คดิ
เป็นเวลามัธยมกรุงเทพฯ	๑๑.๔๑	น.	วันที่	๒๐	พฤษภาคม	
พ.ศ.	๒๔๙๐	ตรงกับณวัน	๒ฯ๗	ค�่า	ปีกุน		ข้าพเจ้าพร้อมด้วย
พระยาบรริกัษ์เวชชการ๑,	พระยาประสงค์สรรพการ	๑,	และ
พระยาอาณาจกัรบริบาล	๑,	ได้มโีอกาสลงนามขอจดทะเบยีน
สมาคม	ต่อหน้าเจ้าพนักงานแผนกสมาคมพระนคร-ธนบุรีที่
กองต�ารวจสันติบาล.
	 การทีเ่อาดวงราศจีกัรนีม้าเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัอธบิาย
ในยามทีค่่าจ้างบล๊อกมรีาคาแพงนั้น	ได้ประโยชน์มาก	จะให้
ประโยชน์ได้หลายอย่างคือ.-
	 (1)	เป็นส่วนหนึ่งแห่งประวัติการของสมาคม
	 (๒)	เป็นดวงชนิดที่ลักราศี	ค่อนข้างแปลกกว่าธรรมดา	
ซึ่งท่านอาจไม่มีโอกาสจะได้เห็นบ่อยครั้งนัก
	 (๓)	 ทิพยญาณ	 สหายคู่หูของข้าพเจ้าจะอาศัยใช้
พยากรณ์โชคชาตาของสมาคมทางสายนะโหราศาสตร์
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	 (๔)	ข้าพเจ้าเอง	คิดว่าจะน�าเอามาใช้เมื่อเขียนเรื่องวิธี
ผูกดวงราศีจักร	ฝ่ายสายนะในโอกาสต่อไปอีก
	 ฉะนัน้เมือ่รวมกบัทีจ่ะพาท่านเทีย่วชมข้าพเจ้ายงิทเีดยีว
ได้นกถึง	๕	ตัว.	
	 ราศีจักรฝ่ายสายนะ	มีความแยบคายดังจะกล่าวต่อไป
นี้.-
	 ตามในรูปที่๒	วงในเป็นรูปราศีจักรแบบไทย	ซึ่งท่านคง
ได้เคยเห็นมามากและรู้จักดีแล้ว	 ข้าพเจ้าไม่จ�าเป็นจะต้อง
ช่วยท่าน	แต่จะขอแนะน�าให้ท่านรูจ้กัเฉพาะดวงนอก	ซึง่เป็น
ราศจีกัรฝ่ายสายนะ	ดวงนีส้มมตว่ิาเป็นตวัโลกทีเ่ราอาศยัอยู่	
ตรงต�าบลที่คิดผูกขึ้น	คือ	กรุงเทพฯ	แลติจู๊ด	๑๓°	๔๕’	เหนือ
ลองยิจู๊ด	๑๐๐°	๓๐’	ตะวันออก	หรือคิดเป็นเวลา	๖	ชั่วโมง	
๔๒นาที	ก่อนกรีนิช	เพื่อสะดวกกับการค�านวณ	ไม่ได้ใช้แลติ
จู๊ด	๑๓°	๔๔’	๓๐เหนือ	ลองยิจู๊ด	๑๐๐°	๒๙’	๓๓	ตะวันออก
หรือคิดเป็นเวลา	๖	ชั่วโมง	๔๑	นาที	๕๒.๒	วินาทีก่อนกรีนิช	
คือพระปรางวัดแจ้ง	อย่างที่กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือใช้อยู่.
			การดูดวงราศีจักร	ส�าหรับต�าบลที่อยู่ทางซีกเหนือของโลก
อย่างประเทศไทยนี	้ท่านให้ผนิหน้าไปสูท่ศิใต้แล้วยกดวงราศี
จกัรต้ังขึน้เหมอืนส่องกระจก	ให้ทีห่มาย	‘๑๒	น.’	ช้ีขึน้ไปบน
ฟ้าเรียกว่า	ทิศเบื้องบน	หรืออุปริมทิศ	(M.C	Medium	Co-
eli,	Midheaven,	Upper	Meridian,	Zenith)	ที่หมาย	‘๒๔	
น.’	 ชี้ลงไปเบื้องล่าง	 เรียกว่า	 ทิศเบื้องล่าง	 หรือเหฏฐิมทิศ	
(Nadir,	Lower	Meridian)	ที่หมาย	‘ขึ้น’	ชี้ไปทางทิศตะวัน
ออก	 เรียกว่าลัคนา,	 ลัคน์,	 ทิศตะวันออก	หรือ	 ปุรัตถิมทิศ	
และบูรพา(Asc.	Ascendant,	East)	เป็นที่	ๆ 	ดวงตะวัน	ดวง
จันทร์และดาวขึ้นที่หมาย	 ‘ตก’	ชี้ไปทางทิศตะวันตก	 เรียก
ว่าทิศตะวันตกหรือปัจฉิมทิศ	 และประจิม(Desc.	 Descen-
dant,	West)	กับน่าจะเรียกว่า	ปวลัคน์	ได้ด้วยกระมัง	เป็น
ที	่ๆ 	ดวงตะวนั	ดวงจนัทร์และดาวตก	ดงันีเ้ส้นทีผ่่านระหว่าง	
‘ข้ึน-ตก’	 ก็คือเส้นขอบฟ้า(	 Horizon)	 เม่ือพระเคราะห์อยู่
เบื้องบนก็มองเห็นได้	เว้นแต่แสงแดดพร่าหรือเมฆบัง	ส่วนที่
อยู่เบื้องล่าง	จะเห็นไม่ได้เลย	เส้นตรง	‘๘	น.,	๑๐	น.,	๑๔	น.,	
๑๖	น.,	๒๐	น.,	๒๒	น.,	๒	น.,	๙	น.’	เป็นเส้นนอกเวลาอยู่
ในระหว่างช่องเวลา	เรียกว่า	เรือนที่	๑,	เรือนที่	๒	ฯลฯ	ตาม
ตัวเลข
	 การนับเวลาที่เราได้เริ่มใช้กันมาแต่เก่าก่อนได้ถือเอา
ต�าแหน่งแห่งที่ของดวงอาทิตย์เป็นหลัก	 เรียกว่าเวลาแดด	
(Apparent	Time)	ดวงราศีจักรนี้เสมือนหนึ่งหน้าปัตรแห่ง
นาฬิกาแดดนั้น	 และเป็นแผนท่ีแจ้งต�าแหน่งแห่งของพระ
เคราะห์กับราศี	ในขณะที่ผูกดวงขึ้นไว้นั้นด้วย

ราศีพระเคราะห์ทั้งปวงอยู่ภายนอกโลกตามที่เป็นจริง	 ส่วน
เส้นขอบฟ้ากับเส้นเวลา

                            

ราศีจักรชาตา
ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย

            
	 เม่ือดวงอาทิตย์ไปอยู่ที่ใด	 ก็เป็นเวลาเท่าน้ัน	 ๆ	 ติด
ประจ�าอยู่กับตัวโลก	ฉะนั้นเมื่อโลกหมุนนาฬิกา	เลข	‘๑,	๒,	
๓,	๔’	ฯลฯ	ถึง	‘๑๒’	ที่ทางอุตตราวรรต	ด้วยความเร็วราว	
๔	นาทีต่อ	๑	องศา		ก็พาเอาเส้นขอบฟ้ากับเส้นเวลาติดตาม
ไปด้วย	โดยประการฉะนี้	ต่างว่าเวลาผูกดวงเป็นเวลา	๖	น.	
และขณะนั้นตะวันก�าลังขึ้น	ลัคน์ในราศีจักรก็จะต้องอยู่ตรง
ดวงอาทิตย์	 และต่างว่าดวงอาทิตย์อยู ่เฉย	 ๆ	 ไม่มีการ
เคลื่อนไหว	เมื่อผูกดวงเวลา	๘	น.ต่อไปอีกเส้น	๘	น.	ก็จะอยู่
ตรงดวงอาทิตย์ดังน้ีต่อ	 ๆไปเป็นล�าดับ	 แต่ความจริงดวง
อาทิตย์ก็โคจรมาทางเดียวกันกับโลก	 หากว่าด้วยความเร็ว
เพียงวันละประมาณ	๑	องศาเท่านั้น.
	 ในขณะเดียวกันราศีจักรนี้ก็แจ้งให้ทราบด้วยว่า	 เมื่อ
ผกูดวงขึน้เส้นเวลาใด	ตกราศอีะไร	องศาเท่าใด	เช่นเดยีวกนั
กับพระเคราะห์ต่างอยู่ราศีอะไร	 องศาเท่าใดเหมือนกันครั้ง
แล้วกล็งไว้ตามต�าแหน่งแห่งทีใ่นดวงราศจีกัรนัน้	วธิเีขยีน	ใช้
เขียนจากทิศเบื้องบนลงมาหาเบื้องล่าง	 ทั้งด้านตะวันออก
และด้านตะวันตก	 ด้วยเหตุนี้	 หัวเครื่องหมายจึงหันไปทาง
ด้านท่ีเขยีนก่อน	เว้นแต่ราศีทีถ่กูอมซ่ึงใช้เขยีนหนัหวัขึน้	และ
ตั้งฉากกับศูนย์กลางวง
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	 บัดนี้หวังว่า	เมื่อท่านเห็นราศีจักรแบบสายนะ	ท่านจะ
เข้าใจความหมายว่า	อะไรเป็นอะไรได้แล้ว	แต่เพือ่ให้แน่นอน
ข้าพเจ้าขอซ้อมความเข้าใจกับท่านไว้อีกสักครั้งหนึ่งโปรดดู	
ดวงรูปที่	 ๒	 กับเครื่องหมายรูปที่	 ๑	 ตามที่ข้าพเจ้าจะแจ้ง
ให้ท่านทราบเป็นแห่ง	ๆ	ไป	ดังนี้.-

	 (๑)	 เส้นเวลาตะวันขึ้น	 ท่ีเรียกว่าลัคน์	 หรือลัคนา	
คือทิศตะวันออกเป็นทวารเรือนท่ี	 ๑	 (ตนุ)	 อยู่ที่	 ๒๘	
องศา	๕๗.๔๕	ลิบดาแห่งราศีสิงห์.
	 (๒)	เส้นเวลา	๔	น.	เป็นทวารเรือนที่	๒	(กฏุมพะ)	
อยู่ที่	๒๘	องศาแห่งราศีกันย์.
	 (๓)	เส้นเวลา	๒	น.	เป็นทวารเรือนที่	๓	(สหัสชะ)	
อยู่ที่	๒๙	องศาแห่งราศีตุลย์
	 (๔)	ราศีพฤศจิก	ถูกอมไว้ในเรือนที่	๓	(สหัสชะ)	ทั้ง
ราศี	เพราะดวงนี้ลัคน์ราศี
	 (๕)	เส้นเวลา	๒๔	น.	หรือเที่ยงคืน	คือทิศเบื้องล่าง
เป็นทวารเรือนที่๔	(พันธุ)	อยู่ที่	๐	องศา	๑๙.๗	ลิปดา
แห่งราศีธนู
	 (๖)	เส้นเวลา	๒๒	น.	เป็นทวารเรือนที่	๕	(ปุตตะ)	
อยู่ที่	๐	องศาแห่งราศีมกร	
	 (๗)	เส้นเวลา	๒๐น.	เป็นทวารเรือนที่	๖	(อริ)	อยู่ที่	
๒๙	องศาแห่งราศีมกร	
จงสังเกตดูว่า	(๖)	กับ	(๗)	อยู่ราศีเดียวกัน	
	 (๘)	เส้นเวลาตะวนัตก	ทีน่่าจะเป็นปรลคัน์หรอือปร
ลัคนา	คือทิศตะวันตกเป็นทวารเรือนที่	๗	(ปัตนิ)	อยู่ที่	
๒๘	องศา	๕๗.๔๕	ลิปดาแห่งราศีกุมภ์
	 (๙)	เส้นเวลา	๑๖	น.	เป็นทวารเรือนที่	๘	(มรณะ)	
อยู่ที่	๒๘	องศา	แห่งราศีมีน
	 (๑๐)	 เส้นเวลา	๑๔น.	 เป็นทวารเรือนที่	๙	 (ศุภะ)	
อยู่ที่	๒๙	องศา	แห่งราศีเมษ
	 (๑๑)	 ราศีพฤษภถูกอมไว้ในเรือนที่	 ๙	 (ศุภะ)	 ทั้ง
ราศี	เพราะดวงนี้รักราศี
	 (๑๒)	เส้นเวลา	๑๒	น.	หรือเที่ยงวัน	คือ	ทิศเบื้อง
บน	เป็นทวารเรือนที่	๑๐	(กัมมะ)	อยู่ที่	๐	องศา	๑๙.๗	
ลิบดาแห่งราศีเมถุน
	 (๑๓)	เส้นเวลา	๑๐	น.	เป็นทวารเรอืนที	่๑๑	(ลาภะ)	
อยู่ที่	๐	องศาแห่งราศีกรกฎ
	 (๑๔)	เส้นเวลา	๘	น.	เป็นทวารเรอืนที	่๑๒	(วนิาสะ)	
อยู่ที่	๒๙	องศาแห่งราศีกรกฎ
จงสังเกตว่า	(๑๓)	กับ	(๑๔)	อยู่ราศีเดียวกัน	

	 (๑๕)	เน็ปจูน	อยู่ที่	๘	องศา	๑๑.๘๓	ลิบดาแห่งรา
ศีตุลย์	 เรือนที่	 ๒	 (กุฏุมพะ)	 ก�าลังเดินถอยหลัง	 หรือ
พักร
	 (๑๖)	 ป๊ารฺต	 อ๊อฟ	 ฟอรฺจูน	 อยู่ที่	 ๑	 องศา	 ๕๑	 
ฟิลิปดาแห่งราศีพฤศจิก	เรือนที่	๓	(สหัสชะ)	
	 (๑๗)	พฤหสับด	ีอยูท่ี	่๒๑	องศา	๑๒.๕๕	ลบิดาแห่ง
ราศพีฤศจกิ	เรอืนที	่๓	(สหชะ)	ก�าลงัเดนิถอยหลงั	หรอื
พักร
	 (๑๘)	เกตุอยู่ที่	๒	องศา	๒๗.๓๘	ลิบดาแห่งราศีธนู	
เรือนที่	๔	(พันธุ)
	 (๑๙)	อังคาร	อยู่ที่	๓	องศา	๔๔.๕	ลิบดาแห่งราศี
พฤษภ	เรือนที่	๙	(ศุภะ)
	 (๒๐)	 ศุกร	 อยู่ที่	 ๗	 องศา	 ๒๒.๙	 ลิบดาแห่งราศี
พฤษภ	เรือนที่	๙	(ศุภะ)
	 (๒๑)	ราหู	อยู่ที่	๒	องศา	๒๗.๓๗	ลิบดาแห่งราศี
มิถุน	เรือนที่	๑๐	(กัมมะ)
	 (๒๒)	อาทิตย์	อยู่ที่	๔	องศา	๗	ลิบดา	๖	ฟีลิบดา	
แห่งราศีมิถุน	เรือนที่	๑๐	(กัมมะ)
	 (๒๓)	พุธ	อยู่ที่	๑๖	องศา	๑๓	ลิบดา	แห่งราศีมิถุน	
เรือนที่	๑๐	(กัมมะ)
	 (๒๔)	มฤตยู	อยู่ที่	๒๐	องศา	๔๙.๖๒	ลิบดา	แห่ง
ราศีมิถุน	เรือนที่	๑๐	(กัมมะ)
	 (๒๕)	เสาร์	อยู่ที่	๔	องศา	๑๗.๑๔	ลิบดา	แห่งราศี
สิงห์	เรือนที่	๑๒	(วินาสะ)
	 (๒๖)	จันทร์	อยู่ที่	๗	องศา	๑	ลิบดา	๓๕	ฟิลิบดา
แห่งราศีสิงห์	เรือนที่	๑๒	(วินาสะ)
	 (๒๗)	พลูโต	อยูท่ี	่๑๑	องศา	๑๒	ลิบดาแห่งราศีสิงห์	
เรือนที่	๑๒	(วินาสะ)

	 ในทีส่ดุขอให้ท่านจงสงัเกตดอูกีสกัครัง้หนึง่ว่า	เวลาทีใ่ช้
ผูกดวงน้ันเป็นเวลามัธยมกรุงเทพฯ	๑๑.๔๑น.	 ทีน้ีจงดูดวง
อาทติย์ทีล่งไว้ในราศจีกัร	ท่านจะเหน็ว่าอยูก่่อนเส้นบอกเวลา
เทีย่งวนั	ไม่ถงึ	๔	องศา	แล้วขอให้ท่านจงใคร่ครวญด้วยตนเอง
เถิดว่า	ดวงราศีจักรแบบสายนะ	อันเป็นแผนที่ของดาวพระ
เคราะห์อย่างวิเศษนี้	มีความแยบคายเพียงใด	ดวงราศีจักรนี้	
ถึงแม้โหรใช้เป็นเครื่องมือพยากรณ์ก็จริง	 แต่วิธีการผูกดวง
ต้องด�าเนินตามหลักของดาราศาสตร์ทุกประการ	 เพราะ
ฉะนัน้วชิาโหราศาสตร์ตัง้แต่เริม่ค�านวณมาตราบเท่าทีผู่กดวง
ราศีจักรเสร็จนี้	จึงเป็นวิทยาศาสตร์เต็มประตู.
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ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

	 เม่ือวันประชุมสมาชิกเพื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการ	
ของสมาคมได้เปิดขึ้นเป็นคร้ังท่ี	 ๒	 เพื่อการเลือกตั้งคณะ
กรรมการตลอดจนการเลือกตั้งประธานกรรมการและ
ต�าแหน่งอะไร	ๆ 	ผ่านพ้นไปเรยีบร้อยแล้ว	กม็าถงึตอนส�าคญั
ของเรือ่งทีท่่านคณะกรรมการเกณฑ์	(แกมบงัคบั)	ให้สมาชกิ
ทุก	 ๆ	 คนแต่งบทความคนละบท	 ส�าหรับลงในหน้า
หนังสือพิมพ์	 “พยากรณ์ศาสตร์”	 ให้เป็นปฐมฤกษ์	 จะแต่ง
หรือพ่นด้วยเรื่องอะไรก็ได้	 แต่ขอให้ได้คนละเรื่องเป็นอย่าง
น้อยนั้น
	 พอท่านคณะกรรมการสั่งปังลงมา,	 ข้าพเจ้าก็รู ้สึก
ประดุจจะได้ยินเสียงหวอบอกสัญญาณภัยทางอากาศเมื่อปี	
๒๔๘๗	ทีเดียว,	ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่า	๑.ข้าพเจ้าเพิ่ม
ย่างเข้าไปในที่ประชุมของปวงสมาชิก	 (สมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย)	เป็นครั้งแรก,	และ	๒.	รู้สึกประหม่าและครั่น
คร้ามต่อปวงสมาชกิเป็นอย่างมาก,	เพราะแต่ละท่านล้วนแต่
ทรงคุณวุฒิในวิชาประเภทนี้เป็นอย่างดีเลิศ	ด้วยกันทุกท่าน	
(ดูลายพระนามและนามสมาชิกเว้นแต่ข้าพเจ้า)	 และยัง
ประกอบเป็นผู้ที่เจริญแล้วด้วยวัยวุฒิอีกประการหนึ่งด้วย,	
	 ถงึแม้มบีางท่านทมีอีายอุ่อนกว่าข้าพเจ้า,	แต่กพ็อจะหยัง่
รูไ้ด้ในขณะทีส่นทนากนัว่าท่านเหล่านัน้เป็นผูท่ี้เชีย่วชาญวชิา
ประเภทนีเ้ป็นอย่างดด้ีวยกันทกุ	ๆ	ท่าน,	ครัน้เมือ่ได้พยายาม
ระงบัความตืน่เต้นลงได้แล้ว,	จงึมานึกได้ว่า	“อ๋อ”	ท่านสมาชกิ
เหล่านีห้าใช่คนอืน่ทีไ่หนไม่,	ทีแ่ท้กค็อืมติรท่ีดทีีส่ดุของข้าพเจ้า
ทัง้น้ัน,	แม้บางท่านจะรูจ้กักบัข้าพเจ้าเป็นครัง้แรกกต็าม,	เมือ่
สรุปลงแล้วกค็อื,	ไม่มศีตัรเูจอืปนอยูเ่ลย,	เมือ่นกึได้เช่นนัน้แล้ว
กเ็ป็นอนัหมดกงัวนไปได้ตอนหนึง่,	
	 ครัน้ต่อมาถงึตอนทีจ่ะเริม่เขยีนหรอืเร่ิมพ่นสท่ีาน,	 รูสึ้ก
ชกังงเป็นไก่ตาแตก,	 ไม่รูจ้ะหาเรือ่งอะไร	 ในวชิาโหราศาสตร์
มาบรรยายให้ท่านฟังได้,	เพราะเท่าทีข้่าพเจ้าได้เล่าเรยีนมาจน
เข้าข้ันไม่แพ้หมอดโูคนต้นมะขาม	แถวหน้ากระทรวงยตุธิรรม
แล้ว,	 กย็งัไม่เคยพบหรอืแม้เพยีงได้ยนิชือ่เรือ่งอะไร	 มอียู่ใน
คมัภร์ีโหรตรงไหนเลย,	แต่ท่านอย่างเพิง่เช่ือข้าพเจ้านกั	เพราะ
บางทข้ีาพเจ้าอาจจะยงัเรยีนไม่ถึงหรอืค้นไม่พบกเ็ป็นได้,	 จงึ

เป็นการระงบัการทีจ่ะบรรยายเรือ่งอะไรไว้ชัว่คราวก่อน,	
	 ส่วนในครั้งนี้ซึ่งเป็นวารดิถีเปิดป้าย	 “สมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย”	 พร้อมกับออกหนังสือชื่อว่า	 “พยากรณ์
ศาสตร์”	 เป็นเล่มแรกในวันนี้ด้วย,	 ก็ควรจะน�าเอาวิชา
โหราศาสตร์	 โดยตรงมาบรรยายจะเป็นการเหมาะสมกับกา
ละยิ่งขึ้น,	แต่วิชาโหราศาสตร์ของไทยเราก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้,	
ก็ได้แบ่งแยกไว้เป็น	๓	แผนกคือ,	
	 ๑.	แผนกสุริยยาตร์	คือวิชาค�านวณดาวเคราะห์ต่างๆที่
ได้โคจรไปตามจักรราศีรอบดวงอาทิตย์,	
	 ๒.	 แผนกพยากรณ์	 คือท�านายโชคชะตาราศีเคราะห์ดี
หรือเคราะห์ร้ายตลอดจนจะได้ผัวได้เมียเม่ือไร,	 รูปร่างเป็น
อย่างไร,	ขาวหรือด�า,	เป็นคนดีหรือไม่ดี,	รวยหรือจน,	เหล่า
นี้เป็นต้น	และ
	 ๓.	 แผนกพิธีการ	 เช่นพิธีฝังศิลาฤกษ์,	 พิธีปลูกหรือยก
ศาลพระภูมิ์,	พิธีท�าบุญอายุ,	และพิธีอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะ
แยะ,	
	 รวมวิชาทั้ง	๓	แผนกนี้,	เฉพาะวิชาแผนกที่	๑	คือสุริย
ยาตร์,	 ข้าพเจ้าไม่ช�านาญเพราะนาน	 ๆ	 จึงจะได้สตางค์สัก
ครั้ง,	ถ้าเป็นแผนกพยากรณ์ก็ดี,	แผนกพิธีต่าง	ๆ	ก็ดี,	หาก
ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าท�านายหรือจะให้ท�าพิธีอะไรต่าง	 ๆ	
ละก็,	เชิญไปหาข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อ,	ไม่ว่าดึกดื่นเที่ยงคืนเวลา
ใดไม่ต้องเกรงใจ,	 ข้าพเจ้ายินดีรับรองเต็มที่,	 แต่อย่าลืมเอา
ค่าค�านบัครไูปด้วย,	ยิง่มากเท่าไรยิง่ด,ี	และท่านไม่ต้องเกรงใจ
ว่าข้าพเจ้าจะไม่รับ
	 เอ!	 น่ีข้าพเจ้าออกจะฟุ้งซ่านมากไปเสียแล้ว,	 เป็นการ
ประกาศโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหาสตางค์เข้ากระเป๋านั่นเอง,	
ผิดวิถีทางและจรรยาอันดีงามของ	 “สมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย”	 เด๋ียวท่านจะเข้าใจว่า,	 พวกข้าพเจ้าที่จัดตั้ง
สมาคมฯ	 ขึ้นคราวน้ี	 เป็นการเซ็งล้ีหาสตางค์เข้ากระเป๋า,	
เปล่าเลยท่าน,	 พวกเรารวบรวมจัดตั้งสมาคมกันขึ้น,	 ก็มีจุด
ประสงค์เพียงแต่จะให้วิชาโหราศาสตร์นี้เจริญรุ่งเรืองแผ่
ไพศาลให้เทียมบ่าเทียมไหล่อารยะชาติต่าง	ๆ 	เท่านั้น,	หาได้
มุ ่งหมายเป็นอย่างอื่นไม่,	 ซ�้าสมาชิกของเราทุก	 ๆ	 คน	
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นอกจากต้องเสยีสละเวลาอันมค่ีาแล้ว,	ยงัต้องเสียสละทรัพย์
เพื่อบ�ารุงสมาคมอีกด้วย,	ถ้ามิฉะนั้นสมาคมก็จะตั้งอยู่ไม่ได้
	 เอ!	เอาอีกแล้ว,	ข้าพเจ้าออกจะฟุง้สร้านออกนอกลูน่อก
ทางเสยีร�า่ไป	ดนัไปเล่าอะไรต่อมอิะไรมาบรรยายจนเกนิขอบ
เขตต์และหน้าที่,	หรือนิสสัยบรรณาธิการโหราศาสตร์มันฝัง
เข้าไปในสมองมากเกินไป,	 จึงท�าให้ติดนิสสัยชอบบรรยาย
เกินจริง,	 เขียนมาจนป่านนี้แล้วยังไม่เข้าจุดว่าจะเอาวิชา
โหราศาสตร์	 แขนงไหนมาบรรยายเพื่อประดับความรู้ของ
ท่านให้เป็นสารประโยชน์ต่อไปได้,	
	 ครัน้เมือ่ได้ใช้ความพยายามตรกึตรองโดยรอบคอบแล้ว,	
จึงเห็นว่าหนังสือพิมพ์	“พยากรณ์สาร”	ซึ่งเป็นเล่มปฐมฤกษ์
นี,้	ควรจะเอาคมัภร์ี	“จกัรทปีนฏีกีาโหราศาสตร์”	มาบรรยาย
ให้ท่านฟังเพื่อเป็นการประดับความรู้ของท่านเป็นเบ้ืองต้น
หรือปฐมฤกษ์,	 เพราะเป็นคัมภีร์ท่ีไทยเรานับถือกันว่าเป็น
คัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด,	 ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเป็นของเก่าจึง
ได้แก่	ถ้าไม่แก่ก็คงจะยังไม่เก่า	จริงไหมท่าน,	แต่ถ้าหากท่าน
เหน็ด้วยกค็งไม่ผิดอกี,	เพราะบางอย่างจะเก่ากจ็รงิแต่กย็งัไม่
แก่,	หรือบางอย่างแก่ก็จริง	แต่ยังไม่เก่า,	ตรงนี้ขอให้ท่านนึก
ให้ดี	 ๆ	 จงเห็นจริงอย่างที่ข้าพเจ้าพูดเป็นแน่	 (ห้ามนึกไปใน
แง่อกุศล),	 ข้อนี้เปรียบได้กับค�าส่ังสอนทุก	 ๆ	 ข้อของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า,	ถึงแม้จะเป็นค�าสั่งสอนที่ได้ทรงตรัสไว้ตั้ง	
๒๕๐๐	ปีแล้วก็ดี,	ก็ยังเป็นของใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ,	ยังไม่มี
บุคคลใดคัดค้านว่าเป็นของเก่าและของแก่พ้นสมัยเลย,	 ก็
เพราะมีค�าพยากรณ์เพียงอัฐเคราะห์เท่านั้น,	
	 ในสมยันีเ้ขามคี�าพยากรณ์กนัถงึทวาร	-	เคราะห์กนัแล้ว,	
และต่อไปอาจจะเพิม่ขึน้อกีกีด่าวเคราะห์กย็งัไม่มใีครรบัรอง
ได้,	 แต่ถึงอย่างไรก็ดี,	 เราก็น่าจะยกย่องเชิดชูไว้อย่าให้สูญ
เสยี,	และยงัมบีางสิง่บางอย่างพอจะเลอืกเฟ้นเอามาใช้ได้อยู,่	
ทัง้ประกอบกบัข้าพเจ้ากถ็นดัอยูแ่ต่ในทางพยากรณ์ด้วย,	จงึ
ขอบรรยายโดยย่อ	 ๆ	 เฉพาะแต่อัฐเคราะห์ร่วมกับลัคนา
ก�าเนิดซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์เท่านั้น,	ส่วนอัฐเคราะห์ที่ร่วมราศีซึ่ง
กนัและกันใน	๑๒	ราศี,	ถ้าหากมโีอกาสทีท่่านคณะกรรมการ
จะเกณฑ์	 (แกมบังคับ)	 ให้บรรยายหรือพ่นให้ท่านฟังเป็น		

“พยากรณ์สาร” ซึ่งเป็นเล่ม

ปฐมฤกษ์นี้, ควรจะเอาคัมภีร์ 

“จักรทีปนีฏีกาโหราศาสตร์” 

มาบรรยายให้ท่านฟังเพื่อเป็นการ

ประดับความรู้ของท่านเป็นเบื้องต้น

หรือปฐมฤกษ์, เพราะเป็นคัมภีร์ที่

ไทยเรานับถือกันว่าเป็นคัมภีร์ที่

เก่าแก่ที่สุด
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ตอน	ๆ 	ไป	ก่อนทีจ่ะปลายดินสอเขยีนค�าบรรยาย,	กพ็อนกึถงึ
หนังสือ	“พระคัมภีร์จักรทีปนีฎีกาโหราศาสตร์”	ซึ่งพิมพ์ขึ้น
เมื่อปี	๒๔๗๙	เรียบเรียงโดย	ศรบูรณ์	ป.	ขึ้นมาได้,	จึงเป็นอัน
ใช้หนังสือเล่มนั้นเป็นเครื่องมืออธิบาย,	
	 นอกจากข้าฯ	ไม่ต้องมานัง่ร้อยตรองถ้อยค�าและส�านวน
แล้ว	 ยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ท่ีรวบรวมอีกด้วย,	
เมื่อท่านเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้ทราบ,	 ท่านคงจะยินดีที่
หนังสือของท่านได้เผยแพร่เพื่อหิตานุหิตประโยชน์เป็นแน่,	
แลข้าฯ	ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของไว้	ณ	ที่นี้ด้วย,	(คัดจาก
หนังสือเล่มที่กล่าวมีดังนี้)

	 “ชาตาผูใ้ด	ผว่ิาพระ	๑	สถติร่วมราศด้ีวยลคันาก�าเนดิ	
ผู้นั้นจะจากบิดามารดาแต่น้อย	จะแกล้วกล้าสามารถ
ในบริษัทสมาคมจะเป็นนักเลงสุรา	 มีพรรคพวกเผ่า
พันธุ์มากจะได้สมบัติบริวารและยศศักดิ์”

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
	 ถ้าอาทิตย์กุมลัคน์,	 และอาทิตย์นั้นไม่เสีย,	 จะท�าให้
บุคคลผู้นั้นเฉลียวฉลาดว่องไว,	ใจเร็วใจร้อน,	จะท�าอะไรกะ
ฉับกะเฉงไม่อืดอาด,	สง่าผ่าเผยเมื่อเข้าสังคม,	มีความใฝ่ฝัน
และทะเยอทะยานทีจ่ะสร้างเกียรตด้ิวยความพยายามอนัแรง
กล้า,	ใจคอกว้างขวางเผื่อแผ่ญาติมิตร์ทั่วไป,	ถ้าอาทิตย์เสีย,	
อาจแยกออกได้เป็น	๒	ทาง,	คอื	มกัเป็นคนพดูจาไม่เรยีบร้อย,	
จะคดิหรือจะท�าอะไรมกัขาดความไตร่ตรองให้รอบคอบ,	และ
มกัชอบสร้างวมิานบนอากาศ,	กล่าวคอื,	ชอบคดิจะท�าแต่สิง่
ทีต่นไม่สามารถจะท�าได้จรงิ	ๆ 	,	ชอบเสพสรุา	และของมนึเมา
เป็นนิจ,	 มักผิดศีลธรรมทางกาเมฯ,	 	 และบางคนอาจะเป็น
โรคเกี่ยวแก่ทางงจักษุ,	 เช่นท�าให้จักษุพิการ,	 เสียจริต,	 เส้น
โลหิตในสมองแตก,	หรือเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย,	ดังนี้ทางหนึ่ง,	
อีกทางหนึ่งก็คือ,	มักเป็นคน	เซื่องซึม,	เซ่อ	ๆ	ซ่า	ๆ	ปัญญา
ทึบ,	 จะคิดหรือท�าอะไรก็เฉ่ือยชาไม่ว่องไว,	 จะรักหรือชอบ
อะไรก็เป็นไปอย่างงมงาย,	 ขาดความไตร่ตรองท่ีดี,	 และมัก
จะเป็นคนอาภัพในเรื่อง	ทรัพย์

	 “ผิว่า	 พระ๒	 สถิตย์ร่วมราศีกับลัคนา	 ผู้นั้นจะมีรูป
งาม	จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ	และข้าทาษกรรมกร
ชายหญิง	 จะมีภรรยาและบุตรมาก	 แต่มักเป็นโรค
ภายในท้องประจ�าเสมอ”

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
	 ถ้าจนัทร์กมุลคัน์,	และจนัทร์นัน้ไม่เสยี	จะเป็นคนทีม่รีปู
ร่างงดงาม,	และมักจะชอบไปในการค้า,	ถ้าเป็นหญิงจะเป็น
แม่บ้านทีด่,ี	มคีวามระมดัระวงัรอบคอบ,	ไม่เป็นคนสรุุ่ยสุร่าย,	
ถ้าจันทร์เสียรูปจะไม่งาม,	มักมีบางส่วนไม่สมทรง,	และเป็น
คนขี้โรค,	ไร้ทรัพย์อับปัญญา.

	 “ผิว่าพระ๓	สถิตย์รวมราศีกับลัคนา	ผู้นั้นจะได้เป็น
เสนาบดีมุขมนตรีมีก�าลังกายและสติปัญญามาก,	 จะ
เป็นคนแกล้วกล้าในการสงคราม,	แต่จะมรีปูชัว่ตวัด�า,	
มักตกจากยศเสมอ,	มียศไม่ยั่งยืนนาน.”

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
	 อังคารกุมลัคน์	 และอังคารนั้นเสีย,	 จะเป็นคนมีวิชาดี,	
พูดจาเด็ดขาด,	กล้าหาญในที่ประชุม,	และใจคอมั่นคง,	กล้า
ได้กล้าเสีย,	 มักเป็นคนชอบในการเผชิญภัย,	 และจะเป็นผู้
บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์,	 ถ้าอังคารเสีย,	 จะเป็นคนหาทรัพย์
มาก,	ไปไหนไม่ใคร่จะมคีนกลวัเกรง,	เป็นคนโลภหรอืเหน็แก่
ตัว,	 และมักจะเป็นคนมือไวใจเร็ว,	 การเจรจามักจะไม่เข้าหู
คน.

	 “ผว่ิาพระ๔	สถติย์ร่วมราษกีบัลัคนา,	 ผูน้ัน้จะมโีภค
สมบตัมิากมายก่ายกอง,	 จะมศีีลและปัญญา,	 เป็นทีร่กั
และนบัถอืของนกัปราชญ์,	ฉลาดกล่าวถ้อยค�า,	น�ามาซึง่
ความไพเราะเสนาะโสด,	แต่จะป่วยเป็นโรคในท้องเรือ้รัง.

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
	 พธุกมุลัคน์,	และพธุนัน้ไม่เสยี,	จะเป็นคนมรีปูงามได้สดั



59

ได้ส่วน,	จะเป็นผูม้สีติปัญญาว่องไว,	เฉลยีวฉลาด,	มคีวามคดิ
ที่สุขุม,	พูดจาไพเราะเป็นเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย,	จะเป็นผู้บริ
บรูณ์ด้วยโภคสมบัติ,	และบริวารสมบัติ,	จะเป็นที่รักใคร่ของ
คนทั่วไป,	ถ้าพุทเสีย,	จะเป็นคนไร้ทรัพย์พึ่งพาอาศัยใคร	ไม่
ใคร่ได้,	พูดจาไม่เป็นที่เพราะหูผู้ที่ได้ยินได้ฟัง.

	 “ผิว่าพระ๕	สถิตย์ร่วมราศีกับลัคนา,	ผู้นั้นจะมีวิชา
ปัญญามาก,	 จะเป็นคนเฉลียว	 ฉลาดปราศจากความ
เกยีจคร้าน,	จะมอีตุสาหะและตะบะเดชะ,	จะมทีรพัย์
และลาภสักการะเป็นนิตย์,	บมิได้ขาดเลย.

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
	 พฤหัสกุมลัคน์,	 และพฤหัสนั้นไม่เสีย,จะเป็นคนเฉลียว
ฉลาด,	และเป็นผู้รักวิทยาการต่าง	ๆ,	จะไปในสารทิศใดก็มี
คนรักใคร่,	 ชอบในความรักสวยรักงาม,	 เป็นระเบียบ
เรียบร้อย,	 ถ้าพฤหัสเสีย,	 พูดจามักจะไม่เพราะหู,	 อาภัพที่
พึ่งพาอาศัย,	และเป็นคนไม่มีความฉลาดไหวพริบ.

	 “ผิว่าพระ๖	สถิตย์ร่วมราศีกับลัคนา,	ผู้นั้นจะมีจิตต์
ตั้งอยู่ในสัจจธรรมยิ่งนัก,	 จะได้ภรรยามีตระกูลอันสูง
ศักดิ์.”

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
	 ศุกร์กุมลัคน์,	 และศุกร์นั้นไม่เสีย,	 จะเป็นคนขยันหมั่น
เพยีรในศลิปวทิยาการต่าง	ๆ ,	และเป็นผูม้มีรรยาทเรยีบร้อย,	
แต่มักจะเป็นผู้มีความร้อนรนในเรื่องราคะจริต	 อยู่เป็นนิจ,	
และจะเป็นผู้บริบรูณ์ด้วยโภคสมบัติ,	และบริวารสมบัติ,	ถ้า
ศุกร์เสีย,	มักจะเป็นคนเกียจคร้าน,	ไร้ทรัพย์อับปัญญา,	หาที่
พึ่งอาศัยไม่ใคร่ได้.

	 “ผว่ิาพระ	๗	สถติย์ร่วมราศกัีบลคันา,	ผูน้ัน้จะมปัีญญา
มาก,	 จะเป็นนกัปราชญ์ราชบณัฑติาจารย์,	 และมโีภค
สมบติัเป็นอนัมาก,”

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
	 เสาร์กุมลัคน์,	 และเสาร์นั้นไม่เสีย,	 จะเป็นคนเฉลียว
ฉลาด,	รอบรูก้จิการต่าง	ๆ 	และเป็นคนมคีวามขยนัหมัน่เพยีร	
บากบัน่	ไม่ท้อถอย,	แต่มกัจะเป็นคนเจ้าโทโส,	และโน้มไปใน
ทางที่เรียกว่าเอาเปรียบเพื่อน,	และเป็นคนดื้อดันไม่ยอมแพ้
ใครง่าย	ๆ,	ยิ่งงหากว่าทางนั้นเป็นทางที่ผิดก็ต้องดันเอาข้าง
เข้าถู,	 เพื่อต้องการเอาความชนะ	 ด้วยโทษะหรือโมหะจริต,	
แต่จะไปในสารทิศใดมักจะมีคนกลัวเกรง,	 ถ้าเสาร์เสีย,	 จะ
เป็นผู้ที่ไม่มีศีลมีสัตย์เลย,	พูดจาโฮกฮากไม่เรียบร้อย,	จะไป
สารทิศใดหาคนชอบพอรักใคร่ไม่ใคร่ได้,	 เนื่องจากขาด
มารยาทอันดีงาม

	 “ผิว่าพระ๘	สถิตย์ร่วมราศีกับลัคนา,	ผู้นั้นจะมีโรค		
เนอืง	ๆ 	,	แต่จะมชียัชนะศตัรู,	จะมทีรพัย์ไม่รูข้าด,	และ
มีปัญญาอันแกล้วกล้า.”

 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
	 ถ้าราหกูมุลัคน์,	และราหนูัน้ไม่เสยี,	จะเป็นคนมอี�านาจ
ดีในทางปกครองหมู่คณะ,	 เพราะเป็นผู้กล้าหาญ,	 เพื่อนฝูง
รักใคร่มาก,	แต่มักจะเป็นผู้มัวเมาในสิ่งต่าง	ๆ,	เช่นสุราและ
การพนัน,	และเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เป็นนิจ,	
โดยฉะเพาะอย่างยิ่งคือโรคเก่ียวแก่อวัยวะภายใน,	 เช่น
กระเพาะอาหารพกิาร,	ถ้าราหเูสีย,	มกัเป็นอาภัพ,	ไปสารทศิ
ใดหาคนแกรงกลวัมไิด้,	และมกัจะเป็นผูท้ีล่อุ�านาจโทษะโดย
ไม่มีความยั้งคิด,	มีศัตรูมาก,	และมักเป็นผู้มีอายุสั้น.
	 ตามความเห็นของข้าพเจ้า	 ที่บรรยายถึงก�าลังอัฐ
เคราะห์กุมลัคนาใน	 ๑๒	 ราศีโดยย่อ	 ๆ	 มาน้ี,	 ถ้าหากท่าน
โหราจารย์ผู้หนึ่งผู้ใดเห็นว่ามีการผิดพลาดกับความเป็นจริง	
ตามที่ท่านได้เคยสังเกตมาแล้ว	 ก็ขอได้โปรดเขียนข้อความ
คัดค้านแก้ไขส่งมาลงในหนังสือ	“พยากรณ์สาร”	เล่มต่อ	ๆ	
ไป	เพือ่จะได้เป็นการเผยแพร่	และผดงุวชิาประเภทนีใ้ห้เจรญิ
ก้าวหน้าตามความมุ่งหมายของการจัดตั้งสมาคม	ฯ	นั้นด้วย

ม.ติสพิมล
๒	ตรอกมะยม	พระนคร
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	 ในบรรดาหมอดูก็ดี	โหรก็ดี	หรือนักพยากรณ์สมัครเล่น
ก็ดี	 คงจะไม่มีใครกล้ารับรองยืนยันตนว่าเป็นผู้พยากรณ์
เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ได้ถูกต้องแม่นย�าไปทุกครั้งทุกคราวโดยไม่
เคยผดิพลาดคลาดเคล่ือนเลย	ข้าพเจ้าคนหนึง่ทีส่นใจสืบเสาะ
แสวงหาความจริงในศาสตร์นีม้านานแล้ว	ใครบอกว่าหมอคน
นี้ดูแม่น	 ส�านักนั้นดูเก่ง	 โหรท่ีน่ันพยากรณ์แม่นย�าไม่มีผิด
พลาดเลย	 ข้าพเจ้าเป็นต้องไปสืบหาจนพบปะสนทนาประ
ศรัยหาความรู้ถึงแม้จะเสียเงินก็ยินดี	ก็พบเห็นว่ามีผิดพลาด
คลาดเคลื่อนบ้างเหมือนกัน	มากหรือน้อยนั้นแล้วแต่ความรู้	
ความสามารถของแต่ละบคุคลผูน้ัน้	และในเวลาขณะนัน้วชิา
หรือศาสตร์นี้	 ข้าพเจ้าสนใจมาตั้งแต่เล็ก	 ๆ	 นับตั้งแต่ต�ารา
พรหมชาติ	 ต�าราเลขเจ็ดตัว	 ต�าราดูลายมือ	 ต�าราดูส่วนต่าง	
ๆ	 ของร่างกาย	 ต�าราโหราศาสตร์ท้ังภาษาไทยและต่าง
ประเทศข้าพเจ้าค้นคว้าหามาศึกษา	
	 ข้าพเจ้ามเีลอืดเน้ือเช้ือไขในศาสตร์นีม้าตัง้แต่บรรพบรุุษ	
หัดพยากรณ์ตัวเอง	 หัดพยากรณ์คนอื่นเร่ือย	 ๆ	 มานับเป็น
เวลาสิบ	ๆ	ปีขึ้นไป	บางครั้งแม่นย�าถูกต้องอย่างจัง	ๆ	ร้อย
เปอร์เซ็นต์เต็ม	บางครั้งก็คลาดเคลื่อนบ้าง	ที่คลาดเคลื่อนนี้
เป็นผลดีแก่ข้าพเจ้ามาก	ท�าให้ต้องคิดหาเหตุผลต่อไปอีกว่า
ท�าไมจงึคลาดเคลือ่น	ค่อย	ๆ 	พบ	ค่อย	ๆ 	เหน็ข้อคลาดเคลือ่น
ไปทลีะเปลาะสองเปลาะเรือ่ยไป	ถงึในขณะนีก้ย็งัคิดค้นเรือ่ย	
ๆ	ไปไม่หยดุยัง้อยูก่บัที	่ข้อผดิพลาดคลาดเคลือ่นหรอืทายไม่
ถูกนี้ขอให้คิดดูเถิด	นับประสาอะไรกับหมอดู	แม้หมอรักษา
โรคแผนปัจจุบันสมัยใหม่มีต�ารับต�าราดี	 ๆ	 เป็นหลักฐานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเยอะแยะนับแทบไม่ถ้วน
อย่าง	ทั้งครูบาอาจารย์ดี	ๆ		มีความช�านิช�านาญคงแก่เรียน
ทั้ งไทยและต ่างประเทศก็มี ไม ่น ้อย	 สถานศึกษาชั้น
มหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศก็มีมาก	เครื่องอุปกรณ์ใน
การศกึษากม็อียูบ่ริบรูณ์ซ�า้ยงัมผีูใ้จบญุกศุลออกทนุช่วยเหลอื
ในการศึกษาวิชาแขนงนี้ก็มีอยู่ไม่น้อย	ท่านลองพิจารณาดูซิ
บุคคลที่ส�าเร็จการศึกษาออกมาประกอบอาชีพเป็นหมอ
รักษามีใครที่ไหนบ้างไหมกล้ารับรองตนเองว่าฉันรักษาโรค
คนไข้คนใดแล้วเป็นต้องหายทุกคนไป	 ถ้ามีจริงละก็หมอ
รกัษาโรคคนนัน้คงไม่ตายอยูค่�า้ฟ้าเป็นแน่	คงจะรักษาตวัเอง

หมอแม่นไหม?
โดย โหรนนทเมือง

ไม่ให้ตาย	แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้น	คนไข้คนหนึ่งไปรักษากับหมอ
คนโน้นไม่หาย	แต่ไปรักษากับหมอคนนั้นหาย	หรือไปรักษา
กบัหมอคนนัน้ไม่หายไปรกัษากบัหมอคนนีห้ายเช่นน้ีเป็นต้น	
เลยมีค�าพังเพยกล่าวกันว่า	“มากหมอก็มากโรคมากเรื่อง”
	 คราวนีข้อให้กลับมาพจิารณาในด้านหมอดหูรอืโหรบ้าง	
ต�ารับต�าราดี	ๆ	ที่แน่นอนจะใช้ศึกษาก็หายากแทบไม่พบ	ที่
เขียนเป็นต�าราอยู่ในเวลานี้จะพบเป็นชนิดเล่ม	 ๓	 หรือเล่ม
เบื้องต้นเสียโดยมาก	เล่ม	๒	เล่ม	๓	เล่ม	๔	ไม่ค่อยพบ	ครูบา
อาจารย์ดี	ๆ 	คงแก่เรียนแท้	ๆ 	ก็หายาก	สถานศึกษาดี	ๆ 	เป็น
หลักเป็นฐานเกือบจะพูดได้ว่าไม่มี	 นอกจากนี้ทางราชการ
ก็ได้ประกาศเลิกกรมโหรหลวงที่เป็นหลักแหล่งของวิชา
โหราศาสตร์น้ีเสียด้วย	 เม่ือเป็นเช่นน้ีจะหาหมอดูหรือโหรที่
สามารถคงแก่เรียนพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ได้แม่นย�าถูก
ต้องไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้อย่างไร
	 แต่ถึงกระนั้นก็ดียังไม่ถึงคราวอาภัพอับจน	 ยังมีคน
เลื่อมใสเชื่อถือในศาสตร์นี้อยู่ไม่น้อยเพราะศาสตร์นี้อ�านวย
ให้เขาได้ผลอย่างชดัแจ้งเห็นจรงิ	ถ้าคนทีไ่ม่ม	ีgift	พอแล้วจะ
ไม่ได้พบเห็นแสงสว่างในศาสตร์นี้เลย	 ถึงแม้ทางการจะ
ประกาศเลกิล้มกรมโหรหลวงซึง่เป็นหลกัแหล่งของศาสตร์นี้
ไปแล้วกต็าม	แต่ในด้านจติใจของประชาชนส่วนมากมไิด้เลิก
ล้มตามไปด้วย	 ดูเหมือนจะทวีเพิ่มพูนจ�านวนนักศึกษาใน
ศาสตร์นีม้ากขึน้เสยีอกีดงัจะเหน็มกีารขายปฏทินิปมูประจ�า
ปีทวีมากขึ้น	 มีผู้แต่งต�าราออกจ�าหน่ายมากและขายดี	 ใน
ขณะนี้สมาคมโหรแห่งประเทศไทยก็ได้ปฏิสนธิขึ้นมาแล้ว	
หวงัเป็นอย่างมากว่าในไม่ช้ากเ็ตบิโตอ้วนใหญ่	แขง็แรง	มัน่คง	
อ�านวยความเจรญิรุง่เรอืงเป็นปึกแผ่นแน่นหนาให้กบัศาสตร์
นี้ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป
	 ข้าพเจ้าได้พยายามค้นคว้าหามูลเหตุอันเป็นรากฐานที่
ท�าให้การพยากรณ์ไม่ถกู	หรอืถกูกไ็ม่จงัไม่เตม็ร้อยเปอร์เซ็นต์	
ซึ่งมูลเหตุเหล่านี้ท�าให้ผู้พยากรณ์ก็ดี	ผู้มาให้พยากรณ์ก็ดีชัก
เบือ่หน่ายหมดความเชือ่ถอืในศาสตร์นี	้ได้ค้นพบมลูเหตเุหล่า
นี้ไว้ได้หลายข้อ	 แต่เชื่อว่าคงจะมีอีกมากซึ่งยังค้นไม่พบ	 มูล
เหตุที่ท�าให้การพยากรณ์ผิดพลาดเคล่ือนท่ีจะน�ามาเล่าสู่กัน
ฟังนี	้จะขอน�าเอามาแต่บางข้อทีเ่ห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม
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ที่จะกล่าวในที่นี้	 ถ้าหากจะมีข้อความตอนใดค�าใดผิดพลาด
คลาดเคลือ่นหรอืเป็นการไม่เหมาะสมอย่างหนึง่อย่างใดแล้ว	
ท่านผูป้ราชญ์โปรดกรณุาให้อภยัและแนะน�าตกัเตือนด้วยจะ
ได้แก้ไขให้ถกูต้องเพือ่ยงัประโยชน์แก่อนชุนรุน่หลงั	ๆ 	ต่อไป
	 1.	คนที่ไม่มี	gift	หรือไม่มีลักษณะอันเหมาะสมในทาง
หมอด	ูหรอืโหรจะเป็นนกัพยากรณ์ทีด่ไีม่ได้ถงึแม้จะศกึษาใน
ศาสตร์นี้มากี่สิบปีก็ตาม	 การพยากรณ์ของเขาที่มักจะผิด
พลาดคลาดเคลื่อนเสมอ	เช่นในหมู่ปราชญ์มักพูดกันบ่อย	ๆ
ว่าคนนี้มันไม่เหมาะท่ีจะให้เรียนในวิชานี้เลยให้ไปเรียนวิชา
โน้นดีกว่า	 หรือคนนี้มันหัวกฎหมายไม่ใช่หัวค�านวนหรือหัว
วิทยาศาสตร์แต่ท�าไมถึงมาให้เรียนวิทยาศาสตร์นะ	จะเรียน
เอาดีได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้น
	 2.	คนที่มีความรู้งู	ๆ 	ปลา	ๆ 	แต่อยากจะเป็นหมอดูหรือ
โหรด้วยความจ�าเป็นเพ่ือหาทรพัย์หรอืด้วยการสมคัรเล่นกด็ี	
เที่ยวท�าการโฆษณาตัวเองตามสาธารณะสถาน	เราท่านบาง
คนคงจะได้เคยพบเหน็มาบ้าง	เช่นคนบางคนขอโทษไม่ใช่ทกุ
คนไป	 มีต�ารับต�ารากระดานชนวนเครื่องอุปกรณ์ในการ
พยากรณ์อยู่พร้อมมูล	 นั่งอยู่ตามโคนต้นมะขามท้องสนาม
หลวง	 หรือทางเท้าข้างกระทรวงกลาโหม	 หรือเชิงสะพาน
พระพุทธยอดฟ้า	 หรือบางคนใช้เรือเป็นเป็นพาหนะไปตาม
แม่น�้าล�าคลองท�าการพยากรณ์ให้แก่ประชาชนผิด	ๆ	ถูก	ๆ	
เรือ่ยไป	ข้าพเจ้าได้เคยพบเหน็มากับตนเอง	บางคนแม้แต่จะ
บวกลบคูณหารเลขเลขก็ยังไม่สันทัดดี	 น่ีก็เป็นเหตุหนึ่งท่ี
ท�าให้การพยากรณ์ผิดพลาดคลาดเคล่ือนน�ามาสู่ความเส่ือม
ในศาสตร์นี้
	 3.	 คราวน้ีจะกล่าวถึงคนที่มีความรู้ความช�านาญใน
ศาสตร์นี้อย่างช�่าชองชนิดที่เรียกว่าส�าเร็จในศาสตร์นี้มาน
นานแล้วแต่ก็ยังมีการพยากรณ์ผิดพลาดคลาดเคล่ือนได้อีก
เหมือนกันทั้งนี้เกี่ยวกับมูลเหตุต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 Fate	 คือเกี่ยวกับเคราะห์ดีและเคราะห์ร้ายของผู้
พยากรณ์และผู้มาให้พยากรณ์	 คนเราที่เอาก�าเนิดเกิดมาใน
โลกนี้นับตั้งแต่ปฏิสนธิออกมาจากครรภ์มารดาจนถึงกาล
มรณะจะหนีปลีกหลีกให้พ้นจากเคราะห์กรรมต่าง	 ๆ	 หาได้
ไม่	 ถ้าผู้พยากรณ์เคราะห์ดี	 ค�าพยากรณ์ในยุคนั้นก็ถูกต้อง

คนที่ ไม่มี gift หรือไม่มีลักษณะ

อันเหมาะสมในทางหมอดู 

หรือโหรจะเป็นนักพยากรณ์

ที่ดีไม่ได้ถึงแม้จะศึกษาในศาสตร์

นี้มากี่สิบปีก็ตาม



62

แม่นย�าดี	ถ้าในขณะใดเคราะห์ร้ายค�าพยากรณ์ก็มักจะผิด	ๆ 	
พลาด	 ๆ	 หรือการพยากรณ์ก็มักมีอุปสรรค	 เช่นตัวอย่าง
พระองค์เจ้าพีระพงษ์ฯ	 พระนามน้ีคงจะจ�าได้แม่นย�าตลอด
ทัง้ชาวเราและชาวโลก	ในเรือ่งการแข่งรถมอืหนึง่ชัน้เยีย่มหา
ตัวจับได้ยาก	 ขับแข่งรถครั้งใดความมีชัยชนะมักอยู่ในอุ้ง
พระหัตถ์แทบไม่เว้นครั้ง	 แต่ถึงกระน้ันก็ดีเม่ือเร็ว	 ๆ	 น้ีการ
แข่งรถของท่านพีระตามประกฎข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง
ไทยและต่างประเทศกไ็ด้พบอปุสรรค	เครือ่งยนต์รถของท่าน
เกิดขัดข้องว่ิงแข่งต่อไปไม่ได้จ�าเป็นต้องหยุดและออกจาก
การแข่งขนั	นีก่เ็ห็นได้ว่าขณะทีท่่านพรีะฯ	ท�าการแข่งรถครัง้
นี้คงมีพระเคราะห์ไม่สู้ดี	 จึงมีผลไม่ส�าเร็จไปตามความพระ
ประสงค์	ทัง้	ๆ 	ทีท่่านพรีะฯพระองค์นีเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ
ขบัรถแข่งรถมใิช่น้อยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว	นีแ่สดงให้เหน็
ว่ากิจการงานใด	ๆ	ก็ดีรวมทั้งการพยากรณ์ด้วย	ถ้าผู้ปฏิบัติ
ก�าลังประสบเคราะห์กรรมที่ไม่ดี	 กิจการงานนั้น	 ๆ	ก็มักจะ
ไม่เป็นผลส�าเร็จ	ผิด	ๆ	พลาด	ๆ
	 2.	 Emotions	 หรืออารมณ์	 หมอดูหรือโหรผู้ใดก็ดีใน
ขณะที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านหงุดหงิดจิตใจไม่เบิกบานผ่องแผ้ว	
การพยากรณ์ก็มกัจะไม่ค่อยถกูต้องแม่นย�านกั	ข้อนีจ้ะสงัเกต
เห็นได้ง่าย	 ๆ	 ท่านไปหาหมอดูหรือโหรในขณะที่เขาก�าลังมี
เรื่องราวยุ่ง	ๆ	เหยิง	ๆ	จิตใจก�าลังหงุดหวิด	ค�าพยากรณ์ของ
เขาทีพ่ยากรณ์ออกมานัน้จะมีผดิพลาดมาก	ผดิกบัทีม่อีารมณ์
เบิกบานผ่องแผ้ว
	 3.	Illness	คอืการเจบ็ไข้ได้ป่วย	ข้อนีก้เ็ป็นมลูเหตสุ�าคญั
ข้อหน่ึงที่ท�าให้การพยากรณ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจาก
ความจรงิเพราะคนเจบ็ไข้อวยัวะต่าง	ๆ 	ของผูน้ัน้ย่อมปฎบิตัิ
หน้าทีไ่ด้ไม่เป็นปกต	ิเช่นเดยีวกบัรถยนต์ถ้าเคร่ืองเดนิไม่ปกติ
แล้วจะให้แล่นไปอย่างปกติหาได้ไม่	 หมอดูหรือโหรก็เช่น
เดยีวกนั	การพยากรณ์ในเวลารูส้กึเจบ็ไข้จะให้ถกูต้องแม่นย�า
เหมือนในเวลาปกติก็ไม่ได้ฉันนั้น
	 4.	Fatigue	คือความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียตรากตร�า
ท�าการพยากรณ์มาหลาย	ๆ	คนไม่มีเวลาว่างเว้นเลย	ก็เป็น
เหตหุนึง่ทีท่�าให้การพยากรณ์ผดิพลาดคลาดเคลือ่นได้เหมอืน
กัน	ข้อนี้จะเห็นได้จากหมอดูที่พยากรณ์คนมาก	ๆ	ในระยะ

หมอดูหรือโหรผู้ใดก็ดีในขณะที่

มีอารมณ์ฟุ้งซ่านหงุดหงิดจิตใจ

ไม่เบิกบานผ่องแผ้ว การพยากรณ์

ก็มักจะไม่ค่อยถูกต้องแม่นย�านัก
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ติด	ๆ	กันไม่เว้นว่างเลย	คนหลัง	ๆ	มักจะได้รับค�าพยากรณ์
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
	 5.	Difficulty	คือดวงยากหรือง่าย	คนที่มาให้พยากรณ์
นั้นไม่เหมือนกันทุกคนไป	บางคนก็มีดวงชะตาพยากรณ์ง่าย	
บางคนกพ็จิารณาพยากรณ์ยาก	พระเคราะห์สลบัซบัซ้อนกนั
เหลือเกินเช่นเดียวกับวิชาค�านวณ	 โจทย์เลขบางข้อพอเห็น
โจทย์แพลบเดียวก็ท�าได้ถูกต้อง	 โจทย์บางข้ออ่านแล้วอ่าน
อีกตั้งสี่ห้าเที่ยวยังท�าไม่ได้ก็มี	ต้องค้นหนังสือต�ารับต�ารากัน
หลายๆเล่มคิดกันหลายวัน	 หัวค�านวณหลาย	 ๆ	 คนช่วยกัน
คิดจึงจะส�าเร็จถูกต้องได้	 ดวงชะตาเราก็เหมือนกัน	 ไม่ใช่
พยากรณ์ได้ง่าย	ๆ 	ไปหมดทกุ	ๆ 	ดวงชะตา	กม็ง่ีายมยีากคละ
ปะปนกนัไป	ฉะนัน้คนทีไ่ม่มคีวามรูล้กึซ้ึงถงึแก่นหรอืเรยีกว่า
ปราชญ์แล้วพอเห็นดวงชะตาก็หายปล๋อทีเดียวไม่พิจารณา
ให้ดีไม่คิดให้ลึกซ้ึงถึงแก่นก็มักจะพยากรณ์ผิดพลาดคลาด
เคลือ่นได้ง่าย	จงึท�าให้ศาสตร์นีเ้สือ่มความนยิมประชาชนไม่
เลื่อมใส
	 6.	ปี	เดือน	วัน	เวลาเกิดไม่แน่นอน	การพยากรณ์ก็ไม่
แน่นอนไปด้วย
	 7.	ปี	เดือน	วัน	เวลาเกิดแน่นอน	แต่นาฬิกาที่ใช้ดูเวลา
คลอดออกมาจากครรภ์มารดาบอกเวลาไม่แน่หรือไม่เที่ยง
ตามเสียงปืนเท่ียง	 หรือไม่เท่ียงตรงตามเสียงวิทยุที่ประกาศ
บอกให้เทียบเวลาในเวลาปัจจุบันนี้บอกเทียบเวลา	 ๒๐	
นาฬิกา
	 8.	 ปี	 เดือน	 วัน	 เวลาเกิดแน่นอน	 นาฬิกาที่ใช้ดูเวลา
คลอดเทีย่งตรงตามประกาศวิทย	ุแต่ต�าราปมูประจ�าปีว่าด้วย
พระเคราะห์เดินท่ีใช้ท�าดวงชะตาของผู้น้ันท�าที่ต�าบลหนึ่ง
และเจ้าชะตาเกิดอีกต�าบลหน่ึง	 ดวงชะตาท่ีผูกขึ้นน้ันจึงไม่
ตรงตามดวงความเป็นจริงของผู้นั้น	เช่นต�าราปูมประจ�าปีว่า
ด้วยพระเคราะห์เดนิท�าทีก่รงุเทพฯ	คนทีม่าผกูดวงชะตาเกดิ
ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดปัตตานี	 ถ้าใช้ต�าราปูมประจ�า
ปีว่าด้วยพระเคราะห์เดนิทีท่�าทีก่รงุเทพฯ	ผกูดวงชะตานีโ้ดย
ไม่คดิถงึเส้นรุง้เส้นแวง	ตวัดวงชะตานัน้กไ็ม่ถกู	การพยากรณ์
ก็มักผิดพลาดคลาดเคลื่อน
	 9.	ปฏทินิปมูว่าด้วยพระเคราะห์เดนิทีท่�าจ�าหน่ายอยูใ่น

เวลานีไ้ม่ได้บอกแน่นอนลงไปว่าพระเคราะห์ทีเ่ดนิไปในราศี
หนึ่ง	ๆ	นั้นคิดที่เส้นรุ้งเส้นแวงที่เท่าใด	ฉนั้นการพยากรณ์ใน
สถานที่ที่ไม่ตรงที่เส้นรุ้งเส้นแวงตามปฏิทินปูมประจ�าปีแล้ว
ก็อาจคลาดเคลื่อนได้เหมือนกัน
	 10.	 ในราศีเดียวกันแต่องศา	 ลิปดา	พี่ลิปดาไม่เท่ากัน	
พระเคราะห์ต่าง	ๆ 	ในราศทีีม่าพบกนันัน้กจ็ะไม่เกดิผลถงึแม้
พระเคราะเหล่านั้นจะมาอยู่ร่วมราษีเดียวกันเช่นเรายิงปืน
ล่ันไก	 แต่เข็มแทงชนวนแทงไม่ถึงดินประทุ	 การยิงปืนนั้นก็
ไม่ได้ผล	จะไม่เกิดระเบิด	ปืนก็จะไม่ลั่น	เป็นอันว่ายิงปืนด้าน
	 11.	ปฏทินิปมูประจ�าปีว่าด้วยพระเคราะห์เดนิ	เวลาท�า
กันออกจ�าหน่ายในท้องตลาดมีอยู่หลายรายด้วยกัน	มีข้อน่า
สังเกตอยู ่ประการหน่ึงที่จะขอน�ามากล่าวในที่นี้คือพระ
เคราะห์องค์เดียวกันยกไปสู่ราษีเดียวกัน	ปฏิทินปูมเจ้าของ
หนึ่งก็ยกเวลาหนึ่ง	อีกเจ้าของหนึ่งก็ยกอีกเวลาหนึ่ง	เวลาไม่
ตรงกันไม่พร้อมกัน	บางปีประหลาดยิ่งกว่านี้	เดือนแปดของ
ปฏทินิปมูเจ้าของหน่ึงมเีดอืนแปดหนเดยีว	แต่ของอกีเจ้าหนึง่
มีเดือนแปดสองหน	 เลยท�าให้พระสงฆ์องค์เจ้าเดือดร้อนใน
เรือ่งการเข้าพรรษากไ็ปเริม่เข้ากนัในกลางเดอืนแปดหลงั	เลย
ไม่รู ้แน่กันว่าพระสงฆ์จะเข้าพรรษากันเดือนแปดไหน	
เหตุการณ์อลหม่านปั ่นป่วนกันอยู ่พักหนึ่ง	 ในที่สุดทาง
ราชการยืน่มือเข้ามาช่วยเหลอื	เรือ่งจงึเป็นอนัสงบลง	นีก่เ็ป็น
อทุาหรณ์เรือ่งหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่าการท�าปฏทินิปมูประจ�า
ปีว่าด้วยพระเคราะห์เดินเจ้าของใดเจ้าของหน่ึงผิดแน่	 ๆ	 ฉ
นั้นถ้าผู้พยากรณ์ไปใช้ปฏิทินปูมประจ�าปีเล่มที่ผิดเข้า	 การ
พยากรณ์ของผู้นั้นไม่มีปัญหาว่าจะถูก	 ต้องพยากรณ์ผิด
แน่นอน
	 มลูเหตตุ่าง	ๆ 	ทีก่ล่าวมาน้ีเป็นนทัิศน์อทุาหรณ์พอสงัเขป
ที่จะชี้แจงให้รู้แจ้งเห็นชัดถึงมูลเหตุอันเป็นรากฐานว่าท�าไม
การพยากรณ์จึงมักไม่ถูก	มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ
	 โดย	โหรนนทเมอืง	ที	่เทยีมเมอืงการช่าง	สีแ่ยกโรงเรยีน
นายร้อย	พระนคร
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	 ตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก	 ๆ	 อยู่	 ได้ยินผู้ใหญ่และพวก
ชาวบ้านมกัพดูกนัเมือ่เวลามกีจิธรุะหรอืคดิอะไรท�าอะไร	แต่
ยงัตดัสนิใจไม่ได้ว่า	ไปหาหมอดเูขาดูว่าอย่างนัน้อย่างนีม้กัไม่
ใคร่พูดว่าไปหาโหรท�านายเสียเลย	เพราะรู้สึกกันว่า	โหรมัก
จะต้องเป็นวิชาท่ียาก	 ต้องมีไว้ส�าหรับแผ่นดินหรือเจ้านาย	
และผู้ยิ่งใหญ่ท�านายออกมาคราวใดจะต้องแน่ไม่มีผิด	ดูเป็น
เรื่องส�าหรับแต่บ้านเมืองแลเจ้าแผ่นดินเท่าน้ัน	 ข้าพเจ้ามัก
น�ามาคิดบ่อย	ๆ	ว่าท�าอย่างไรหนอจึงจะทราบวิธีของโหรว่า
เขาท�าอย่างไรจึงท�านายได้แม่นย�านัก	 เม่ือปรารถนาเข้ากับ
เพื่อนฝูงหรือญาติทีไรเขาก็หัวเราะเยาะเย้ยแลว่าไปต่าง	 ๆ	
เป็นเชิงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่ากลัวแอบแฝงอยู่ด้วย	 ข้าพเจ้าก็
ระงับใจไปช่ัวคราว	 แล้วก็มักคิดถึงเรื่องน้ีอยู่เสมอมา	 เมื่อ
ผู้ใหญ่ให้ความเห็นว่าโหรน้ันยากแต่หมอดูค่อยยังชั่ว	 ความ
อยากรู้อยากเห็นนี่เองท�าให้ไปเสาะหาหนังสือหมอดูมาอ่าน
เพราะเข้าใจว่าหมอดูคือหนังสือพรหมชาติ	 เขาเขียนไว้ว่า
หมอดูสิบสองราศีแลต�าราต่าง	 ๆ	 อีกหลายอย่างรวมกันอยู่
ด้วย	มทีัง้เลข	๗	ตวัแลยามต่าง	ๆ 	พรหมชาตมิถีงึ	๓	เล่ม	อ่าน
ไป	 ๆ	 ก็ยิ่งอยากทราบว่าต�ารานี้แปลกกว่าที่เขาเรียกว่าโหร
นั้นอย่างไร	ความทะเยอทะยานอยากทราบก็มีทวียิ่งขึ้น	
	 วันหนึ่งข้าพเจ้าไปค้นพบหนังสือของท่านบิดาเล่มหนึ่ง	
เป็นหนังสือพระโดยพระพุทธวจนะกล่าวว่า	 ความเช่ือท่าน
แบ่งไว้เป็นสองประการ	ประการ	๑	เชือ่โดยค�ากล่าวหรอืข่าว
ลือประการ	๑	เชื่อโดยอาศัยเหตุผลประการ	๑	ความเชื่อทั้ง
สองประการนี้เข้าใจว่า	 คงมีผู้รับรองว่าประการหลังท่ีมีทั้ง
เหตแุลผลนัน้เป็นเร่ืองทีน่่าเชือ่ยิง่กว่าเชือ่ข่าวลอื	เพราะอาจ
พิสูจน์หาความจริงได้	 จึงคิดขึ้นได้ว่าบรรดาวิชาความรู้ทั้ง
หลาย	 ย่อมเป็นสิ่งสนใจแก่ผู้อยากรู้	 กระท�าให้ผู้อยากรู้เป็น
คนฉลาดขึ้น	เพราะความรู้เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนแลคนอื่น	
ๆ	ด้วย	ถ้าผู้ใดได้ใช้ความรู้ของตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้	ก็
คงจะเป็นคนพ้นจากเกดิมาแล้วไม่ได้ท�าประโยชน์แก่โลกเลย	
หรือจะพ้นจากความเป็นคนรกโลกนั่นเอง	 ด้วยเหตุนี้เมื่อ
ข้าพเจ้าอ่านต�าราพรหมชาติ	 รู้สึกว่าเป็นแต่ค�าบอกเล่าว่า
อย่างนี้	เขาเรียกว่าอย่างนี้	เช่น	ต�าราว่าคนเกิดปีชวด	เดือน	

๕	–	๖	๗	เป็นวัวป่า	ธาตุดินสุก	เป็นวัวเถลิง	เผ่าพันธุ์มาก	ใช้
ยาก	ใจร้ายใจแข็ง	เมื่อน้อยดี	เช่นนี้	ไม่มีหลักที่จะอธิบายได้
ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น	ทุกคนที่เกิดเช่นนี้จะมิเป็นเหมือนกัน
ทุกคนหรือ	ไม่มีอะไรจะพิสูจน์แบ่งแยกว่า	กระเพาะคนเกิด
ปีนี้เดือนนี้แต่ไม่บ่งว่าวันอะไรในเดือนน้ีจึงจะเป็นเช่นนี้	 จึง
อยากจะหาหนงัสอือะไรทีด่กีว่านีม้าพเิคราะห์ใหม่	กก็ระเถบิ
ขึ้นมาถึงหนังสือโหราศาสตร์	 ถึงผู้ใหญ่เขาจะเตือนว่าเป็นผู้
หญงิไม่ควรจะอยากรู้นอกลูน่อกทางกเ็ชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่หนึง่	
หามาเรยีนจนได้	ปรากฏว่าโหราศาสตร์มข้ีอพสูิจน์ได้มากกว่า
หนังสือหมอดูชนิดพรหมชาติ	เพราะใช้วันเกิด	เวลาเกิด	คือ
เวลาตกฟาก	เป็นข้อพิสูจน์ได้นั่นเอง
	 โหราศาสตร์เป็นศาสตร์อนัควรแก่ผู้สนใจอยูเ่หมอืนกนั	
เม่ือได้น�ามาอ่านแล้วจึงรู้สึกว่ามิใช่มีเวทมนตร์คาถาอะไรที่
จะบันดาลให้ผู้เรียนต้องเป็นไปด้วยประการต่าง	 ๆ	 อย่างที่
คนโบราณเชื่อกัน	ที่แท้ก็คือศาสตร์ที่ลึกลับอันหนึ่ง	เกี่ยวกับ
จิตใจของผู้ค�านวณนั่นเอง	 นับว่าเป็นวิชาท่ีสูงเท่านั้น	 เมื่อผู้
ใดมคีวามเพยีรพยายามอนัใด	กจ็ะส�าเรจ็ผลอนันัน้	เรือ่งมอียู่
เท่านี	้วชิาอนันีถ้้าได้ไตร่ตรองหาเหตผุลมาประกอบทกุแง่ทกุ
มมุโดยละเอยีดกอ็าจเป็นผู้รู้แจ้ง	ผูท้ีไ่ม่ได้เรยีนกไ็ม่รูแ้จ้งเป็น
ธรรมดา	เมือ่กบัคนไม่เรยีนหนงัสอื	กไ็ม่อาจอ่านหนังสอืออก
ได้	คนทีเ่รยีนรูม้ากจะคิดว่าคนอืน่ทีเ่ขาพยายามเรยีนนัน้รูไ้ม่
เท่าตัว	มัวไปดูถูกเขาก็ไม่ได้	วิชาทุกแผนกถ้าเรียนจริงไม่ว่า
ใคร	ๆ 	ก็รู้จริงได้เท่ากัน	ดูถูกกันไม่ได้	ผู้ใดเรียนก็ย่อมมีความ
รู้ทันกันทั้งนั้น
	 ต�าราดลูายมอืกม็อียูใ่นต�าราหมอดูทีเ่รยีกว่าพรหมชาติ
เหมือนกัน	 แต่เมื่อคิดค้นดูแล้วก็เนื่องมาจากโหราศาสตร์
นั่นเอง	คือถ้าผู้ใดเกิดในเดือน	ปี	แลเวลาเกิดอย่างนั้น	ๆ	ก็
ย่อมมีรูปพรรณชนิดนั้น	 ๆ	 มีหน้าตา	 มือเท้า	 หรือจะมีดาว
เคราะห์ตัวใดอยู่ในราศีนั้น	 ๆ	 ก็จะมีฝ่ามืออันอ่อนนุ่มอะไร
เช่นนี้	แสดงถึงรากฐานที่คนจะมีลายมือชนิดนั้นก็คือคนเกิด
อย่างนัน้นัน่เอง	ส่วนต�าราจนีว่าเกดิจากเลอืดลมของเจ้าของ
มือ	 จึงแสดงให้เกิดเป็นเส้นขึ้นบนฝ่ามือ	 ก็น่าจะมีความจริง
อยู่บ้าง	 แต่เม่ือจะดูลายมือซ่ึงเป็นเส้นเล็ก	 ดูยากกว่าจะมา

โหรและหมอดู
ของคุณหญิงโภชำกร
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ค�านวณเอาด้วยเลข	ฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าการดูชนิดหมอดู	สู้
ดูชนิดพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไม่ได้	 จะได้ความละเอียด
กว่ากันเป็นอันมาก	แลมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้	ผู้ที่จะเรียน
วชิาโหราศาสตร์	ความรูป้ระวตัขิองวชิานีค้วรรูท้ีม่าแลก�าเนดิ
เพื่อท�าให้เกิดความสนใจแลศรัทธาในการศึกษาด้วย
	 ข้าพเจ้าเห็นว่าวิชานี้อุบัติขึ้นคู่กันกับปฏิสนธิของโลก	
เพราะเมือ่ศกึษาประวตัศิาสตร์ของชาตใิหญ่ต่าง	ๆ 	ทีป่รากฏ
อยู่เดี๋ยวนี้หรือที่สาบสูญไปแล้ว	ยังมีแต่ซาก	ก็ยังมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นก�าเนิดของโหราศาสตร์	 ในทวีปยุโรปหรือ
อาเซยีน	มวีชิาโหราศาสตร์อยูท่ัว่ไปทกุประเทศ	ข้อส�าคัญอยู่
ทีว่่าน่าประหลาดนกัว่ามีวธิคี�านวณหรอืเครือ่งหมายราศ	ีดาว
เคราะห์	ดาวฤกษ์	ใช้ตรงกันโดยมาก	ประวตัศิาสตร์ของอยีปิต์	
หรอืค�ากล่าวของนกัปราชญ์ต่าง	ๆ 	กม็กัมคี�าพูดจากหลักวชิา
นี้ในประเทศซัลเดียร์ถือคล้ายกับว่าเป็นศาสนาทีเดียว	
ปรัชญาของอียิปต์ก็ถือเป็นวิชาโหราศาสตร์	 เป็นมูลราก	
เพราะนบัว่าเป็นวชิาทีเ่กิดขึน้พร้อมกบัวิชาดดูาว	ซึง่นานก่อน
ศาสนาใด	ๆ	จะเกิดขึ้น
	 ส�าหรับประเทศไทย	 นักโหราศาสตร์ในประวัติศาสตร์
ของไทย	กค็งไม่แพ้ต่างประเทศดจุกัน	ในเรือ่งอะไรต่างๆ	เมือ่
โหรถวายฤกษ์หรือท�านายอะไรถวายเจ้าแผ่นดิน	 มักไม่ใคร่
ผิด	 แต่พงศาวดารของไทยถูกท�าลายเสียด้วยพม่าข้าศึก	 ที่
เหลืออยู่ทุกวันน้ีจึงจะค้นเอาหลักฐานนักไม่ใคร่ได้	 จึงคล้าย
กบันยิายเล่ากนัต่อ	ๆ 	มา	พระเจ้าแผ่นดนิทกุรชักาล	นบัตัง้แต่
พระร่วงในกรุงสุโขทัยมาจนรัชกาลวงศ์จักรีนี้	 ก็ต้องมี
โหราจารย์ประจ�าอยู่ทุกรัฐทุกสมัย	 คนท่ีจะเป็นโหราจารย์
โดยมากมักเป็นพราหมณ์	 เพราะพราหมณ์เป็นผู้น�าพระเวท
แลวิชานี้มาสู ่ประเทศไทย	 ประเพณีของไทยจึงมีลัทธิ
พราหมณ์ติดอยู ่มาตลอดจนทุกวันนี้ 	 เมื่อสมัยยังไม ่มี
บรรดาศกัดิก์นัแพร่หลายกม็กัเรยีกพวกโหรว่าปโุรหติาจารย์
ตามอย่างอินเดีย	 ครั้นเม่ือมีการพระราชทานทินนาม
บรรดาศักดิ์ขึ้น	 จึงเปลี่ยนค�าปุโรหิตาจารย์มาให้เป็นพระยา
โหราธิบดี	แปลว่าธิบดีฝ่ายโหร	เมื่อเจ้ากรมราชพิธี	ซึ่งได้แก่
หัวหน้าฝ่ายโหรแลฝ่ายราชินี	ตามต�าราเก่า	ๆ 	ยังมีดวงชะตา

ของสคุรพี	หนมุาน	ซึง่เป็นทหารเอกของพระนารายณ์ในเรือ่ง
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์	 พวกพราหมณ์ฮินดูนับถือพระ
นารายณ์อวตารเป็นลัทธศิาสนาในราชวงศ์กษตัรย์ิไทย	มโีหร
ประจ�าอยู่ในราชส�านักมาทุกยุคทุกสมัยมิได้ขาด	 จะเห็นได้
จากต�าราเก่า	 ๆ	 มีดวงชะตากรุงศรีอยุธยาแลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช	ในกรุงอมรรัตนโกสินทร์ปรากฏอยู่
	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 รัชกาลที่	 ๑	
ปฐมจักรีวงศ์	 ทรงท�านายพระราชอ�านาจในราชวงศ์จักรีว่า
คงถาวรอยู่ได้	๑๕๐	ปี	ก็สมจริงดังทรงท�านายไว้
	 ฉะนั้นเมื่อวิชาโหราศาสตร์ของประเทศไทยในระยะ
เวลานี้มีแต่จะเสื่อมลงไป	 เพราะไม่มีใครจะก่อตั้งขึ้นให้เป็น
บรรทัดฐาน	ดังที่ปรากฏอยู่ในประเทศอื่น	ๆ	เช่นในประเทศ
ทั้งหลายเหล่านั้น	เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศยุโรป	เขายังมีที่
ประชุมโหรประจ�าประเทศแลค้นคว้าตัง้หลกัวิชาอนันีไ้ว้มใิห้
เสือ่มสญูไป	เราคนไทยควรจะช่วยกันบ�ารงุวชิานีช้นให้เสมอ
เขา	 บัดนี้มีสมาชิกรวม	 ๒๗	 คน	 ได้คิดก่อต้ังคณะโหรแห่ง
ประเทศไทยขึ้นแล้ว	 มีท่าน	 ม.จ.	 เจริญสุข	 เกษมศรีเป็น
ประธาน	 แลเจ้าคุณบริรักษ์เวชชการเป็นรองประธาน	 แล
ประกอบด้วยท่านผูรู้ท้ัง้เจด็คนทีไ่ด้รบัเลือ่นเป็นหวัหน้า	รวม
ทัง้เจ้าคณุโหราธบิดอียูด้่วย	สมาชกิเหล่านีม้คีวามประสงค์จะ
ฟ้ืนฟูวชิาโหราศาสตร์นีใ้ห้มหีลกัฐานปรากฏอยูใ่นประเทศไทย	
อันเป็นชาติของตนให้เจริญวัฒนาต่อไปชั่วกาลนาน	ขอท่าน
ผู้อ่านหนังสือนี้ทุกท่านที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์จง
มาช่วยเป็นสมาชิก	 ช่วยกันสะสมวิชานี้ให้เพิ่มพูนเป็นหลัก 
ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไปเถิด
	 ขอความสวสัดจีงมแีก่ท่านท้ังหลายผู้อ่านจงทกุประการ	

	 	 	 	 	 ชิต	มิลินทสูต
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	 การเรียงล�าดับวันอาทิตย์,	 จันทร์,	 อังคาร	 ฯลฯ	 ใน
สปัดาห์หนึง่	ๆ 	นัน้เป็นความส�าคญัอย่างยิง่ในทางโหราศาสตร์
ไทยเพราะเหตวุ่าการใช้ภมูพิยากรณ์ทางทกัษาเป็นหลกัของ
การท�านาย	 คือว่าเมื่อผู้ใดเกิดในวันใดแล้วก็ถือเอาดาวพระ
เคราะห์นั้นเป็นบริวาร	ส่วนพระเคราะห์ต่อไปเป็นอายุ,	เดช,	
ศรี	 ฯลฯ	 จนถึงกาลกิณีเป็นที่สุด	 เช่น	 คนเกิดวันอาทิตย์	
อาทิตย์เป็นบริวาร,	 จันทร์เป็นอายุ,	 อังคารเป็นเดช	 ฯลฯ	
จนถึงศุกร์เป็นกาลกิณี	 ท้ังน้ีจึงเป็นความจ�าเป็นอย่างย่ิง	 ซึ่ง
เราจักต้องก�าหนดให้ได้ว่าท่ีเรียงเป็นวันอาทิตย์,	 จันทร์,	
อังคาร	ฯลฯ	เช่นนี้เขาใช้หลักอะไร	มิฉะนั้นการใช้ภูมิในทาง
ทักษาพยากรณ์ก็เป็นอันไร้ผล	ปัญหาเรื่องนี้จึงชวนให้คิดไป
ว่าเหตุใดท่านจึงใช้การนับวันว่าอาทิตย์,	 จันทร์,	 อังคาร,	
พุธ,พฤหัสบดี,	ศุกร์และเสาร์	ท�าไมจึงไม่นับว่าอังคาร,	ศุกร์,	
พธุ,	จนัทร์,	อาทติย์,	พฤหสับด,ี	เสาร์บ้าง	ทีข้่าพเจ้ากล่าวเช่น
น้ีเพราะนกึถงึดวงจกัรราศขีองโลกซึง่ใช้ราศเีมษเป็นหลกัราศี
เบื้องต้น	 เนื่องจากราศีเมษเร่ิมต้นจากเส้นปุรัตถิมา	 (ตะวัน
ออก)	แล้วเวยีนมาทางซ้ายมอืโดยทกัษณิาวตัร์จนบรรจบครบ	
๑๒	ราศีที่มีน	ก็และอังคารเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษ	
ศกุร์เป็นเจ้าเรอืนเกษตรของราศพีฤศก	และมดีาวพธุ,	จนัทร์,	
อาทิตย์	ฯลฯ	ต่างก็เป็นเจ้าเรือนตามล�าดับราศีไป
	 จงึเหน็ว่าควรมทีางทีจ่ะนบัวันเรยีงตามล�าดบัชือ่ตามใน
แห่งดวงเกษตรคือ	อังคาร,	ศุกร์,	พุธ,	จันทร์,	อาทิตย์	(ที่ราศี
สิงห์)	 ส่วนราศีกันย์,	 ตุลและพิจิกน้ัน	 เจ้าของเรือนเกษตร,	
เป็นดาวพุธ,	ศุกร์,	อังคาร	ซ�้ากันกับดาวที่นับมาแล้วจึงข้าม
เสีย	เริ่มนับดาวพฤหัสบดี	ซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนู
ต่อจากอาทิตย์	แล้วจึงเลยไปถึงในราศีมังกร	เป็นวันสุดท้าย
ก็น่าจะฟังได้อยู่	 แต่ท่านหาได้ใช้นับกันตามวิธีนี้ไม่	 หรืออีก
นัยหนึ่ง	จะกล่าวว่า	การนับเรียงวันตามล�าดับนั้นท่านใช้นับ
ตามเลขประจ�าดาวคือ	อาทิตย์	๑	จันทร์	๒	อังคาร	๓	ฯลฯ	
ต่อไปจนถึงเสาร์ซึ่งมีเลขประจ�าเป็นดวงที่	 ๗	 ฉะน้ีก็เป็น
เหตผุลอกีอย่างหนึง่	แต่กม็ไิด้เพราะมข้ีอขดัแย้งว่าเหตใุดเล่า
จึงตั้งเลขประจ�าดาวเช่นนั้น	 ถ้าจะตั้งดาวอังคารให้เป็น	 ๑	
และศุกร์เป็น	 ๒	 ฯลฯ	 มิได้หรือ	 อน่ึงการตั้งชื่อและตั้งเลข
ประจ�าโดยเฉพาะนีก้เ็ป็นเพยีงสมมตเิพือ่ให้เป็นเครือ่งหมาย
พอเข้าใจกันเท่านั้นประดุจตั้งชื่อของมนุษย์ว่าสา,	สี,	มี,	มา
และตั้งช่ือสรรพวัตถุทุกชนิดซ่ึงเป็นการสมมติท้ังสิ้น	 ฉะนั้น

เหตุผลเหล่านี้จึงเป็นกรณีอันหนึ่งที่ท�าให้ข้าพเจ้ายุ่งคิดถก
เถียงกันระหว่างความคิดกับความเห็นของข้าพเจ้าเองจน
ลงเอยกันไม่ได้	ต่อมาได้พบเหตุผลของการเรียงล�าดับชื่อวัน
ซึ่งพอจะยกนิ้วลงมติสอดคล้องด้วย	 จึงได้น�ามาเขียนลงใน
พยากรณ์สารเล่มน้ี	 เพื่อให้ท่านผู้รู้ช่วยทักท้วงหรือเพิ่มเติม
ต่อไป	หากความคิดเห็นนี้เป็นการถูกต้องก็จะยังให้ท่านที่ยัง
ไม่ได้นึกถึงพลอยทราบเรื่องราวด้วย	 และขณะนี้ข้าพเจ้าจ�า
ต้องเชื่อเหตุผลดังที่จะกล่าวต่อไปนี้จนกว่าจะได้พบเหตุผล
ใหม่ที่เห็นเหมาะสมจึงจะเปลี่ยนใจ
	 ในหนงัสือ	“Casting	the	Horoscope	ของ	Alan	Leo”	
ตอนท้ายเล่มได้กล่าวถึงการนับยามของโหราศาสตร์ชาว
ตะวันตกไว้ดังนี้	 เขาตั้งล�าดับดาวสัตตะเคราะห์จากโลกเรา
ไปโดยคิดค�านวณจากความสั้นยาวแห่งเวลาโคจรให้ดาวที่
เดินเร็วที่สุดเป็นดวงอยู่ใกล้ที่สุด	ดวงเดินช้าที่สุดเป็นดวงอยู่
ไกลที่สุดตามล�าดับคือ	๒-๔-๖-๑-๓-๕-๗	ดังนี้	ผู้ใดเกิดวันใด
ก็นับจากดาวดวงนั้นย้อนมาทางต้น	 ดาวดวงหนึ่งเป็นเวลา
ชัว่โมงหนึง่	นบัมาทลีะดวงๆ	จนครบ	๒๔	ยาม	คือ	๒๔	ช่ัวโมง
เป็นวันหน่ึง	 (วันทางสุริยคติ)	 เม่ือได้วางหลักการเรียงดาว
สัตตะเคราะห์ลงตามความส้ันยาวของเวลาโคจรได้แล้ว	 ขอ
ให้ท่านผู้อ่านลองนับจากดาวดวงใดก็ได้ไปทีละหนึ่งยาม	จน
ครบ	 ๒๔	 ยาม	 (ยามละ	 ๑	 ชั่วโมงต่อดาว	 ๑	 ดวง)	 ซึ่ง
หมายความว่าครบวันหนึ่งๆ	ต่อไปนั้นจะเป็นของอีกวันหนึ่ง
เรียงล�าดับกันไป	เมื่อได้นับครบทุกๆ	ดวงแล้วก็จะทราบการ
เรียงล�าดับชื่อวันดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
	 ตวัอย่าง	เช่นจะเริม่นบัจากดาวอาทติย์	(เลข	๑)	เป็นต้น
ไปจนครบ	๒๔	ครั้ง	คือนับอาทิตย์เป็น	๑	ศุกร์เป็น	๒	พุธเป็น	
๓	จันทร์เป็น	๔	เสาร์เป็น	๕	พฤหัสบดีเป็น	๖	อังคารเป็น	๗	
อาทติย์กลับมาเป็น	๗	ใหม่	ฯลฯ	และนบัต่อไปเช่นนี	้เมือ่ครบ	
๒๔	ชั่วโมงแล้วจะได้ดาว	๓	รอบกับ	๓	ดวง	ยามหรือชั่วโมง
ที่	 ๒๔	 จึงได้แก่ดาวพุธ	 ซ่ึงเป็นดาวครบก�าหนดของวันหนึ่ง	
เม่ือเริ่มต้นจากอาทิตย์ไปครบวันหน่ึงที่พุธเช่นน้ี	 ส�าหรับวัน
ต่อไปก็จะถึงดาวจันทร์ในล�าดับสอง	ซึ่งเป็นยามแรกของวัน
รุ่งขึ้น	โดยท�านองเดียวกันถ้าท่านนับจากจันทร์เป็น	๑	ก็จะ
ได้	๒๔	ทีด่าวพฤหสับด	ีแสดงว่าครบ	๒๔	ชัว่โมงของวนัจันทร์	
และจะเห็นดาวอังคารรออยู่เบื้องหน้าซึ่งจะเป็นดาวของอีก
วันหน่ึงต่อจากวันจันทร์ไป	 แล้วเร่ิมนับจากดาวอังคาร,	 พุธ	
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ฯลฯ	 เป็น	 ๑	 ไปใหม่อีกฉะนี้	 ก็จะได้ดาวพุธต่อจากอังคาร	
พฤหัสบดีต่อจากพุธ	ศุกร์ต่อจากพฤหัสบดี	และเสาร์ต่อจาก
ศกุร์	จนบรรจบครบรอบ	๗	วนั	และเมือ่นบัดาวเสาร์กลบัเป็น	
๑	ก็จะครบ	๒๔	ชั่วโมงที่ดาวอังคาร	ดาวอาทิตย์	ก็กลับเป็น
วันใหม่ต่อไปจากวันเสาร์อีกเช่นเดียวกัน	 โดยเหตุผลเช่นนี้
แหละ	 ท่านจึงใช้การนับวันเรียงตามล�าดับช่ือของดาวว่า	
อาทิตย์,	จันทร์,	อังคาร	ฯลฯ	จนถึงเสาร์ดังกล่าวมาแล้ว	การ
นบัยามกลางวนั	(ยามอัฏฐกาล)	ซ่ึงเราใช้นบักันว่า	สรุยิะ	ศกุร
ะ	พุทธะ	จันเทา	เสารี	ครู	ภุมมะ	นี้เป็นเพราะกลใด	ข้าพเจ้า
ขอกล่าวว่าการนับยามกลางวันนี้มี	๒	นัย	คือนัยหนึ่งนับจาก
ดาวทีต่ัง้ไว้โดยทางโคจรตามระยะเวลาสัน้ยาวข้างต้น	ซึง่ท่าน
ผ่านมาแล้วน้ัน	 โดยนับตามล�าดับดาวน้ันย้อนข้ึนไปหาทาง
ต้น	คือ	นับอาทิตย์ไปหาศุกร์,	พุธ,	 จันทร์	 แล้ววกลงมานับ
ตอนท้ายต่อคือเสาร์	พฤหัสบดี	อังคาร	ตามล�าดับ	ดาวที่ตั้ง
ไว้ก็จะตรงกับยามกลางวันทีเดียว	 อีกนัยหนึ่ง	 นับตามโหรา
คอื	อาทติย์	(กลางวนั)	โหราเท่ากบั	๑,	จนัทร์	(กลางคนื)	โหรา
เท่ากบั	๒	จะเหน็ได้จากดวงวภิาคจกัรราศี	(ดปูฏทิินของหลวง
อรรถวาทธีรรมประวรรต	ซึง่เขียนโหราไว้ในชัน้ที	่๖	ของดวง
วภิาค)	คอืเริม่จากเส้นปรุตัถิมาทีร่าศีเมษเป็นต้นมาเป็นโหรา
ของอาทิตย์	(กลางวัน)	ก่อนซึ่งเขียนเลข	๑	ไว้	ต่อมาจึงเป็น
โหราของจันทร์	 (กลางคืน)	 ซึ่งเขียนเลข	 ๒	 ไว้แล้วซ�้าโหรา
จันทร์อีก	ต่อมาก็เป็นโหราอาทิตย์	สลับกันไปดังนี้คือ	๑-๒-
๒-๓	 ฯลฯ	 ตลอดไปจนครบ	๑๒	 ราศี	 ราศีหนึ่งแบ่งเป็น	 ๒	
ส่วนละโหรา	 คือกลางวันกับกลางคืนก็เมื่อโหรากลางวัน
เท่ากับ	๑	เช่นนี	้ท่านจงึนบัยามกลางวันเช่นเดยีวกนัว่าสรุยิะ	
ศุกระ	พุทธะ	ฯลฯ
	 ส่วนการนบัยามกลางคนื	(ยามอฏัฐกาล)	ซ่ึงใช้นบักนัว่า	
รวิ	ชีโว	ศศิ	ศุโกร	ภุมโม	โสโร	พุทโธ	นี้มีความเห็นเป็น	๒	นับ
เช่นเดียวกันคือ	นับหนึ่งใช้นับจากดาวที่เขียนเรียงไว้ข้างต้น
เช่นกัน	 แต่นับกลับตรงข้ามกับยามกลางวัน	 คือนับจาก
อาทิตย์	 ถอยลงมาข้างท้ายก่อนแทนท่ีจะนับข้ึนไปทางต้น	
และใช้นับทีละ	 ๒	 ตามโหราของจันทร์	 คือนับดวงหนึ่งเว้น
เสียดวงหนึ่งทุกคราวไป	 ดังน้ันจึงเห็นได้เม่ือนับอาทิตย์เป็น
ยามรวิ	 ต่อมาถึงดาวอังคารเว้นดาวอังคารเสีย	 นับดาว
พฤหสับดทีีช่โีวและเว้นดาวเสาร์	เสียย้อนข้ึนไปนบัดาวจนัทร์
ว่าศศิ	ต่อจากยามชีโว	ต่อจากนั้นก็เว้นเสียทีละดวงๆ	ก็จะได้
ดาวศุกร์คือศุโกร	และดาวอังคารคือภุมโม	ดาวเสาร์คือโสโร	
ตลอดจนถึงดาวพุธคือพุทโธครบ	๗	ดวง	(ยามอัฏฐกาลท่าน
แบ่งออกเป็น	๗	ยามโดยใช้ยามต้น	(ยามที่	๑)	เป็นยามที่	๗	

อีกเพราะการนับวันก็ดี	 ยามก็ดี	 มิได้ใช้ราหูเข้ามาเกี่ยวข้อง
เป็นดาวด้วย	จึงต้องย้อนกลับเอายามที่	๑	เป็นยามที่	๗	อีก)
อกีนยัหนึง่การนบัยามกลางคืนคนละแง่กบัท่ีกล่าวมาแล้ว	ใน
ประการนี้ใช้นับตามชั่วโมงของจันทร์	 เพราะเดิมได้เอ่ยใช้
ชั่วโมงของอาทิตย์	(๒๔	ชั่วโมงต่อ	๑	วัน)	มาเป็นการนับหา
ล�าดับชื่อวันดังกล่าวแล้ว	 ทั้งนี้เนื่องจากเดือนของอาทิตย์	
(เดือนเพียร)	มี	๒๕	วันครึ่ง	ส่วนเดือนของจันทร์	(จันทร์หมุน
รอบโลกคราวหนึง่)	ม	ี๒๗	วนั	๗	ชัว่โมง	๕๓	นาท	ีกบั	๑๑.๕๕	
วินาที	เมื่อเดือนของจันทร์มี	๒๗	วันกว่าเช่นนี้	ท่านจึงอทาธิ
กรรมเศษขึน้เป็นเดอืนละ	๒๗	วนั	คือสัปดาห์ละ	๗	วนั	ปีหนึง่	
๕๒	 สัปดาห์	 หรือ	 ๑๖๕	 วัน	 จึงน�ามาเปรียบเทียบโดยทาง
ค�านวณได้ว่าเดอืนเพยีรของอาทติย์	๒๙	วนัครึง่เท่ากับวนัละ	
๒๙	ชัว่โมง	ถ้าเดอืนของจนัทร์	๒๗	วนัจะเท่ากบัวนัละกีช่ัว่โมง	
ตามโจทย์นี้	 เมื่อค�านวณแล้วจะได้ชั่วโมงในหนึ่งของจันทร์
เท่ากับ	๒๒.๗๑	ชั่วโมง	เศษ	๗	กว่านั้นอทาธิกรรมขึ้นเป็น	๑	
จงึรวมเป็นชัว่โมงของจนัทร์ในวนัหนึง่เท่ากับ	๒๓	ชัว่โมง	เมือ่
ได้ชั่วโมงของจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งดาวกลางคืนแล้ว	 ท่านจึง
เอาเลข	๒๓	นี้มาเป็นเกณฑ์แห่งการค้นหายามกลางคืน	คือ
จรตั้งเรียงล�าดับดาวอย่างใดจึงจะใช้เกณฑ์	๒๓	นับยามเป็น	
๑	ดันให้ได้เรียงล�าดับชื่อวันอย่างการนับคราวละ	๒๔	ยาม	
ดงัอธบิายมาแล้วนัน้ได้ผลของการค้นหาคราวนีจ้งึได้ดาวเรียง
ล�าดบักนั	อนัตรงกับยามกลางคนืคือ	๑-๕-๒-๖-๓-๗-๔	คราว
น้ีท่านผู้อ่านจงลองนับจากดวงดาวดวงหน่ึงดวงใดอย่างการ
นบัหาล�าดบัชือ่วนัข้างต้นโดยถอืดาวทีเ่รยีงไว้ใหม่นีเ้ป็นหลกั
คือนับดวงละ	๑	ยามจนครบ	๒๓	ยาม	(๒๓	ชั่วโมง)	เช่นนับ	
๑	ที่อาทิตย์ก่อนถอยหลังมาจนครบ	๒๓	จะได้ดาว	๓	รอบ	
กับ	๒	ดวงที่ดาวพฤหัสบดี	ฉะนั้นจันทร์จึงอยู่ในล�าดับ	สองที่
จะต่อจากอาทิตย์อนัจะเป็นยามต้นของวนัใหม่ต่อไป	เมือ่เร่ิม
นับจันทร์เป็น	๑	ไปอีก	จ�านวน	๒๓	ก็จะครบพอดีที่ศุกร์	ข้าง
หลังดาวศุกร์ก็จะเห็นอังคารมาคอยต่อจากจันทร์อยู่โดย
ท�านองนี	้เมือ่นบัองัคารขึน้ต้นกจ็ะครบ	๒๓	ทีเ่สาร์	และมพีธุ
เป็นดาวของวันใหม่อีก	 เมื่อนับไปจนครบทุกดวงก็จะได้ชื่อ
วันเรียงตามล�าดับ	คือ	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	
ศุกร์	เสาร์	เช่นเดียวกัน	โดยเหตุนี้ท่านจึงถือเอาดาวที่ค้นมา
ตัง้เป็นหลกัในการนบัหาล�าดบัชือ่วนัละ	๒๓	นัน้มาเป็นล�าดบั
จริงของการนับยามกลางคืนด้วยประการฉะนี้

	 	 	 	 	 วิเศษ	จินดา



68

	 ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นระยะเวลา	 ๒๗	 วันเศษ	 ในทางโคจรน้ีย่อมผ่านกลุ่มดาว					
ต่าง	ๆ	ไปเป็นจ�านวนมาก	ท่านโบราณาจารย์ได้คอยสังเกตทุกระยะเวลา	๒๔	ชั่วโมงว่าดวง
จันทร์จะโคจรถึงดาวกลุ่มใดในเวลาเที่ยงคืนแล้วจดรายการไว้	 รวมเป็นจ�านวนกลุ่มดาว	๒๗	
กลุม่	โดยขนานนามต่าง	ๆ 	กนั	นบัเอากลุม่ดาวในต้นราศเีมษเป็นล�าดบัทีห่นึง่แต่เรยีกเป็นส่วน
รวมว่า	 “นักษัตรฤกษ์”	 เมื่อดวงจันทร์โคจรถึงกลุ่มดาวอะไรในวันเพ็ญก็ยกเอานามกลุ่มดาว
นั้นเป็นนามของเดือนทางจันทรคติด้วยควรสังเกตว่าการก�าหนดระยะเวลาเป็นเดือนในครั้ง
โบราณผิดกันกับในสมัยนี้	 ในปัจจุบันเราก�าหนดเอาข้างขึ้นเป็นต้นเดือน	ข้างแรมเป็นปลาย
เดือน	 แต่ครั้งโบราณท่านก�าหนดตรงกันข้ามคือเอาข้างแรมเป็นต้นเดือน	 ข้างขึ้นเป็นปลาย
เดอืน	เพราะฉะนัน้เดอืนในปัจจบุนันีจ้งึเริม่ต้นช้ากว่าเดอืนครัง้โบราณ	๑๔-๑๕	วนั	เช่นตวัอย่าง
วันอันเป็นฤกษ์เปิดสมาคมโหรนี้เป็นวันที่	๒๖	มิถุนายน	ตรงกับขึ้น	๙	ค�่า	เดือนแปดต้น	ซึ่ง
หมายความว่าเดือนแปดต้นเพิ่งเริ่มมาได้	 ๙	 วัน	 แต่เดือนแปดอย่างโบราณนั้นได้เริ่มต้นมา
ตั้งแต่วันที่	๔	มิถุนายน	ตรงกับแรม	๑	ค�่า	เดือนเจ็ด	คือล่วงมาได้	๒๓	วันทั้งวันนี้	อนึ่งที่ท่าน
ก�าหนดเอานามของกลุ่มดาวท่ีดวงจันทร์โคจรถึงในวันเพ็ญเป็นนามของเดือนจันทรคติย่อม
แปลว่าท่านก�าหนดเอาวันสิน้เดอืนเป็นชือ่ของเดอืนนัน้ๆ	รวมความว่าจ�านวนนกัษตัรฤกษ์	๒๗	
ดวงนั้นยกเอาเป็นชื่อเดือนเสีย	๑๒	ดวง	ส่วนที่เหลืออยู่อีก	๓๕	ดวงเป็นดาวระหว่างเดือน	ดัง
นั้นจะเห็นได้ต่อไปนี้
	 ดาวล�าดับที่	 ๒.	 ๓.	 	 กัตติกมาส	 เดือน	๑๒
	 ดาวล�าดับที่	 ๔.	 ๕.	 	 มิคสิรมาส	 เดือน	๑
	 ดาวล�าดับที่	 ๖.	 ๗.	 ๘.	 ปุสสมาส	 เดือน	๒
	 ดาวล�าดับที่	 ๙.	 ๑๐.	 	 มาฆมาส	 เดือน	๓
	 ดาวล�าดับที่	 ๑๑.	 ๑๒.	 	 ผัคคุณมาส	 เดือน	๔
	 ดาวล�าดับที่	 ๑๓.	 ๑๔.	 	 จิตตมาส	 เดือน	๕
	 ดาวล�าดับที่	 ๑๕.	 ๑๖.	 	 วิสาขมาส	 เดือน	๖
	 ดาวล�าดับที่	 ๑๗.	 ๑๘.	 	 เชฏฐมาส	 เดือน	๗
	 ดาวล�าดับที่	 ๑๙.	 ๒๐.	 	 อาสาฬ์หมาส	 เดือน	๘
	 ดาวล�าดับที่	 ๒๑.	 ๒๒.	 	 สาวณมาส	 เดือน	๙
	 ดาวล�าดับที่	 ๒๓.	 ๒๔.	 ๒๕.	 ภัททปทมาส	 เดือน	๑๐
	 ดาวล�าดับที่	 ๒๖.	 ๒๗.	 ๑.	 อัสสยุชมาส	 เดือน	๑๑
	 หมายเหต	ุดาวล�าดบัทีส่ดุแห่งบรรทดัเป็นดาวทีก่�าหนดชือ่เดอืน	อนึง่ชือ่เดอืนนัน้ในทีน่ี้
เขียนตามรูปบาลี
	 นักษัตรฤกษ์	๒๗	กลุ่ม	นั้นตั้งเรียงรายเป็นระยะ	ๆ	 ไปจนรอบจักรราศีโดยห่างกันจาก
กลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มหนึ่งเป็นระยะ	๑๓	องศา	๒๐	ลิปดา	ส่วนย่อยแต่ละส่วนเรียกว่านวางค์	รวม
เบ็ดเสร็จนักษัตรฤกษ์	๒๗	ดวงแบ่งเป็นส่วนย่อย	๑๐๗	ส่วน	ส่วนละ	๓	องศา	๒๐	ลิปดา	รวม
เป็น	๓๖๐	องศาพอดี
	 ส่วนย่อย	๑๐๗	ส่วนนั้นถ้าแบ่งลงในราศีซึ่งมี	๑๒	ราศีจะได้ราศีละ	๙	ส่วน	ค�าว่านวางค์
ก็หมายถึงส่วน	๙	ส่วนนี้เอง	คือความหมายว่าแบ่งส่วนย่อยได้ราศีละ	๙	ส่วน	นวางค์	๑๐๘	

เรื่องฤกษ์
 โดย พ. สุขทิศ
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นั้นท่านจัดให้มีดาวพระเคราะห์ครองประจ�าทุกนวางค์โดยยึดเอาดาวพระเคราะห์ในเรือน
เกษตรเป็นหลักคือ	 เอาอังคารในราศีเมษครองประจ�านวางค์ที่หนึ่ง	 ศุกร์ในราศีพฤษกครอง
ประจ�านวางค์ทีส่อง	โดยล�าดบัตลอดไปจนพฤหสับดีในราศีมนี	ครองประจ�านวางค์ที	่๑๒	แล้ว
วนไปถงึราศเีมษอกี	ท�าเช่นนีไ้ปตามล�าดบัถงึ	๙	ครัง้กไ็ด้พระเคราะห์ครองจ�านวางค์ครบ	๑๐๘	
พอดี	แต่ราหูที่เป็นเกษตรในราศีกุมภ์นั้นเปลี่ยนเป็นเสาร์ทุกแห่ง
	 ผลของการเปรยีบเทยีบระหว่างนวางค์ประจ�าราศกีบันวางค์ประจ�าดาวฤกษ์	ในราศหีนึง่
บรรจุดาวฤกษ์ได้	๒	ฤกษ์กับมีเศษอีก	๑	นวางค์	 เป็นเช่นนี้ไปทุกราศี	จึงปรากฏว่าดาวฤกษ์
บางฤกษ์สถิตอยู่ในราศีเดียว	แต่บางฤกษ์สถิตกระหนาบคาบเกี่ยวอยู่	๒	ราศี	แต่อย่างไรก็ดี
เมื่อครบ	๔	ราศีแล้ว	การกระหนาบคาบเกี่ยวกันระหว่างนวางค์แห่งฤกษ์และราศีก็ลงตัวกัน
ไปตอนหนึ่ง	แล้วก็เริ่มมีนวางค์คาบเกี่ยวกันไปใหม่	ตั้งแต่ราศีที่	๕	ถึงราศีที่	๘	และตั้งแต่ราศี
ที่	๙	ถึงราศีที่	๑๒	ทั้ง	๓	ตอนนี้มีลักษณะกระหนาบคาบเกี่ยวเป็นอย่างเดียวกันคือ
	 ระหว่างราศีเมษถึงราศีกรกฎ	 ตอนหนึ่ง	 (ฤกษ์ที่	๑	ถึงที่	๙)
	 ระหว่างราศีสิงห์ถึงราศีพิจิก	 ตอนหนึ่ง	 (ฤกษ์ที่	๑๐	ถึงที่	๑๗)
	 ระหว่างราศีธนูถึงราศีมีน	 ตอนหนึ่ง	 (ฤกษ์ที่	๑๘	ถึงที่	๒๗)
	 เพราะฉะนั้นดาวฤกษ์	๒๗	กลุ่มนั้นแม้จะเหมือน	ๆ	กันนับได้	๙	ลักษณะนี้เองเป็นมูลให้
มีช่ือต่าง	 ๆ	 กัน	 แต่เมื่อเพ่งถึงลักษณะที่มีเกิดการบัญญัติฤกษ์ขึ้นอีกชนิดหนึ่งในทางนวางค์
คาบเกีย่วกันระหว่างฤกษ์กบัราศแีล้ว	พยากรณ์โดยมชีือ่และความหมายตามล�าดบั	คงมเีพยีง	
๙	ลักษณะเท่านั้น	อาการที่เป็นดังนี้
	 1.	 ทลิทโท	 คนจน
	 2.	 มหัทธโน	 คนมั่งมี
	 3.	 โจโร	 ผู้ร้าย
	 4.	 ภูมิปาโล	 ข้าราชการทั่วไปหรือโดยเฉพาะต�ารวจ
	 5.	 เทศาตรีหรือเวสิยา	 หญิงนครโสเภณี
	 6.	 เทวี	 กุลสตรีหรือนางพระยา
	 7.	 เพชฌฆาต	 ผู้ประหารนักโทษ
	 8.	 ราชา	 กุลบุตรหรือพระมหากษัตริย์
	 9.	 สมโณ	 นักพรต
	 หมายเหตุ	ความหมายของฤกษ์ทั้ง	๙	นี้เป็นความเห็นของผู้เขียนเอง
	 การบัญญัติฤกษ์	 ๙	 ชนิดนี้ขึ้นเข้าใจว่าท่านคงได้แนวคิดมาจากหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนาที่มีชื่อว่าโลกธรรม	ธรรมอันได้ชื่อว่าโลกธรรมนั้นมี	๗	ประการ	จัดเป็น	๔	คู่คือเสื่อม
ลาภกับเจริญลาภคู่หน่ึง	 เส่ือมยศกับเจริญยศคู่หน่ึง	 นินทากับสรรเสริญคู่หน่ึง	 ทุกข์กับสุขคู่
หนึง่	ทัง้	๔	คูน่ีเ้ป็นธรรมประจ�าโลกคอืทกุๆ	คนจะต้องได้ประสบโดยไม่มทีางหลกีเลีย่ง	แม้แต่
พระอริยเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้ว	 แต่การปฏิบัติตนในเมื่อโลกธรรมมาถึงตัวเข้ามีแปลกกันระหว่าง
ปุถุชนกับพระอริยเจ้า	ปุถุชนหวั่นไหวไปตามโลกธรรมนั้น	ยินดีในส่วนที่น่าปรารถนา	ยินร้าย
ในส่วนที่ไม่ปรารถนา	 แต่พระอริยเจ้าไม่หว่ันไหว	 เป็นผู้คงที่	 คือวางใจเฉย	 ไม่ยินดียินร้าย	
พิเคราะห์ดูฤกษ์	๙	ชนิดนั้น	ท่านคงตั้งใจจัดให้เป็นคู่	ๆ	เช่นเดียวกับโลกธรรมและยกฤกษ์ที่
ซึ่งไม่มีคู่เป็นฤกษ์สมณะก็มุ่งจะให้เปรียบได้ดั่งพระอริยเจ้าที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมนั้นเอง	
ฤกษ์ที่	๑	ที่	๒	เทียบได้กับโลกธรรม	คู่ที่	๑	เห็นได้ชัดเจน	จนก็คือเสื่อมลาภ	มั่งมีก็คือเจริญ
ลาภ	ฤกษ์ที่	๑	ที่	๕	 เทียบได้กับโลกธรรมคู่ที่	๒	ผู้ร้ายเป็นผู้ที่ท�าผิดกฎหมายต้องคอยหลบ
หลีกราชภัยอยู่	 ไม่มีโอกาสประกอบคุณงามความชอบอันเป็นเหตุให้เจริญยศได้	 ผิดกับ
ข้าราชการซึง่มโีอกาสเช่นนัน้	ถ้าข้าราชการนัน้หมายถงึต�ารวจด้วยกย็ิง่สมลักษณะทีเ่ป็นผู้คอย
ปราบปรามพวกผู้ร้ายนั้นด้วย	 ฤกษ์ที่	 ๕	ที่	 ๖	 เทียบได้กับโลกธรรมคู่ที่	 ๓	หญิงผู้มีนิสัยเลว
ทราม	 หาเลี้ยงชีพด้วยขายประเวณี	 ย่อมเป็นผู้ที่ครหาของสาธุชนมากเพียงใด	 หญิงที่มีสกุล	
ประพฤตติามจารตีประเพณทีีช่อบด้วยศลีธรรม	ย่อมเป็นทีส่รรเสรญิของสาธชุนเพยีงนัน้	แม้น
จะเป็นเพียงธิดาของสามัญชน	ก็ควรยกย่องได้ว่าเป็นนางพระยาแห่งหญิงได้	ฤกษ์ที่	๗	ที่	๗	
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เทียบได้กับโลกธรรมคูท่ี่	๔	อาชีพฆ่าคนเป็นอาชีพทีท่ารณุโหดร้าย	เป็นอาชพีโดดเดีย่ว	ไม่มกีาร
สมาคมกับโลกภายนอก	และใคร	ๆ 	ก็ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย	จงึเป็นอาชพีทีแ่ร้นแค้น	หาความ
สขุกายสขุใจได้ยาก	ส่วนอาชีพทีช่อบธรรมอย่างอืน่	ๆ	เมือ่เทยีบกนัแล้วก่อให้เกดิความสขุกาย
สขุใจดกีว่าอาชพีฆ่าคน	อาชพีอนัยกย่องกนัว่าเป็นยอดของอาชีพกคื็อ	ความเป็นพระมหากษตัรย์ิ	
ซึง่เมือ่เทยีบกบัอาชพีฆ่าคนแล้วกย่็อมเห็นได้ทนัทว่ีาผดิกนั	ตรงข้ามกนัทเีดยีว	เมือ่วางแนวความ
คดิดงักล่าวมาแล้ว	 ท่านจึงเอาฤกษ์	๙	ฤกษ์นีไ้ปสวมลงในนวางค์แห่งราศแีละฤกษ์	๓	พวกนัน้	
ชือ่แห่งฤกษ์ใหม่นีจ้งึกลายเป็นประธานแห่งฤกษ์	๓	หมวด	เช่น	ทลทิโทเป็นประธานของฤกษ์ที	่
๑	–	๑๐-	๑๙	มหทัธโนเป็นประธานของฤกษ์ที	่๒	–	๑๑	–	๒๐	เป็นต้น	การเอาฤกษ์	๙	ชือ่ไป
สวมลงในฤกษ์	๓	พวกนัน้จะสอดคล้องกนัดหีรือไม่	เพ่ิงเปรยีบเทยีบได้ดงันี้

	 นวางค์ประจ�าฤกษ์ที่บริบูรณ์ในราศีเดียวไม่กระหนาบคาบเกี่ยวกับราศีอื่นคือในฤกษ์ที	่
๑-๒			๔-๖-๗-๙	ท่านเรียกว่าปุณณริชิ	แปลว่าฤกษ์เต็ม	นวางค์ประจ�าฤกษ์ที่กระหนาบคาบ
เกี่ยวอยู่	๒	ราศี	คือฤกษ์ที่	๓-๕-๗	ท่านเรียกเป็น	๓	ชื่อต่างกัน	ชื่อปาตะริชิ	(ปาทะ?)	หมาย
ถึงนวางค์ลูกเดียวที่เก่ียวอยู่ในราศีหน่ึง	 คือนวางค์ลูกแรกของฤกษ์ท่ี	 ๓	 และนวางค์ลูกท้าย
ของฤกษ์ที่	๗	อย่างหนึ่ง	ชื่อดิณริชิ	(ดีณิ?)	หมายถึงนวางค์	๓	ลูกที่เกี่ยวอยู่ในราศีหนึ่ง		คือ
ฤกษ์ที่	๓	และที่	๗	อย่างหนึ่ง	ชื่อฉันนะริชิ	หมายถึงนวางค์ที่เกี่ยวอยู่ราศีละ	๒	นวางค์	คือ
ฤกษ์ที่	๕	อย่างหนึ่ง	ส่วนหัวต่อระหว่างราศีทั้ง	๓	พวกคือระหว่าง	กรกฎ-สิงห์,	พิจิก-ธนู	และ
มีน-เมษ	เป็นช่องว่างไม่มีลูกนวางค์เกี่ยวกัน	อันเป็นที่แบ่งราศีออกเป็น	๓	พวกนั้น	เรียกว่า	พ
ยะกริชัง	ถือกันว่าเป็นที่ไม่ดี	ฤกษ์ที่ชื่อว่าดีต้องเป็นปุณณะริชิคือฤกษ์เต็ม	ฤกษ์ไม่เต็มมีชื่อ	๓	
อย่างนัน้เป็นฤกษ์ไม่ด	ีพเิคราห์ตามนยันี	้ฤกษ์ต่อไปนีเ้ป็นฤกษ์ดคืีอ	ทลิทโท	มหทัธโน	ภูมปิาโล	
เทวี	ราชา	และสมโณ	ฤกษ์ต่อไปนี้เป็นฤกษ์ไม่ดีคือ	โจโร	เทศาตรี	และเพชฌฆาต	เมื่อเทียบ
กบัค�าอธบิายข้างต้นกล็งรอยกนัได้	เว้นแต่ทลทิโทเท่านัน้ทีข่ดักนัอยู	่จงึควรพจิารณาต่อไปว่า
เหตุใดจึงขัดกัน	 เพื่อความเข้าใจชัดเจนจ�าต้องพิจารณาทลิทโทเป็นฤกษ์ต้น	 สมโณเป็นฤกษ์
ปลาย	
	 ฉะนัน้ระหว่างทลทิโทกบัสมโณจงึเป็นหัวต่ออนัเป็นช่องว่างไม่มลูีกนวางค์เกีย่วกนัทีเ่รยีก
ว่าพยะกรชิงั	พิจารณาในแง่นีฤ้กษ์ทัง้สองกไ็ม่ใช่ฤกษ์ดด้ีวยกนัทัง้คู	่ทลทิโทมคีวามหมายว่ายาก
จนขดัสน	สมโณมคีวามหมายถึงผูท้ีล่ะท้ิงสมบตัพัิสถานออกไปบ�าเพญ็พรต	หาเล้ียงชพีด้วยการ
ขอเขากนิ	กน็บัว่าเป็นคนจนเหมอืนกนั	คอืจนโลกยีะทรพัย์แต่มโีลกตุตรทรัพย์	ส่วนคนจนธรรมดา
นัน้ไร้ทรพัย์ทัง้สองอย่าง	 อนึง่ในหลกัพยากรณ์กล่าวว่าผูท้ีเ่กดิในระหว่างทีช่ือ่ว่าพยะกรชิงันัน้
เป็นคนอาภพั	คอืจะท�าหาเลีย้งชพีหรอืได้ลาภสกัการะยศศกัดิแ์สนยาก	นีก่พ็ออธบิายได้ว่าเพราะ
มีฤกษ์จนกระหนาบอยู่ทั้ง	 ๒	 ข้าง	 การตั้งเนื้อตั้งตัวจึงย่อมยากอยู่เป็นธรรมดา	 แต่ทั้งนี้หลัก
พยากรณ์กไ็ด้วางเงือ่นไขไว้ด้วยว่าฤกษ์ชนดิพยะกริชงัน้ันมเีฉพาะลูกนวางค์อนัเป็นหัวต่อได้แก่
นวางค์ลกูที	่๔	ของฤกษ์ปลาย	และลกูที	่๓	ของฤกษ์ต้นเท่านัน้	นวางค์นอกนัน้หาชือ่ว่าพยะกรชิั
งไม่	อนึง่พึงสังเกตไว้ด้วยว่า	ราศอีนัเป็นฤกษ์ทลทิโทนัน้เป็นราศธีาตไุฟ	ราศอีนัเป็นสมโณนัน้เป็น
ราศธีาตุน�า้	ตามหลกัพยากรณ์ถือว่าธาตไุฟไม่ดแีต่ธาตนุ�า้นัน้ด	ีสรปุความตามทีพ่จิารณามาแล้ว
กพ็อลงความเหน็เป็นยตุไิด้ว่า	 ฤกษ์ทลิทโทนัน้มลีกัษณะบางอย่างแสดงว่าเป็นฤกษ์ไม่ด	ี แต่มี
ลกัษณะบางอย่างบ่งว่าเป็นฤกษ์ด	ีแม้ฤกษ์สมโณกเ็ช่นเดยีวกัน	มลีกัษณะบางอย่างแสดงว่าเป็น
ฤกษ์ด	ีแต่กม็บีางอย่างแสดงว่าเป็นฤกษ์ไม่ด	ีคอืมดีแีละไม่ดีปะปนกนัอยูท้ั่ง	๒	ฤกษ์	ข้าพเจ้าขอ
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ตัง้เป็นข้อสงัเกตไว้ว่า	 ฤกษ์ทลทิโทนัน้ไม่ใช่เป็นฤกษ์ไม่ดเีสยีที
เดยีว	และกลบักันฤกษ์สมโณนัน้ไม่ใช่เป็นฤกษ์ดไีปทัง้หมด
	 การวางระเบยีบหรือหลกัการว่าฤกษ์ใดดฤีกษ์ใดไม่ดนีัน้	
ทีจ่ริงเป็นเพยีงหลกัการขัน้แรกเท่านัน้	ต่อไปท่านตัง้กฎเกณฑ์
อีกอันหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงหลักการนั้น	 แต่เป็นการเปลี่ยน
โดยมีระเบียบไม่สับสน	 ท้ังน้ีท่านคงถือตามแนวแห่งเหตุผล
อันเป็นกฎธรรมดาว่า	 ทุกๆ	 สิ่งย่อมไม่นิ่งอยู ่กับที่	 ย่อม
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเรื่อยไป	ฤกษ์ที่ไม่ดีก็ทรงความไม่ดี
อยู่ชั่วขณะหนึ่ง	พ้นนั้นก็กลับเป็นดีไป	ฤกษ์ที่ดีก็ทรงความดี
อยู่ชั่วขณะหนึ่ง	 พ้นนั้นก็กลายเป็นไม่ดีไป	 ขณะหรือเวลาที่
เปลีย่นนีก้�าหนดเอา	๑	ปีเป็นหลกั	กฎเกณฑ์ทีค่�านวณในเรือ่ง
นี้ท่านกล่าวไว้ในหมวดว่าด้วยกาลโยค	กาลโยคนั้นประกอบ
ด้วยลักษณะ	๕	ประการคือ	วัน,	ยาม,	ฤกษ์,	ราศี,	ดิถี	นาม
อันเป็นหลักทั่วไปของกาลโยคมี	๔	คือธงชัย	อธิบดี	อุบาทว์	
และโลกาวินาศ	 นามทั้ง	 ๔	 นี้เมื่อพิเคราะห์ตามผลของการ
ค�านวณเห็นได้ชัดว่าท่านประสงจัดไว้เป็นคู่ๆ	 กันรวม	 ๒	 คู่	
คือธงชัยกับอุบาทว์คู่หนึ่ง	อธิบดีกับโลกาวินาศคู่หนึ่ง	ซึ่งเมื่อ
พิจารณาให้ซ้ึงลงไปอีกช้ันหน่ึง	 จะได้เห็นแนวความคิดของ
ท่านในการบัญญัติไว้เป็น	๒	คู่	การที่บัญญัติไว้เป็น	๒	คู่นั้น	
ประสงค์จะให้ใช้ในกิจ	๒	อย่างต่างหากจากกัน	คือในกิจการ
หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างหนึ่ง	 ในสิ่งที่เนื่องด้วยตัวบุคคลโดย
เฉพาะอย่างหนึง่	การก�าหนดฤกษ์ยามในครัง้โบราณคงจะใช้
ในการศึกเป็นส�าคัญ	 เม่ือรัฐมีความจ�าเป็นจะต้องยกทัพไป
ปราบอริราชศัตรูก็จะต้องให้โหรหาฤกษ์ที่เป็นมงคลแก่ก	อง
ทพั	หลกัส�าคญัของกองทพักม็	ี๑	ธงชยัเฉลมิพล	คอืธงประจ�า
กองทัพและ	๒	ตัวอธิบดีคือแม่ทัพ	ก่อนที่จะเคลื่อนกองทัพ
ไปจึงต้องมีการเจิมหรือเส้นธงชัยกับหาวัน	 เวลาที่แม่ทัพจะ
เริ่มเคลื่อนพล	ท่านโหราจารย์คงคิดเห็นว่าฤกษ์	๒	กระบวน
นี้มีลักษณะผิดกันอยู่	 จึงก�าหนดฤกษ์เก่ียวแก่ธงชัยเฉลิมพล
ไว้กระบวนหนึง่	ก�าหนดฤกษ์เก่ียวกบัตวัแม่ทพัไว้อกีกระบวน
หนึ่ง	 แนวความคิดเห็นเช่นนี้มีหลักค�้าจุนอยู่ก็คือชื่อของ
กาลโยคเองที่ชื่อว่าธงชัยและอธิบดีนั่นเอง	 และความเห็นนี้
จะตัดความสงสัยบางประการเสียได้	 จะยกเร่ืองอันเป็น
ตัวอย่างในกาลโยคประจ�าปีบางปี	บอกวันขัดกันเช่นว่า	 วัน
จนัทร์ธงชยั	และวนัจนัทร์โลกาวนิาศ	ดงันี	้เราจะพงึเข้าใจว่า
กระไร	บางปีบอกวนัท่ีไม่ดซี�า้กนั	เช่น	วนัศกุร์อบุาทว์	วนัศุกร์
โลกาวินาศ	ดังนี้เราจะพึงเข้าใจว่ากระไร	ถ้าอธิบายตามแนว
ความคิดเห็นที่กล่าวมาแล้วจะคัดปัญหาได้ตลอด	 ในปัญหา
แรกวันจันทร์	เป็นฤกษ์ดีเกี่ยวกับเรื่องธงชัยเฉลิมพล	แต่เป็น
ฤกษ์ร้ายเกี่ยวกับตัวแม่ทัพ	ในปัญหาที่สอง	วันศุกร์เป็นฤกษ์
ร้าย	 เก่ียวกับธงชัยเฉลิมพลและตัวแม่ทัพด้วย	 เม่ือท่าน
บัญญัติฤกษ์ยามไว้ส�าหรับกองทัพเช่นนี้แล้ว	 ต่อๆ	 มาก็คง
อนุโลมใช้ส�าหรับเหตุการณ์หรือบุคคลอื่นด้วย	 แต่คงจะยืน
หลักอยู่ในข้อที่ว่า	ฤกษ์ธงชัยเกี่ยวกับวัตถุหรือเหตุการณ์อื่น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต	 ส่วนฤกษ์อธิบดีเก่ียวกับตัวบุคคลโดย

เฉพาะ	เช่น	ฤกษ์ปลูกบ้านก็คงจะใช้ธงชัย	ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
ก็คงจะใช้อธิบดี	 แต่ความเข้าใจหลักดั้งเดิมคงจะเลือนๆ	มา
ในปัจจุบันนี้	จึงมักใช้ฤกษ์ทั้งสองนี้ในกิจการทั่วไป	ไม่จ�ากัด
ประเภท	
	 ชือ่ของกาลโยคทีเ่ป็นภยัแก่ฤกษ์อธบิดนีัน้ถ้าใช้เพยีงว่า	
“วินาศ”	ดูจะเข้าใจง่ายดี	แต่ท่านมาเรียกว่าโลกาวินาศ	ซึ่ง
แปลว่าโลกฉิบหาย	ท�าให้มีปัญหาน่าขบคิด	บางทีท่านจะใช้
ฤกษ์นี้	ในทางที่เป็นคุณได้บ้างกระมัง	เช่น	ในการที่เกี่ยวกับ
ตัวแม่ทัพโดยตรง	เช่น	เจิมหรือมอบอ�านาจอาญาสิทธิ์	หรือ
วันรวมพลเช่นนี้	 ห้ามใช้ฤกษ์โลกาวินาศ	 เพราะจะเป็นการ
เสียหายแก่ตัวแม่ทัพหรือกองทัพของตนเอง	ฤกษ์ยกทัพ	ใช้
ฤกษ์โลกาวินาศด้วยประสงค์จะให้เป็นโทษแก่ฝ่ายข้าศึก	 ท่ี
เข้าใจเช่นนี	้เพราะเพ่งเอาค�าว่าโลก	ซึง่น่าจะหมายเอาชนหมู่
มาก	(นอกจากพวกของตวั)	และเทยีบเคียงกบัหลักพยากรณ์
ที่นิยมกันว่ากาลกิณี	อยู่ในเรือนวินาศแล้วเป็นการดี	เฉพาะ	
“ฤกษ์”	 ซ่ึงเป็นชื่อหน่ึงที่ประกอบเป็นกาลโยคน้ัน	 ปรากฏ
ตามผลแห่งการค�านวณประจ�าปีว่า	ในทกุๆ	ปี	ฤกษ์ธงชยัและ
ฤกษ์อธิบดีนั้นตกอยู่ในหมวดเดียวกันเสมอ	คือจะเป็นหมวด
ทลิทโทหรือหมวดมหัทธโน	หรือหมวดอื่นๆ	ก็ตาม	ย่อมอยู่
ในหมวดเดียวกันท้ังสองฤกษ์	 คงผิดกันแต่ล�าดับของฤกษ์
เท่านั้น	ซึ่งแยกออกได้เป็น	๓	กรณี	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 1.	ถ้าในปีต้น	ฤกษ์ธงชัยเป็นฤกษ์	๒๒	ซึ่งอยู่ใน
หมวดภูมิปาโล	ปีนั้นฤกษ์อธิบดีจะเป็นฤกษ์ที่	๑๓	ซึ่ง
อยู่ในหมวดภูมิปาโลเหมือนกัน	(๒๒-๙=๑๓)	
	 2.	ในปีที่	๒	ฤกษ์ธงชัยจะต้องเป็นฤกษ์ที่	๕	ซึ่ง
อยู่ในหมวดเทศาตรี	(๒๒+๑๐-๑๗=๕)	และอธิบดีจะ
เป็นฤกษ์	 ๑๔	 ซ่ึงอยู ่ในหมวดเทศาตรีเหมือนกัน	
(๕+๙=๑๔)	
	 3.	ในป ีที่ 	 ๓	 ธงชัยจะต ้องเป ็นฤกษ ์ 	 ๑๕	
(๕+๑๐=๑๕)	และอธิบดีจะเป็นฤกษ์	๑๕	เหมือนกัน	
(ล�าดับฤกษ์ตรงกันในปีนี้แล้วตั้งต้นในข้อ	ก.	ไปใหม่)	

	 ส่วนฤกษ์ร้ายของธงชยัและอธิบดนีัน้	มรีะเบยีบแตกต่าง
กันอยู่ดังนี้	

	 ๑.	 ฤกษ์ที่อยู่หน้าธงชัย	 ๑	 ฤกษ์	 เป็นฤกษ์ไม่ด	ี
เรียกว่าอุบาทว์	เช่น	ตัวอย่างข้างบนนั้น	ฤกษ์	๒๑-๔-
๑๔	 เป็นอุบาทว์ของฤกษ์ธงชัยในข้อ	 ก.	 ข.	 ค.	 ตาม
ล�าดับ
	 ๒.	 ฤกษ์ที่อยู่ข้างหลังอธิบดี	 ๑	 หมวดหรือ	 ๑๐	
ล�าดบั	เป็นโลกาวนิาสน์ของอธบิดเีช่นตวัอย่างข้างบน	
ฤกษ์เทศาตรี	 (๒๓)	 ฤกษ์เทวี	 (๒๔)	 ฤกษ์เพชฌฆาต	
(๒๕)	 เป็นเรือนวินาศแก่อธิบดีในข้อ	 ก.	 ข.	 ค.	 ตาม
ล�าดับ
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ควำมหมำยของเรือนสหัชชะ
โดย พระยำบริรักษ์เวชชกำร

	 ต�าราโหราศาสตร์ไทยเราเรียกเรือนที่	
๓	ของดวงชะตาว่า	“เรอืนสหชัชะ”	เป็นส่วน
มาก	 มีบางแห่งเรียกต่างออกไปว่า	 “สุหัช
ชะ”	 ก็มี	 แต่ที่พบเห็นในต�าราเก่าแก่แต่
โบราณมากเ็รียก	“สหชัชะ”	ทัง้สิน้	ความจรงิ
ถ้าเราดูแต่เผิน	 ๆ	 โดยไม่ใส่ใจแต่ถ้อยค�าที่
เขียนต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านี้ก็ไม่น่ามี
ปัญหาอะไร	 เพราะตามความเข้าใจของ
นักศึกษาโหราศาสตร์และโหรไทยเราโดย
ทัว่ไปนัน้เข้าใจกันอยูว่่าความหมายของเรอืน
ที่	 ๓	 นี้ก็หมายถึง	 “เพื่อนหรือมิตรสหาย”	
เป็นส�าคัญ	ดังนั้นจะเรียกว่าเรือน	‘สหัชชะ’	
หรือสุหัชชะก็ไม่ประหลาดอะไร
	 อยา่งไรก็ดคี�าสองค�านีไ้ด้ท�าใหข้า้พเจ้า
เกิดความสนใจขึ้น	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านต�ารา
โหราศาสตร์ฮินดูเล่มหนึ่ง	 ในต�ารานั้นเขา
เรียกชื่อเรือนที่	๓	ว่า	“ภราตฤกวะ”	หรือจะ
เรียกง่าย	ๆ 	อย่างไทยเราว่า	“ภราดรภพ”	ก็
เห็นจะได้	และเขาให้ความหมายของเรือนนี้
ไว้ว่าหมายถึง	 “พี่น้อง	 ความกล้าหาญและ
อาหาร”	อกีต�าราหนึง่ให้ความหมายว่าหมาย
ถงึ	(น้องชาย	น้องหญงิ	ความช่วยเหลอื	ความ
กล้า	ความอดทน	ความโกรธและหูขวา)
	 ตามความหมายที่กล่าวมานี้จะเห็นได้
ว่าเรือนที่	 ๓	 ตามต�าราฮินดูนั้นหมายถึงพี่
น้องเป็นส�าคัญ	 จึงให้ชื่อว่า	 “ภราดรภพ”	
ส่วนของไทยเราหมายถงึเพือ่นเป็นส�าคญั	ซึง่
เป็นการแตกต่างกันอยู่	ไม่เหมือนเรือนอื่นๆ	
ซึ่งมีความหมายไปในท�านองเดียวกันเกือบ
ทั้งสิ้น	 ต่างกันแต่ทางฮินดู	 ทางฮินดูเขาให้
ความหมายกว้างกว่าเราไปอีกเท่านั้น
	 เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นในชื่อเรือนซึ่งเป็น

ความหมายของเรือนที่	๓	ของเรา	ข้าพเจ้า
ได้เปิดปทานกุรมของกระทรวงธรรมการเพือ่
ดูค�าแปลศัพท์	 “สหัชชะ”	 และ	 “สุหัชชะ”	
ว่าจะหมายถึงอะไรบ้าง	 ก็ได้พบค�าแปลไว้
ดังน้ี	 “สหัช	 เกิดด้วยกัน	 เกิดร่วมกันเช่นพี่
น้อง”	“สุหัช	เพื่อนผู้มีน�้าใจดี”	ค�าว่า	“สุหัช
ชะ”	ในปทานุกรมไม่มี
	 เมื่อได้ความจากปทานุกรมมาดังนี้
ท�าให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกขึ้นว่าท่ีเราเรียก
เรือนสหัชชะนั้นแต่เดิมมาอาจหมายถึงพี่
น้องเช่นเดยีวกนักบัต�าราฮนิดกูไ็ด้	แต่ในกาล
ต่อมาท่านโหราจารย์เหน็ว่าเหตกุารณ์ทีเ่กีย่ว
กับเรือนน้ีปรากฏไปในทางเพื่อนหรือมิตร
สหายมากกว่าพี่น้อง	จึงได้ให้ความหมายไป
ในทางนั้น	หรือมิฉะนั้นในอีกทางหนึ่งก็อาจ
เป็นได้เหมอืนกนัว่าในการคัดลอกต�าราต่อ	ๆ 	
กันมาหลายทอดหลายเทนั้นย ่อมมีการ
ตกหล่นและคลาดเคล่ือนในตัวอักษร	 และ
ข้อความจนท�าให้ความหมายคลาดเคล่ือน
จากต้นต�าราไปกไ็ด้เช่นเขยีน	“สหชัชะ”	เป็น	
“สุหัชชะ”	ดังนี้เป็นต้น	ยิ่งเฉพาะค�าสองค�า
นี้ด้วยแล้ว	อาจเขียนสับกันได้ง่ายที่สุด	และ
โดยการเขียนตัวอักษรคลาดเคล่ือนนี้ก็ย่อม
ท�าให้การแปลความหมายคลาดเคลื่อนไป
ด้วย	
	 เมื่อได้พูดถึงความหมายของเรือนที่	 ๓	
ในต�าราไทยกับต�าราฮินดูดังกล่าวมาแล้ว	
ข้าพเจ้าใคร่น�าความหมายของเรือนนี้จาก
ต�าราฝรั่งมากล่าวในที่นี้ด ้วยเพื่อเป็นข้อ
พิจารณาเปรียบเทียบกัน	เรือนที่	๓	ในต�ารา
ฝรั่งเขาหมายถึงพ่ีน้อง	 เพื่อนบ้าน	 การเดิน
ทางใกล้	ๆ 	หมายถงึความคดิ	การศกึษา	การ

นักศึกษาโหราศาสตร์

และโหรไทยเราโดยทั่วไป

นั้นเข้าใจกันอยู่ว่า

ความหมายของเรือนที่ ๓

นี้ก็หมายถึง“เพื่อนหรือ

มิตรสหาย” 
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อ่านและการเขยีนหนงัสอื	หมายถงึ	จดหมาย	
หนงัสือ	รถไฟ	รถยนต์	จกัรยาน	และการเดนิ
เมือ่ดคูวามหมายตามต�าราฝรัง่กบัต�าราฮนิดู
เปรยีบเทยีบกนัแล้วจะเหน็ได้ว่ามตีรงกนัอยู่
อย่างหนึ่งคือหมายถึงพี่น้องเหมือนกัน	ส่วน
ของเราไม่ตรงกับใครเลย	จึงมีข้อน่าคิดเรื่อง
ชื่อเรือนอยู่	เหตุใดเราจึงเรียกเรือนที่	๓	นี้ว่า	
“สหัชชะ”	กันโดยมาก	ซึ่งแปลตามศัพท์ว่า	
“พีน้่อง”	อนัเป็นความหมายตรงกนักบัต�ารา
ฮินดูและฝรั่ง	 แต่ความหมายที่เข้าใจกันนั้น
หมายถงึเพือ่นมากกว่า	และมบีางต�าราทีเ่ป็น
ส่วนน้อยเรียกว่า	 “สุหัชชะ”	 อย่างไรก็ดีได้
กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าค�า	“สุหชัชะ”	ไม่มใีน
ปทานุกรม	 แต่มีค�า	 “สุหัช”	 อยู่ค�าหนึ่งซึ่ง
แปลว่าเพื่อน	ซึ่งบางทีจะหมายถึงค�านี้ก็ได้
โดยที่ข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในทางภาษาบาลี	
ทั้งไม ่ สันทัดในทางพยากรณ์นัก	 จึงไม ่
สามารถวินิจฉัยได้ว่าที่ถูกนั้นควรใช้ค�าอะไร
แน	่และความหมายของเรอืนที่	๓	ตามต�ารา
ไทยเราที่หมายถึงเพื่อนนั้น	เป็นความหมาย
ทีท่่านโหราจารย์ของเราได้สอบสวนจากการ
ปฏิบัติการพยากรณ์มาแล้วเป็นจ�านวนมาก	
เห็นว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏจากเรือนน้ีให้ผล
แก่เจ้าชะตาในทางเพื่อนมากกว่าทางอ่ืน	
ท่านจึงให้ความหมายไปในทางนั้นหรือ
อย่างไร	ทัง้นีข้้าพเจ้าขอเสนอต่อท่านผูรู้แ้ละ
ท่านผู้ช�านาญในทางพยากรณ์ทั้งหลายได้
พจิารณาและน�าความรูค้วามเหน็ของท่านมา
เผยแพร่ให้ผู้สนใจทราบ	ก็จักเป็นประโยชน์
และเป ็นการยังความเจริญให ้แก ่วิชา
โหราศาสตร์ไม่น้อย
	 	 	 บริรักษเวชชการ

เรือนที่ ๓ ตามต�าราไทยเราที่หมายถึง

เพื่อนนั้น เป็นความหมายที่ท่านโหราจารย์

ของเราได้สอบสวนจากการปฏิบัติการ

พยากรณ์มาแล้วเป็นจ�านวนมาก
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	 ข้าพเจ้าถูกเกณฑ์	 จากท่านบรรณาธิการให้เขียนเร่ือง	
“เวลา”	 และก�าหนดด้วยว่าจะต้องได้ลงพยากรณ์สาร	 ของ
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฉบับปฐมฤกษ์	 พร้อมกับ	 ท่าน
นายกแห่งสมาคมนี้	 จะเขียนเรื่องวิธีผูก	 ดวงชาตาแบบสาย
นะโหราศาสตร์	 (Modern	Astrology)	ซึ่งท่านถนัดและยัง
ไม่แพร่หลายในสังคม	 โหราศาสตร์	 ไทย-ฮินดู	 ของเราตาม
ปรกตแิล้ว	ท่านต้องมบีทบนัทกึถงึเรือ่ง	“เวลา”	อนัเป็นหวัใจ
ส�าคัญของการหา	ลัคนา	อยู่แล้ว	หมายความว่า	ข้าพเจ้าจะ
ต้องไม่พยายามเขียนให้พ้องกับท่านเป็นประการแรก
	 ครั้นเมื่อลงมือท�าหัวข้อเพื่อขยายความก็ต้องชะงัก	
เนือ่งจากท่านอปุนายกของสมาคมนีไ้ด้เคยเขยีนวธิวีางลคันา	
ทีถู่กต้องและเป็นลคันาส�าเรจ็ไว้ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๗๒	ซึง่เวลานัน้
ข้าพเจ้าอยูห่วัเมอืง	หนงัสอืฉบบันีห้าได้แพร่ไปถงึไม่	เคราะห์ดี
ข้าพเจ้าได้จากท่านสมาชิกให้ยมืมา	และรบีตรวจข้อความ	ท่าน
ท�าไว้ละเอยีดมาก	 โดยเฉพาะของประเทศสยาม	 เช่นการหา
เวลาจากจงัหวัดต่าง	ๆ 	ตามเส้นแวง	ตะวนัออกและเวลาอาทติย์
อทุยัของเส้นรุง้เหนอืตัง้แต่จงัหวดันราธวิาสขึน้ไปถงึเชยีงราย	
กลบัเป็นเวลานกัษัตร	(Sidereal	time)	แล้วท�าเป็นลคัลาส�าเรจ็
ตามหลกัของดาราศาสตร์สากล	ความจรงิหนงัสอืฉบบันีท่้าน
ได้พยามเปิดฉาก	วชิาโหราศาสตร์ต่างประเทศให้	เข้ากับแบบ
ฮนิดู-ไทยเป็นอย่างดตีามมติของการใช้ราศดัีงทีซ่ึ่งท่านนายก
ให้นามสมบรูณ์แบบว่า	 “นริายะนะโหราศาสตร์”	 เป็นอนัว่า
ข้าพเจ้าจะพยายามเขยีนหลกีทางท่านผูม้เีกียรตทิัง้สองนี	้ แต่
กค็งซ�า้กบันกัดาราศาสตร์บาง	ท่านซ่ึงได้เขียนไว้ก่อน	แต่มไิด้
แพร่หลายมาถึงข้าพเจ้าบ้างอันเป็นธรรมดาของหลักวิชา	
ข้าพเจ้าขอประทานโทษไว้ในทีน่ีด้้วย
	 เวลา	 ที่ใช้ในวงงานดาราศาสตร์	 โหราศาสตร์มีอยู่	 ๔	
ชนิด	คือ	
1.	 เวลาท้องถิ่น	(Local	time)
2.	 เวลาสมมุติ	(Mean	time)
3.	 เวลาอัตรา	(Standard	time)
4.	 เวลานักษัตร	(Sidereal	time)

เรื่อง “เวลำ”

ใช้ทำงโหรำศำสตร์
ของ

เนปจูน โชติยศำสตร์ วิเทศ

	 เวลาท้องถิน่	สมยัเมือ่การคมนาคมและการวทิยาศาตร์
ยังไม่เจริญ	ทุก	ๆ 	ประเทศตามเมืองที่ส�าคัญ	เช่น	เมืองหลวง
ต่าง	ๆ 	ใช้เงาแสงอาทติย์	เป็นเครือ่งวดัในเวลา	กลางวนักลาง
คืนใช้น�้า	 คือหาภาชนะเจาะรูเล็ก	 ๆ	 ลอยน�้าก�าหนดการจม
ของภาชนะนั้น	ๆ	 เป็นเกณฑ์	ท่านจะเห็นได้ตามบ่อนชนไก่	
หรือสนามมวยบางแห่ง	พูดถึงเงาของแสงอาทิตย์	ภาษาโหร
เรียกว่า	“ชั้นฉาย”	ดังนั้นทุก	ๆ	จังหวัด	อ�าเภอ	หรือต�าบล	
ทีอ่ยูเ่ส้นทศิตะวนัออกหรอืตะวนัตก	ต่างมเีวลาของตวัเองหา
เหมือนกันไม่	 เพราะพระอาทิตย์โคจรไปตรงศีรษะตามเวลา
ต่าง	ๆ 	กัน	(จากตะวันออกไปตะวันตก)	เวลาท้องถิ่นนี้	ถ้าจะ
เรียกให้ถูกตามโหราศาสตร์	 จะเรียกว่า	 เวลาตามสุริยคต	ิ
(Solar	time)	กไ็ด้	เพราะทางดาราศาสตร์หมายความว่าเป็น
เวลาของดวงอาทิตย์ที่เมริเดียนแห่งใดแห่งหนึ่ง	เฉพาะเวลา
ปัจจบุนันัน้	คอืมมุชัว่โมง	(Right	Ascension)	ของอาทติย์ใน
เวลานั้น
	 ต่อมาเมือ่ประมาณ	สองร้อยแปดสิบปี	(พ.ศ.๒๒๑๐)	ไฮ
เกนส์	 (Huyghens)	 ได้คิดสร้างนาฬิกาลูกตุ้มช้ินใช้เป็นครั้ง
แรก	 คิดท�านาฬิกาได้น้ี	 ท�าให้นาฬิกาแดดน�้าเกิดการปฏิวัติ
ขึน้	เพราะเป็นเครือ่งจกัรระยะเวลาคงทีแ่น่นอน	มรีะยะส่วน
เฉลี่ยเท่ากันเสมอ	เมื่อสอบกับการโคจรของดวงอาทิตย์และ
กระท�าให้เวลาของสุรยิะคต	ิ(Solar	time)	มผีดิกนัตามระยะ	
คอื	บางเวลาพระอาทติย์อยูต่รงศีรษะ	(Meridian)	ก่อน	เวลา
นาฬิกากลบอกเที่ยงคืน	๑๒	น.	 และบางเวลาอยู่ตรงศีรษะ
ภายหลงัเวลาเทีย่งของนาฬิกา	ดงันีใ้นวงการของโหรคงทราบ
ดอียูแ่ล้วว่าวธิโีคจรของอาทิตย์เดนิปัดขึน้เหนอืและใต้	ทีเ่รยีก
ว่าวฒันฉายาต่างกันตามฤดูกาล	(บางวนัโคจรหนึง่องศา	และ
บางวันเพียง	๕๗	ลิบดาเท่านั้น)
 เวลำสมมุติ ด้วยอาการของเวลานาฬิกากับเวลาท้อง
ถิ่นหรือเวลาแห่งสุริยะคติผิดกันอยู่ทุก	 ๆ	 ปี	 ในต้นเดือน
พฤศจกิายน	พออาทติย์ผ่านเมรเิดยีนก่อน	นาฬิกาบอกเทีย่ง
วัน	๑๖นาที	และราวกลางเดือนกุมภาพันธ์	อาทิตย์ผ่านจุด
เดยีวกนันัน้ภายหลงั	นาฬิกาบอกเทีย่งวนั	๑๔	หรอื	๑๕	นาที	
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เมื่อโลกแห่งดาราศาสตร์ประจักษ์ผล	 ส่วนเทียบของเวลา	
(Equation	of	time)	ด้วยอาการของ	๒	อย่างไม่เหมือนกัน
เช่นนี	้จงึน�ามาเวลาตามนาฬิกากลว่าเป็นเวลาสมมตุ	ิอปุโลก
ให้มีพระอาทิตย์	อีกดวงหนึ่งโคจรตาม	เส้นสุริยะวิถี	(Eclip-
tic)	เครื่องมือวัดนาฬิกาที่เดินสม�่าเสมออยู่ตลอดกาล
 เวลำอัตรำ	 ต่อมาการคมนาคมเช่น	 รถไฟมีขึ้นใน
ประเทศยุโรป	 โดยเฉพาะอเมริกาซ่ึงอาณาเขตของการวาง
รางผ่าน	ตะวนัออกไปตะวนัตก	ระยะเส้นแวงต่าง	ๆ 	กนั	และ
อเมริกามหีลายรฐัซึง่ต่างใช้เวลาท้องถิน่ของตวัเอง	แต่ชุมทาง
ของกองอ�านวยการอยู่รวมกันในเมริเดียนอีกแห่งหนึ่ง	 ถ้า
ปล่อยให้ต่างท้องถิ่น	เช่น	สถานีต่าง	ๆ	ใช้เวลาไม่เหมือนกัน
ย่อมบังเกิดการผิดพลาดแก่การเดินรถ	 และโดยเฉพาะผู้
โดยสาร	เป็นเช่นนี้เข้าหลาย	ๆ 	ประเทศทั้ง	๓	ทวีป	แม้แต่ใน
ประเทศสยามเอง	 โลกจึงประชุมสากล	 แต่ละประเทศให้ใช้
เวลาเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 สุดแต่ประเทศใดมีอาณาเขต
เส้นแวงห่างกันมาก	 หรือ	 น้อย	 อย่างประเทศสยาม	 ได้
ประกาศใช้เวลาอตัรา	(Standard	time)	เมือ่วนัที	่๑	เมษายน	
๒๔๖๓	 เวลาเที่ยงวันตามประกาศพระบรมราชโองการสมัย
ล้นเกล้าฯ	รชักาลที	่๖	ซึง่แต่ก่อนใช้เวลาของกรมอทุกศาสตร์	
ทหารเรือ	เป็นเกณฑ์	ณ	ต�าบลเส้นรุ่ง	๑๓	องศา	๑๔	ลิบดา	
๓๐	พีลิบเหนือ	และเส้นแวง	๑๐๐	องศา	๒๙	ลิบดา	๓๓	พี
ลิบตะวันออก	 เป็นเวลาห่างจากกรีนิช	 (G.M.T.)	 ๖	 ช่ัวโมง	
๔๑	นาที	๕๘.๒	วินาทีเปลี่ยนเป็นใช้เวลาห่างจากกรีนิช	๗	
ชั่วโมงตรงทั้งนี้กระท�าให้กลายเป็นใช้เมริดียนอีก	ต�าบลหนึ่ง	
ซึ่งตั้งอยู่	ณ	 เส้นแวง	๑๐๕	องศาตะวันออก	 เป็นอันว่าต่าง
จังหวัดที่อยู่ห่างจากเส้นแวง	๑๐๕	องศาตะวันออกไปตะวัน
ตกนับจากอุบลเป็นต้นมา	 ไปจนถึงใกล้อ่าวมะตะบัน	 ถ้าจะ
ต้องการเวลาท้องถิ่น	(Local	time)	ของต�าบลนั้น	ๆ 	จะต้อง
หกัเวลาโดยอตัรา	๔	นาทต่ีอ	๑	องศา	เช่นในกรงุเทพทีต่�าบล
พระปรางวัดอรุณนั้น	ภายหลังวันที่	๑	เมษายน	๒๔๖๓	เวลา
เทีย่งวนัมาแลวจะต้องหกัเวลาอตัรา	(Standard	time)	ออก
เสีย	๑๗	นาที	กับ	๑.๙๘	วินาที	จึงจะได้เวลาท้องถิ่นตามเส้น

แวงตะวันออก	๓๐๐	องศา	๒๙	ลิบตา	๓๓	พิลิบ	ซึ่งห่างจาก
เวลาสมมุติของกรีนิช	๖	ชั่วโมง	๔๓	นาที	๕๘.๒	วินาที	และ
ในท�านองเดียวกันประเทศต่าง	 ๆ	 ในยุโรป	 อเมริกา	 ต่างใช้
เวลาอตัราซึง่มสัีญญาจดัเวลาช้าหรอืเรว็กว่าเวลา	สมมตุขิอง
กรีนิชกี่ชั่วโมง	กี่นาที
 เวลำนักษัตร	 (Sidereal	 time)	หรือจะเรียวกว่าเวลา
ตามดาราคติ	คือการวัดมุมชั่วโมง	(Right	ascension)	ของ
ดาวทีเ่มรเิดยีนแห่งใดแห่งหนึง่	เฉพาะเวลาทีต้่องการนัน้	ตาม
เส้นสุริยะโคจร	(Ecliptic)	ซึ่งเริ่มจากจุดราศีเมษ	อันบังเกิด
ด้วยเส้นตัดของอีคริปเชียล	 หรืออีเควเตอร์บนท้องฟ้า	 คือ
สมมุติว่า	เส้นศูนย์สูตรของโลกยืดออกไปถึงท้องฟ้า	ตัดเวหา
เป็นวงใหญ่ขึน้และวงนีจ้ะตดัเส้นสรุยิะโคจรเป็น	๒	จดุ	ๆ 	หนึง่
เขาเรยีกว่าเมษ	(Vernal	Equinox)	ทีต่รงกนัข้ามเรยีกว่าตลุย์	
(Autumnal	Equinox)	จดุทัง้	๒	นีม้รีะยะห่างกนั	๓๗๐	องศา
เสมอไป	 แต่ไม่เป็นจุดประจ�าที่	 ค่อยขยับเลื่อนไปทางตะวัน
ตกปีละประมาณ	๕๐	พิลิบดา	เวลานักษัตร	หรือจะเรียกว่า
เวลาของดาราศาสตร์	มีอัตราเท่ากับระยะหมุนรอบตัว	ของ
โลก	๒๔	ชั่วโมง	ต่อ	๓๖๐	องศา	(๑	ชั่วโมงเท่ากับ	๑๕	องศา	
๓	นาที	เท่ากับ	๑๕	ลิบตา	๑	วินาทีเท่ากับ	๑๕	พิลิบดา)
	 เวลาสมมุตอิยูห่น้าเวลานกัษตัรตัง้แต่วนัที	่๒๓	ธนัวาคม
ถึง	 ๑๕	 เมษายน	 และอยู่หลังตั้งแต่	 ๑๕	 เมษายนถึง	 ๑๔	
มิถุนายน	อยู่หน้า	ตั้งแต่	๑๔	มิถุนายนถึง	๓๑	สิงหาคม	อยู่
หลังอีกตั้งแต่	๓๑	สิงหาคมถึง	๒๓	ธันวาคม	เวียนอยู่ดังนี้	ดัง
นั้นในเวลาเดียวกัน	 จ�านวนชั่วโมงของเวลานักษัตรย่อม
มากกว่าชั่วโมง	ของเวลาสมมุติตามสูตรดังนี้

				๓๑	ชั่วโมง	๕๘	นาที	๒.๐๔	วินาทีเวลาสมมุติ	=	๑๒	
ชั่วโมงของเวลานักษัตร

ม
ส = =๓๖๐๐

๓๖๐๐
๕๙’ ๘.๓๓” ๑.๐๐๒๗๓๗๙

ม
ส = =๖๐๐

๖๐๐ ๕๙’ ๘.๓๓”
.๙๙๗๒๖๙๕

เวลานักษัตร	=	ส	 เวลาสมมตุ	ิ=	ม



76

	 เวลา	๒๔	ชั่วโมงของเวลานักษัตร	จะเป็นเวลาสมมุติ
เพียง	๒๓	ชั่วโมง	๕๖	นาที	๔.๐๙	วินาที	และเวลาสมมุติ	
๒๔	 ชั่วโมง	 จะเท่ากับเวลานักษัตร	 ๒๔	 ชั่วโมง	 ๓	 นาที	
๕๖.๕๖	วินาที	ด้วยการนี้จึงบังเกิดส่วนเทียบเวลานักษัตร	
กับเวลาสมมุติขึ้น	(Equation	of	time)	ดังต่อไปนี้

     นำที วินำที
	 วันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 +	 ๑๔	 ๒๕
	 ”	 ๑๕	 เมษายน	 +	 ๐	 ๐
	 ”	 ๑๕	 พฤษภาคม	 -	 ๓	 ๔๙
	 ”	 ๑๔	 มิถุนายน	 +	 ๐	 ๐
	 ”	 ๒๗	 กรกฎาคม	 +	 ๖	 ๑๘
	 ”	 ๑	 กันยายน	 -	 ๐	 ๐
	 ”	 ๓		 พฤศจิกายน	 -	 ๑๖	 ๒๐
	 ”	 ๒๕	 ธันวาคม	 +	 ๐	 ๐

	 ตามท่ีกล่าวมาแล้วว่าเวลานกัษตัรมากกว่าเวลาสมมตุิ	
ดังนั้น	 ถ้าอยากทราบเวลานักษัตร	 จากเวลาสมมุติแล้ว	 ก็
ให้ใช้เกณฑ์บวกหรอืลบ	จากอตัราส่วนเทยีบทีก่ล่าวมาแล้ว
นีแ้ต่อย่าลมืเป็นอนัขาดว่าเวลานกัษตัรนัน้	จะต้องแก้ได้จาก
เวลาท้องถิ่น	 เพราะฉะน้ันถ้าเป็นเวลาอัตรา	 (Standard	
time)	 จะต้องแก้เป็น	 Local	 time	 คือเวลาท้องถิ่นตาม
ต�าบล	นั้น	ๆ	เสียก่อน	ต่อจากนี้จึงจะแก้เป็นเวลานักษัตร
ได้	การแก้เวลานกัษัตรจากเวลาสมมตุนิี	้ได้มตีารางละเอยีด
ซึ่งพระยาบริรักษ์เวชชการท�าไว้ในหนังสือเกณฑ์ลัคนา
ส�าเร็จแล้ว
	 บัญชีเวลาขอจักรภพต่อไปน้ี	 เพื่อประหยัดหน้า
กระดาษของพยากรณ์สาร	 ข้าพเจ้าได้ค�านวณจากเวลา
อัตราของประกาศต่าง	ๆ	ที่ใช้อยู่	เทียบกับเวลาสมมุติของ
กรีนชิ	(G.M.T.)	เป็นท่ีตัง้ของหอดาราศาสตร์หลวง	ซึง่สมมตุิ
ให้เส้นแวง	๐	องศา	ตามภูมิศาสตร์ที่ใช้กันทั่วโลก

	 วันดาราศาสตร์	(Astronomical	day)	เริ่มจากเวลา
เที่ยงถึงเวลาเที่ยง	คือ	๐ถึง๒๔	วันธรรมดา	(Civil	day)	เริ่ม
จากเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน	 ซึ่งใช้กันอยู ่ในยุโรปและ
อเมริกาแบ่งออกเป็น	๒	ตอน	ๆ	ละ	๑๒	ชั่วโมง	คือเช้ากับ
บ่าย	เข้าเรียกว่าก่อนเที่ยง	(A.M.)	บ่ายเรียกว่า	หลังเที่ยง	
(P.M.)	เพราะฉะนั้นวันดาราศาสตร์ช้ากว่าวันธรรมดา	๑๒	
ชั่วโมง

1. การเปลี่ยนเวลาธรรมดา

 เป็นเวลาดาราศาสตร์

 •	ถ้าเวลาธรรมดาที่ให้เป็น	หลังเที่ยง	(P.M.)	นั้นคือ
เป็นเวลาดาราศาสตร์อยู่แล้ว	 เพียงแต่ตัดค�าว่า	 หลังเที่ยง	
(P.M.)	ออกเสียเท่านั้น
 •	ถ้าเวลาธรรมดาที่ใช้เป็น	ก่อนเที่ยง	(A.M.)	เอา	๑๒	
ชั่วโมงบวก	แล้วย่นวันกลับถอยหลังไป	๑	วัน	ทั้งตัดค�าว่า	
A.M.	ออกเสีย		เช่น
	 (๑)	วนัที	่๒๖	มถินุายน	เวลาธรรมดา	๒.๓๐	นาฬิกา
หลงัเทีย่ง	เป็นวันดาราศาสตร์	๒๖	มถินุายน	เวลา	๒.๓๐	น.			
	 (๒)	วันที่	๒๖	มิถุนายน	เวลาธรรมดา	๔.๓๐	นาฬิกา
ก่อนเที่ยง	เวลาดาราศาสตร์	เป็น	วันที่	๒๕	มิถุนายน	เวลา	
๑๖.๒๐	น.

2. การเปลี่ยนเวลาดาราศาสตร์

 เป็นเวลาธรรมดา

 •	ถ้าวันดาราศาสตร์น้อยกว่า	๑๒	ชั่วโมง	นั่นคือเวลา
ธรรมดา	หลังเที่ยง
 •	ถ้าเวลาดาราศาสตร์มากกว่า	๑๒	ชั่วโมง	หัก	๑๒	
ช่ัวโมงออก	 และทวีข้ึนอีก	 ๑	 วัน	 เป็นเวลาธรรมดา	 ก่อน
เที่ยง	(A.M.)	
เช่น	
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	 (๑)	วันที่	๒๖	มิถุนายน	เวลาดาราศาสตร์	๔.๐๐	น.	
เป็น	๒๖	มิถุนายน	๔.๐๐	น.	หลังเที่ยง	(P.M.)		
	 (๒)	วันที่	๒๖	มิถุนายน	เวลาดาราศาสตร์	๑๖.๓๐	น.	
เป็นวันที่	๒๗	มิถุนายน	๔.๓๐	นาฬิกา	ก่อนเที่ยง	(A.M.)

3. การเปลี่ยนมาตราวงกลมเป็นเวลา

	 (1)	 เอา	๑๕	หารองศาผลลพัธ์เป็นช่ัวโมง	เศษทีเ่หลอื
เอา	๔	คูณเป็นลิบดา
	 (2)	 เอา	๑๕	หารลิบดา	ผลลัพธ์เป็นนาที
	 (3)	 เอา	๔	คูณ	เศษที่เหลือผลเป็นพีลิบดา
	 (4)	 เอา	๑๕	หารพิลิบดา	ถ้ายังมีเศษเหลือ	หารเป็น
ทศนิยม	ผลลัพธ์เป็นวินาที

	 ตัวอย่าง	เปลี่ยน	๑๐๐๐	๓๐’	๔๕”	เป็นเวลา
	 ๑๐๐๐	 =	๖	ช.ม.	๔๐	นาที	๐๐	วินาที
	 ๓๐’	 =	๐	ช.ม.	๒๐	นาที	๐๐	วินาที
	 ๓๔”	 =	๐	ช.ม.	๐	นาที	๒.๒๖	วินาที
๑๐๐๐	๓๐’	๓๔”	=	๖	ช.ม.	๔๒	นาที	๐๒.๒๖	วินาที	

4. การเปลี่ยนเวลาเป็นมาตราวงกลม

	 (1)	 เอา	๑๕	คูณ	ช.ม.	ผลเป็นจ�านวนองศา
	 (2)	 เอา	๔	หารนาที	ผลเป็นจ�านวนองศา
	 (3)	 เอา	๑๕	คูณนาทีที่เหลือ	ผลเป็นลิบดา
	 (4)	 เอา	๔		หารวินาที	ผลเป็นลิบดา
	 (5)	 เอา	๑๕	คูณวินาทีและเศษผลเป็นพิลิบดา

	 ตัวอย่าง	เปลี่ยน	๒	ช.ม.	๑๘	นาที	๕๘.๒๖	วินาที	
	 เป็น	๐	’	“
	 ๒	ช.ม.				 =			๓๐๐		๐๐’		๐๐”
	 ๑๘	นาที		 =				๔๐			๓๐’			๐”

	 ๕๘.๒๖	วินาที	=		๐๐			๑๔’			๓๓.๙”
	 ๒	ชัว่โมง	๑๘	นาท	ี๕๘.๒๖	วนิาท	ี=	๓๔๐	๔๔’		๓๓.๙”

5. วิธีทำา G.M.T. จากตำาบลและเส้นแวง

 ของเวลาสมมุติ

	 •	 เปลี่ยนเวลาสมมุติเป็นเวลานักษัตร

	 •	 เปลี่ยนเส้นแวงเป็นเวลาสมมุติ	แล้วก็เขียนได้

	 •	 ถ้าเป็นเส้นแวงตะวันตก	 บวงเส้นแวงซึ่งเปลี่ยน
เป็นเวลาน้ันเข้ากับเวลานักษัตร	 ผลน้ันถ้าน้อยกว่า	 ๒๔	
ชั่วโม	จะเป็นเวลา	G.M.T.	วันเดียวกับวันที่ต้องการ	ถ้าผล
นั้นมากกว่า	หัก	๒๔	ชั่วโมงออกเสีย	และเพิ่มวันขึ้นอีก	๑	
วัน

	 •	 ถ้าเป็นเส้นแวงตะวันออก	 ลบเส้นแวงเป็นเวลา
จากเวลานกัษตัร	ผลลภัจะเป็น	G.M.T.	ถ้าเส้นแวงเป็นเวลา
นั้นมากกว่าเวลานักษัตร	ต้องเอา	๒๔	ชั่วโมงบวกกับเวลา	
นักษัตรก่อนที่จะลบ	 ผลที่เหลือนั้นจะเป็น	 G.M.T.	 ย่นวัน
กลับเสีย	๑	วัน
	 (1)	 ตัวอย่าง	วันที่	๑๐	มิถุนายน	เวลา	๖.๐๐	น.	หลัง
เที่ยง	เวลาสมมุติใกล้เคียง	แวง	๓๒๐	๔๑	ตะวันตก	
หาวันกรีนิช	๑๐	มิถุนายน		 ๖	ช.ม.	๑๐	นาที
	 แวง	เวลา		 	 ๒	ช.ม.	๑๑	นาที	ตะวันตก
	 กรีนิช	๑๐	มิถุนายน	เวลา	๘	ช.ม.	๒๓	นาที	

	 (2)	 ๑๒	กรกฎาคม	เวลา	๔.๕	นาฬิกา	ก่อนเที่ยง	ณ	
เส้นแวงตะวันออก	๖๐๐	๑๕’
	 ๑๑	กรกฎาคม		 ๑๖	ช.ม.	๕	นาที
	 แวงเวลา		 	 ๔	ช.ม.	๑๕	นาที	ตะวันออก
	 กรีนิช	๑๑	กรกฎาคม	=	๑๑.๕๐	น.
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ท�าเนยีบกรรมการ

นำยศิวนำถ ฤชุพันธุ์
นายกสมาคม

คณะกรรมกำรบริหำร ประจ�ำปี 2560-2561

รอ.หญิงศศิธร สวนอยู่ 
เหรัญญิกและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำยพรศักดิ์ ธำดำรติ
อุปนายก

นำยโกวิท ลิยะมำพรสกุล
อุปนายกและประชาสัมพันธ์

นำยอำคม ชูจันทร์
อุปนายก

นำยศรำยุทธ โพธิ์แมนกุล
อุปนายกและบรรณาธิการบริหาร

นำยทรงพล ตันศรีตรัง 
อุปนายก

นำยธนัตถ์ จงจิตงำม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นำงสำวยุพิน ภัสรำงกูร
กิจกรรมพิเศษ

นำยบรรลือศักดิ์ ทิพย์ชุน  
อุปนายก

นำงวีณำ แสนอิสระ
อุปนายก

นำงอนงค์ภัทร์ ชีพชัยอิสสะระ  
อุปนายก

นำงสำวชลันทรี จันทร์คล้ำย
อุปนายกและเลขาธิการ

ท�าเนยีบกรรมการ
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นำยธนัชพงศ์ พุทธะไชยพงศ์
พัฒนาคุณภาพวิชาการ

นำงแพรวพรรณ เสกสุวงศ์
ติดต่อประสานงาน

นำงสมพร คล้ำยรัศมี
ติดต่อประสานงาน

นำยอำนันต์วำม มนต์ฤทธิรุตม์
นายทะเบียน

นำยพัชรณัฎฐ์ สุวรรณมำนะศิลป์
ประชาสัมพันธ์

นำยคมสันต์ บุญดี
ศิลป์และกราฟิกดีไซน์

นำยจุติณัฎฐ์ ลิ้มโชติรัตน์
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นำงศรัณย์ธรณ์ โฆษิตจิโรภำส
กิจกรรมพิเศษ

นำงสำวชัญญำพัชร์ กองชัย
ติดต่อประสานงาน

นำยธีรภัทร์ แซ่เฮง
กิจกรรมพิเศษ

นำยณัฐพร  ขจรพิพัฒน์
บรรณารักษ์



80

พระครูธีรวัฒนาภรณ์	 เจ้าอาวาส	วัดส้มเกลี้ยง	
พระภิกษุค�านวณ	สิทธิฉนฺโท	 วัดพระพิเรนทร์
พระภิกษุชนะชัย	ฐิตญาโณ	 วัดบูรพาราม
นายชม	แช่เจียม
พ.ต.ต.	สุวิทย์	โรหิตรัตนะ	
นายศิริโชค	รัตนศรีพราหมณ์
นางพรเพชร	ศิริทรัพย์สมบัติ
นางสาวจันทร์วิมล	ศรีสันติสุข
นางเหมวรรณ	ทองคง
นางเกวลี	ณ	นคร
นางบุญญาภา	ปานเจริญ
นางปิ่นศรี	ลิยะมาพรสกุล
นายภารต	ถิ่นค�า
นางสาวเกียรติสุดา	แสงขจาย
นายภาณุภณ	ธาดาศิริโชค
นายสมภพ	เทพนิมิตร
นายนพดล	พืชพันธ์ไพศาล
นายอุดม	ยุวภูษิตานนท์
นายธฤตวัฒน์	เมินดี
นายไพโรจน์	จ�าลองราษฎร์		
นางดวง	เชอร์วู้ด
นางสาวสุภาส์กรณ์	ภัสประภพกรณ์
นางสาวสุรชา	พงศ์คณาวุฒิ
นางสาวศุภรัสมิ์	ผ่องสุภา
นางสาวอรนัท	โพธิ์เขียว
นางกัลยาณี	พ่วงพุ่ม
นางสาวชญานี	ภควารักษ์
นายเฉลิมศักดิ์	ช่อโพธิ์ทอง
นางกองกาญจน์	ธนานัยพฤกษ์
นางสาวณิชารัศมิ์	สิริแสงสว่าง
นายกิตติภูมิ	นิลภูมิ

คณะที่ปรึกษำ
ประจ�ำปี 2560-2561
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สมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
สถำนที่ : ถนนพระสุเมรุ บำงล�ำพู กทม.

สมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
สถำนที่ : ส�ำนักงำนใหญ่ วัดส้มเกลี้ยง นนทบุรี

๒๓๙/๓

๒๓๙/๓
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วัน	 เวลา	 วิชา	 อาจารย์ผู้สอน

เสาร์	 09:00–11:00	 ไพ่ยิปซี	*	 อ.	ชลันทรี	จันทร์คล้าย

	 	 พิธีบูชาเทพเจ้าฮินดูสาระวะเดวะบูชา*	 อ.	ศรัณย์ธรณ์	โฆษิตจิโรภาส

	 	 ออราเคิล		ไพ่แห่งเทพพยากรณ์*	 อ.	ณิชารัศมิ์	สิริแสงสว่าง

	 	 โหงวเฮ้ง	นรลักษณ์*	 อ.	กองกาญจน์	ธนานัยพฤกษ์

	 11:00-13:00	 คัมภีร์มหาสัตตเลข	คัมภีร์ตาทิพย์	*	 อ	.ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมฯ

	 	 ยามอัฐกาลชั้นฉาย*	 พ.ต.ต.	สุวิทย์	โรหิตรัตนะ

	 	 หินเดินดาว*	 อ	.ณิชารัศมิ์	สิริแสงสว่าง

	 13:30–15:30	 โหราศาสตร์ไทย*	 อ	.ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมฯ

	 	 เห็นลายเซ็นเห็นชีวิต*	 อ	.ชลันทรี	จันทร์คล้าย

	 	 ไพ่ป๊อกนิรมิต*	 อ.	ภัทรปพร	บุญนวธนากุล

	 	 ฮวงจุ้ยเพื่อที่อยู่อาศัย*	 อ.	อนงค์ภัทร์	ชีพชัยอิสสะระ	/	อ.	โกวิท	ลิยะมาพรสกุล

	 15:30-17:30	 ฮวงจุ้ยเพื่อโชคลาภบารมี*	 อ.	อนงค์ภัทร์	ชีพชัยอิสสะระ	/	อ.	โกวิท	ลิยะมาพรสกุล

	 	 ใบไม้นิรมิต*	 อ.	ภัทรปพร	บุญนวธนากุล

	 	 โหราศาสตร์การให้ฤกษ์*	 อ.	ศักดิ์ศิษฎ์	สถิตธนสาร

อาทิตย์	 09:00–11:00	 โหราศาสตร์ไทย์	ระบบธาตุ*	 พ.ต.ต.	สุวิทย์	โรหิตรัตน์

	 	 ทักษามหายุค	(ต�ารับ	ส.	สัจจญาณ)	*	 อ.	ธนัชพงศ์	พุทธะไชยพงศ์

	 	 การพยากรณ์ด้วยภาษาอังกฤษ	(พื้นฐาน)	*	 อ.	สุชาย	จิรายุนนท์

	 11:00-13:00	 โหราศาสตร์ยูเรเนียน	 อ.	อาคม	ชูจันทร์

	 	 อักขระขอมและเลขยันต์	 อ.	เฉลิมศักดิ์	ช่อโพธิ์ทอง

	 	 เลข	7	ตัว	11	ฐาน	 อ.	อรนัท	โพธิ์เขียว

	 	 ตุ๊กตาไขนาม	รหัสดาวหนุนดวง*	 อ.	ชัญญาพัชร์	กองชัย

	 13:30–15:30	 โหราศาสตร์ยูเรเนียน	ภาคพยากรณ์	 อ.	อาคม	ชูจันทร์

	 	 พิธีกรรมโบราณ*	 อ.	ธนัชพงศ์	พุทธะไชยพงศ์

	 	 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข	*	 อ	.ชัญญาพัชร์	กองชัย

	 	 โหราศาสตร์ไทย	ระบบสุริยยาตร์*	 อ.	ศักดิ์ศิษฎ์	สถิตธนสาร

	 	 เลข	7	ตัว	11	ฐาน	ภาคพยากรณ์	 อ.	อรนัท	โพธิ์เขียว

	 	 ไพ่พระราหู	*	 อ.	ศรุตาภักดิ์	แสงอ่อน

สมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
(สมาคมโหรแห่งแรกของไทย	สืบสานศาสตร์โหรไทยให้ยั่งยืน)
www.thaiastro.org	/	Facebook	:	thaiastro.org	/	email	:	thaiastro5@gmail.com	/	Tel	:	096-104-5299,089-150-9909
เปิดอบรม เสำร์ – อำทิตย์ ( 3 เดือน ) เริ่มวันเสำร์ ที่ 3-4 มีนำคม 2561,
สถำนที่ : โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์  กทม.

*	หมายเหตุ	วิชาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด	ระยะเวลา	3-5	วัน	แล้วแต่รายวิชา	วันและเวลาเรียน	ตามที่	อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนนัดหมาย
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ส�ำนักงำน
เลขที่	35/12	–	13	ซอยวัดส้มเกลี้ยง	(อัจฉริยะพัฒนา)
ถนนตลิ่งชัน	–	สุพรรณบุรี
(ซอยอยู่ตรงข้ามกับ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	นนทบุรี)

กำรเดินทำง
รถตู้	 มีรถตู้ไปบางใหญ่	จาก	รพ.ศิริราช,โลตัสปิ่นเกล้า	ผ่านปากซอย
รถเมล์	 516,177,127,387,388

หมายเหตุ	:	ทุกวิชาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด	ระยะเวลา	3-5	วันแล้วแต่รายวิชา	วันและเวลาเรียนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนนัดหมาย	(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	โทร	:	089-150-9909	)

วัน	 เวลา	 วิชา	 อาจารย์ผู้สอน

อังคาร	 09:00	–	11:00	 หินเดินดาว*	 อ.	ณิชารัศมิ์	สิริแสงสว่าง

	 	 ไพ่ยิปซีพยากรณ์*		(ส�าหรับผู้มีพื้นฐาน)	 อ.	ชลันทรี		จันทร์คล้าย

	 	 โหราศาสตร์ยูเรเนียน	 อ.	อาคม	ชูจันทร์

	 11:00-13:00	 เห็นลายเซ็นเห็นชีวิต*	 อ.	ชลันทรี	จันทร์คล้าย

	 	 โหวงเฮ้ง	นรลักษณ์	 อ.	กองกาญจน์		ธนานัยพฤกษ์

	 	 ไพ่พระราหู*	 อ.	ศรุตาภักดิ์	แสงอ่อน

	 13:30	–15:30	 พิธีบูชาเทพเจ้าฮินดูสาระวะเดวะบูชา*	 อ.	ศรัณย์ธรณ์	โฆษิตจิโรภาส

	 	 โหราศาสตร์ยูเรเนี่ยน	ภาคพยากรณ์	 อ.	อาคม	ชูจันทร์

	 	 ออราเคิลไพ่แห่งเทพพยากรณ์*	 อ.	ณิชารัศมิ์	สิริแสงสว่าง

	 15:30-17:30	 ใบไม้นิรมิต*	 อ.	ภัทรปพร	บุญนวธนากุล

	 	 โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยาตร์*	 อ.	ศักดิ์ศิษฎ์	สถิตธนสาร

พุธ	 09:00	–	11:00	 ไพ่ยิปซี	*	 อ.	ชลันทรี	จันทร์คล้าย

	 	 พิธีกรรมโบราณ*	 อ.	ธนัชพงศ์	พุทธะไชยพงศ์

	 	 การพยากรณ์ด้วยภาษาอังกฤษ	(	พื้นฐาน	)	*	 อ.	สุชาย	จิรายุนนท์

	 11:00-13:00	 คัมภีร์มหาสัตตเลขคัมภีร์ตาทิพย์*	 อ.	ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมฯ

	 	 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข*	 อ.	ชัญญาพัชร์	กองชัย

	 13:30-15:30	 โหราศาสตร์ไทย*	 อ	.ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมฯ

	 	 โหราศาสตร์การให้ฤกษ์*	 อ.	ศักดิ์ศิษฎ์	สถิตธนสาร

	 	 ตุ๊กตาไขนาม	รหัสดาวหนุนดวง	*	 อ.	ชัญญาพัชร์	กองชัย

	 15:30-17:30	 ทักษามหายุค	(ต�ารับ	ส.	สัจจญาณ)	*	 อ.	ธนัชพงศ์	พุทธะไชยพงศ์

สมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
(สมาคมโหรแห่งแรกของไทย	สืบสานศาสตร์โหรไทยให้ยั่งยืน)
www.thaiastro.org	/	Facebook	:	thaiastro.org	/	email	:	thaiastro5@gmail.com	/	Tel	:	096-104-5299,089-150-9909
เปิดอบรม วันอังคำร – พุธ ( 3 เดือน ) เริ่มเรียน อังคำร ที่ 6-7 มีนำคม 2561,
สถำนที่ : ส�ำนักงำนใหญ่ วัดส้มเกลี้ยง นนทบุรี

*	หมายเหตุ	:	เปิดสอน	(ตามจ�านวนที่ก�าหนด)
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