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บทคัดย่อภาษาไทย  

57116801 : สันสกฤตศึกษา แบบ  2.1 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : โหราศาสตร์, พระเคราะห์, ทศา, นรลกัษณ์ 

นาย ณัฐพล บา้นไร่: การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์
ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ของไทย  อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชยัณรงค ์กล่ินนอ้ย 

 
วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อปริวรรตและแปลคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 

เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ จากตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย 
เพื่อน ามาศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิดดังกล่าวในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ ผลการศึกษาพบว่า ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์น่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจาก
อินเดีย เน่ืองจากมีแนวคิดด้านโหราศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์  
โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ และทศา  

ในประเด็นแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ช่ือพระเคราะห์ท่ีปรากฏในต าราพรหมชาติฉบบั
ราษฎร์มีทั้งมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต โดยส่วนใหญ่มีรากศพัทเ์ดียวกบัค าเรียกขานพระเคราะห์
ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ซ่ึงแต่ละช่ือมกัมีความหมายท่ีบ่งบอกเหล่ากอ  ลกัษณะ และ
สถานภาพของพระเคราะห์แต่ละดวง หากแต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัระบุว่าพระเคราะห์
เกิดจากการทรงสร้างของพระอิศวร แมว้า่พระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์จะมีคุณสมบติัประจ าพระเคราะห์  และความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกันอยู่บา้ง 
แต่ในส่วนมาตรฐานพระเคราะห์นั้นมีความคลา้ยคลึงกนัอยูม่าก ทั้งต าแหน่งเกษตร อุจจ ์และนิจ 

ส าหรับแนวคิดเร่ืองทศา ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์นิยมเรียกว่า “ทกัษา” ซ่ึงมหา
ทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มีความคลา้ยคลึงกบัอษัโฏตตรีทศาในคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์อยู่มาก ทั้งในเร่ืองอายุบริบูรณ์ของทศา 108 ปี อายุพระเคราะห์ และการค านวณหา
ช่วงเวลาการเสวยแทรกของพระเคราะห์  แตกต่างกันเพียงการหาพระเคราะห์ท่ีเร่ิมต้นเสวยอาย ุ
โดยคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ตอ้งอาศยันกัษตัรฤกษท่ี์ชนมจนัทร์สถิตอยู่ แต่ต าราพรหมชาติ
ฉบับราษฎร์ใช้พระเคราะห์ประจ าวนัเกิดเป็นพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเสวยอายุทักษา ในเร่ืองของการ
ค านวณหาช่วงเวลาการเสวยแทรกอายุทศานั้นใชวิ้ธีการเทียบบญัญติัไตรยางศค์ลา้ยคลึงกนั แต่ใน
ส่วนของการพยากรณ์คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพของพระเคราะห์
ประกอบดว้ย ส าหรับเน้ือหาของค าพยากรณ์ก็พบวา่ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนั 
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ส่วนแนวคิดเร่ืองนรลกัษณ์ ทั้งการท านายโดยอาศยัลกัษณะร่างกายหรือการดูต าหนิ 
ไฝ ปาน พบว่าคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มักใช้ท านายสตรีโดยเฉพาะ  แม้ว่าในช่วงท้าย 
อัธยายะท่ี 81 และในส่วนของค าท านายต าหนิในอัธยายะท่ี  82 บางต าแหน่งปรากฏค าท านาย
ส าหรับบุรุษอยู่บา้งก็ตาม หากแต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นสามารถใช้ท านายไดท้ั้งชายและ
หญิง ในส่วนของค าท านายพบว่ามีค าท านายท่ีดี-ไม่ดีคลา้ยคลึงกนัค่อนขา้งมาก แต่ทว่าเน้ือหาของ
ค าท านายกลบัมีความแตกต่างกนัแทบทั้งส้ิน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

57116801 : Major (SANSKRIT STUDIES) 
Keyword : Astrology, Planet, Dasha, Physiognomy 

MR. NATTAPAUL BANRAI : A COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPT OF 
PLANETS, DAŚĀS AND PHYSIOGNOMY IN BṚHATPĀRĀŚARA-HORĀŚĀSTRA 
AND THAI BRAHMAJĀTI POPULAR EDITION THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR CHAINARONG KLINOI, Ph.D. 

The objective of this thesis is to provide the transliteration and the translation of the 
chapter relating to the concepts of the planets, Daśās and the physiognomy of Bṛhatpārāśara-
horāśāstra from Sanskrit into Thai, and to explore and compare these concepts as stated in 
Bṛhatpārāśara-horāśāstra with Thai Brahmajāti popular edition. The result of this study 
reveals that it is possible that Brahmajāti could be influenced by Indian thoughts due to the fact 
that the astrological concepts resemble Bṛhatpārāśara-horāśāstra, especially the concepts of 
the planets and Daśās. 

As for the concepts of the planets, their names in Brahmajāti have derived from Pali 
and Sanskrit which share the same etymology with the planets’ names in Bṛhatpārāśara-
horāśāstra in terms of the meaning of the origin, the character and the position. Nevertheless, 
it is worth noted that according to Brahmajāti, the planets are created by lord Īśvara. 
The characters and the relationships of the planets in Bṛhatpārāśara-horāśāstra and 
Brahmajāti illustrates some differences. Still, the essential dignities of the planets such as 
rulership, exaltation and debilitation are similar. 

Concerning the conpets of Daśā, Brahmajāti calls out Daśā as “Thaksa” and 
Mahathaksa is also similar to the Aṣṭottarīdaśā in Bṛhatpārāśara-horāśāstra including the 
total age of 108 years, the age of the planets and the calculation of the span of the planet’s 
Daśā and the planet’s Antardaśā. Only the calculation of the first planet’s Daśā is different. 
In fact, Bṛhatpārāśara-horāśāstra is more concerned by the period of the moon in natal 
nakṣatra whereas Brahmajāti is concerned by the native’s lord of birthday. Bṛhatpārāśara-
horāśāstra and Brahmajāti both calculate the span of the planets in Daśā system by cross-
multiplication. However, the prediction in Bṛhatpārāśara-horāśāstra considers the planets’ 
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essential dignities. It is interesting to indicate that most of the predictive texts are different. 

For the concept of the physiognomy, the predictions based on the effects of the 
characteristic features of various body parts as well as the effects of marks in Bṛhatpārāśara-
horāśāstra apply specifically to women even though the last śloka of chapter 81 and some 
predictive texts in chapter 82 indicate that this can also be applied to men. However, the 
physiognomy in Brahmajāti predictions are applied to both women and men. The auspicious-
inauspicious effects of the physiognomy of both scriptures are similar whereas the predictive texts 
are mostly different. 
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาสันสกฤตศึกษาทุกท่าน  ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาท
ความรู้ทางดา้นภาษาและวรรณคดีสันสกฤต รวมถึงความรู้ดา้นภารตวิทยาให้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิรพฒัน์ ประพนัธ์วิทยา และศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.จ าลอง สารพดันึก 
ผูเ้ป็นบูรพาจารยท์างดา้นภาษาสันสกฤตของผูว้ิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าสถาบนัโหราศาสตร์ไทย-สากลทุกท่าน โดยเฉพาะ               
ดร.กฤติกาวลยั หิรัญสิ ผูอ้  านวยการสถาบนัฯ และอาจารยส์มฤทธ์ิ แตสุ้นทรไพเราะ ท่ีไดถ้่ายทอดวิชา
ความรู้ดา้นโหราศาสตร์ใหแ้ก่ผูวิ้จยัเป็นอยา่งดี จนกระทัง่มีความรู้ลุ่มลึกพอแก่การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณยายทองใบ เลาหพฒันาเลิศ ผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง ซ่ึงได้เล้ียงดูผูวิ้จยัมา
ตั้งแต่ยงัเป็นทารก อีกทั้งยงัมอบก าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนให้แก่ผูวิ้จยัตลอดมา คุณพ่อร้อยต ารวจ
ตรีไพฑูรย  ์บา้นไร่ คุณแม่สุวนิตย  ์บ้านไร่ และคุณป้าสุวณี เลาหพฒันาเลิศ ผูส่้งเสียเล้ียงดูให้ผูวิ้จยั
เจริญเติบโตและได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งญาติพี่น้องทั้งหลายท่ีคอยให้ก าลงัใจเสมอมา 
ตลอดจนครูบาอาจารยท์ุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ใหแ้ก่ผูวิ้จยัมาตั้งแต่วยัเยาว ์

ขอขอบคุณ คุณนรรคพล พละพงศ ์กลัยาณมิตรผูค้อยสนับสนุนและมอบก าลงัใจให้ตลอด
ระยะเวลาท่ีด าเนินการศึกษาวิจยั รวมทั้งเพื่อนร่วมสาขาวิชาสันสกฤตศึกษาทุกท่านท่ีคอยให้ก าลงัใจ
ทั้งในการเรียนและการศึกษาวิจยัมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  ท่ีอนุญาตให้ผูว้ิจยัลาศึกษาต่อเต็มเวลา           
ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาวิจยัได้อย่างเต็มท่ี  และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน    
ทุกท่านท่ีตอ้งแบกรับภาระงานทุกอยา่งแทนผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาท่ีผูว้ิจยัลาศึกษาต่อ 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบพระคุณโครงการพฒันาก าลงัคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาอิทธิพลของดวงดาวท่ีมีต่อดวงชะตาของมนุษย ์และ
ท านายส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต1 ทั้งน้ี ค  าว่า “โหรา” ตามคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (พฺฤหตฺ
ปาราศรโหราศาสฺตฺร) ได้ให้ความหมายไวว้่า หมายถึงกลางวนัและกลางคืน โดยมาจากค าว่า 
“อโหราตฺร” ซ่ึงเป็นค าสมาสท่ีรวมค าสองค าเขา้ดว้ยกนั คือค าว่า “อหรฺ” แปลว่ากลางวนั และค าว่า 
“ราตฺริ” แปลว่า กลางคืน โดยไดท้ าการลบพยางคแ์รกและพยางคสุ์ดทา้ยออก จึงเหลือเพียงแค่ค  าว่า 
“โหรา” 2 นอกจากน้ี ค าว่า “โหรา” ก็ยงัมีความหมายว่า ชั่วโมง3 ได้อีกด้วย ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
โหราศาสตร์เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการศึกษาเร่ืองของช่วงเวลานัน่เอง 

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีทุกชาติ ทุกภาษาได้ท าการศึกษากันมานาน ทั้งน้ีเพราะ
จุดเร่ิมตน้ของโหราศาสตร์มีความเก่ียวพนักบัศาสนาและความเช่ือของมนุษยม์าตั้งแต่โบราณกาล4 
และจากหลกัฐานทางโบราณคดีช้ีให้เห็นว่าแทบทุกอารยธรรมมีการศึกษาโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น 
อินเดีย อียิปต์ บาบิโลเนีย กรีก จีน หรือแม้กระทั่งชาวมายาท่ีอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ก็ตาม      
ทั้งน้ี ต าราบางเล่มไดอ้า้งวา่ โหราศาสตร์ถือก าเนิดขึ้นในอารยธรรมเมโสโปเตเมียเม่ือราวสามพนัปี
ก่อนคริสตกาล และเม่ือประมาณหน่ึงพนัปีก่อนคริสตกาลโหราศาสตร์แบบเมโสโปเตเมียดั้งเดิม           
จึงได้แพร่กระจายเข้าสู่อินเดีย นอกจากน้ีในช่วงต้นศตวรรษก่อนคริสตกาล หรืออย่างช้าท่ีสุด
ในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 1 โหราศาสตร์กรีกซ่ึงไดพ้ฒันามาจากโหราศาสตร์เมโสโปเตเมียจนมีความ
เจริญสูงสุดในยุคอารยธรรมเฮเลนิกก็ไดเ้ขา้สู่อินเดียอีกทางหน่ึง5 แต่ทั้งน้ี ไม่ว่าโหราศาสตร์อินเดีย
แบบดั้งเดิมนั้นจะไดรั้บอิทธิพลมาจากอาณาจกัรบาบิโลเนีย ซ่ึงตั้งอยูใ่นดินแดนเมโสโปเตเมีย หรือ
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ไดพ้ฒันาขึ้นอยา่งอิสระโดยไม่ไดรั้บอิทธิพลมาจากอารยธรรมใดเลยก็ตาม6 อยา่งไรก็ดี ในช่วงหลงั
โหราศาสตร์ของอินเดียนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากกรีกอย่างแน่นอน7 ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการรุกราน
ของพระเจา้อเลก็ซานเดอร์มหาราช8 

ในอินเดียโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีส าคญัแขนงหน่ึง ซ่ึงแตกสาขาออกมาจากโชยติษะ 
(โชฺยติษ) อนัเป็นหน่ึงในหกของเวทางคศาสตร์9 โดยมีความส าคญัในการใชเ้ป็นองคป์ระกอบเพื่อ
การศึกษาคัมภีร์พระเวทอันศักด์ิสิทธ์ิของชาวฮินดู โดยทั่วไปโชยติษะมักหมายรวมถึงศาสตร์
ทางดา้นดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และคณิตศาสตร์10 ซ่ึงศาสตร์ทั้งสามนั้นมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
ใกลชิ้ด อีกทั้งยงัสังเกตไดว้่าปราชญ์ทางดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ของอินเดีย มกัมีความรู้
ในดา้นคณิตศาสตร์เป็นอยา่งดีดว้ย11 

ทั้งน้ี โชยติษะมีความส าคญัในการช่วยก าหนดช่วงเวลาในการประกอบยญัพิธีและ
พิธีกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกบัยญัและพิธีนั้น ๆ ซ่ึงในยคุวรรณกรรมสูตระ12 ไดมี้การรจนา   
โชยติษะของแต่ละเวทไว้ดังน้ี 1. อารจโชยติษะ (อารฺจโชฺยติษ) ของฤคเวท 2. ยาชุษโชยติษะ          
(ยาชุษโชฺยติษ) ของยชุรเวท และ 3. อาถรรวณโชยติษะ (อาถรฺวณโชฺยติษ) ของอถรรพเวท          
(อถรฺวเวท) ส่วนโชยติษะของสามเวทนั้นปัจจุบนัไดสู้ญหายไปหมดแลว้13 

 
6
Keith, A History of Sanskrit Literature, 528. 

7
Ibid., 518. 

8
Albrecht Weber, The History of Indian Literature, trans. John Mann and Theodor 

Zachariae (London: Trübner, 1882), 251. 
9เวทางคศาสตร์ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการศึกษาพระเวท มักประพนัธ์เป็นสูตรสั้น ๆ 

แล้วมีอรรถกถาอธิบายขยายความ ซ่ึงมีทั้ งส้ิน 6 แขนง คือ สัทศาสตร์ (ศิกฺษา), การแต่งฉันท์ (ฉนฺท),          
ไวยากรณ์  (วฺยากรณ ), นิ รุกติศาสตร์ (นิ รุ กฺต ), พิ ธีกรรรม (กลฺป) และดาราศาสตร์ (โชฺยติษ )                                    
ดู จ าลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, 2546), 
27-36. 

10
Maurice Winternitz, History of Indian Literature, trans. Subhadra Jha, vol. 3 (Delhi: 

Motilal Banarsidass, 1985), 679. 
11เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2550), 218-219. 
12ประมาณ 500-200 ปีก่อนคริสตกาล หรือนานท่ีสุดไม่เกินไปกว่าช่วงเวลาท่ีพระพุทธเจา้   

ย ังท รงมีพ ระชนม์ ชีพ อยู่  ดู  Arthur A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature (New York: D. 

Appleton and Company, 1900), 244. 
13จ าลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 36.  
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นอกจากโชยติษะจะใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงของพระเวทในยุควรรณกรรมสูตระแลว้ 
ในยุควรรณกรรมตนัติสันสกฤตยงัปรากฏว่ามีนกัปราชญ์จ านวนมากท่ีศึกษาโชยติษะในฐานะเป็น
ศาสตร์สาขาหน่ึงดว้ย เห็นไดจ้ากมีการประพนัธ์คมัภีร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และโหราศาสตร์ เป็นจ านวนมาก เช่น ฤษีวราหมิหิระ (วราหมิหิร) ไดป้ระพนัธ์ ปัญจสิทธานติกา  
(ป ญฺ จสิ ทฺ ธานฺ ติกา)14 พฤหัตสั งหิตา (พฺ ฤห ตฺส หิ ตา) และพฤหัตชาตก  (พฺฤห ชฺชาตก)15                                
ฤษีภาสกราจารย ์(ภาสฺกราจารฺย) ไดป้ระพนัธ์ สิทธานตศิโรมณี (สิทฺธานฺตศิโรมณิ) ฤษีพรหมคุปตะ 
(พฺรหฺมคุปฺต) ไดป้ระพนัธ์ พราหมสผุฏสิทธานตะ (พฺราหฺมสผุฏสิทฺธานฺต)16 ฤษีไชมินิ ไดป้ระพนัธ์ 
ไชมินิสูตร (ไชมินิสูตฺร) นอกจากน้ียงัมีฤษีและนกัปราชญจ์ านวนมากท่ีไดป้ระพนัธ์คมัภีร์ท่ีเก่ียวกบั
ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และคณิตศาสตร์อีกหลายเล่ม 

บรรดาศาสตร์ทั้งหลายของโชยติษะ โหราศาสตร์มีความส าคญัในการด าเนินชีวิตของ
ชาวฮินดูมากท่ีสุด ทั้งในอดีตและปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการประกอบยญัพิธี หรือการท าพิธีกรรม     
อันเป็นมงคลต่าง ๆ เช่น พิธีอุปนยนะ (พิธีเร่ิมการศึกษา) พิธีสมาวรรตนะ (พิธีจบการศึกษา)          
พิธีวิวาหะ (พิธีแต่งงาน) เป็นตน้ ต่างก็ตอ้งอาศยัโหราศาสตร์เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการหาฤกษย์ามท่ี
เหมาะสมแก่การประกอบพิธีกรรม อันจะน ามาซ่ึงความเป็นสิริมงคลแก่ผูร่้วมประกอบพิธีนั้ น     
โดยการสังเกตต าแหน่งการโคจรของพระอาทิตย ์พระจนัทร์ พระเคราะห์ และดาวฤกษต์่าง ๆ17 

นอกจากน้ียงัพบว่ามีเร่ืองราวของโหราศาสตร์สอดแทรกอยู่ในวรรณคดีสันสกฤต
จ านวนหลายเร่ืองหลายตอนดว้ยกนั ตวัอย่างเช่น ในรามายณะ ไดก้ล่าวถึงช่วงเวลาการประสูติของ
พระรามว่า ประสูติในวนัขึ้ น 9 ค ่า เดือนไจตระ (ไจตฺร) พระจันทร์เสวยปุนรรวสุนักษัตรฤกษ ์   

 
14ปัญจสิทธานติกา (ปญฺจสิทฺธานฺติกา) เป็นการรวบรวมคัมภีร์ 5 เล่มเข้าด้วยกัน คือ             

สูรยสิทธานตะ (สูรฺยสิทฺธานฺต) ไปตามหสิทธานตะ (ไปตามหสิทฺธานฺต) วาศิษฐสิทธานตะ (วาศิษฺ - 
สิทฺธานฺต) เปาลิศสิทธานตะ (เปาลิศสิทฺธานฺต) และโรมกสิทธานตะ (โรมกสิทฺธานฺต) ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมีเพียง
ตน้ฉบบัดั้งเดิมของสูรยสิทธานตะเท่านั้นท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ดู Winternitz, History of Indian Literature, 

vol. 3, 682-684. 
15เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, 218. 
16

Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 434-435. 
17

Sadhu Vivekjivandas, Hinduism: An Introduction, ed. Janakbhai Dave, 2nd ed., vol. 1 

(Gujarat: Swaminarayan Aksharpith, 2011), 109. 
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(ปุนรฺวสุ ไทยนิยมใช้ค  าว่า ปุนพัสุ) มีพระเคราะห์ทั้งห้าสถิตอยู่ในต าแหน่งอุจจ์18 มีพระพฤหัสบดี
และพระจนัทร์กุมลคันาอยู่ในราศีกรกฎ19 นอกจากน้ียงัปรากฏอยู่ในเร่ืองมหาภารตะ ภีษมะบรรพ 
กล่าวถึงช่วงเวลาก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ท าสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร ฤษีไวศมัปายนะ20ไดก้ล่าวเตือนภยัว่า  
ถา้หากฝ่ายเการพท าสงครามกับฝ่ายปาณฑพย่อมจะเกิดมหันตภัยร้ายแรงขึ้น เน่ืองด้วยขณะนั้น 
พระเสาร์ท ามุมเบียนโรหิณีนกัษตัรฤกษ ์อีกทั้งพระจนัทร์อยูใ่นสถานะท่ีไม่ดี21 ทั้งน้ี แสดงให้เห็นว่า
โหราศาสตร์มีความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นในการด าเนินชีวิตของชาวอินเดีย แมแ้ต่ในวรรณค ดี
สันสกฤตก็ยงัปรากฏว่ามีการใชโ้หราศาสตร์เพื่อการก าหนดฤกษย์ามในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
อยูไ่ม่นอ้ย 

ในบรรดาคมัภีร์โหราศาสตร์สันสกฤต มีอยู่หลายเล่มท่ีนักโหราศาสตร์อินเดียได้ให้
ความสนใจ ซ่ึงคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ก็ เป็นหน่ึงในนั้ นเช่นกัน อีกทั้ ง สันถานัม                 
(R. Santhanam) ไดก้ล่าวว่า คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นั้นเป็นยอดแห่งคมัภีร์โหราศาสตร์22

ในปัจจุบนัผูส้นใจศึกษาโหราศาสตร์จึงมกัเลือกคมัภีร์ฉบบัน้ีขึ้นมาศึกษาคน้ควา้เป็นเล่มแรก ๆ23  
จนกระทั่ง สมาคมสมาพันธ์นักโหราศาสตร์แห่งอินเดีย (All India federation of astrologers’ 

societies : AIFAS) และสถาบันอบรมโหราศาสตร์ของอินเดียหลายแห่ง ได้เห็นความส าคัญของ
 

18ค าว่าอุจจ์ (อุจฺจ) แปลว่าสูง พระเคราะห์สถิตอยู่ในต าแหน่งมหาอุจจ์ (deep exaltation) 
หมายถึง พระเคราะห์นั้นสถิตอยู่ในราศีและองศาท่ีมีฐานะสูงส่งของตนโดยเฉพาะ ท าให้มีพลงัเขม้แข็ง     
ดู ศิวะ นามสนธิ, อธิบายศัพท์โหราศาสตร์ (พระนคร: โรงพิมพช์ยัศิริ, 2493), 60. 

19ตโต วิสฺฤชฺย ตานฺสรฺวานฺราชา ส ปูรฺณมานสะ | ตตศฺจ ทฺวาทเศ มาเส ไจเตฺร นาวมิเก ติเถา || 
นกฺษเตฺร’ทิติไทวตฺเย สฺโวจฺจส สฺเถษุ ปญฺจสุ | คฺรเหษุ กรฺกเฏ ลคฺเน วากฺปตาวินฺทุนา สห || รามายณะ 1.18. 
8-9 || 

20ฤษีไวศัมปายนะ (ไวศ ปายน) เป็นศิษย์คนส าคัญคนหน่ึงของฤษีวยาสะ ซ่ึงเป็นผู ้เล่า         
มหากาพยม์หาภารตะให้แก่กษัตริยช์นเมชัยทรงสดับ ดังความปรากฏในคมัภีร์มหาภารตะ อาทิบรรพ      
อธัยายะท่ี 1 โศลกท่ี 20 และอธัยายะท่ี 60 โศลกท่ี 22 ดู Vettam Mani, Puranic Encyclopaedia (Delhi: 

Motilal Banarsidass, 2006), 820. 
21โรหิณี ํ ปีฑยนฺเนษ สฺถิโต ราชญฺศไนศฺจระ | วฺยาวฺฤตฺตมฺ ลกฺษฺม โสมสฺย ภวิษฺยติ มหทฺ ภยมฺ 

|| มหาภารตะ 6.2.32 || 
22

Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, trans. R. Santhanam,  

vol. 2 (New Delhi: Ranjan, 1984), 504. 
23

Shyamasundara Dasa, “On the Authenticity of the (Modern) Brhat Parasara Hora 

Sastra,” accessed May 22, 2014, http://www.shyamasundaradasa.com/jyotish/resources/articles/bphs. 

html. 
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คมัภีร์ฉบบัน้ี จึงไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรโหราศาสตร์ชั้นสูงท่ีศึกษาคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์
เป็นหลกั24 แม้ว่าจะมีผูรู้้บางท่านได้กล่าวไวว้่า คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบนั ไม่ใช่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ดั้งเดิม และตั้งขอ้สังเกตว่ามีการผสมผสานระบบ
ของฤษีไชมินิ เขา้ไปดว้ยในภายหลงั25 แต่กระนั้นในคมัภีร์พฤหัตสังหิตา (พฺฤหตฺส หิตา) ของฤษี  
วราหมิหิระก็ไดเ้ผยวา่ท่านไดแ้นวคิดมาจากฤษีท่านอ่ืน ๆ ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็มีฤษีปราศระผูร้จนาคมัภีร์
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์รวมอยู่ด้วย 26 และค ากล่าวอ้างน้ีได้ปรากฏอยู่หลายแห่งในคัมภีร์          
พฤหตัสังหิตา รวมทั้งคมัภีร์พฤหตัชาตก (พฺฤหชฺชาตก) ก็ไดอ้า้งถึงฤษีปราศระดว้ยเช่นเดียวกนั27 

ทั้งน้ี ฤษีปราศระ ผูร้จนาคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ เป็นผูท่ี้มีความส าคญัใน
ประวติัวรรณคดีสันสกฤตคนหน่ึง ท่านเป็นบิดาของฤษีวยาสะ (วฺยาส) ผู ้รจนาวิษณุปุราณะ  
มหาภารตะ และวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก 28 ซ่ึงในเน้ือหาของวิษณุปุราณะ และ        
มหาภารตะต่างก็มีเร่ืองของโหราศาสตร์แทรกอยู่ดว้ย และมีความเป็นไปไดม้ากทีเดียวท่ีฤษีวยาสะ 
จะน าแนวความคิดของฤษีปราศระผูเ้ป็นบิดามาแสดงไวใ้นผลงานของตนไม่มากก็น้อย จึงท าให้
คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์มีความโดดเด่น และน่าสนใจในการศึกษายิง่ 

ราวพุทธศตวรรษท่ี 6 ชาวอินเดียได้เดินทางมาคา้ขายยงัดินแดนต่าง ๆ ในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้จนภายหลงับริเวณน้ีจึงเร่ิมมีความรุ่งเรืองจนเกิดอาณาจกัรใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น 
อาณาจกัรจาม อาณาจกัรศรีวิชัย ฯลฯ ซ่ึงภายหลงัชาวอินเดียก็ไดย้า้ยถ่ินฐานมายงัดินแดนเหล่าน้ี   
ทั้งยงัได้น าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ภาษาสันสกฤต วรรณคดี และองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ยงั
ดินแดนท่ีตนไปตั้งถ่ินฐานอยู่ด้วย29 ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ไดรั้บอิทธิพลของอินเดียในดา้นต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ดี องค์ความรู้ทั้งหลายจาก
อินเดียท่ีไทยได้รับมานั้น ทั้งด้านการปกครอง ศิลปกรรม และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโหราศาสตร์    

 
24

All India federation astrologers' societies, “Syllabus of Jyotish Rishi,” accessed October 

19, 2015, http://www.aifas.com/education/syllabus/Jyotish%20Rishi. 
25

Dasa, “On the Authenticity of the (Modern) Brhat Parasara Hora Sastra”. 
26คารฺคีย   ศิขิจาร  ปาราศรมสิตเทวลกฺฤต  จ | อนฺยาศฺจ พหูนฺ ทฺฤษฺฏฺวา กฺริยเต’ยมนากุลศฺจาระ  

|| พฤหตัสังหิตา 11.1 || 
27

Ajay Mitra Sastri, India as Seen in the Bṛhatsaṃhitā of Varāhamihira (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1969), 447-449. 
28

Mani, Puranic Encyclopaedia, 885-888. 
29ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ , 2554), 596.;  

เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, 270. 
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ได้มีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับเอกลักษณ์ และความเช่ือดั้งเดิมของไทยจนมีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเอง 

ทั้ งน้ี โหราศาสตร์ได้มีอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน อย่างช้าท่ีสุดก็ตั้ งแต่สมัย
สุโขทยั ในรัชสมยัของพระมหาธรรมราชาท่ี 1 หรือ พระยาลิไทย ดงัความปรากฏในจารึกหลกัท่ี 4 
(จารึกวดัป่ามะม่วง ภาษาเขมร) ด้านท่ี 2 30 และจารึกหลักท่ี 6 (จารึกวดัป่ามะม่วง ภาษาบาลี)         
ดา้นท่ี 131 ซ่ึงไดส้รรเสริญว่าพระองคท์รงมีความเช่ียวชาญในดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เป็น
อยา่งยิ่ง หรือแมแ้ต่ในสมยัรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ก็ทรงมีพระปรีชา
สามารถในดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ จนกระทัง่ทรงสามารถค านวณวนัท่ีจะเกิดสุริยุปราคา
เต็มดวงล่วงหน้าถึง 2 ปีได้อย่างแม่นย  า โดยทรงค านวณไวว้่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวนั        
ขึ้น 1 ค ่า เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศกัราช 1230 (ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2411) และ
จะสามารถเห็นพระอาทิตยด์ับมิดดวงท่ีต าบลหวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์32 ซ่ึงภายหลงัพระองค์
ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และให้วนัท่ี 18 สิงหาคมของ    
ทุกปี เป็นวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดงัความขา้งตน้แสดงให้เห็นชดัเจนว่าโหราศาสตร์ไทยนั้นไดมี้
การสืบทอดและพฒันามาอยา่งยาวนานจวบจนปัจจุบนั 

โหราศาสตร์ไทยนั้นแม้จะได้รับอิทธิพลมาจากโหราศาสตร์อินเดีย แต่ก็ได้พัฒนา
ปรับปรุงไปพอสมควร ดงัเห็นไดว้่ามีต าราโหราศาสตร์ไทยเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัแบ่งออกเป็น
ศาสตร์แขนงต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น พยากรณ์ชะตาบุคคล พยากรณ์ชะตาบ้านเมือง                     
การให้ฤกษ์ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม พระเคราะห์นั้ นยงัมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา
โหราศาสตร์ เพราะโหราศาสตร์นั้นตอ้งอาศยัการสังเกตต าแหน่งการโคจรของพระเคราะห์ต่าง ๆ 
ในจกัรราศีส าหรับใช้ในการพยากรณ์เป็นหลัก 33 อีกทั้งพระเคราะห์แต่ละดวงนั้นมีคุณลักษณะ
เฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ัด ซ่ึงการพยากรณ์ก็จะผนัแปรไปตามพระเคราะห์แต่ละดวง 
ดงันั้น หากละเลยการศึกษาพระเคราะห์ก็ยากท่ีจะเขา้ใจโหราศาสตร์ได ้ความรู้เก่ียวกบัพระเคราะห์
จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูส้นใจโหราศาสตร์พึงศึกษาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ก่อนท่ีจะศึกษาองคค์วามรู้อ่ืน ๆ  

ทั้งน้ี พระเคราะห์ยงัได้ส่งผลต่อสภาพชีวิตของบุคคลในแต่ละช่วงวยัท่ีแตกต่างกัน 
โดยสามารถท านายสภาพชีวิตล่วงหนา้ไดต้ามช่วงเวลาท่ีพระเคราะห์ผลดัเปลี่ยนเขา้มาเสวยอายแุละ

 
30กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 234-237. 
31เร่ืองเดียวกนั, 245-246.  
32ประชุมพงศาวดารภาคที่ 19 ,  (นครราชสีมา: ม.ป.ท., 2505. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพรองอ ามาตยเ์อก หลวงบริบูรณ์วีหิพรร (มา้น นจัจะนนัทน์) พฤศจิกายน 2505), 10. 
33

Encyclopaedia Britannica, 640. 
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แทรกอายุ ระบบน้ีเรียกว่า ทศา (ไทยนิยมใช้ค  าว่า ทักษา)34 ซ่ึงเดิมมักใช้ระบบน้ีในการท านาย
เหตุการณ์ชีวิตล่วงหน้า โดยชะตาชีวิตจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กบัอิทธิพลของพระเคราะห์ท่ีส่งอิทธิพล
ในช่วงนั้น 

นอกจากพระเคราะห์จะส่งผลให้บุคคลมีดวงชะตาท่ีแตกต่างกนัแลว้ ยงัส่งผลใหบุ้คคล
มีลกัษณะร่างกาย และต าหนิต่าง ๆ แตกต่างกนัดว้ย ดงันั้น ลกัษณะร่างกาย ไฝ และต าหนิต่าง ๆ นั้น
จึงสามารถน ามาใช้น าทายชะตาชีวิต และลกัษณะนิสัยของบุคคลไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นเกิดมาจากอิทธิพลของพระเคราะห์นั่นเอง ซ่ึงการท านายด้วยวิธีน้ีทางโหราศาสตร์เรียกว่า       
นรลกัษณ์ (physiognomy) 

ทั้งพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ นั้นสามารถใชพ้ยากรณ์ชะตาของบุคคลไดโ้ดยง่าย 
และมีหลกัเกณฑท่ี์ไม่สลบัซับซ้อนมากนกั จึงเหมาะอย่างยิง่ท่ีจะใชศึ้กษาโหราศาสตร์เป็นเบ้ืองตน้ 
โดยต าราโหราศาสตร์ไทยท่ีกล่าวถึงเร่ืองดงักล่าวอย่างครบถว้น และมีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ 
คือ ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ ซ่ึงแมจ้ะเป็นท่ีรู้จกักนัดี แต่ในวงการนกัโหราศาสตร์ไทยมกักล่าว
ว่า ต าราพรหมชาติ ทั้ งฉบับหลวง และฉบับราษฎร์นั้ นย ังมิใช่โหราศาสตร์ท่ีแท้จริงก็ตาม35              
ซ่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากต าราเล่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัปีนกัษตัร และเร่ืองปกิณกะอีกหลากหลายท่ีมิได้
เก่ียวข้องกับพระเคราะห์และภพทั้ ง 12 นักโหราศาสตร์ไทยจึงมักจัดให้ต าราน้ี มิใช่ต ารา
โหราศาสตร์ท่ีแทจ้ริง36 และละเลยท่ีจะศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม ผูร้วบรวมต าราฉบบัน้ีเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
การยกย่องโดยทัว่ไปว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญโหราศาสตร์เป็นอย่างดี ไดแ้ก่ บาง เสมเสริมสุข โหรหลวง
ประจ าส านักพระราชวงั, อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ พราหมณ์ผูช่้วยในพระราชพิธีหลวง ผูมี้ความ
ช านาญทางโหราศาสตร์ และเทพย ์สาริกบุตร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโหราศาสตร์ โดยไดร้วบรวมมาจาก
คมัภีร์โบราณหลายฉบบัเขา้ไวด้ว้ยกนั ต าราฉบบัน้ีจึงมีความน่าสนใจในการศึกษาอยูไ่ม่นอ้ย 

ดังนั้น งานวิจยัฉบับน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลักษณ์     
ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบกับต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ของไทย          

 
34

Bepin Behari, The Timing of Events, 3th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 2014), 1.; 

Dinesh S. Mathur, Predictive Astrology: An Insight, 4th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 2015), 407. 
35กฤติกาวลยั หิรัญสิ, “ศึกษาความสอดคลอ้งของหลกัการพยากรณ์ในคมัภีร์พระพุทธศาสนา

เถรวาทและวิชาโหราศาสตร์ไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2554), 6. 

36จรูญ กันสูงเนิน , “ศาสตรา วรรณกรรมพยากรณ์ชีวิตจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527), 23-24. 
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อนัเป็นต าราโหราศาสตร์ของไทยท่ีส าคญัเล่มหน่ึง เพื่อช้ีให้เห็นความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง
กนัในแนวคิดดงักล่าวของทั้งสองวฒันธรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อปริวรรตและแปลความคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (พฺฤหตฺปาราศร
โหราศาสฺตฺร) จากตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย 

2. เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ ท่ีปรากฏในคมัภีร์พฤหัต-     
ปาราศรโหราศาสตร์ และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ของไทย 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ในคมัภีร์พฤหัต -
ปาราศรโหราศาสตร์กบัต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ของไทย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตในการศึกษาดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์  ทศา และนรลักษณ์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์จากต้นฉบับภาษาสันสกฤต ท่ีบรรณาธิการและแปลเป็นภาษาฮินดีโดยบัณฑิต               
เทวจันทร์ ฌา (Devachandra Jha) ฉบับตีพิมพ์คร้ังท่ี 8 เม่ือ ค.ศ. 2008 จัดพิมพ์โดย ส านักพิมพ ์
Chaukhambha โดยศึกษาจากอธัยายะท่ี 1-3, 47-65, 75 และ 81-82 รวมทั้งส้ิน 25 อธัยายะ 

2. ศึกษาแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
ซ่ึงรวมรวมโดย เทพย์ สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ ตีพิมพ์เม่ือ           
พ.ศ. 2521 โดย ลูก ส.ธรรมภกัดี 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู ้วิจัยจะถ่ายถอดค าศัพท์ ท่ี เป็นช่ือเฉพาะ และค าศัพท์ทาง
โหราศาสตร์ในภาษาสันสกฤตตามอกัขรวิธีไทย โดยให้ใกลเ้คียงกบัระบบเสียงในภาษาเดิมมาก
ท่ีสุด และจะถ่ายถอดช่ือเฉพาะจากอกัษรเทวนาครีเป็นอกัษรไทยไวใ้นนขลิขิตทา้ยค าเม่ือกล่าวถึง
ช่ือเฉพาะนั้น ๆ ในคร้ังแรก เช่น วยาสะ (วฺยาส), โชยติษะ (โชฺยติษ) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ช่ือเฉพาะท่ีไทยยมืมาจากภาษาบาลี หรือสันสกฤตท่ีมีใชอ้ยู่แลว้ในภาษาไทย เช่น
ช่ือราศี ช่ือเรือนภพ เพื่อจะไดง้่ายต่อการท าความเขา้ใจ ผูว้ิจยัจะถ่ายถอดช่ือเฉพาะดงักล่าวตามท่ีคน
ไทยนิยมใชก้นั โดยราศีทั้ง 12 ซ่ึงมีช่ือเรียกในภาษาสันสกฤตท่ีหลากหลายจะเลือกใช้ช่ือท่ีนิยมใช้
ในภาษาไทย ดงัน้ี ราศีเมษ, ราศีพฤษภ, ราศีมิถุน, ราศีกรกฎ, ราศีสิงห์, ราศีกนัย,์ ราศีตุล, ราศีพิจิก, 
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ราศีธนู, ราศีมกร, ราศีกุมภ์ และราศีมีน ส่วนภพเรือนทั้ ง 12 นั้ น ผูวิ้จัยจะเลือกใช้ช่ือเรียกเรียง
ตามล าดับเรือนภพดังน้ี ภพตนุ, ภพกฎุมพะ, ภพสหัชชะ, ภพพนัธุ, ภพปุตตะ, ภพอริ, ภพปัตนิ,  
ภพมรณะ, ภพศุภะ, ภพกมัมะ, ภพลาภะ และภพวินาศ 

ส าหรับช่ือของกลุ่มดาวนักษตัรฤกษ์ทั้ง 28 ท่ีนิยมใช้ในภาษาไทยนั้นพบว่าเขียนได้
หลายแบบ ต าราโหราศาสตร์แต่ละเล่มก็เขียนไม่เหมือนกนั อีกทั้งภาษาสันสกฤตก็มีการใชช่ื้อกลุ่ม
ดาวนักษตัรฤกษ์แต่ละกลุ่มท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้ช่ือท่ีถ่ายถอดมาจากภาษาสันสกฤตท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกบัช่ือท่ีนิยมใช้ในภาษาไทยมากท่ีสุดเป็นหลกั พร้อมทั้งถ่ายถอดช่ือนั้นจากอกัษร  
เทวนาครีเป็นอักษรไทย และหากช่ือท่ีไทยนิยมใช้นั้ นแตกต่างจากช่ือท่ีถ่ายถอดมาจากภาษา
สันสกฤต จะระบุช่ือท่ีนิยมใช้ในภาษาไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
ก ากบัไวใ้นนขลิขิตทา้ยค าเม่ือกล่าวถึงค าศพัทน์ั้นเป็นคร้ังแรก ดงัน้ี 

1. อศัวินี (อศฺวินี ไทยนิยมใช ้อศัวินี, อสัสนี) 
2. ภรณี (ภรณี) 
3. กฤตติกา (กฺฤตฺติกา ไทยนิยมใช ้กฤติกา, กฤตติกา, กตัติกา) 
4. โรหิณี (โรหิณี) 
5. มฤคศิระ (มฺฤคศิร หรือ มฺฤคศิรสฺ ไทยนิยมใช ้มฤคศิระ, มฤคเศียร, มิคสิระ) 
6. อารทรา (อารฺทฺรา) 
7. ปุนรรวสุ (ปุนรฺวสุ ไทยนิยมใช ้ปุนพัสุ, ปุนพัพสู) 
8. ปุษยะ (ปุษฺย ไทยนิยมใช ้บุษยะ, บุษย,์ ปุษยะ, ปุสสะ) 
9. อาศเลษา (อาเศฺลษา ไทยนิยมใช ้อาศเลษา, อสิเลสะ) 
10. มฆา (มฆา ไทยนิยมใช ้มฆะ, มฆา, มาฆะ) 
11. ปูรวผลัคุนี (ปูรฺวผลฺคุนี ไทยนิยมใช ้บุรพผลคุนี, ปุรพผลคุนี, ปุพพผลคุนี) 
12. อุตตรผลัคุนี (อุตฺตรผลฺคุนี ไทยนิยมใช ้อุตรผลคุนี, อุตตรผลคุนี) 
13. หสัตะ (หสฺต ไทยนิยมใช ้หสัต, หสัตะ, หฏัฐะ) 
14. จิตรา (จิตฺรา ไทยนิยมใช ้จิตระ, จิตรา) 
15. สวาติ (สฺวาติ ไทยนิยมใช ้สวาดิ, สวาตี, สวสัติ) 
16. วิศาขา (วิศาขา ไทยนิยมใช ้วิศาขา, วิสาขะ) 
17. อนุราธา (อนุราธา ไทยนิยมใช ้อนุราธ, อนุราธะ, อนุราธา) 
18. เชยษฐา (เชฺยษฺ า ไทยนิยมใช ้เชษฐะ, เชษฐา) 
19. มูละ (มูล ไทยนิยมใช ้มูล, มูละ, มูลา) 
20. ปูรวาษาฒา (ปูรฺวาษาฒา ไทยนิยมใช ้ปุรพษาฒ, บุรพอาษาฒ, บุพพาสาฬหะ) 
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21. อุตตราษาฒา (อุตฺตราษาฒา ไทยนิยมใช ้อุตราษาฒ, อุตตรอาษาฒ, อุตตราสาฬหะ) 
22. อภิชิต (อภิชิตฺ) 
23. ศรวณะ (ศฺรวณ ไทยนิยมใช ้ศรวณะ, ศระวณ, สาวนะ) 
24. ธนิษฐา (ธนิษฺ า ไทยนิยมใช ้ธนิษฐะ, ธนิษฐา) 
25. ศตภิษชั (ศตภิษชฺ ไทยนิยมใช ้ศตภิษชั, สตภิสชะ) 
26. ปูรวภาทรปทา (ปูรฺวภาทฺรปทา ไทยนิยมใช ้บุรพภทัรบท, ปุพพภทัทะ) 
27. อุตตรภาทรปทา (อุตฺตรภาทฺรปทา ไทยนิยมใช้ อุตรภัทรบท, อุตตรภัทรบท,        

อุตรภทัทะ) 
28. เรวตี (เรวตี ไทยนิยมใช ้เรวดี) 
นอกจากน้ี ในการแปลคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จากตน้ฉบบัภาษาสันสกฤต 

ผูว้ิจยัจะแปลโดยอรรถถือเอาความหมายเป็นส าคญั ไม่ไดแ้ปลโดยพยญัชนะท่ี รักษารูปแบบและ
โครงสร้างของไวยากรณ์ตน้ฉบบั ส่วนขอ้ความท่ีเป็นตน้ฉบบัภาษาสันสกฤต ผูว้ิจยัจะถ่ายถอดจาก
อกัษรเทวนาครีเป็นอกัษรไทยตามหลกัการเขียนภาษาสันสกฤตด้วยอกัษรไทย และจดัท าตาราง
เทียบอกัษรเทวนาครี-โรมนั-ไทยไวใ้นภาคผนวก 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. พระเคราะห์  (planet) มาจากภาษาสันสกฤตว่า “คฺรห” ซ่ึงพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไวว้่า “ดาวพระเคราะห์” ซ่ึงค าว่า “เคราะห์” นั้นยงัได้
ให้ความหมายไวอี้กว่า “เรียกดาวเฉพาะ 9 ดวง เรียงตามล าดบัมหาทกัษา คือ อาทิตย ์จนัทร์ องัคาร 
พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ ซ่ึงถือกันว่ามีเทวดาประจ าแต่ละดวง ว่า ดาวพระเคราะห์ ,         
เรียก ดาวพระเคราะห์ทั้ ง 9 ดวงอย่างรวม ๆ ว่า ดาวนพเคราะห์ ถือว่าเป็นดาวท่ียึดโชคของคน ;       

ส่ิงท่ีน าผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย เช่น เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย , มักนิยมใช้ในทางไม่ดี เช่น              
มีเคราะห์  ฟาดเคราะห์ ” และ “เรียกดาวท่ีไม่ มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจาก              
ดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ ว่า ดาวเคราะห์ มี  8 ดวงเรียงล าดับจากใกล ้       
ดวงอาทิตย์ออกไป คือ พุธ (Mercury), ศุกร์ (Venus), โลก (Earth), อังคาร (Mars), พฤหัสบดี 
(Jupiter), เสาร์ (Saturn), มฤตย ู(Uranus), สมุทร (Neptune)” 

ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีค าว่า “พระเคราะห์” หมายถึง ดาวเคราะห์ท่ีมีการโคจรไป
ตามวงโคจรของตนเองซ่ึงเช่ือว่ามีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของมนุษย ์โดยทัว่ไปเน้นท่ีดาวนพเคราะห์ 
คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย์ ยกเว้นโลก ได้แก่ พระพุธ,  
พระศุกร์, พระองัคาร, พระพฤหัสบดี, พระเสาร์ และยงัรวมดาวทิพยอี์ก 2 ดวง คือ พระราหู และ
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พระเกตุดว้ย ทั้งน้ี โหราศาสตร์บางสายยงัไดมี้การเพิ่ม ดาวมฤตยู, ดาวพลูโต, ดาวยูเรนัส เป็นตน้ 
เพื่อใชใ้นการท านายดว้ย 

2 . ท ศ า  (periodicity)  ค  า น้ี ไท ย นิ ยม เรี ยก ว่ า  “ทั กษ า”  ซ่ึ งพ จน านุ ก รมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไวว้่า “เรียกดาวพระเคราะห์เฉพาะ 8 ดวง คือ อาทิตย ์
(ประจ าทิศอีสาน ใช้เลขหน่ึงไทยแทน) จันทร์ (ประจ าทิศบูรพา ใช้เลขสองไทยแทน) อังคาร 
(ประจ าทิศอาคเนย ์ใชเ้ลขสามไทยแทน) พุธ (ประจ าทิศทกัษิณ ใชเ้ลขส่ีไทยแทน) เสาร์ (ประจ าทิศ
หรดี ใชเ้ลขเจ็ดไทยแทน) พฤหัสบดี (ประจ าทิศประจิม ใชเ้ลขห้าไทยแทน) ราหู (ประจ าทิศ พายพั 
ใชเ้ลขแปดไทยแทน) และศุกร์ (ประจ าทิศอุดร ใชเ้ลขหกไทยแทน)” 

ส่วนพจนานุกรมสันสกฤต-องักฤษ ของเซอร์โมเนียร์ โมเนียร์-วิลเลียมส์ (Sir Monier 

Monier-Williams) ใหค้วามหมายของค าว่า “ทศา” ไวว้า่ “ตะเขบ็ผา้, ชายผา้; ไส้ตะเกียง; สภาวะแห่ง
ชีวิต, ช่วงชีวิต, สภาวะ, โอกาส; โชคชะตาของมนุษยท่ี์ขึ้นอยูก่บัต าแหน่งของพระเคราะห์, ต าแหน่ง
ของพระเคราะห์; จิตใจ” ส่วนอธิบายศพัท์โหราศาสตร์ ของศิวะ นามสนธิ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
“ระยะเวลาท่ีพระเคราะห์ครองอาย”ุ 

ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีค าว่า “ทศา” หมายถึง ช่วงเวลาท่ีพระเคราะห์หรือราศีทั้ง
ปวงไดผ้ลดักนัหมุนเวียนกนัเขา้มามีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงใชท้ านายดวงชะตาจร หรือ
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตตามการเสวยแทรกของพระเคราะห์หรือราศี 

3. นรลกัษณ์ (physiognomy) เป็นค าสมาสท่ีรวมค าสองค าเขา้ไวด้ว้ยกนั คือค าวา่ “นร” 
และ “ลักษณะ” ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค าว่า         
“นร” ไวว้่า “คน, ชาย, เพศหญิงใชว้่า นรี หรือนารี, นิยมใชเ้ป็นค าหน้าสมาส เช่น นรเทพ นรสิงห์”       
ส่วนค าว่า “ลักษณะ” ได้ให้ความหมายไวว้่า “สมบัติเฉพาะตัว เช่น น ้ ามีลักษณะเป็นของเหลว        
ลูกบิลเลียดมีลักษณะกลม ลูกเต๋ามีลักษณะเหล่ียม คนไทยมีลักษณะอ่อนโยน ; ประเภท เช่น            
ใน 3 ลกัษณะ”  

ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีค าว่า “นรลกัษณ์” หมายถึง ศาสตร์ในการพิจารณาลกัษณะ
ต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์เพื่อใชใ้นการท านายดวงชะตา ซ่ึงคนไทยมกัเคยชินท่ีจะเรียกดว้ยภาษาจีน
แตจ๋ิ้ววา่ “โหงวเฮง้” 
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วิธีดำเนินการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ปริวรรตคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์  จากอักษรเทวนาครีเป็นอักษรไทย       
ตามหลกัการเขียนภาษาสันสกฤตดว้ยอกัษรไทย 

2. แปลคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ เป็นภาษาไทย 
3. รวบรวมและศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

4. ศึกษาแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์  ทศา และนรลักษณ์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ อยา่งละเอียด 

5. จดัล าดบัและเรียบเรียงขอ้มูล 
6. เปรียบเทียบให้ เห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันของแนวคิดเร่ือง              

พระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์กบัต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
ของไทย 

7. สรุปผลการศึกษา 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มีการแปลและตีพิมพ์ท่ีแพร่หลายอยู่ ด้วยกัน                 
4 ส านวน ดงัน้ี 1. ฉบบัของส านักพิมพ์ Sri Venkateswata เป็นโศลกภาษาสันสกฤต มีค าแปลเป็น
ภาษาฮินดีบางส่วน และปรากฏอรรถาธิบายเป็นภาษาสันสกฤตเฉพาะโศลกส าคัญ ๆ เท่านั้ น  
2. ฉบับของส านักพิมพ์ Master Khelari Lal รวบรวมและแปลเป็นภาษาฮินดีโดยสีตาราม ฌา 
(Sitaram Jha) 3. ฉบบัของส านกัพิมพ ์Chaukambha รวบรวมและแปลเป็นภาษาฮินดีโดยเทวจนัทร์ 
ฌา (Devachandra Jha) และ 4. ฉบบัของส านกัพิมพ ์Thakur Prasad รวบรวมและแปลเป็นภาษาฮินดี
โดย คเนศ ทตัตะ (Ganesa Datta) ทั้งน้ี ในแต่ละส านวนมีขอ้ความท่ีแตกต่างกันอยู่หลายต าแหน่ง 
แต่ฉบับท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด คือ ฉบับการรวบรวมของสีตาราม ฌา ซ่ึงได้น ามาแปลเป็น
ภาษาองักฤษและตีพิมพเ์ผยแพร่กนัอย่างกวา้งขวาง37 เช่น ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษของสันถานัม    
(R. Santhanam) 

แต่อย่างไรก็ตามฉบับท่ีมีอรรถกถาขยายความท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือฉบับท่ีรวบรวมโดย     
เทวจันทร์ ซ่ึงได้เขียนอรรถกถาขยายความเป็นภาษาฮินดี โดยเขียนขึ้ นเม่ือประมาณกลาง

 
37

Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, trans. R. Santhanam,  

vol. 1 (New Delhi: Ranjan, 1984), 10-11. 
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คริสต์ศตวรรษท่ี 20 น้ีเอง ส่วนฉบบัหลงั ๆ นั้นเป็นการแปลและเขียนอรรถกถาเป็นภาษาองักฤษ            
คือ ฉบบัของสันถานมั และฉบบัของศรรมา (Sharma)

38 
ทั้งน้ี วินยั ฌา (Vinay Jha) (2014)39 ไดก้ล่าวว่า คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ฉบบั

ท่ีรวบรวมโดยเทวจนัทร์นั้น สมบูรณ์กว่าฉบบัของสีตาราม เน่ืองดว้ยโศลกต่าง ๆ มีไวยากรณ์และ
ฉันทลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ และไม่มีการดัดแปลงเน้ือหา ยกเวน้เน้ือหานั้นจะมีตน้ฉบบัท่ี 
ลบเลือนจนไม่สามารถอ่านออกได้ ซ่ึงตรงกันข้ามกับฉบับของสีตารามโดยส้ินเชิง ดังท่ี  
สีตารามได้ระบุไว้ในส่วนของค าน าว่า เขาได้เพิ่มเติมเน้ือหาท่ี มีความสัมพันธ์กับสังหิตา  
ไดแ้กไ้ขขอ้ความในโศลกต่าง ๆ ท่ีไม่ตรงกบัความคิดเห็นของเขา และยงัไดมี้การเพิ่มเติมขอ้ความ 
ซ่ึงไม่อาจระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลได ้ 

เดวิด พิงกรี (David Pingree) (1963)40 ได้ศึกษาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ทั้ งใน
อินเดียและอิหร่าน เขาได้กล่าวว่า ในปัจจุบันได้มีประเด็นความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์และ
โหราศาสตร์บาบิโลเนีย กรีก และอินเดียเกิดขึ้ น  ซ่ึงมีความส าคัญอย่างมากในการศึกษา 
แนวความคิดน้ีไดพ้ฒันาขึ้นมาจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ การมีความเขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีถูกจารึกดว้ย
อกัษรคูนิฟอร์มเพิ่มมากขึ้น, การคน้พบค่าพารามิเตอร์และเทคนิคต่าง ๆ ของบาบิโลเนียซ่ึงไม่ไดพ้บ
เพียงแค่ในงานเขียนเก่ียวกบัดาราศาสตร์ของกรีกเท่านั้น แต่ยงัพบในหนงัสือปาปิรุสและคมัภีร์ทาง
โหราศาสตร์จ านวนมากด้วยเช่นกัน และการค้นพบเน้ือหาสาระของชาวเมโสโปเตเมียใน
วรรณกรรมสันสกฤต และในวฒันธรรมของชาวอินเดียใต ้ทั้งน้ี การขาดความรู้ ความเช่ียวชาญใน
การอ่านขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกเป็นภาษาสันสกฤต และความผิดพลาดในการส่งต่อแนวคิดทางวิชาการ
เขา้ไปในบริบทของมุมมองทางประวติัศาสตร์อนักวา้งขวาง จึงไดท้ าให้นกัวิชาการบางคนเขา้ใจผิด
ว่าอาณาจกัรแซสซาเนียในอิหร่านมีอิทธิพลส าคญัในการน าดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ของกรีก 
และบาบิโลเนีย เขา้สู่อินเดีย รวมทั้งมีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการพฒันาการของทฤษฎีพระเคราะห์
ของอินเดียอีกด้วย ทั้งน้ี เขายงัได้คน้พบว่าระบบยุคหรือกลัป์ของอินเดียนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ต่างประเทศ โดยได้น าระบบของบาบิโลเนียแบบดั้ งเดิมไปผสมผสานกับทฤษฎีระบบสุริยะ 

ของกรีก (Greek epicyclic theory) โดยนักดาราศาสตร์ชาวอินเดียในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 4-5              
และมีการพฒันาเร่ือยมาจนกลายเป็นแบบเฉพาะของตนเอง 

 
38

Dasa, “On the Authenticity of the (Modern) Brhat Parasara Hora Sastra”. 
39

Vinay Jha, “Various Versions of Parasara Hora Shastra,” accessed May 22, 2014, 

http://www.indiadivine.org/content/topic/1527133-fw-various-versions-of-parasara-hora-shastra/. 
40

Devid Pingree, “Astronomy and Astrology in India and Iran,” Isis 54, no. 2 (June 1963): 

229-246. 
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นอกจากน้ี เดวิด พิงกรี (1990)41 ยงัได้ศึกษาคัมภีร์ปุราณะและคัมภีร์โชยติษะใน
ประเด็นเก่ียวกับดาราศาสตร์ พบว่ามีพื้นฐานส าคญัมาจากแนวคิดของบาบิโลเนียและกรีก และ 

มีการปรับเปล่ียนโชยติษะให้เขา้กบัระบบของตนเองตามปุราณะ ซ่ึงท่ีจริงแลว้แนวคิดในปุราณะ
ควรจะปฏิเสธแนวความคิดเหล่านั้น ทั้งน้ีคมัภีร์โชยติษะท่ีส าคญัคือ คมัภีร์ไปตามหสิทธานตะไดถู้ก
บรรจุไวใ้นคัมภีร์วิษณุธรรโมตรปุราณะ (วิษฺณุธรฺโมตฺตรปุราณ) อันเป็นคัมภีร์อุปปุราณะอย่าง  

น่าแปลก ซ่ึงดูเหมือนว่าปราชญ์ทางด้านดาราศาสตร์ได้พยายามท าให้จักรวาลวิทยามีความ
สอดคล้องกันมากขึ้นด้วยคัมภีร์ปุราณะเล่มน้ี ซ่ึงประพนัธ์ขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 17  
โดยการกระท าดงักล่าวอาจเป็นความพยายามท่ีจะน าภูมิปัญญาของชาวอินเดียผนวกเขา้กบัแนวคิด
ท่ีเขา้มาคุกคามคตินิยมดั้งเดิมของชาวอินเดีย นั่นก็คือ แนวคิดทางดาราศาสตร์ของชาวมุสลิมและ
ชาวยโุรป 

อีกทั้ ง ยู กิโอ โอฮาชิ  (Yukio Ohashi) (2008)42 ย ังได้ศึกษาการแพร่กระจายของ 

ดาราศาสตร์เปอร์เซียสู่อินเดีย พบว่าดาราศาสตร์ของมุสลิม รวมถึงดาราศาสตร์เปอร์เซียไดเ้ร่ิมตน้
ขึ้นอย่างชดัเจนในอินเดียเม่ือประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ทั้งน้ี นาฬิกาดาว (astrolabe) ไดเ้ร่ิมมีขึ้น
ในสมยัสุลต่านฟีรูซ ชาฮ์ ตุฆลกั (Fīrūz Shāh Tughlaq)43

 ซ่ึงในยุคสมยัของพระองค์เป็นจุดเร่ิมตน้
ของการเปล่ียนแปลงของดาราศาสตร์มุสลิมและดาราศาสตร์ฮินดู พบงานเขียนทางดา้นดาราศาสตร์
มากมาย ทั้งในภาษาเปอร์เซีย และภาษาสันสกฤต และยงัพบคมัภีร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันาฬิกาดาวเป็น
ภาษาสันสกฤต คือ คมัภีร์ยนัตรราช (ยนฺตฺรราช) แต่งโดย มเหนทระ สูริ (มเหนฺทฺร สูริ) ในปีคริสต-
ศกัราช 1370 อย่างไรก็ตามในสมยัสุลต่านฟีรูซ ชาฮ ์ตุฆลกัน้ีเอง ต าราภาษาสันสกฤตทางดา้นดารา
ศาสตร์หรือโหราศาสตร์หลายเล่มก็ไดถู้กแปลเป็นภาษาเปอร์เซียดว้ยเช่นกนั ส าหรับนาฬิกาดาวนั้น
ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในอินเดีย เห็นไดจ้ากการมีวรรณกรรมสันสกฤตเก่ียวกบันาฬิกาดาว
เป็นช้ินท่ีสองเกิดขึ้นในปีคริสตศ์กัราช 1423 ซ่ึงแต่งโดยท่านปัทมนาภะ (ปทฺมนาภ) อีกทั้งยงัพบว่า
ในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 16-17 อินเดียได้มีการผลิตนาฬิกาดาวท่ีมีคุณภาพอย่างมากมาย ทั้ งน้ี  

 
41

Pingree, “The Puranas and Jyotisastra: Astronomy,” Journal of the American Oriental 

Society 110, no. 2 (April-June 1990): 274-280. 
42

Yukio Ohashi, “Introduction of Persian Astronomy into India,” Tarikh-e Elm: Iranian 

Journal for the History of Science 6 (2008): 49-74. 
43สุลต่านเฟรุซ ชาห์ ตุฆลกั ครองราชยต์ั้งแต่คริสตศ์กัราช 1351-1388 พระองค์เป็นกษตัริย ์    

ท่ีมีความส าคญัพระองคห์น่ึงในราชวงศต์ุฆลกั ดู ประภสัสร บุญประเสริฐ, ประวัติศาสตร์เอเชียใต้, พิมพ์
คร้ังท่ี 10 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, 2552), 224. 
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ในสมยัสุลต่านแห่งเดลี (Delhi)44 และจกัรวรรดิโมกุล (Mughal dynasty)45 ดาราศาสตร์มุสลิมและ               
ดาราศาสตร์ฮินดูต่างก็มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั 

และในด้านการน าโหราศาสตร์ไปใช้ในการท านาย แบร์รี สตีเวน ฟรีดแมน (Barry 
Steven Friedman) (1986)46 ไดท้ าการศึกษานกัโหราศาสตร์ และศิลปะในการท านายโชคชะตาของ 
นักโหราศาสตร์ในประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรมของชาวเบงกาลี ซ่ึงหน่ึงในขอ้สรุปพบว่า ระบบ
โหราศาสตร์ของอินเดียนั้นเป็นดัง่ภาษาท่ีสมบูรณ์พร้อมทั้งความหมาย กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ และ
โครงสร้างของประโยค สัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ได้ถูกปะติดปะต่อขึ้นให้มีความสัมพันธ์ 
อนัซับซ้อนของความหมายโดยนัยร่วมกัน และยงัได้สร้างกลไกโดยอาศยัวิธีการใช้เหตุผลเชิง  
อันตวิทยา (teleology)47จากประสบการณ์ตรง ส าหรับการใช้จินตนาการเชิงอุปมา (analogical 

imagination) นั้ น มีการใช้สัญลักษณ์ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบโหราศาสตร์น าไปใช้
อา้งอิงส าหรับการอภิปรายในประเด็นท่ีหลากหลาย เช่น ดา้นกายภาพ จิตใจ สังคม คติความเช่ือ 
ศาสนา เป็นตน้ ทั้งน้ี นกัโหราศาสตร์จึงสามารถใชส่ิ้งท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีร่วมกบัระบบการค านวณใน
การให้ค  าพยากรณ์ จึงท าให้นักโหราศาสตร์สามารถท านายแบบแผนชีวิตของเจ้าชะตาได้อย่ าง
ชดัเจน 

 

 
44ช่วงคริสต์ศกัราช 1206-1526 นับตั้งแต่มุฮมัหมดั โฆรี (Muhammad Ghori) น าพวกเติร์ก

เขา้มายึดครองอินเดีย และไดใ้ห้ทาสของเขาคนหน่ึงขึ้นครองราชท่ีกรุงเดลี ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของราชวงศ์
ทาส (Das dynasty) ดู เร่ืองเดียวกนั, 221-225 

45ช่วงคริสตศ์กัราช 1526-1857 จกัรวรรดิโมกุล ปกครองโดยราชวงศ์โมกุล ซ่ึงเป็นกลุ่มเช้ือ
สายเติร์ก-มองโกล โดยพระเจ้าบาบู ร์ (Babur) ซ่ึงเป็นต้นราชวงศ์น้ี เป็นเช้ือสายของเจงกีสข่าน                  
ผา่นทางพระมารดา และเป็นเช้ือสายของติมูร์ผา่นทางพระบิดา ดู เร่ืองเดียวกนั, 235 

46
Barry Steven Friedman, “Negotiating Destiny: The Astrologer and His Art in Bengali 

Cultural History” (Ph.D. Dissertation, Department of South Asian Language and Civilizations, Faculty 

of the Division of Humanities, University of Chicago, 1986). 
47อนัตวิทยา (teleology) เป็นทฤษฎีจริยศาสตร์ท่ีเห็นวา่คุณค่าของการกระท าอยูท่ี่ผลของการ

กระท า นัน่คือเนน้พิจารณาท่ีผลแห่งการกระท า ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั กรณียธรรม (deontology) ซ่ึงเป็นทฤษฎี 
จริยศาสตร์ท่ีเน้นพิจารณาเหตุแห่งหน้าท่ี โดยมิได้พิจารณาถึงผลแห่งการกระท า ดู Derek Truscott and 

Kenneth H. Crook, Ethics for the Practice of Psychology in Canada, 1st ed. (Alberta: The University 

of Alberta Press, 2012), 5-6. 
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 ในส่วนของต าราพรหมชาติ ปัทมากร บุลสถาพร (2539)48 ได้ศึกษาความรู้ในต ารา
พรหมชาติ พบว่าต าราพรหมชาติประกอบไปดว้ยองค์ความรู้ท่ีมาจากต าราโหราศาสตร์โบราณท่ี
แพร่หลายอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีเน้ือหาหลัก ๆ ได้แก่ ค  าท านายเก่ียวกับชีวิต,  
ค าท านายเก่ียวกบัคู่ครอง, การปลูกเรือนและการท านา, การดูฤกษย์าม, ค าท านายเก่ียวกบัสงกรานต ์
รวมไปถึงค าท านายในเร่ืองศิริมงคล ทั้งน้ี ต าราพรหมชาติไดถู้กรวบรวมขึ้นตีพิมพเ์ป็นคร้ังแรกใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 โดยเอกชน ซ่ึงแตกต่างจากต าราอ่ืน ๆ ในยุคเดียวกันท่ีองค์กรของรัฐจะเป็นฝ่าย
จดัพิมพ ์ดงันั้นต าราพรหมชาติจึงไดก้ระจายไปอย่างกวา้งขวาง จนกระทัง่กลายเป็นส่วนหน่ึงของ
วิถีชีวิตแบบไทย 

นอกจากน้ี ยงัพบต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อีกเป็นจ านวนมาก 
ดังท่ี นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว (2538)49 ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์ต าราดาว ซ่ึงบันทึกลงในสมุดไทยขาว  

ด้วยอกัษรไทยสลบัอกัษรขอม จ านวน 76 หน้า จากการศึกษาพบว่า ตวัอกัษรและอักขรวิธีท่ีใช้  
อยู่ในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ เน้ือหาของต าราดาวกล่าวถึงกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 27 ฤกษ์ โดยมีรูปวาด
ประกอบ โดยต าแหน่งของดวงดาวมีความคล้ายคลึงกับหลักดาราศาสตร์ในปัจจุบัน ซ่ึงอาจมี
ผิดเพี้ยนไปบ้าง ทั้ งน้ี คาดว่าเกิดความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการคดัลอกด้วยลายมือต่อ ๆ กันมา 
ส าหรับดา้นคติและความเช่ือ พบว่าค าท านายต่าง ๆ แสดงให้เห็นคติและสถานภาพของผูป้กครอง 
โดยเฉพาะเร่ืองความขดัแยง้ทางการเมืองภายในราชส านัก และยงัไดอ้ธิบายเร่ืองดาวประจ าเมือง  
ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากน้ียงัปรากฏบทท านายฝัน
ทั้งส้ิน 55 ขอ้ ซ่ึงเป็นนิมิตท่ีดีทั้งส้ิน 

โหราศาสตร์ยงัมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยซ่ึงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
จึงมีงานวิจัยอีกจ านวนหน่ึงท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับพุทธศาสนา ดังท่ี  
จักรเทพ ร าพึ งกิจ  (2551)50 ได้ศึกษาเชิงวิ เคราะห์ทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีมีต่อ
โหราศาสตร์ในยุคปัจจุบนั ผลการศึกษาพบว่า คมัภีร์ทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทปรากฏเร่ือง
เก่ียวกบัโหราศาสตร์หลายแห่ง เช่น เร่ืองดาราศาสตร์ มหาบุรุษลกัษณะ และการท านายฝัน เป็นตน้ 

 
48ปัทมากร บุลสถาพร, “ความรู้ในต าราพรหมชาติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวติัศาสตร์, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539). 
49นิพทัธ์พร เพ็งแกว้, “ต าราดาว: การศึกษาเชิงวิเคราะห์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาจารึกภาษาไทย, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2538). 
50จักรเทพ ร าพึงกิจ , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีมีต่อ

โหราศาสตร์ในยุคปัจจุบนั” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา , บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 2551). 
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แต่พุทธศาสนาไม่อนุญาตใหน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั เพราะมีพุทธบญัญติัไม่ใหภิ้กษุขอ้ง
เก่ียวกบัโหราศาสตร์อย่างชดัเจน อีกทั้งเร่ืองนิยาม 5, เร่ืองกรรมและวฏัฏะ, เร่ืองธาตุ 4, เร่ืองจริต, 
เร่ืองเสรีภาพ รวมทั้งความเพียรและการพึ่งตนเอง ท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัพุทธศาสนายงัสามารถอธิบาย
ได้ว่า โหราศาสตร์นั้นไม่สามารถบอกความจริงได้ทั้งหมด เพราะมนุษยมี์เจตจ านงอิสระภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจ ากดัดว้ยผลแห่งกรรม แต่อย่างไรก็ตาม โหราศาสตร์ก็ยงัมีประโยชน์ในการช่วยท า
ให้เขา้ใจอุปนิสัยและศกัยภาพของตนเอง และสามารถพฒันาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นได ้และยงัช่วยท า
ใหเ้ขา้ใจผูอ่ื้น ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการช่วยใหค้  าปรึกษา และช่วยท าใหเ้ขา้ใจธรรมชาติ โดยเฉพาะ
เร่ืองกฎแห่งกรรมไดม้ากขึ้น 

อีกทั้ง กฤติกาวลยั หิรัญสิ (2558)51 ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ในการพยากรณ์ชีวิตคนดว้ย
วิชาโหราศาสตร์ไทยกบักฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่าการพยากรณ์ชีวิตคนและ        
กฎแห่งกรรมมีความสัมพนัธ์กันในเร่ืองของเวลา (timing) ซ่ึงโหราศาสตร์จะบอกช่วงเวลาท่ีดี    
และช่วงเวลาท่ีไม่ดี เพื่อเป็นการช้ีแนะแนวทางให้ทราบถึงช่วงเวลาท่ีจะประสบกับโชคดี หรือ
เคราะห์กรรม จะไดมี้สติพร้อมรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าโหราศาสตร์
จะสามารถใหค้  าแนะน าในการด าเนินชีวิตไดก้็ตาม แต่กฎแห่งกรรมนั้นย่อมไม่มีผูใ้ดหลีกหนีไดพ้น้ 
เช่นเดียวกบัดวงชะตาก าเนิดท่ีไม่อาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้

งานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี ผู ้วิจัยจะน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดดา้นพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และ
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ของไทยต่อไป 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้เขา้ใจแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ท่ีปรากฏในคมัภีร์พฤหัต -   
ปาราศรโหราศาสตร์ และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

2. ท าให้ทราบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ทศา 
และนรลกัษณ์ท่ีปรากฏในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ของ
ไทย 

3. สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี ไปใช้ท าความเขา้ใจวรรณคดีสันสกฤตและ
วรรณคดีไทยท่ีปรากฏเน้ือหาอนัเก่ียวขอ้งกบัโหราศาสตร์ไดม้ากยิง่ขึ้น 

 
51กฤติกาวลยั หิรัญสิ, “ความสัมพนัธ์ในการพยากรณ์ชีวิตคนดว้ยวิชาโหราศาสตร์ไทยกับ 

กฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2558). 



 

บทที่ 2 
บทแปลคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร ์

 
คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ส่วนต้น 

 
อัธยายะที่ 1 

การพรรณนาขั้นตอนแห่งการสรรค์สร้าง 
 

ในกาลหน่ึง ไมเตรยะมุนีผูช้าญฉลาดได้เกิดความสงสัยใคร่รู้ในโหราศาสตร์ขึ้ น                  
คร้ันไดน้มสัการดว้ยการท าอษัฎางคประดิษฐ์1ต่อมหาฤษีปราศระผูป้ระเสริฐยิ่ง ผูค้วรแก่การบูชา     
ซ่ึงไดน้ัง่อยา่งมีความสุขอยูข่า้งเขาหิมวตัอนังดงามแลว้ จึงไดก้ล่าวดงัน้ี || 1-2 || 

ไมเตรยะ กล่าววา่ – 
ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ดงัท่ีท่านไดเ้ผยคมัภีร์สมฤติเพื่อความรุ่งเรืองของโลกในช่วงกลียุค

ไปแลว้นั้น ดงันั้น ดว้ยความสงสารแก่ขา้พเจา้ผูน้อบนอ้ม โหราศาสตร์ใดท่ีลือนาม ท่ีน่าอศัจรรยใ์น
คมัภีร์โชยติษะทั้งสาม ขอท่านจงแสดงโหราศาสตร์นั้นโดยละเอียด ณ ท่ีแห่งน้ี เพื่อความยินดีใน
การหยัง่รู้โชคชะตา || 3-4 || 

การก าเนิดและการประลัยของจักรวาล, ของพระเคราะห์ทั้ งหลายท่ีอยู่บนฟากฟ้า 
รวมทั้งการก าเนิดและการดบัส้ินของส่ิงมีชีวิตทั้งหลายท่ีอยูบ่นผืนโลกนั้น พึงเป็นเช่นใด || 5 || 

มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร และส่ิงใดยอ่มท าใหบ้งัเกิดผลนั้นขึ้นมา ขอท่านผูมี้เช่ือเสียง
ในการหยัง่รู้โชคชะตาจงเผยส่ิงทั้งปวงน้ีดว้ยเถิด || 6 || 

ปราศระ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านมุนี อันค าถามท่ีท่านถามอยู่น้ี เป็นค าถามท่ีมีความปรารถนาดีต่อโลก              

ขา้แต่พรหมนัผูป้ระเสริฐ หลงัจากข้าพเจ้าได้ท าความเคารพพระปรเมศวรผูท้รงพลัง พระสูรยะ       

 
1อษัฎางคประดิษฐ์ (อษฺฏางฺคปฺรณิปาต) คือการหมอบกราบโดยให้อวยัวะทั้ง 8 แตะสัมผสั

พื้น อนัไดแ้ก่ มือทั้งสอง, เข่าทั้งสอง, เทา้ทั้งสอง, หน้าผาก และอก ดู Sivaya Subramuniyaswami, How to 

Become a Hindu: A Guide for Seekers and Born Hindus (Delhi: Mitilal Banarsidass, 2002), 393. 
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ผูเ้ป็นเจ้าแห่งพระเคราะห์ ผูเ้ป็นเหตุแห่งการบังเกิดโลก ขา้พเจ้าจะกล่าวถึงดวงตาแห่งพระเวท 
(เวทนยน)2 ท่ีไดฟั้งมาจากพระโอษฐ์ของพระพรหม || 7-8 || 

ควรมอบ (ความรู้ทางโหราศาสตร์) ให้แก่ผูมี้สันติ, ผูเ้ช่ือมัน่ศรัทธาในครูบาอาจารย,์     
ผูด้  าเนินไปในทางท่ีดีอยูเ่สมอ และผูเ้ช่ือในพระเวท3 ในการน้ีจะบรรลุผลไดอ้ยา่งดียิง่ || 9 || 

ไม่ควรมอบให้แก่ผูท่ี้ เป็นศิษย์ของผู ้อ่ืน, ผูท่ี้ไม่เช่ือในพระเจ้า และคนไม่ซ่ือตรง       
หากมอบใหแ้ลว้จะเกิดแต่ความทุกขย์ากทุกวี่วนั อยา่งมิตอ้งสงสัย || 10 || 

พระวิษณุผูเ้ป็นหน่ึง (เอก) ผูไ้ม่มีรูปร่าง (อวฺยกฺต) ผูไ้ม่มีเบ้ืองตน้ (อนาทิ) ผูท้รงพลงั
อ านาจ (ปฺรภุ) ผูเ้ป็นพระเจา้ (อีศฺวร) ผูเ้ป็นความจริงแทอ้นับริสุทธ์ิ ผูเ้ป็นเจา้แห่งโลกา (ชคตฺสฺวามินฺ) 
ผูไ้ร้คุณใด ๆ (นิรฺคุณ)4 ผูพ้ร้อมดว้ยคุณะทั้งสาม ผูก้ระท าซ่ึงวฏัสังสาร ผูท้รงศรี ผูเ้ป็นอาตมนัแห่ง
เหตุปัจจยั ผูมี้ความรุ่งโรจน์ ดว้ยการเยื้องกายเพียงหน่ึงกา้วย่อมสร้างและปกปักษ์รักษาสรรพสัตว์
ทั้งปวง || 11-12 || 

ผูท่ี้เขา้ใจในความจริงแท้ย่อมรู้จกัก้าวทั้งสามอันเป็นอมตะ (อมฺฤต) ของเทพองค์น้ี 
(พระวิษณุ) เป็นแน่ อน่ึง พระเอกปัท (เอกปทฺ หรือพระวิษณุ) ทรงเป็นทั้งประมาณะ (ปฺรมาณ)5 และ
ประธานะ (ปฺรธาน)6 || 13 || 

 
2โชยติษศาสตร์หรือโหราศาสตร์ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดวงตาแห่งพระเวท ดู Stephen 

Knapp, The Power of the Dharma: An Introduction to Hinduism and Vedic Culture (Lincoln: iuniverse, 

2006). 
3ผูเ้ช่ือในพระเวท (อาสฺติก) และผูไ้ม่เช่ือในพระเวท (นาสฺติก) ซ่ึงอาจหมายถึงความเช่ือถือใน

ปรัชญาอินเดียท่ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาสติกะ คือ กลุ่มปรัชญาท่ีเช่ือในคัมภีร์พระเวท ได้แก่       
นยายะ, ไวเศษิกะ, สางขยะ, โยคะ, มีมางสา และเวทานตะ  ส่วนนาสติกะ คือ กลุ่มปรัชญาท่ีไม่เช่ือ 
ในพระเวท ไม่เช่ือในพระเจา้ผูส้ร้างโลก ไดแ้ก่ จารวาก, พุทธศาสนา และศาสนาเชน ดู ฟ้ืน ดอกบวั, ปวง
ปรัชญาอินเดีย, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สยามปริทศัน์, 2555), 16. 

4เอก, อวฺยกฺต, อนาทิ, ปฺรภุ, อีศฺวร, ชคตฺสฺวามินฺ และนิรฺคุณ เหล่าน้ีล้วนเป็นพระนามของ 
พระวิษณุทั้ งส้ิน ดู Brad C. Carrigan, 2012 Enlightened (British Columbia: Trafford, 2010), 186-190.; 

Swami Chinmayananda, Vishnu Sahasranama (Mumbai: Central Chinmaya Mission Trust, 2008). 
5ประมาณะ (ปฺรมาณ) หรือผูมี้อ านาจสูงสุด เป็นอีกหน่ึงพระนามของพระวิษณุ ในท่ีน้ีคาดว่า

หมายถึง ปุรุษะ (ปุรุษ) นั่นเอง โดยอ้างอิงตามความในคัมภีร์วิษณุปุราณะซ่ึงได้กล่าวว่า พระวิษณุคือ
ประธานะ และปุรุษะ ดู  สุภาพร พลายเล็ก, “การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุ
ปุราณะและไตรภูมิพระร่วง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต, บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 45-48. 
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พระวิษณุ พระวาสุเทพ เป็นทั้ งผูมี้รูปร่างอันเป็นท่ีประจักษ์และผูไ้ม่มีรูปร่าง ย่อมได้รับการ
สรรเสริญ เพราะพระวิษณุผูไ้ม่มีรูปร่างนั้นเป็นผูป้ระกอบดว้ยศกัติทั้งสอง7 || 14 || 

พระวิษณุผูมี้รูปร่างเป็นท่ีประจกัษ์ประกอบด้วยศักติทั้งสาม8 ซ่ึงกล่าวกันว่ามีพลัง 
อันเป็นอนันต์ ศรีศักติ มีสัตตวประธานะ (เป็นประกฤติ), ภูศักติ มีรชัสคุณะ (เป็นประกฤติ),  
ส่วนล าดบัท่ีสามเป็นศกัติท่ีมีรูปอนัด ามืดนามว่า นีละ (นีล) ในขณะท่ีพระวาสุเทพผูเ้ป็นหน่ึงในส่ี
ภาค (ของพระวิษณุ)9 ไดถู้กขบัเคล่ือนดว้ยศรีศกัติ || 15-16 || 

ทั้ งน้ี  พระวิษณุได้ทรงอยู่ในรูปพระสังกรษณะ (สงฺกรฺษณ), พระประทยุมนะ           
(ปฺรทฺยุมน) และพระอนิ รุทธะ (อนิ รุทฺธ) ทั้ ง น้ี  พระวิษณุ เทพผู ้มีนามว่าพระสังกรษณะ
ประกอบดว้ยตมสัศกัติ || 17 || 

 
6คาดวา่หมายถึง ประกฤติอนัเป็นมูลเหตุแห่งการก าเนิดของโลกและสรรพส่ิง ทั้งน้ี ประกฤติ

ยงัมีช่ือเรียกท่ีหลายหลาย ไดแ้ก่ ประธานะ (ปฺรธาน) เพราะประกฤติเป็นส่ิงท่ีปรากฏขึ้นเป็นล าดบัแรกใน
สากลจักรวาล, อวยกัตะ (อวยกฺต) เพราะเป็นต้นตอแห่งผลทั้ งปวงท่ีไม่แปรผนั, อนุมานะ (อนุมาน)  
เพราะไม่อาจรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผสัแต่อนุมานถึงการมีอยู่ได้, ชทะ (ชท) เพราะไม่มีสติปัญญา  
ไม่มีความรู้สึก และศักติ (ศกฺติ) เพราะมีพลังอ านาจอยู่อย่างไม่มีขอบเขต ดู ฟ้ืน ดอกบัว, ปวงปรัชญา
อินเดีย, 225. 

7ศักติทั้ ง 2 ได้แก่ ศรีศักติ และภูศักติ ดู Sanjay Rath, “Creation,” accessed November 26, 

2016, http://varahamihira.blogspot.com/2004/07/creation-pt-sanjay-rath.html. 
8ศกัติ หรือประกฤติประกอบดว้ยคุณะ 3 ประการ อนัไดแ้ก่ 1. สัตตวะ (สตฺตฺว) เป็นธาตุแห่ง

ความดี  ความสุข ความพอใจ ความสวา่ง ลกัษณะส าคญัคือท าใหส่ิ้งท่ีไม่มีความรู้สึก เสมือนวา่มีความรู้สึก 
เทียบไดก้บัสีขาว 2. รชสั (รชสฺ) เป็นธาตุแห่งความเปล่ียนแปลง ไม่หยุดน่ิง เศร้าหมอง โหดร้าย เจ็บปวด 
ลกัษณะท่ีส าคญัคือท าให้ส่ิงต่าง ๆ เกิดความเคล่ือนไหว เทียบไดก้บัสีแดง และ 3. ตมสั (ตมสฺ) เป็นธาตุ
แห่งความหนกั เฉ่ือยชา เหงาหงอย หยุดน่ิง ลกัษณะท่ีส าคญัคือท าให้ส่ิงต่างๆ หยุดน่ิง  เทียบไดก้บัสีด า ดู 
ส าเนียง เล่ือมใส, “ภควทัคีตา: สาระและแนวคิดส าคญัทางปรัชญา” (เอกสารค าสอนราชวิชา 315 422 
ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 58. 

9การแบ่งพระวิษณุออกเป็น 4 ภาค เรียกว่า จตุรวยูหะ (จตุ รฺ วฺยูห) ซ่ึงประกอบด้วย                
พระวาสุเทพ, พระสังกรษณะ, พระประทยุมนะ และพระอนิรุทธะ ตามล าดับ ดู Nicholas Sutton, 

Religious Doctrines in the Mahābhārata (Delhi: Motilal Banarsidass, 2000), 211. 
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พระประทยุมนะประกอบด้วยรชัสศักติ, พระอนิรุทธะประกอบด้วยสัตตวศัก ติ        
อน่ึง มหัต 10ได้เกิดขึ้ นมาจากพระสังกรษณะ, อหังการได้เกิดขึ้ นมาจากพระประทยุมนะ                    
(ปฺรทฺยมุน พระผูมี้ทรัพย ์อีกพระนามของพระวิษณุ) ผูท้รงไวซ่ึ้งรูปพรหมาหงัการมูรติ (พฺรหฺมาหงฺ-
การมูรฺติ คือพระพรหมผูส้ร้างโลก) ไดเ้กิดขึ้นมาเองจากพระอนิรุทธะ และศกัติทั้งปวงย่อมมีอยู่ใน
สรรพส่ิงทั้งหลาย และยงัประกอบไปดว้ยศกัติของตนท่ีมีเหนือกวา่ (ศกัติอ่ืน) || 18-19 || 

อหงัการมีสามส่วน ทั้งหมดสรุปไดด้งัน้ี สาตตวิกะ (ไวการิกอหังการ), ราชสะ (ไตชส-
อหงัการ) และตามสะ (ภูตาทิอหงัการ) อหงักฤติก็เป็นเช่นเดียวกนัน้ี || 20 || 

โดยศักติแต่ละอย่างของตน บรรดาเทพเจ้าได้อุบัติขึ้ นมาจากไวการิกะ (สาตตวิก 
อหังการ), อินทรียท์ั้ งหลายได้อุบัติขึ้นมาจากไตชัส (ราชสอหังการ) และภูตะ (ธาตุ)11 ทั้ งหลาย      
อนัไดแ้ก่อากาศธาตุเป็นตน้ ไดอุ้บติัขึ้นมาจากตามสะ || 21 || 

อน่ึง พระวิษณุประกอบด้วยศรีศกัติย่อมพิทักษ์ทั้ งสามโลกได้อยู่เสมอ พระผูส้ร้าง
ประกอบดว้ยภูศกัติย่อมสร้าง (ทั้งสามโลก) พระผูท้  าลายประกอบดว้ยนีลศกัติย่อมผลาญ (ทั้งสาม
โลก) เสีย || 22 || 

อีกทั้ง ปรมาตมนัย่อมปกครองเหนือชีวามนัทั้งปวง ขา้แต่พรหมนั นั่นเพราะชีวาตมนั
นั้นสถิตอยูใ่นปรมาตมนันัน่เอง || 23 || 

ส่วน (อ ศ) ทั้ งสองท่ีสถิตอยู่ในชีวาตมันทั้งปวง บ้างมีส่วนของปรมาตมนั (ปรมาตฺ-    
ม าศก) เหนือกวา่ และบา้งก็มีส่วนของชีวาตมนั (ชีว  าศก) เหนือกวา่ || 24 || 

บรรดาพระเคราะห์ทั้งปวงอนัมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้, พระพรหมและพระศิวะ (กามะ-    
ทฺวิษ พระผูเ้ป็นศตัรูของกามเทพ) เป็นตน้ และยงัมีส่ิงอ่ืน ๆ อีกเป็นอนัมาก ท่ีมีส่วนของปรมาตมนั
เหนือกวา่ || 25 || 

อีกทั้ง บรรดาศกัติทั้งหลายอนัมีศรีศกัติเป็นตน้ ก็ย่อมมีส่วนของปรมาตมนัเหนือกว่า
เช่นกนั ส่วนบรรดาเทพผูมี้พลงั และส่ิงอ่ืน ๆ อีกมาก พึงรู้วา่มีส่วนของชีวาตมนัเหนือกวา่ || 26 || 
 

 
10มหัต (มหตฺ) แปลวา่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นเช้ืออนัยิ่งใหญ่ของประกฤติท่ีเป็นตน้ตอท่ีก่อให้เกิด

ส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมหัตมีอีกช่ือหน่ึงว่า พุทธิ (พุทฺธิ) แปลความความรู้ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ความจ า 
และสติสัมปชญัญะต่าง ๆ ดู ฟ้ืน ดอกบวั, ปวงปรัชญาอินเดีย, 231. 

11ภูตะ หรือมหาภูตะ คือ ธาตุหยาบ 5 ประการ ไดแ้ก่ ธาตุดิน, ธาตุน ้ า, ธาตุลม, ธาตุไฟ และ
อากาศธาตุ ดู เร่ืองเดียวกนั, 232. 
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อัธยายะที่ 2 
การพรรณนาขั้นตอนแห่งการอวตาร 

 
ไมเตรยะ กล่าววา่ – 
ข้าแต่ท่านมุนีผูย้ิ่งใหญ่ อน่ึง อันพระราม และพระกฤษณะเป็นต้น ซ่ึงเป็นอวตาร

ทั้งหลายของพระรมาปติ (พระผูเ้ป็นสามีของพระแม่ลกัษมี ในท่ีน้ีคือพระวิษณุ) อวตารทั้งปวงน้ี
ประกอบไปดว้ยส่วนของชีวาตมนัหรือไม่ ขอท่านจงกล่าวเถิด || 1 || 

ปราศระ กล่าววา่ – 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูเ้จริญ พระราม, พระกฤษณะ, นรสิงห์ และวราหะ บรรดาอวตาร
เหล่าน้ีเป็นปูรณาวตาร (อวตารท่ีสมบูรณ์) ส่วนบรรดาอวตารอ่ืน ๆ นั้น ประกอบไปดว้ยส่วนของ
ชีวาตมนั || 2 || 
 ส่วนปรมาตมันผูไ้ม่เวียนว่ายตายเกิดนั้ นมีการอวตารอีกมากมาย พระชนารทนะ       
(ชนารฺทน หรือพระวิษณุ) ผูมี้รูปเป็นพระเคราะห์ เป็นผูป้ระทานผลกรรมของชีวาตมนัทั้งหลาย       
|| 3 || 

ความเป็นศุภมงคลทั้งหลายท่ีเกิดจากพระเคราะห์ตามล าดบั มีไวเ้พื่อการท าลายพลงั
ของเหล่าแทตยท์ั้งหลาย, เพื่อเพิ่มพลงัของเทพทั้งมวล และเพื่อการด ารงไวซ่ึ้งธรรม || 4 || 

ดงัต่อไปน้ี – 
พระรามเป็นอวตารของพระอาทิตย์, ยทุนายก (พระกฤษณะ) 12 เป็นอวตารของ

พระจนัทร์, นรสิงห์เป็นอวตารของพระผูเ้ป็นบุตรของพระแม่ธรณี 13 (พระองัคาร) และพุทธเป็น
อวตารของพระผูเ้ป็นบุตรของพระจนัทร์14 (พระพุธ) || 5 || 

วามนะเป็นอวตารของพระผูเ้ป็นอาจารย์แห่งทวยเทพ (พระพฤหัสบดี),  ภารควะ    
(ปรศุราม) เป็นอวตารของพระศุกร์, กูรมะเป็นอวตารของพระผู ้เป็นบุตรของพระอาทิตย์15          
(พระเสาร์) และวราหะเป็นอวตารของพระราหู || 6 || 

 
12ยทุนายก (ยทุนายก) หรือ ยทุนาถ (ยทุนาถ) หมายถึงผูเ้ป็นใหญ่แห่งวงศ์ทยุ ซ่ึงเป็นอีก    

พระนามหน่ึงของพระกฤษณะ ดู Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 845. 
13พระองัคารเป็นบุตรของพระแม่ธรณี (ภูมิเทวี) กบัพระวิษณุในขณะท่ีอวตารเป็นวราหะ ดู 

Mani, Puranic Encyclopaedia, 477. 
14พระพุธเป็นบุตรของพระจนัทร์กบันางตาราผูเ้ป็นชายาของพระพฤหสับดี ดู Ibid., 164. 
15พระเสาร์เป็นบุตรของพระอาทิตยก์บันางฉายา ดู Ibid., 683. 
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มตัสยะเป็นอวตารของพระเกตุ และอวตารอ่ืน ๆ ก็ลว้นก าเนิดจากพระเคราะห์ทั้งปวง       
ส่ิงใดท่ีมีส่วนของปรมาตมนัมากกวา่ ส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีลว้นมีช่ือวา่ เขจร (พระเคราะห์) || 7 || 

ส่ิงใดมีส่วนของชีวาตมนัมากกวา่ ส่ิงนั้นยอ่มมีนามว่า ชีวะ ทั้งน้ี ส่วนของปรมาตมนัท่ี
ออกมาจากพระเคราะห์ทั้งหลาย อนัมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้ ไดก้ลายเป็นอวตารทั้งปวง อนัมีพระราม 
และพระกฤษณะเป็นตน้ ในการน้ีอวตารทั้งหลายย่อมสลายไปหลงัจากไดก้ระท าส่ิงอนัดีงามแลว้ 
และจะเป็นเช่นน้ีเร่ือยไป || 8-9 || 

ส่วนของชีวาตมันของอวตารทั้ งหลายท่ีออกมาจากพระเคราะห์ทั้ งปวงนั้ น  
ไดก้ลายเป็นชนทั้งหลายเป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีส่วนของชีวาตมนัทั้งหลายนั้นย่อมสลายไป และเขา้ไป
รวมอยูก่บัปรมาตมนันั้น || 10 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ ด้วยถอ้ยค าท่ีขา้พเจ้าได้กล่าวแก่ท่านแลว้นั้น ส่ิงทั้งปวงนั้นพึง
เป็นเช่นน้ีไม่ว่าแห่งหนใด ส่ิงทั้งหลายท่ีเป็นแลว้ในอดีตจะเป็นเช่นนั้นในอนาคต หากเขา้ใจในส่ิง
ทั้งปวงน้ีแลว้พึงไดรั้บซ่ึงปัญญา || 11 || 

ดังนั้ น หากปราศจากโชยติษะแล้ว ย่อมไม่มีทางท่ีจะสามารถเข้าใจส่ิงอ่ืนใดได ้        
ดว้ยเหตุน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่พราหมณ์ทั้งหลายควรศึกษาโชยติษะอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้|| 12 || 

ผูใ้ดท่ีไม่เขา้ใจในโชยติษศาสตร์ย่อมถูกนินทาว่าร้ายเป็นแน่ คร้ันเม่ือชดใช้กรรมใน
นรกเรารวะ16แลว้ ก็จะไดเ้กิดใหม่เป็นผูท่ี้มีดวงตาอนัมืดบอด || 13 || 

 
16ตามคัมภีร์มนุสมฤติ (4.87-90) ได้แบ่งนรกออกเป็น 21 ขุม ตามล าดับดังน้ี ตามิสระ              

(ตามิสฺร), อนัธตามิสระ (อนฺธตามิสฺร), มหาเรารวะ (มหาเรารว), เรารวะ (เรารว), กาลสูตร (กาลสูตฺร),  
มหานรก (มหานรก), สัญชีวนะ (ส ชีวน), มหาวีจิ (มหาวีจิ), ตปนะ (ตปน), สัมประตาปนะ (ส ปฺรตาปน), 
สังหาตะ (ส หาต), สกาโกละ (สกาโกล), กุฑมละ (กุฑฺมล), ประติมูรติกะ (ปฺรติมูรฺติก หรือ ปูติมฺฤตฺติก), 
โลกศงักุ (โลหศงฺกุ), ฤชีษะ (ฤชีษ), ปันถานะ (ปนฺถาน), ศาลมลี (ศาลฺมลี), แม่น ้ าไวตรณี (ไวตรณีนที), 
อสิปัตรวนะ (อสิปตฺรวน) และ โลหทารกะ (โลหทารก)  ส่วนคัมภีร์วิษณุปุราณะ (2.6.2-5) แบ่งนรก
ออกเป็น 28 ขุม ได้แก่ เรารวะ (เรารว), สูกระ (สูกร), โรธะ (โรธ), ตาละ (ตาล), วิศสนะ (วิศสน),                
มหาชวาละ (มหาชฺวาล), ตปัตกุมภะ (ตปฺตกุมฺภ), ลวณะ (ลวณ), วิโลหิตะ (วิโลหิต), รุธิรามภะ (รุธิรามฺภ), 
ไวตรณิ (ไวตรณิ), กฤมีศะ (กฺฤมีศ), กฤมิโภชนะ (กฺฤมิโภชน), อสิปัตรวนะ (อสิปตฺรวน), กฤษณะ                  
(กฺฤษฺณ), ลาลาภักษะ (ลาลาภกฺษ), ทารุณะ (ทารุณ), ปูยวหะ (ปูยวห), ปาปะ (ปาป), วหนิชวาละ                   
(วหฺนิชฺวาล), อธัสศิรัส (อธะศิรสฺ), สันทังศะ (สนฺท ศ), กาลสูตร (กาลสูตฺร), ตมสั (ตมสฺ), อวีจิ (อวี จิ),             
ศวโภชนะ (ศฺวโภชน), อประติษฐะ (อปฺรติษฺ ) และ อประจิ (อปฺรจิ) ซ่ึงคมัภีร์วิษณุปุราณะไดร้ะบุไวว้่า          
ผูท่ี้เป็นพยานเท็จ มีแต่ความอยุติธรรม หรือผูพู้ดความเท็จ จะตอ้งตกนรกเรารวะ (2.6.7) ดู Girija Prasad 
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อัธยายะที่ 3 
การพรรณนาคุณลักษณะของพระเคราะห์ 

 
ไมเตรยะ กล่าววา่ – 
ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ดว้ยความกรุณาท่ีท่านได้กล่าวถึงการอวตารของพระเคราะห์อย่าง

ครบถว้น คร้ันไดฟั้งแลว้ก็เกิดความยนิดี || 1 || 
ข้าแต่ท่านสัพพัญญู ข้าพเจ้าจะขอความกรุณาอีกคร้ัง ขอให้ท่านจงกล่าวถึงคุณะ, 

รูปร่าง และกฎเกณฑข์องกลุ่มพระเคราะห์ แก่ขา้พเจา้ผูน้อบนอ้มดว้ยเถิด || 2 || 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ขา้พเจา้จะกล่าวถึงการตั้งอยูข่องบรรดานกัษตัรและพระเคราะห์ทั้งหลายท่ีมองเห็นอยู่

บนทอ้งฟ้า ในเบ้ืองตน้ขอท่านจงส ารวมจิตใจแลว้จึงรับฟังเถิด || 3 || 
อนักองแห่งเตชสัทั้งหลายย่อมมองเห็นในทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ส่ิงนั้นมีช่ือเรียกว่านกัษตัร       

ซ่ึงจะไม่ตกไป กล่าวคือ นกัษตัรทั้งปวงจะไม่มีการเคล่ือนท่ี || 4 || 
กล่าวกนัว่าบรรดาส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปร่างใหญ่โต คือ พระเคราะห์ท่ีมีการโคจรเคล่ือนไป 

เหล่าพระเคราะห์ยอ่มยดึอยูแ่ต่วงโคจรของตนเอง เหตุน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่พระเคราะห์ (คฺรห) || 5 || 
พระเคราะห์ทั้ งหลายได้โคจรเคล่ือนไปยังทิศบูรพา (ทิศตะวนัออก) จากนั้ นลม        

ประวหะก็ไดพ้ดัพระเคราะห์ทั้งหลายไปในทิศประจิม (ทิศตะวนัตก) อยู่เสมอ เหมือนดงัท่ีเป็นอยู ่  
น้ีแล || 6 || 

จกัรราศีแบ่งออกเป็นส่วนเท่า ๆ กันได้ 27 ส่วน อันมีช่ือเรียกในพื้นโลกว่า อัศวินี, 
ภรณี เป็นตน้ || 7 || 

ทั้งน้ี จกัรราศีหากแบ่งออกเป็น 12 ส่วนเท่า ๆ กนั พึงรู้ไวว้่าราศีทั้งหลายมีนามว่าเมษ 
เป็นตน้ อน่ึง บรรดาพระเคราะห์ทั้งปวงอนัมีนามว่า พระอาทิตย ์เป็นตน้ นั้นก็เป็นท่ีรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ 
|| 8 || 

ลคันา คือ การอุทัยของเหล่าราศี 17 ซ่ึงมีเจ้าเรือนเป็นพระเคราะห์ดวงใด แน่นอนว่า
บรรดาพระเคราะห์นั้นยอ่มใหผ้ลทั้งปวงทั้งท่ีเป็นศุภมงคลและไม่เป็นศุภมงคล || 9 || 

 

Dwivedi, ed., The Manusmriti (Lucknow: Newul Kishore Press, 1917), 129.; Munilāla Gupta, ed., 

Śhrīviṣṇu Purāṇa (Gorakhapura: Gitapress, 1990), 155. 
17การขึ้นสู่ขอบฟ้าตะวนัออกของราศี เม่ือเวลาก าเนิด หรือเวลาประสงค์ ดู ศิวะ นามสนธิ, 

อธิบายศัพท์โหราศาสตร์, 106. 
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ผูมี้ปัญญาพึงรู้ช่ือของบรรดานักษตัรและพระเคราะห์ทั้งหลายในคมัภีร์ อน่ึง บรรดา
พระเคราะห์นั้นกล่าวกนัว่ามี 9 ดวง อนัมีพระอาทิตยเ์ป็นต้น18 ทั้งน้ี พระเคราะห์ทั้งหลายนั้น คือ 
พระอาทิตย,์ พระองัคาร, พระเสาร์, พระราหู, พระเกตุ และพระจนัทร์ขา้งแรม พระเคราะห์ทั้งปวงน้ี
เป็นบาปเคราะห์เสมอ หากพระพุธสถิตอยูร่่วมกบับาปเคราะห์ก็ยอ่มเป็นบาปเคราะห์ดว้ย || 10-11 || 
 ส่วนพระเคราะห์ท่ีเหลือย่อมเป็นศุภเคราะห์ บรรดาศุภเคราะห์และบาปเคราะห์
ทั้งหลายย่อมแสดงถึงความเป็นมงคลและไม่เป็นมงคลทั้งหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้เรือนตรีโกณ
ซ่ึงแสดงถึงความเป็นศุภมงคล และเจา้เรือนตรีษฑายะ (ตฺริษฑาย)19 แสดงถึงความไม่เป็นศุภมงคล    
|| 12 || 
 ปราศระ กล่าววา่ – 
 อน่ึง บรรดาผูมี้ปัญญาทั้งหลายได้สั่งสอนไวว้่า ทิวากร (พระอาทิตย)์ คือปรมาตมนั,     
พระจนัทร์20 คือมนัส (จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก), พระองัคาร คือสัตตวะ (พละก าลงั), พระพุธคือ  
ผูป้ระทานวาจา, || 13 || 
 พระผูเ้ป็นอาจารยแ์ห่งทวยเทพ (พระพฤหัสบดี) คือผูป้ระทานความรู้และความสุข, 
พระศุกร์ คือผูป้ระทานน ้ ากาม (วีรฺย) และบรรดาผูมี้ปัญญาได้กล่าวไว้ว่า พระผูเ้ป็นบุตรของ         
นางฉายา (พระเสาร์) ผูมี้แววตาอนัโหดร้าย21 คือผูป้ระทานความทุกข ์|| 14 || 
 พระอาทิตย ์และพระผูส่้องแสงอนัเยือกเยน็ (หิมคุ ในท่ีน้ีคือพระจนัทร์) ทั้งสองนั้น
เป็นราชา และพึงรู้ว่าพระผูเ้กิดจากพระแม่ธรณี (พระองัคาร) เป็นแม่ทัพ, พระพุธเป็นราชกุมาร  
ส่วนพระพฤหสับดีและพระผูเ้ป็นบุตรของภฤคุ22 (พระศุกร์) เป็นราชมนตรี || 15 || 

 
18พระอาทิตย์, พระจันทร์, พระอังคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์, พระเสาร์,              

พระราหู และพระเกตุ 
19ตรีษฑายะ เป็นค าศัพท์ท่ี เกิดจากการสมาสค า 3 ค าเข้าด้วยกัน คือ ตฺริ + ษษฺ + อาย                      

มีความหมายว่า 3, 6, 11 ซ่ึงก็คือ ภพท่ี 3, 6, 11 นั่นเอง ดู S.C. Kursija, A Practical Guide to Prediction 

through Dasha System, 3rd ed. (New Delhi: All India Federation of Astrologers' Societies, 2009), 73. 
20ตามศัพท์เดิมแปลได้ว่า ผู ้เป็นมิตรแห่งกุมุท (กุมุทพานฺธว) ซ่ึงเป็นอีกช่ือหน่ึงของ

พระจนัทร์ เหตุท่ีมีช่ือน้ีเพราะกุมุท หรือดอกบวัสายสีแดงจะแยม้กลีบบานในช่วงกลางคืนรับแสงจนัทร์ 
และจะหุบกลีบดอกในช่วงกลางวนั ดงันั้นพระจนัทร์จึงถูกขานนามว่าเป็นมิตรแห่งดอกกุมุท ดู Monier-

Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 292. 
21ผูมี้แววตาอนัโหดร้าย (กฺรูรทฺฤศฺ) เป็นอีกช่ือหน่ึงของพระเสาร์ ดู Ibid., 322. 
22ผูเ้ป็นบุตรของภฤคุ (ภฺฤคุ) เป็นอีกช่ือหน่ึงของพระศุกร์ ทั้งน้ีเพราะพระศุกร์เป็นบุตรของ

ฤษีภฤคุ กบันางปุโลมา ดู Mani, Puranic Encyclopaedia, 139-140. 
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 พระผูเ้ป็นบุตรของพระอาทิตย ์(พระเสาร์) เป็นขา้รับใช ้ส่วนพระราหู (สฺวรฺภานุ) และ
ผูเ้ป็นส่วนหาง (ปุจฺฉก ในท่ีน้ีหมายถึงพระเกตุ) เป็นกองทพั ดูก่อนท่านพราหมณ์ พึงใคร่ครวญถึง
พระอาทิตยเ์ป็นตน้ ตามล าดบัอยา่งน้ีแล || 16 || 
 พระอาทิตยมี์สีแดงเขม้, นิศากร (พระจนัทร์) มีร่างกายสีเหลืองนวล, พระองัคารมีสี
แดงและไม่สูงมากนกั, พระพุธมีสีหญา้ทูรวา23เขม้ (สีเขียวเขม้), || 17 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูสู้งส่ง พึงรู้ว่าพระพฤหัสบดีมีร่างกายสีเหลือง, พระศุกร์มีสี       
น ้าเงินเขม้ (ศฺยาม) และพระผูเ้ป็นบุตรของพระอาทิตย ์(พระเสาร์) นั้นมีร่างกายสีด า || 18 || 
 พระอคันี, พระอมัพุ24, พระขนัธกุมาร (ศิขิช), พระวิษณุ, พระอินทร์ (วิเฑาช), พระศจี
เทวี และพระพรหม พึงรู้ว่าเป็นเทพแห่งพระเคราะห์ทั้งหลาย อนัมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้ ไล่เรียงไป
ตามล าดบั || 19 || 
 ดูก่อนท่ านพราหมณ์  พระพุธและพระเสาร์ พระเคราะห์ทั้ งสองนั้ นไม่ มี เพศ               
ส่วนพระจนัทร์และพระศุกร์ เป็นเพศหญิง ส่วนพระเคราะห์เพศชายคือพระเคราะห์ท่ีเหลือทั้งหมด 
ซ่ึงพึงรู้วา่มี พระอาทิตย,์ พระองัคาร และพระพฤหสับดี || 20 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ ไฟ, ดิน, อากาศ, น ้ า และลม เป็นของพระเคราะห์อันได้แก่      
พระอังคารเป็นต้น เรียงไปตามล าดับ และตัตตวะ (ตตฺตฺว ซ่ึงก็คือธาตุทั้ ง 5) เหล่าน้ีก็เรียงไป
ตามล าดบัดงัน้ีแล || 21 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระพฤหัสบดีและพระศุกร์เป็นวรรณะพราหมณ์ พระองัคารและ
พระอาทิตยเ์ป็นวรรณะกษตัริย ์พระจนัทร์และพระพุธเป็นวรรณะแพศย ์พระเสาร์เป็นวรรณะศูทร  

ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ บณัฑิตท่ีดีพึงรู้ไวอ้ยู่เสมอว่า พระอาทิตย ์พระจนัทร์ 
พระพฤหัสบดี คือ สาตตวิกะ พระพุธและพระผู ้เป็นบุตรของภฤคุ  (พระศุกร์) คือ ราชสะ                   
ส่วนพระองัคารและพระผูเ้ช่ืองชา้ (พระเสาร์) คือ ตามสะ || 22-23 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระอาทิตยเ์ป็นผูมี้ดวงตาสีเหลืองเหมือนน ้ าผ้ึง รูปร่างเป็นรูป
ส่ีเหล่ียม เป็นผูมี้ความบริสุทธ์ิ มีลกัษณะแบบปิตตะประกฤติ25 ชาญฉลาด และเป็นชายผูมี้ผมน้อย 
|| 24 || 

 
23หญา้ทูรวา (ทูรฺวา) คือ หญา้แพรก 
24พระอมัพุ (อมฺพุ) คืออีกพระนามหน่ึงของพระวรุณ ผูเ้ป็นเทพแห่งน ้ า ดู John Dowson, A 

Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature (London: 
Trübner, 1879), 388. 

25ประกฤติ (ปฺรกฺฤติ) ในทางอายุรเวทหมายถึง ลกัษณะทางร่างกายอนัเป็นธรรมชาติของ  
แต่ละบุคคลท่ีถูกก าหนดโดยโทษ (วาตะ, ปิตตะ, กผะ) ใดโทษหน่ึง หรือหลายโทษ โดยประกฤติมีอยู่ 7 
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 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระจันทร์เป็นผูมี้ลักษณะแบบวาตะ-กผะประกฤติอย่างเห็น 
ได้ชดั มีความชาญฉลาด รูปร่างกลม ดวงตางดงาม วาจาอ่อนหวาน มีความอ่อนไหว และมีความ
ปรารถนาแห่งรัก || 25 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระอังคารเป็นผูมี้ดวงตาสีแดง จิตใจโหดร้าย เป็นคนหุนหัน
พลันแล่น มีร่างกายทรงพลัง มีลักษณะแบบปิตตะประกฤติ โมโหร้าย มีรูปร่างผอม ส่วนสูง  
ปานกลาง || 26 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระพุธเป็นผูมี้ร่างกายงดงามยิง่ มีถอ้ยค าท่ีมีความหมายหลายนยั 
และช่ืนชอบในเสียงหวัเราะ มีลกัษณะทั้งแบบปิตตะ, กผะ และวาตะประกฤติ || 27 || 
 พระพฤหัสบดีเป็นผูมี้ร่างกายใหญ่โต เส้นผมและดวงตามีสีเหลือง มีลกัษณะแบบกผะ
ประกฤติ เป็นผูมี้ปัญญารอบรู้ในศาสตร์ทั้งปวง || 28 || 
 พระผูเ้ป็นบุตรของภฤคุ (พระศุกร์) เป็นผูมี้ความร่าเริง รูปร่างงดงามน่ารักยิ่ง ดวงตา      
งดงาม มีลกัษณะแบบกผะ-วาตะประกฤติ เป็นผูป้ระพนัธ์บทกลอน และมีเส้นผมเป็นลอน || 29 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระเสาร์มีรูปร่างผอมสูง ดวงตามีสีเหลือง มีลกัษณะแบบวาตะ
ประกฤติ มีฟันซ่ีใหญ่ เกียจคร้าน ง่อยเปล้ียเสียขา มีเส้นขนและเส้นผมท่ีหยาบกระดา้ง || 30 || 
 พระราหูมีภาพลักษณ์เป็นหมอกควนั ร่างกายเป็นสีนิล สถิตอยู่ในป่า ทั้ งยงัน่ากลัว       
มีลกัษณะแบบวาตะประกฤติ เป็นผูมี้ปัญญา พระเกตุก็เช่นเดียวกนัน้ี || 31 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์  กระดูก, เลือด, ไขกระดูก, ผิวหนัง, ไขมัน, น ้ ากาม และ
กลา้มเน้ือ26 บรรดาอินทรียธ์าตุทั้งหลายน้ีพึงเป็นของพระเคราะห์อนัมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้ เรียงไป
ตามล าดบั || 32 || 
 ทั้งน้ี เทวาลยั, แหล่งน ้ า, กองไฟ, ลานกิจกรรมการละเล่น, คลงัสมบติั, เตียงนอน และ 
ท่ีสกปรกรกร้าง (อุตฺกร) มีเจา้การคือพระอาทิตยเ์ป็นตน้ เรียงไปตามล าดบั || 33 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ อยนะ (ระยะเวลา 6 เดือน)27, กษณะ (ระยะเวลา 48 นาที)28, วาร 
(ระยะเวลา 1 วนั), ฤดู (ระยะเวลา 1 ฤดู หรือ 2 เดือน), มาส (ระยะเวลา 1 เดือน), ปักษ์ (ระยะเวลา  

 

ประเภท ได้แก่ 1. วาตะประกฤติ 2. ปิตตะประกฤติ 3. กผะประกฤติ 4. วาตะ-ปิตตะประกฤติ 5. ปิตตะ-
กผะประกฤติ 6. วาตะ-กผะประกฤติ และ 7. สมะประกฤติ (ทั้งสามโทษเท่า ๆ กนั) ทั้งน้ี ผูท่ี้มีลกัษณะของ
ประกฤติผสมก็จะแสดงลกัษณะของโทษนั้นผสมผสานกัน ลกัษณะของประกฤติหลกัทั้ง 3 สามารถดู
เพิ่มเติมไดท่ี้ตารางลกัษณะของประกฤติในภาคผนวก ค ดู อคัชาร์ยะ บลักฤษณะ, ศาสตร์แห่งอายุรเวท, 
แปลโดย ณภคัชา ดฎัธา (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 2560), 91-92. 

26จากค าศัพท์ “สฺนายุ” อาจแปลได้ทั้ งกล้ามเน้ือ, เส้นเอ็น, เส้นประสาท และเส้นเลือด  
ดู Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 1267. 
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ก่ึงเดือนจนัทรคติ ประมาณ 15 วนั) และสมา (ระยะเวลา 1 ปี) พึงรู้ไวว้า่เป็นของพระอาทิตยเ์ป็นตน้ 
เรียงไปตามล าดบั ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ ส่ิงเหล่าน้ีพึงเขา้ใจไดโ้ดยมิตอ้งลงัเลใจ || 34 || 
 นอกจากน้ี รสเผด็ร้อน (กฏุ), รสเค็ม (ลวณ), รสขม (ติกฺต), รสผสม (มิศฺริต), รสหวาน 
(มธุร), รสเปร้ียว (อมฺลก) และรสฝาด (กษาย) พึงรู้ว่ารสเหล่าน้ีเป็นของพระอาทิตยเ์ป็นตน้ เรียงไป
ตามล าดบั || 35 || 
 พระพุธและพระพฤหัสบดีมีก าลังในทิศบูรพา (ทิศตะวนัออก), พระอาทิตย์และ           
พระองัคารมีก าลงัในทิศทกัษิณ (ทิศใต)้, พระผูเ้ป็นบุตรของพระอาทิตย ์(พระเสาร์) มีก าลงัในทิศ
ประจิม (ทิศตะวนัตก) ส่วนพระศุกร์และพระจนัทร์มีก าลงัในทิศอุดร (ทิศเหนือ) || 36 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ พระจนัทร์, พระองัคาร29 และพระเสาร์ย่อมมีก าลงัใน
ยามค ่าคืน ส าหรับพระพุธนั้นมีก าลังอยู่ทุกช่วงเวลา ส่วนพระเคราะห์ท่ีเหลือนั้นพึงรู้ว่ามีก าลัง
ในช่วงกลางวนั || 37 || 
 อีกประการหน่ึง ในขา้งแรมบรรดาบาปเคราะห์จะมีก าลงั ส่วนบรรดาศุภเคราะห์จะมี
ก าลงัในช่วงขา้งขึ้น ศุภเคราะห์จะมีก าลงัเม่ือสถิตอยูใ่นอุตตรายนั (อุตฺตรายน) ส่วนบาปเคราะห์จะมี
ก าลงัเม่ือสถิตอยูใ่นทกัษิณายนั (ทกฺษิณายน)30 || 38 || 

 
27อยนะ (อยน) คือสุริยวิถี ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 2 วิถี คือ อุตตรายนั (โคจรอยู่เหนือเส้นศูนย์

สูตรฟ้า) และทกัษิณายนั (โคจรอยูใ่ตเ้ส้นศูนยสู์ตรฟ้า) ซ่ึงกินเวลาวิถีละคร่ึงปี ดู Ibid., 84. 
28กษณะ (กฺษณ) คือ หน่วยเวลาของอินเดียโบราณ โดยมีความเช่ือมโยงกบัมุหูรตะ (มุหูรฺตะ) 

ท่ีแบ่งวนัออกเป็น 30 ส่วน โดย 1 กษณะมีช่วงเวลาเท่ากบั 1 ใน 30 ของวนั ซ่ึงเท่ากบั 48 นาที ทั้งน้ี มีบาง
ต าราไดก้ล่าววา่ 1 มุหูรตะ มีค่าเท่ากบั 12 กษณะ ดงันั้น 1 กษณะจึงเท่ากบั 4 นาที ดู Emst Wilhelm, Graha 

Sutras (California: Kala Occult, 2006), 184.; John Garrett, A Classical Dictionary of India (New Delhi: 

Atlantic, 1989), 301. 
29ตน้ฉบบัใช้ค าว่า “พุธ” ซ่ึงตอ้งแปลว่าพระพุธ แต่เทวจนัทร์ไดแ้ปลว่าพระองัคาร และเม่ือ

ตรวจสอบกบัฉบบัของสันถานมัแลว้พบว่าใชค้  าว่า “กุช” ซ่ึงหมายถึงพระองัคาร ดงันั้นผูวิ้จยัคาดว่าน่าจะ
เป็นพระองัคารมากกวา่ 

30อุตตรายนั คือ แนวสุริยวิถีท่ีพระอาทิตยเ์คล่ือนขึ้นไปทางเหนือ ทกัษิณายนั คือ แนวสุริยวิถี
ท่ีพระอาทิตยเ์คล่ือนลงไปทางใต ้ซ่ึงคมัภีร์วิษณุปุราณะกล่าวไวว้่า เม่ือพระอาทิตยโ์คจรเขา้ไปยงัราศีตุล
และราศีเมษ นั่นย่อมเกิดกลางวนัและกลางคืนเท่ากนั เม่ือพระอาทิตยส์ถิตอยู่ในราศีกรกฎย่อมเรียกว่า
ทกัษิณายนั เม่ือพระอาทิตยส์ถิตอยู่ในราศีมกรย่อมเรียกว่าอุตตรายนั (ตุลาเมษคเต ภาเนา สมราตฺริทิน   
ตุ ตตฺ | กรฺกฏาวสฺถิเต ภาเนา ทกฺษิณายนมุจฺยเต || อุตฺตรายณมปฺยุกฺต  มกรสฺเถ ทิวากเร | 2.8.68-69) ดงันั้น 
ราศีท่ีเป็นอุตตรายนั คือ ราศีมกร, กุมภ์, มีน, เมษ, พฤษภ และมิถุน ส่วนราศีท่ีเป็นทักษิณายนั คือ  
ราศีกรกฎ, สิงห์, กนัย,์ ตุล, พิจิก และธนู อน่ึง ในทางดาราศาสตร์ อุตตรายนั หรือครีษมายนั คือ จุดท่ีดวง
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 เจา้ปี, เจา้เดือน, เจา้วนั และเจา้โหรา (ชัว่โมง) มีก าลงัเพิ่มมากขึ้นไปตามล าดบั31 ทั้งน้ี 
พระเสาร์, พระอังคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์, พระจนัทร์ และพระอาทิตยเ์ป็นต้น            
มีก าลงัเพิ่มมากขึ้นไปตามล าดบั || 39 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ บรรดาพระเคราะห์ทั้งหลายน้ีพึงรู้วา่ พระอาทิตยท์ าใหเ้กิดบรรดา
ตน้ไม้ใหญ่ พระเสาร์ท าให้เกิดบรรดาพืชท่ีน่ารังเกียจ พระจนัทร์ท าให้เกิดบรรดาพืชท่ีมีน ้ านม      
(น ้ ายาง) และพระองัคารท าให้เกิดบรรดาตน้กฏุกะ32 เป็นตน้ พระพฤหัสบดีท าให้เกิดบรรดาพืชท่ี    
มีผล ส่วนพระพุธท าให้เกิดบรรดาพืชท่ีไม่มีผล พระผูเ้ป็นกวี (พระศุกร์) ท าให้เกิดบรรดาไมด้อก 
พระผูเ้ป็นบุตรของพระอาทิตย ์(พระเสาร์) ท าใหเ้กิดบรรดาพืชท่ีเห่ียวแหง้ || 40-41 || 
 พระราหูมีวรรณะจัณฑาล ส่วนพระเกตุมีวรรณะอ่ืน ๆ (วรรณะผสม) นอกจากน้ี
สถานท่ีของพระเกตุ, พระราหู และพระผูเ้ช่ืองชา้ (พระเสาร์) ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นจอมปลวก    
|| 42 || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พึงรู้ว่าผา้ท่ีปะชุนหลากหลายสีสันนั้นเป็นของพระราหู ส่วนผา้ท่ี  
ขาดว่ินเป็นของพระเกตุ ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ พึงรู้วา่ตะกัว่เป็นของพระราหู ส่วนนิลเป็น
ของพระเกตุ || 43 || 

 

อาทิตยโ์คจรไปอยู่เหนือเส้นศูนยสู์ตรฟ้ามากท่ีสุด เกิดขึ้นในวนัท่ี 22 มิถุนายน ส่วนทักษิณายนั หรือ
เหมายนั คือ จุดท่ีดวงอาทิตยโ์คจรไปอยู่ใตเ้ส้นศูนยสู์ตรฟ้ามากท่ีสุด เกิดขึ้นในวนัท่ี 22 ธันวาคม ส าหรับ
จุดท่ีกลางวนัและกลางคืนเท่ากัน (equinox) มีสองจุด คือ ศารทวิษุวตั เกิดขึ้นในวนัท่ี 22-23 กันยายน 
และวสันตวิษุวตั เกิดขึ้นในวนัท่ี 20-21 มีนาคม ดู ไพเสริฐ ธรรมมานุธรรม, ดาราศาสตร์ (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, 2556), 38.; Gupta, Śhrīviṣṇu Purāṇa, 155. 

31เจ้าวนัคือ เจ้าชะตาเกิดวันใด พระเคราะห์ประจ าวนันั้ นเป็นเจ้าแห่งวนั; เจ้าโหรา คือ          
เจา้ชะตาเกิดโหราใด พระเคราะห์ประจ าโหรานั้นย่อมเป็นเจา้โหรา โดยหน่ึงวนัมี 24 โหรา แบ่งเป็น 12 
โหราในช่วงกลางวนั และ 12 โหราในช่วงกลางคืน เร่ิมโหราท่ี 1 ในตอนย ่ารุ่ง (6 โมงเช้า) หากเป็นวนั
อาทิตย ์เจา้โหราก็จะเร่ิมจาก พระอาทิตย,์ พระศุกร์, พระพุธ, พระจนัทร์, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี และ
พระองัคาร ไล่เรียงไปเร่ือย ๆ จนหมดวนั; เจ้าปี คือ พระเคราะห์เจา้วนัของวนัขึ้นปีใหม่ทางจนัทรคติ;     
เจ้าเดือน คือ พระเคราะห์เจ้าวนัของวนัต้นเดือนทางจันทรคติ ดู รัตน์ นามสนธิ, คัมภีร์พฤหัตชาฎก  
(พระนคร: โรงพิมพ์ศิวาศรม, 2510), 92-93.; Martin Pettau, “Calculation,” accessed December 8, 2016, 

http://www.saravali.de/articles/hora_calculation.html. 
32ต้นโกฐก้านพร้าว หรือช่ืออ่ืน ๆ อันได้แก่ กะฎุกะ, กฏุโรหินี, กฏุกะโรหินี และโอ่วไน ้      

ช่ือวิทยาศาสตร์ Picrorrhiza kurroa Benth. เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีรสขมจดั ในท่ีน้ีคาดวา่หมายถึงบรรดาพืช
ท่ีมีรสขม ดู มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, คณะเภสัชศาสตร์, “ฐานขอ้มูลเคร่ืองยาสมุนไพร,” เขา้ถึงเม่ือ 14 
กรกฎาคม 2559,  http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=26. 
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 ดูก่อนท่านพราหมณ์ นอกจากน้ี ผา้จีวรสีเหลืองเป็นของพระพฤหัสบดี, ผา้ลินินเป็น
ของพระศุกร์, ผา้ลินินสีแดงเป็นของพระอาทิตย,์ ผา้ลินินสีขาวเป็นของพระจนัทร์  

ดูก่อนท่านพราหมณ์ ผ้าลินินสีด าเป็นของพระพุธ, ผ ้าสีแดงเป็นของพระอังคาร          
ส่วนผา้หลากสีเป็นของพระเสาร์ น่ีแน่ะท่านพราหมณ์ เร่ืองเส้ือผา้ก็เป็นฉนันั้นแล || 44-45 || 
ฤดูใบไมผ้ลิ (วสนฺต) เป็นของพระศุกร์, ฤดูร้อน (คฺรีษฺม) เป็นของพระองัคารและพระอาทิตย,์ ฤดูฝน 
(วรฺษา) พึงรู้วา่เป็นของพระจนัทร์ และฤดูใบไมร่้วง (ศรทฺ) เป็นของพระพุธ || 46 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ พึงรู้ว่าฤดูหนาว (เหมนฺต) เป็นของพระพฤหัสบดี และฤดูหมอก 
หรือฤดูน ้ าคา้ง (ศิศิร) เป็นของพระเสาร์33 ดูก่อนท่านพราหมณ์ ช่วงเวลาแปดเดือนเป็นของพระราหู 
และช่วงเวลาสองเดือนเป็นของพระเกตุ || 47 || 

พึงรู้ว่าพระราหู, พระองัคาร, พระผูง้่อยเปล้ียเสียขา (พระเสาร์) และพระจนัทร์ นั้นเป็น
ธาตุเคราะห์ (ธาตุคฺรห) ส่วนพระอาทิตยแ์ละพระศุกร์เป็นมูลเคราะห์ (มูลคฺรห) ส าหรับพระเคราะห์
อ่ืน ๆ นั้นมีนามวา่ ชีวเคราะห์ (ชีวคฺรห)34 || 48 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ผู ้ประเสริฐ ในบรรดาพระเคราะห์ทั้ งหลาย พระผู ้เช่ืองช้า             
(พระเสาร์) เป็นผูอ้าวุโส เป็นผูป้ระทานอายท่ีุยนืยาวตามหลกัธรรมชาติ (ไนสรฺคิก)35 || 49 || 

 
33ฤดูของอินเดียมีทั้งส้ิน 6 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูใบไมผ้ลิ (วสนฺต) ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน, 

ฤดูร้อน (คฺรีษฺม) ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน, ฤดูฝน (วรฺษา) ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, 
ฤดูใบไม้ร่วง (ศรทฺ) ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม, ฤดูหนาว (เหมนฺต) ประมาณเดือนพฤศจิกายน -
ธันวาคม เป็นช่วงฤดูหนาวตอนต้น, ฤดูหมอกหรือฤดูน ้ าคา้ง (ศิศิร) ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 
เป็นช่วงฤดูหนาวตอนปลาย ดู S. K. Ramachandra Rao, Encyclopaedia of Indian Medicine, 2nd ed.,  

vol. 2 (Mumbai: Ramdas Bhatkal, 2005), 186. 
34ธาตุเคราะห์ (พระเคราะห์ท่ีเป็นตวัแทนของธาตุทั้งหลาย ได้แก่ ทองค า, เงิน, ทองแดง, 

เหลก็), มูลเคราะห์ (พระเคราะห์ท่ีเป็นตวัแทนของส่ิงท่ีมีราก คือ ตน้ไม,้ ผลไม,้ ขา้วโพด, ธญัพืช, ผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นต้น) และชีวเคราะห์ (พระเคราะห์ท่ีเป็นตวัแทนของส่ิงมีชีวิตทั้ งหลาย ได้แก่ บุตร, 
หลาน หรือสรรพสัตว)์ การแบ่งพระเคราะห์ในลกัษณะดงัน้ีนิยมใชก้ารพยากรณ์วา่จะไดรั้บ (หรือสูญเสีย) 
ส่ิงใด ซ่ึงการแบ่งประเภทของพระเคราะห์ในลกัษณะน้ีก็จะสามารถท านายส่ิงท่ีจะได้รับ หรือส่ิงท่ีจะ
สูญเสียได้โดยจ าแนกเป็น 3 ประการตามประเภทของพระเคราะห์ คือ ธาตุต่าง ๆ, พฤกษชาติ หรือ
ส่ิงมีชี วิต โดยมักใช้ในการพยากรณ์แบบกาลชะตา (horary astrology) ดู  Gopesh Kumar Ojha and 

Ashutosh Ojha, Phaladeepika, 2nd ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 2014), 8. 
35ในการพยากรณ์ความยืนยาวแห่งชีวิต (อายุรทายะ) ส าหรับอายุตามหลักธรรมชาติ             

(นิสรรคาย)ุ พระเสาร์เป็นผูป้ระทานอายใุหม้ากท่ีสุด โดยพระเคราะห์ประทานอายุใหด้งัน้ี พระจนัทร์ 1 ปี, 
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ราศีเมษ, ราศีพฤษภ, ราศีมกร, ราศีกนัย,์ ราศีกรกฎ, ราศีมีน และราศีตุล กล่าวกนัว่าคือ 
อุจจ์ราศีของพระเคราะห์ตามล าดับ อันมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้  ซ่ึงมีอยู่ 10, 3, 28, 15, 5, 27 และ 20 
องศา เรียงตามล าดบั ส่วนราศีท่ีเจ็ดจากอุจจร์าศี ตามองศาทั้งปวงขา้งตน้นั้น คือ นิจราศี || 50-51 || 

ส าหรับพระอาทิตย ์20 องศา (แรก) ในราศีสิงห์ คือ มูลตรีโกณ ส่วนองศา (ท่ีเหลือ) 
ถดัไปคือ เกษตร 

ส าหรับพระจนัทร์ 3 องศา (แรก) ในราศีพฤษภ คือ อุจจ์ ส่วนท่ีเหลือ คือ มูลตรีโกณ      
|| 52 || 

ส าหรับพระองัคาร 12 องศา (แรก) ในราศีเมษ คือ มูลตรีโกณ ส่วนองศาท่ีเหลือถดัไป 
คือ เกษตร  

ส าหรับพระพุธ 15 องศา (แรก) ในราศีกันย ์คือ อุจจ์ อีก 5 องศาต่อจากไป เรียกว่า     
มูลตรีโกณ จากนั้น (ท่ีเหลือ) เช่ือกนัวา่เป็นเกษตร  

ส าหรับพระพฤหัสบดี 10 องศา (แรก) ในราศีธนู คือ มูลตรีโกณ ส่วนองศาท่ีเหลือ
ถดัไป คือ เกษตร || 53-54 || 

ส าหรับพระศุกร์ คร่ึงแรกของราศีตุล คือ มูลตรีโกณ อีกคร่ึงราศีต่อมา คือ เกษตร  
ส าหรับพระเสาร์ 20 องศา (แรก) ในราศีกุมภ์ คือ มูลตรีโกณ ส่วนบรรดาองศาท่ีเหลือ

นั้น คือ เกษตร || 55 || 
ส าหรับพระอาทิตย ์พระพุธพึงเป็นกลาง, พระศุกร์และพระผูเ้ป็นบุตรของพระอาทิตย ์

(พระเสาร์) พึงเป็นศตัรูส่วนพระเคราะห์อ่ืน ๆ นั้นพึงเป็นมิตร 
ส าหรับพระจันทร์ พึงไม่มีศัตรู, พระอาทิตย์และพระผู ้เป็นบุตรของพระจันทร์         

(พระพุธ) พึงเป็นมิตร ส่วนพระเคราะห์ท่ีเหลือพึงเป็นกลาง || 56 || 
ส าหรับพระผูเ้ป็นบุตรของพระแม่ธรณี (พระองัคาร) พระศุกร์และพระผูเ้ป็นบุตรของ

พระอาทิตย์ (พระเสาร์) พึงเป็นกลาง, พระผู ้ เป็นบุตรของพระจันทร์ (พระพุธ) พึงเป็นศัตรู              
ส่วนพระเคราะห์ท่ีเหลือเป็นมิตร 

ส าหรับพระผูเ้ป็นบุตรของพระจนัทร์ (พระพุธ) พระจนัทร์พึงเป็นศตัรู, พระอาทิตย์
และพระศุกร์พึงเป็นมิตร ส่วนพระเคราะห์อ่ืน ๆ พึงเป็นกลาง || 57 || 

ส าหรับพระพฤหัสบดี พระพุธและพระศุกร์ได้ช่ือว่าเป็นศัตรู, พระเสาร์เป็นกลาง    
ส่วนพระเคราะห์อ่ืน ๆ เป็นมิตร 

 

พระองัคาร 2 ปี, พระพุธ 9 ปี, พระศุกร์ 20 ปี, พระพฤหัสบดี 18 ปี, พระอาทิตย ์20 ปี และพระเสาร์ 50 ปี   
ดู Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, ed. Devachandra Jha (Varanasi: Chaukhambha, 2008), 238. 
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ส าหรับพระศุกร์ พระพุธและพระผูเ้ป็นบุตรของพระอาทิตย ์(พระเสาร์) เป็นมิตร,    
พระองัคารและพระผูค้วรแก่การบูชา (พระพฤหัสบดี) เป็นกลาง ส่วนพระเคราะห์อ่ืน ๆ อีกสองดวง
นั้นเป็นศตัรู || 58 || 

ส าหรับพระเสาร์ พระผูเ้ป็นเจา้แห่งวาจา (พระพฤหัสบดี) เป็นกลาง, พระผูเ้ป็นบุตร
ของพระจนัทร์ (พระพุธ) และพระศุกร์เป็นมิตร ส่วนพระเคราะห์อ่ืน ๆ เป็นศตัรู 

ทั้งน้ี ความเป็นศตัรู, ความเป็นมิตร และความเป็นกลางท่ีถาวรของบรรดาพระเคราะห์
เหล่าน้ี ไดถู้กกล่าวไวโ้ดยพระพรหม || 59 || 

พระเคราะห์ทั้งปวงท่ีสถิตอยู่ในเรือนท่ี 10, 11, 4, 3, 2 และ 12 แก่กัน ย่อมเป็นมิตร
เฉพาะกาลนั้น (มิตรชัว่คราว) ส่วนพระเคราะห์ท่ีสถิตอยูใ่นภพอ่ืน ๆ ย่อมระลึกไวว้่าเป็นศตัรูเฉพาะ
กาลนั้น (ศตัรูชัว่คราว) || 60 || 

อน่ึง หากทั้งในหลกัธรรมชาติ (ไนสรฺคิก) และในกาลชัว่คราวนั้นเป็นมิตร ก าหนดให้
เป็นมิตรใหญ่ (อธิมิตร), หากเป็นกลางและมิตร ก าหนดให้เป็นมิตร, หากเป็นศัตรูทั้ งสองทาง 
ก าหนดให้เป็นศตัรูใหญ่ (อธิศตัรู), หากเป็นกลางและศตัรู ก าหนดใหเ้ป็นศตัรู และหากเป็นศตัรูและ
มิตร ก าหนดให้เป็นกลาง โหรทั้งหลายพึงพิจารณาดงัน้ี และพึงสาธยายเพิ่มเติมถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น               
|| 61-62 || 

หากพระเคราะห์แต่ละดวงมีต าแหน่งอุจจ์ ย่อมกล่าวถึงก าลงัท่ีมีความเป็นศุภมงคล 
อย่างบริบูรณ์ หากมีต าแหน่งมูลตรีโกณ (ก าลงันั้น) ย่อมกล่าวพร่องไปหน่ึงบาท (หน่ึงในส่ีส่วน) 
หากมีต าแหน่งเกษตรย่อมกล่าวถึง (ก าลังนั้ น) เพียงคร่ึงหน่ึง หากเป็นเรือนมิตรย่อมกล่าวถึง       
(ก าลงันั้น) เพียงบาทเดียว (หน่ึงในส่ีส่วน) || 63 || 

หากเป็นเรือนของพระเคราะห์ท่ีเป็นกลางย่อมกล่าวถึง (ก าลงันั้น) เพียงคร่ึงบาท (หน่ึง
ในแปดส่วน) หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ36 และเป็นเรือนศตัรู (ก าลงันั้น) ย่อมอนัตรธานไป      
ดงันั้น ผูรู้้แจง้พึงกล่าวถึงบาปเคราะห์ไปในทางตรงกนัขา้ม || 64 || 
 
 
 

 
36พระเคราะห์ เข้าสู่ จุดอัสตะ หรือพระเคราะห์ดับแสง (อสฺต หรือ combust) คือ ดาว            

พระเคราะห์ท่ีโคจรเข้าใกล้พระอาทิตย์ ซ่ึงจะถูกแสงอาทิตย์ข่ม ท าให้แสงของตนเองหมดก าลังไป        
ทั้งน้ี ในต าราโหราศาสตร์ไทย พบว่ามีการใช้ค าว่า อษัฎงัคะ หรืออสัตางคต์ ดู รัตน์ นามสนธิ และ ศิวะ 
นามสนธิ, คู่ มือโหราศาสตร์ภารตะ  (พระนคร: ศิวาศรม , 2507), 6-7.; ศิวะ นามสนธิ , อธิบายศัพท์
โหราศาสตร์, 100. 
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อัธยายะที่ 47 
ประเภทของทศา 

 
ไมเตรยะ กล่าววา่ – 
ขา้แต่ท่านมหาฤษี ผูเ้ป่ียมไปดว้ยความกรุณา ท่านเป็นผูท่ี้มีความสามารถ พร้อมทั้งมี

ความเมตตา ทศาทั้งหลายนั้นมีก่ีประเภท ต่อจากน้ีขอท่านจงกล่าวถึงเร่ืองน้ีตามความเป็นจริงแก่
ขา้พเจา้ดว้ยเถิด  || 1 || 

ปราศระ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านมุนี ค  าถามของท่านน้ีเป็นส่ิงดีงามอันท าให้โลกน้ีมีความรุ่งเรือง ดังนั้ น    

นบัจากน้ีขา้พเจา้จะอธิบายถึงประเภทของทศาอนัมีเป็นจ านวนมาก || 2 || 
ทศาไดก้ล่าวกนัว่ามีหลากหลายประเภท แต่อย่างไรก็ตาม บณัฑิตทั้งหลายไดวิ้นิจฉัย

ไวว้า่มีดงัน้ี ทศา 120 ปี (วึโศตฺตรีทศา), ทศา 108 ปี (อษฺโฏตฺตรีทศา), ทศา 116 ปี (โษฑโศตฺตรีทศา), 
ทศา 112 ปี (ทฺวาทโศตฺตรีทศา), ทศา 105 ปี (ปญฺโจตฺตรีทศา), ทศา 100 ปี (ศตสมาทศา), ทศา 84 ปี 
(จตุรศีติทศา), ทศา 72 ปี (ทฺวิสปฺตติทศา), ทศา 60 ปี (ษษฺฏิทศา) และทศา 36 ปี (ษฏฺตฺรึศทฺวตฺสรา-
ทศา) ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ บูรพาจารยแ์ต่ปางก่อนเช่ือกนัวา่ทศาเหล่าน้ีอาศยัโดยนกัษตัร
ฤกษ ์|| 3-5 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ ทศามีช่ือว่า กาลทศา และจกัรทศา ส่วนทศาอีกอย่าง
หน่ึงท่ีน่ายกยอ่งในหมู่ทศาทั้งปวงมีช่ือวา่กาลจกัรทศา || 6 || 

ข้าแต่พรหมัน ผูมี้ปัญญาย่อมกล่าวถึงจรทศา, ทศาท่ีมีช่ือว่าสถิร, ทศาท่ีมีนามว่า               
เกนทระ, ทศาจากพระเคราะห์การกะ, พรหมเคราะห์ทศา, มณัฑูกทศา, ทศาท่ีมีนามว่าศูละ, ทศาท่ี
เกิดจากโยคารธะ และทฤคทศา || 7-8 || 

นอกจากนั้นยงัมีทศาท่ีมีช่ือวา่ตรีโกณ, ราศีทศา, ทศาท่ีมีช่ือวา่ปัญจสวระ, ทศาท่ีมีช่ือว่า
โยคินี, ปิณฑทศา, องัศทศา และทศาอ่ืน ๆ ท่ีไดบ้ญัญติัไว,้ ไนสรรคิกทศา, อษัฏวรรคทศา, สนธยา
ทศา, ทศาท่ีมีช่ือวา่ปาจกะ, ตาราทศา และทศาอ่ืน ๆ ทั้งปวงท่ีมิไดก้ล่าวถึง || 9-10 || 
 

(1. วิงโศตตรีทศา หรือ ทศา 120 ปี) 
เจา้แห่งทศามีนามว่า พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระราหู, พระพฤหัสบดี,      

พระเสาร์, พระพุธ, พระเกตุ และพระศุกร์ โดยเร่ิมนับจากกฤตติกานักษตัรฤกษ์เวียนไปสามรอบ      
|| 11 || 



  34 

คร้ันเม่ือนับจากกฤตติกานักษัตรฤกษ์จนถึงนักษัตรก าเนิด (ชนมนักษัตร) แล้ว            
พึงหารดว้ย 9 จ านวนเศษท่ีเหลือก็คือเจา้แห่งทศา ซ่ึงต่อแต่น้ีใหพ้ึงเขา้ใจวา่เป็นผูเ้ร่ิมเสวยทศา || 12 || 

ใน กรณี น้ี  อ ายุข อ งท ศา  คื อ  6, 10, 7, 18, 16, 19, 17, 7 แล ะ  20 ปี ต ามล าดับ                         
(พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระราหู, พระพฤหัสบดี, พระเสาร์, พระพุธ, พระเกตุ และ            
พระศุกร์ ตามล าดบั) || 13 || 

อายุบริบูรณ์ของวิงโศตตรีทศา (วึโศตฺตรีทศา) ยอมรับกันว่ามี 120 ปีบริบูรณ์ ให้น า
จ านวนอายุทศาของพระเคราะห์คูณดว้ยภยาตะ37 หารดว้ยภโภคะ38 ผลลพัธ์นั้นให้น าไปหักลบออก
จากจ านวนอายเุตม็ของทศานั้น จะเป็นช่วงอายท่ีุทศานั้นพึงเสวย (ไปจนส้ินทศา) (โภคฺย) || 14 || 
 

(2. อัษโฏตตรีทศา หรือ ทศา 108 ปี) 
ทศาท่ีมีช่ือว่าอัษโฏตตรีทศา (อษฺโฏตฺตรีทศา) อันเร่ิมนับจากอารทรานักษตัรฤกษ ์   

ย่อมถูกกล่าวถึงเม่ือราหูไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ39หรือตรีโกณ40จากเจ้าเรือนลคันา (ตนุลคัน์)       
แต่มิไดส้ถิตอยูร่่วมกบัลคันา || 15 || 

จากอารทรานักษตัรฤกษ์แบ่งเป็นกลุ่มส่ีนกัษตัร, สามนกัษตัร, ส่ีนกัษตัร, สามนกัษตัร
และซ ้ าดังน้ีไปอีกหน่ึงรอบ41 ทั้ งน้ี จากอารทรานักษัตรฤกษ์ (อารฺทฺรา) พึงนับไปยงัชนมจันทร์ 
(พระจนัทร์ก าเนิด) ตามล าดบันั้น || 16 || 

 
37ระยะทางท่ีพระจนัทร์โคจรผ่านมาแลว้ในนักษตัรก าเนิด (expired period) ดู Sanat Kumar 

Jain, Astrology: A Science of Myth (New Delhi: Atlantic, 2005), 109. 
38จ านวนความกวา้งทั้งส้ินของนักษตัรฤกษท่ี์พระจนัทร์ก าเนิดสถิตอยู่ (total period) ดู Dev 

Bhattacharyya, Way of the Native: Parashara's Hora Sastra (California: CreateSpace, 2015), 161.;  
39เกนทระ  (เก นฺ ทฺ ร ) คื อ  เรื อน ท่ี  1, 4, 7 และ  10 ดู  Anil Kumar Jain, A Text book of 

Astrology, 16th ed. (New Delhi: All India Federation of Astrologers' Societies, 2012), 39. 
40ตรีโกณ (ตฺริโกณ) คือ เรือนท่ี 1, 5 และ 9 ดู Ibid. 
41ดงันั้นนักษตัรฤกษ์ท่ีใช้ส าหรับอษัโฏตตรีทศาจะมีทั้งส้ิน 28 นักษตัรฤกษ์ โดยเพิ่มอภิชิต 

(อภิชิตฺ) นกัษตัรฤกษ์แทรกเขา้ไปท่ีบาทฤกษสุ์ดทา้ยของอุตตราษาฒานักษตัรฤกษ์ ไปจนสุดท่ี 4 ฆฏีแรก 
(หรือ 1/15) ของศรวณะนักษัตรฤกษ์ (เร่ิมต้นท่ี  6 องศา 40 ลิปดา ไปจนสุดท่ี 10 องศา 53 ลิปดา                            
20 ฟิลิปดาในราศีมกร) ดู Martin Pettau, “Constellations,” accessed December 11, 2016, http://www. 

saravali.de/articles/constellations.html. 
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ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระอาทิตย์, พระจันทร์, พระอังคาร, พระพุธ, พระเสาร์,             
พระพฤหัสบดี, พระราหู  และพระศุก ร์ พระเคราะห์ เหล่าน้ี เรียกว่าเจ้าแห่งทศาทั้ งหลาย                        
โดยปราศจากพระเกตุ || 17 || 

อายขุองทศาทั้งหลายท่ีสั่งสอนกนัมา ไล่เรียงตามล าดบัไปดงัน้ี 6, 15, 8, 17, 10, 19, 12 
และ 21 ปี (พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู และ
พระศุกร์ ตามล าดบั) || 18 || 

อตัราแห่งทศาอนัชาญฉลาดไดร้ะบุไวว้่า อายุทศาของบาปเคราะห์พึงแบ่งเป็นส่ีส่วน 
แต่ในทางกลบักนัอายทุศาของศุภเคราะห์พึงแบ่งเป็นสามส่วน || 19 || 

จากนั้ น ส่วนท่ีเสวยแล้ว และส่วนท่ีพึงเสวยนั้ น วิงโศตตรีทศาได้เสนอไว้แล้ว         
(โดยการค านวณ) จากภยาตะ และภโภคะ ซ่ึงเม่ือไดด้ าเนินการแลว้ผลลพัธ์ก็พึงแสดงออกมา || 20 || 

หากถือก าเนิดในข้างแรมช่วงเวลากลางวนั และก าเนิดในข้างขึ้นช่วงเวลากลางคืน 
กรณีน้ี อษัโฏตตรีทศายอ่มถูกน ามาใชใ้นการท านายผล || 21 || 
 

(3. โษฑโศตตรีทศา หรือทศา 116 ปี) 
ลัคนาสถิตอยู่ในโหรา42ของพระจันทร์ในข้างแรม และลัคนาสถิตอยู่ในโหราของ       

พระอาทิตยใ์นขา้งขึ้น พึงพิจารณาโษฑโศตตรีทศา (โษฑโศตฺตรีทศา) ส าหรับการท านายผล || 22 || 
จากปุษยนักษตัรฤกษ์จนถึงนักษตัรก าเนิด (ชนมนักษตัร) เม่ือนับแลว้ให้หารด้วย 8 

พระอาทิตย,์ พระองัคาร, พระพฤหัสบดี, พระผูเ้ช่ืองชา้ (พระเสาร์), พระเกตุ, พระจนัทร์, พระพุธ 
และพระผูเ้ป็นบุตรของภฤคุ (พระศุกร์) พระเคราะห์เหล่าน้ีโดยปราศจากพระราหู คือ บรรดา        
เจา้ทศาในทศา 116 ส าหรับอายุทศานั้นให้เพิ่มทีละหน่ึงปี เร่ิมจาก 11 ปี ไปจนถึง 18 ปี ไล่เรียงไป
ตามล าดบั || 23-24 || 
 

(4. ทวาทโศตตรีทศา หรือทศา 112 ปี) 
หากถือก าเนิดในนวางศข์องพระศุกร์ ทศาท่ีนิยมใช ้คือ ทวาทโศตตรีทศา (ทฺวาทโศตฺ-

ตรีทศา) เม่ือนับจากนักษัตรก าเนิดจนสุดท่ีเรวตีนักษตัรฤกษ์แล้ว พึงหารด้วย 8 เศษท่ีเหลือคือ        
เจา้ทศา || 25 || 

 
42โหรา คือ การแบ่งวรรคประเภทหน่ึงท่ีแบ่งราศีแต่ละราศีออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กนั โหรา

แรกของราศีเมษมีเจา้แห่งโหราคือพระอาทิตย,์ โหราท่ีสองของราศีเมษมีเจา้แห่งโหราคือพระจนัทร์, โหรา
แรกของราศีพฤษภมีเจา้แห่งโหราคือพระจันทร์, โหราท่ีสองของราศีพฤษภมีเจา้แห่งโหราคือพระอาทิตย ์
สลบักนัไปเช่นน้ีจนครบรอบจกัรราศี ดู Jain, A Text book of Astrology, 81, 83. 
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พระอาทิตย,์ พระพฤหัสบดี, พระเกตุ, พระพุธ, พระราหู, พระองัคาร, พระผูเ้ช่ืองช้า 
(พระเสาร์) และนิศากร (พระจนัทร์) คือ เจา้ทศาโดยปราศจากพระศุกร์ ทั้งน้ี อายุทศาเร่ิมจาก 7 ปี 
และเพิ่มขึ้นอีกทีละ 2 ปี (7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 และ 21 ปี ตามล าดบั) || 26 || 
 

(5. ปัญโจตตรีทศา หรือทศา 105 ปี) 
ปัญโจตตรีทศา (ปญฺโจตฺตรีทศา) หากภพตนุ (ภพท่ี 1) เป็นราศีกรกฎ และภพตนุใน             

ทวาทศางศะ (ทฺวาทศ าศ)43 ก็เป็นราศีกรกฎ ดงันั้น จากอนุราธานักษตัรฤกษจ์นถึงพระจนัทร์ก าเนิด 
(ชนมจนัทร์) คร้ันเม่ือนบัแลว้ พึงหารดว้ย 7 || 27 || 

ผูท่ี้มีความรู้เป็นอย่างดีพึงรู้ว่าเจ้าแห่งทศาทั้ง 7 คือ พระอาทิตย,์ พระพุธ, พระผูเ้ป็น
บุตรของพระอาทิตย ์(พระเสาร์), พระองัคาร, พระผูเ้ป็นบุตรของภฤคุ (พระศุกร์), พระผูมี้กระต่าย 
(พระจนัทร์) และพระพฤหสับดี นั้นไดม้าจากเศษท่ีเหลือจากการหาร ไล่เรียงไปตามล าดบั || 28 || 

ตั้งแต่พระอาทิตยไ์ล่เรียงไปตามล าดับพระเคราะห์ พึงรู้ว่าอายุของพระเคราะห์ทั้ง 7 
นั้นจะเพิ่มขึ้นทีละหน่ึงไปจนถึง 18 ปี (12, 13, 14, 15, 16, 17 และ 18 ปี ตามล าดับ) แต่ปราศจาก
พระเคราะห์ตมสัทั้งสอง (พระราหู และพระเกตุ) || 29 || 
 

(6. ศตาพทิกาทศา หรือทศา 100 ปี) 
หากลัคนาไปสถิตอยู่ในต าแหน่งวรโคตตมะ (วรฺโคตฺตม ไทยนิยมเรียก วรโคตร) 44       

ให้พึงพิจารณาถึงศตาพทิกาทศา (ศตาพฺทิกาทศา) ทั้ งน้ี พึงนับจากเรวตีนักษตัรฤกษ์ไปจนสุดท่ี
นกัษตัรก าเนิด (ชนมนกัษตัร) แลว้พึงหารดว้ย 7 || 30 || 

ทศาท่ีมีนามว่าทศา 100 ปี (ศตสมาทศา) พึงรู้ว่าในเศษท่ีเหลือจากการหารนั้นเร่ิมจาก
พระอาทิตย ์อนัมีพระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระผูเ้ป็นบุตรของภฤคุ (พระศุกร์), พระผูเ้ป็นบุตรของ
พระจนัทร์ (พระพุธ), พระพฤหัสบดี, พระองัคาร และพระผูเ้คล่ือนไปอย่างเช่ืองช้า (พระเสาร์)          
|| 31 || 

 
43ทวาทศางศะ คือ การแบ่งวรรคประเภทหน่ึงท่ีแบ่งราศีแต่ละราศีออกเป็น 12 ส่วนเท่า ๆ กนั 

โดยมีขนาดส่วนละ 2 องศา 30 ลิปดา (คล้ายคลึงกับการแบ่งนวางศ์ ตรียางศ์) ส าหรับการวางต าแหน่ง   
พระเคราะห์ลงในทวาทศางศจกัรนั้น หากเป็นราศีเมษ ทวาทศางศะแรกก็จะเป็นราศีเมษไล่เรียงไปจนครบ 
12 ทวาทศางศะ แต่หากเป็นราศีพฤษภ ทวาทศางศะแรกก็จะเป็นราศีพฤษภเช่นกัน เป็นอย่างน้ีทุกราศี        
ดู Ibid., 81, 96. 

44ลัคนาหรือพระเคราะห์ใด ๆ ท่ีสถิตอยู่ในราศีเดียวกันทั้ งในราศีจักรและนวางศ์จักร ดู         
K.S. Charak, Yogas in Astrology, 2nd ed. (Delhi: Uma, 1999), 25. 
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บรรดาผูมี้ปัญญาทั้งหลายพึงรู้อยู่เสมอว่า เจา้แห่งทศาเหล่าน้ี มีอาย ุ5, 5, 10, 10, 20, 20 
และ 30 ปี ไล่เรียงไปตามล าดบั || 32 || 
 

(7. จตุรศีติทศา หรือทศา 84 ปี) 
หากเจา้เรือนภพกมัมะสถิตอยู่ในภพกมัมะ พึงรู้ว่าตอ้งเป็นจตุรศีติทศา (จตุรฺศีติทศา)  

เม่ือนบัจากสวาตินกัษตัรฤกษจ์นถึงนกัษตัรก าเนิด (ชนมนกัษตัร) แลว้ พึงหารดว้ย 7 || 33 || 
จากเศษท่ี เหลือจากการหาร บรรดาเจ้าแห่งทศา คือ พระอาทิตย์, พระจันทร์,                   

พระองัคาร, พระพุธ, พระพฤหสับดี พระศุกร์ และพระเสาร์ ตามล าดบั ซ่ึงเจา้ทศาเหล่าน้ีกล่าวกนัว่า
มีอาย ุ12 ปี || 34 || 
 

(8. ทวิสัปตติสมาทศา หรือทศา 72 ปี) 
พึงนับจากมูละนักษตัรฤกษ์จนสุดท่ีนักษตัรก าเนิด (ชนมนักษตัร) แลว้พึงหารด้วย 8   

เศษท่ีเหลือคือเจา้แห่งทศาทั้ง 8 อนัมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้ ไล่เรียงไปตามล าดบั || 35 || 
บรรดาพระเคราะห์ทั้งปวงยกเวน้พระเกตุมีอาย ุ9 ปี หากเจา้เรือนลคันาสถิตอยู่ในภพท่ี 

7 หรือเม่ือเจา้เรือนท่ี 7 สถิตอยู่ร่วมกบัลคันา ให้พึงพิจารณาทศา 72 ปีน้ี (ทวิสปฺตติสมาทศา) ทั้งน้ี 
อายท่ีุเสวยผา่นไปแลว้ (ภุกฺต) และอายท่ีุพึงเสวย (โภคฺย) นั้นก็เป็นเช่นเดียวกบัทศา 120 ปี || 36-37 || 
 

(9. ษัษฏิสมาทศา หรือทศา 60 ปี) 
หากพระอาทิตยส์ถิตอยู่ในเรือนลคันา พึงพิจารณาถึงษษัฏิทศา (ษษฺฏิทศา หรือทศา    

60 ปี) จากอศัวินีนักษตัรฤกษป์ระกอบไปดว้ยสามฤกษ ์และประกอบไปดว้ยส่ีฤกษ ์อย่างน้ีเร่ือยไป
จนส้ินสุดท่ีเรวตีนกัษตัรฤกษ ์|| 38 || 

พระพฤหัสบดี, พระอาทิตย ์และพระองัคาร มีอายุทศา 10 ปี ส่วนพระจนัทร์, พระพุธ, 
พระศุกร์, พระเสาร์ และพระราหู มีอายทุศา 6 ปี || 39 || 
 

(10. ษัฏตริงศัทวัตสราทศา หรือทศา 36 ปี) 
คร้ันนบัจากศรวณะนกัษตัรฤกษจ์นถึงนกัษตัรก าเนิดแลว้ พึงหารดว้ย 8 เศษท่ีเหลือจาก

การหาร คือ เจ้าแห่งทศาอันได้แก่ พระจันทร์, พระอาทิตย์, พระผู ้เป็นอาจารย์แห่งทวยเทพ              
(พระพฤหัสบดี), พระองัคาร, พระพุธ, พระผูเ้ป็นบุตรของพระอาทิตย ์(พระเสาร์), พระศุกร์ และ
พระราหู ไล่เรียงไปตามล าดบั ส่วนอายุของเจา้ทศานั้นพึงรู้ว่าเร่ิมตน้ท่ี 1 ปี (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ          
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8 ปี ตามล าดับ) ทั้ งน้ี หากลคันาสถิตอยู่ในโหราของพระอาทิตยเ์ม่ือก าเนิดในเวลากลางวนั และ         
หากลคันาสถิตอยูใ่นโหราของพระจนัทร์เม่ือก าเนิดในเวลากลางคืน || 40-41 || 
 

(11. กาลทศา) 
เวลา 5 ฆฏี45 ก่อนและหลงัการอสัดงของคร่ึงวงกลมสุริยะ อีกทั้ง เวลา 5 ฆฏี ก่อนและ

หลงัการอุทยัของคร่ึงวงกลมสุริยะ เช่นนั้น จากทั้งสองกรณีน้ียามสนธยาจะกินเวลาถึง 10 ฆฏี || 42 || 
และยามสนธยาทั้งสองช่วงนั้นไดรั้บการยอมรับว่ามี (ทั้งส้ิน) 20 ฆฏี ทั้งน้ี 20 ฆฏีของ

ช่วงเวลากลางวนัมีช่ือว่า ปูรณะ (ปูรฺณ) และ 20 ฆฏีของช่วงเวลากลางคืนมีช่ือว่า มุคธะ (มุคฺธ) 
นอกจากน้ีเวลา 10 ฆฏียามสนธยาในช่วงเวลาอาทิตยอุ์ทยันั้นเรียกว่า ขณัฑะ (ขณฺฑ) และเวลา 10 
ฆฏียามสนธยาในช่วงเวลาอาทิตยอ์สัดงนั้นเรียกวา่ สุธา (สุธา) ทั้งน้ี ฆฏีท่ีมีนามวา่ปูรณะและมุคธะ
นั้น ใหคู้ณดว้ย 2 แลว้หารดว้ย 15 || 43-45 || 

ดงันั้น นาฑี (ฆฏี) ของขณัฑะและสุธา คูณดว้ย 4 แลว้หารดว้ย 15 ผลลพัธ์ของการหาร 
คือ อตัราอายุเร่ิมตน้ของผูอ้าศยัอยู่บนทอ้งฟ้าอนัมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้ (พระอาทิตยไ์ล่เรียงไปจนถึง
พระเกตุตามล าดบั) || 46 || 

โดยให้เร่ิมคูณด้วย 1 และเพิ่มขึ้นไปทีละ 1 ตามล าดับของพระเคราะห์ ทศาก าเนิดน้ี     
มีนามว่ากาลทศา ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นทศาของพระเคราะห์ทั้ง 9 อนัมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้    
|| 47 || 
 

(12. จักรทศา (จกฺรทศา)) 
จักรทศาได้ก าหนดไว้ว่า (หากถือก าเนิด) เวลากลางคืนเร่ิมจากต าแหน่งลัคนา,          

(หากถือก าเนิด) เวลากลางวนัเร่ิมจากราศีของเจา้เรือนลคันา ส่วน (การถือก าเนิด) ในยามสนธยาเร่ิม
จากภพกฎุมพะ || 48 || 

เหล่ามุนีทั้งหลายไดก้ล่าวไวว้่าอายุทศาของบรรดาราศีทั้งหลายท่ีสถิตอยู่ในนภาจกัร
นั้น แต่ละราศีมีอาย ุ10 ปี ไล่เรียงไปตามล าดบั || 49 || 
 
 
 
 

 
451 ฆฏี เท่ากบั 24 นาที ดู P.V.R. Naraimha Rao, Vedic Astrology: An Integrated Approach 

(n.p., 2000), 47. 
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(13. กาลจักรทศา) 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ ขา้พเจา้จะกล่าวถึงกาลจกัรทศา (กาลจกฺรทศา) ของเหล่ามนุษย์

ทั้งหลาย ซ่ึงในสมยัโบราณกาล พระปินากิน (พระผูมี้ธนูปินากะ เป็นอีกพระนามหน่ึงของพระศิวะ) 
ไดก้ล่าวแก่พระแม่ปารวตีดว้ยพระองคเ์อง || 50 || 

คร้ันได้แสดงถึงเน้ือหาสาระนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็จะกล่าวถึงความเป็นศุภมงคลและ        
ไม่เป็นศุภมงคลของบรรดามนุษยท์ั้งหลายอนัเป็นผลมาจากพลงัของทศานั้น ขอท่านจงรับฟังเถิด 
มนุษยน์ั้นก็ยอ่มสามารถท่ีจะรับรู้ได ้|| 51 || 

พึงขีดแบ่งภาคจกัรทั้งในแนวนอนและแนวตั้งออกเป็น 12 ช่องเท่า ๆ กนั ซ่ึงพึงเป็น
บรรดาเรือนภพทั้ ง 12 โดยแบ่งเป็นสองแบบ คือ สวยะ (สวฺย ด้านซ้าย) และอปสวยะ (อปสวฺย 
ดา้นขวา) || 52 || 

ในช่องท่ีสอง พึงก าหนดบรรดาราศีทั้งหลายลงไปอนัมีราศีเมษเป็นตน้ ทั้งน้ี กาลจกัร  
มีทั้งส้ิน 12 ราศี || 53 || 

จ านวน 3 นักษตัรฤกษ์อันมีอัศวินีนักษตัรฤกษ์เป็นต้นก าหนดให้ด าเนินไปในทาง      
สวยะจกัร และจ านวน 3 นักษตัรฤกษ์อนัมีโรหิณีนักษตัรฤกษ์เป็นตน้ก าหนดให้ด าเนินไปในทาง
อปสวยะจกัร46 || 54 || 

 
46การแบ่งนักษตัรฤกษอ์อกเป็นสวยะจกัร และอปสวยะจกัรนั้น ก าหนดให้แบ่งกลุ่มนกัษตัร

ฤกษ ์กลุ่มละ 3 นกัษตัรไล่เรียงไปตามล าดบั โดยกลุ่มของนกัษตัรอศัวินีอนัเป็นกลุ่มแรกนั้นเป็นสวยะจกัร 
และกลุ่มท่ี 2 อนัมีนกัษตัรโรหิณีเป็นสมาชิกจดัเป็นอปสวยะจกัร สลบักนัไปดงัน้ีจนครบ ดงันั้น สวยะจกัร
จึงมีทั้งส้ิน 15 นักษตัรฤกษ์ ไดแ้ก่ 1. อศัวินี 2. ภรณี 3. กฤตติกา 4. ปุนรรวสุ 5. ปุษยะ (ปุษฺย ไทยนิยมใช ้
บุษยะ, บุษย,์ ปุษยะ, ปุสสะ)  6. อาศเลษา 7. หัสตะ 8. จิตรา (จิตฺรา ไทยนิยมใช้ จิตระ, จิตรา) 9. สวาติ      
10. มูละ  11. ปู รวาษาฒ า (ปู รฺวาษาฒา ไทยนิยมใช้  ปุ รพษาฒ , บุ รพอาษาฒ , บุพพาสาฬหะ )                                   
12. อุตตราษาฒา (อุตฺตราษาฒา ไทยนิยมใช ้อุตราษาฒ, อุตตรอาษาฒ, อุตตราสาฬหะ) 13. ปูรวภาทรปทา 
14. อุตตรภาทรปทา (อุตฺตรภาทฺรปทา ไทยนิยมใช ้อุตรภทัรบท, อุตตรภทัรบท, อุตรภทัทะ) และ 15. เรวตี 
ส่วนอปสวยะจกัร มีทั้งส้ิน 12 นกัษตัรฤกษ ์ไดแ้ก่ 1. โรหิณี 2. มฤคศิระ (มฺฤคศิร หรือ มฺฤคศิรสฺ ไทยนิยม
ใช้ มฤคศิระ, มฤคเศียร, มิคสิระ) 3. อารทรา (อารฺทฺรา) 4. มฆา (มฆา ไทยนิยมใช้ มฆะ, มฆา, มาฆะ)  
5. ปูรวผลัคุนี (ปูรฺวผลฺคุนี ไทยนิยมใช ้บุรพผลคุนี, ปุรพผลคุนี, ปุพพผลคุนี) 6. อุตตรผลัคุนี (อุตฺตรผลฺคุนี 
ไทยนิยมใช ้อุตรผลคุนี, อุตตรผลคุนี) 7. วิศาขา (วิศาขา ไทยนิยมใช ้วิศาขา, วิสาขะ) 8. อนุราธา (อนุราธา 
ไทยนิยมใช้ อนุราธ, อนุราธะ, อนุราธา) 9. เชยษฐา (เชฺยษฺ า ไทยนิยมใช้ เชษฐะ, เชษฐา) 10. ศรวณะ 
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นกัษตัรฤกษอ์นัมีนามว่าอศัวินี (อศฺวินี ไทยนิยมใช ้อศัวินี, อสัสนี), ปุนรรวสุ (ปุนรฺวสุ 
ไทยนิยมใช้ ปุนัพสุ, ปุนัพพสู ), หัสตะ (หสฺต ไทยนิยมใช้ หัสต, หัสตะ, หัฏฐะ), มูละ (มูล              
ไทยนิยมใช้ มูล, มูละ, มูลา), ปูรวภาทรปทา (ปู รฺวภาทฺรปทา ไทยนิยมใช้ บุรพภัทรบท,                 
ปุพพภทัทะ), กฤตติกา (กฺฤตฺติกา ไทยนิยมใช ้กฤติกา, กฤตติกา, กตัติกา), สวาติ (สฺวาติ ไทยนิยมใช ้
สวาดิ, สวาตี, สวสัติ), อาศเลษา (อาเศฺลษา ไทยนิยมใช้ อาศเลษา, อสิเลสะ) และเรวตี (เรวตี              
ไทยนิยมใช้ เรวดี) พึงเป็นจุดแบ่งภาคจกัรตามประเภทของนักษตัร ซ่ึงบรรดานักษตัรฤกษ์เหล่าน้ี
เป็นสวยะนกัษตัร ทั้งน้ี ใหพ้ึงสังเกตบาทฤกษข์องทศาไดใ้นอศัวินีนกัษตัรฤกษเ์ป็นตน้ || 55-56 || 

ดูก่อนท่านผูบ้  าเพ็ญพรตเป็นอย่างดี เทหะ (ร่างกาย) และชีวะ (ชีวิต) ในบรรดาบาท
ฤกษ์ทั้ งหลายนั้ นเป็นเช่นไร บัดน้ีข้าพเจ้าจะกล่าวถึงคุณลักษณะของทั้ งสองนั้นอย่างละเอียด         
ขอท่านจงฟังเถิด || 57 || 

ในบาทแรกของอัศวิ นีนักษัตรฤกษ์  ราศี เมษ คือ เทหะ ส่วนราศีธนู  คือ ชีวะ                     
ทั้งน้ี ตั้งแต่ราศีเมษไปจนสุดท่ีราศีธนู47 เจา้เรือนราศี คือ เจา้แห่งทศา || 58 || 

ในบาทท่ีสอง (ของอศัวินีนกัษตัรฤกษ)์ ราศีมกร คือ เทหะ ส่วนราศีมิถุน คือ ชีวะ ทั้งน้ี 
จากราศีมกรจนสุดท่ีราศีมิถุน48 เจา้เรือนราศี คือ เจา้แห่งทศา  || 59 || 

ดูก่อนท่านมุนี ในบาทท่ีสาม ของนักษัตรฤกษ์ทั้ ง 1049 นับแต่อัศวินีนักษัตรฤกษ ์       
เป็นต้น ราศีพฤษภ คือ เทหะ ส่วนราศีมิถุน คือ ชีวะ เจ้าเรือนราศี 2, 1, 12, 11, 10, 9, 1, 2 และ 3        
(ราศีพฤษภ, เมษ, มีน, กุมภ,์ มกร, ธนู, เมษ, พฤษภ และมิถุน) เป็นเจา้ทศาตามล าดบั 

อีกทั้ง ในบาทท่ีส่ีของนกัษตัรฤกษท์ั้ง 10 นบัแต่อศัวินีฤกษเ์ป็นตน้ ราศีกรกฎ คือ เทหะ 
ส่วนราศีมีน คือ ชีวะ ดูก่อนท่านไมเตรยะ เจา้เรือนราศีทั้ง 9 อนัไดแ้ก่ราศีกรกฎเป็นตน้50 ดงัน้ีพึงรู้ว่า
ยอ่มเป็นเจา้แห่งทศาทั้ง 9 อยา่งไม่ตอ้งสงสัย || 60-62 || 

 

(ศฺรวณ ไทยนิยมใช้ ศรวณะ, ศระวณ, สาวนะ) 11. ธนิษฐา (ธนิษฺ า ไทยนิยมใช้ ธนิษฐะ, ธนิษฐา) และ  
12. ศตภิษชั (ศตภิษชฺ ไทยนิยมใช ้ศตภิษชั, สตภิสชะ) 

47กลุ่มสวยะเรียงล าดบัราศีท่ีเป็นเจา้ทศาในแต่ละบาทฤกษ์ ดงัน้ี เมษ, พฤษภ, มิถุน, กรกฎ, 
สิงห์, กนัย,์ ตุล, พิจิก, ธนู, มกร, กุมภ์, มีน, พิจิก, ตุล, กันย,์ กรกฎ, สิงห์, มิถุน, พฤษภ, เมษ, มีน, กุมภ์, 
มกร และธนู ส่วนกลุ่มอปสวยะก็เรียงยอ้นกลบัไปในทางตรงขา้ม 

48อนัไดแ้ก่ ราศีมกร, กุมภ,์ มีน, พิจิก, ตุล, กนัย,์ กรกฎ, สิงห์ และมิถุน ตามล าดบั 
49นักษัตรฤกษ์ทั้ ง 10 หมายถึง อศัวินี, ปุนรรวสุ, หัสตะ, มูละ, ปูรวภาทรปทา, กฤตติกา, 

อาศเลษา, สวาติ, อุตตราษาฒา และเรวตี ซ่ึงนกัษตัรทั้ง 10 น้ีมีเจา้เรือนราศีเป็นเช่นเดียวกบันกัษตัรอศัวินี 
50อนัไดแ้ก่ ราศีกรกฎ, สิงห์, กนัย,์ ตุล, พิจิก, ธนู, มกร, กุมภ ์และมีน ตามล าดบั 
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ภรณี, ปุษยะ, จิตรา, ปูรวาษาฒา และอุตตรภาทรปทานกัษตัรฤกษ ์นกัษตัรฤกษท์ั้ง 5 น้ี    
พึงกระท าเหมือนในภรณีนกัษตัรฤกษเ์ป็นตน้ || 63 || 

ในบาทแรกของภรณีนกัษตัรฤกษ ์ราศีพิจิก คือ เทหะ ส่วนราศีมีน คือ ชีวะ เจา้ทศา คือ
ราศี  8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1 และ 12 (ราศีพิจิก, ตุล, กันย์, กรกฎ, สิงห์, มิถุน, พฤษภ, เมษ และมีน)         
|| 64 || 

ในบาทท่ีสองของภรณีนกัษตัรฤกษ ์ราศีกุมภ ์คือ เทหะ ส่วนราศีกนัย ์คือ ชีวะ เจา้ทศา
คือ ราศี 11, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (ราศีกุมภ์, มกร, ธนู, เมษ, พฤษภ, มิถุน, กรกฎ, สิงห์ และ
กนัย)์ || 65 || 

ในบาทท่ีสามของภรณีนักษตัรฤกษ์ ราศีตุล คือ เทหะ ส่วนราศีกันย ์คือ ชีวะ เจา้ทศา 
คือราศี 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 7 และ 6 (ราศีตุล, พิจิก, ธนู, มกร, กุมภ,์ มีน, พิจิก, ตุล และกนัย)์ || 66 || 

ในบาทท่ีส่ี กล่าวกนัว่า ราศีกรกฎ คือ เทหะ ส่วนราศีธนู คือ ชีวะ เจา้ทศา คือ ราศี 4, 5, 
3, 2, 1, 12, 11, 10 และ 9 (ราศีกรกฎ, สิ งห์ , มิถุน , พฤษภ, เมษ , มีน , กุมภ์ , มกร และธนู )                
บรรดาเจา้ทศาเหล่าน้ี คือ สวยะ และต่อไปจะเป็นเจา้ทศาของอปสวยะ || 67 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ ตามท่ีในกาลก่อนพึงขีดแบ่งภาคจกัรออกเป็น 12 ส่วน         
ในช่องท่ีสอง พึงจดบนัทึกลงไปโดยเร่ิมจากราศีพิจิกยอ้นราศีกลบัไป || 68 || 

นักษตัรฤกษ์ทั้ งส่ี คือ โรหิณี, มฆา, วิศาขา และศรวณะ เป็นอปสวยะนักษัตรฤกษ ์       
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ || 69 || 

เทหะ และชีวะ ของบรรดานักษตัรทั้งหลายท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น ให้พึงเขา้ใจว่าเป็น
เช่นเดียวกับโรหิณีนักษัตรฤกษ์ ทั้ งน้ี ในบาทแรกของโรหิณีนักษัตรฤกษ์ ราศีกรกฎ คือ เทหะ      
ส่วนราศีธนู คือ ชีวะ เจา้ทศาคือราศี 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 และ 4 (ราศีธนู, มกร, กุมภ์, มีน, เมษ, 
พฤษภ, มิถุน, สิงห์ และกรกฎ) 

ในบาทท่ีสองของโรหิณีนกัษตัรฤกษ ์ราศีตุล คือ เทหะ ส่วนราศีกนัย ์คือ ชีวะ เจา้ทศา
คือ ราศี 6, 7, 8, 12, 11, 10, 9, 8 และ 7 (ราศีกนัย,์ ตุล, พิจิก, มีน, กุมภ,์ มกร, ธนู, พิจิก และตุล) 

ในบาทท่ีสามของโรหิณีนักษัตรฤกษ์ ราศีกุมภ์ คือ เทหะ ส่วนราศีกันย์ คือ ชีวะ           
เจา้ทศาคือราศี 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 10 และ 11 (ราศีกนัย,์ สิงห์, กรกฎ, มิถุน, พฤษภ, เมษ, ธนู, มกร 
และกุมภ)์ 

ในบาทสุดทา้ย (บาทท่ีส่ี) ของโรหิณีนักษตัรฤกษ์ ราศีพิจิก แสดงเป็น เทหะ ส่วนราศี
มีน แสดงเป็น ชีวะ เจา้ทศาคือราศี 12, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7 และ 8 (ราศีมีน, เมษ, พฤษภ, มิถุน, สิงห์, 
กรกฎ, กนัย,์ ตุล และพิจิก) || 70-73 || 
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นักษตัรฤกษ์ทั้ ง 8 อนัได้แก่ มฤคศิระ, อารทรา, ปูรวผลัคุนี, อุตตรผลัคุนี, อนุราธา, 
เชยษฐา, ธนิษฐา และศตภิษชันกัษตัรฤกษ ์บรรดาผูมี้ปัญญาทั้งหลายพึงรู้ว่าเป็นเหมือนกบัมฤคศิระ
นกัษตัรฤกษ ์เรียงไปตามล าดบั || 74 || 

ดูก่อนท่านมุนี ราศีกรกฎ คือ เทหะ ส่วนราศีมีน คือ ชีวะ ในบาทแรกของมฤคศิระ
นักษัตรฤกษ์ ทั้ งน้ี  เจ้าทศาทั้ งปวง คือ เจ้าเรือนราศีเร่ิมตั้ งแต่ราศีมีนไปจนสุดท่ีราศีกรกฎ                     
โดยยอ้นราศีไปในทางตรงขา้ม51 || 75 || 

ราศีพฤษภ คือ เทหะ ส่วนราศีมิถุน คือ ชีวะ ในบาทท่ีสองของมฤคศิระนักษตัรฤกษ ์
เจ้าทศา คือ ราศี 3, 2, 1, 9, 10, 11, 12, 1 และ 2 (ราศีมิถุน, พฤษภ, เมษ, ธนู, มกร, กุมภ์, มีน, เมษ 
และพฤษภ) || 76 || 

ราศีมกร คือ เทหะ ส่วนราศีมิถุน คือ ชีวะ ในบาทท่ีสามของมฤคศิระนักษตัรฤกษ ์     
เจา้ทศา คือ ราศี 3, 5, 4, 6, 7, 8, 12, 11 และ 10 (ราศีมิถุน, สิงห์, กรกฎ, กนัย,์ ตุล, พิจิก, มีน, กุมภ ์
และมกร) || 77 || 

ราศีเมษ คือ เทหะ ส่วนราศีธนู คือ ชีวะ ในบาทท่ีส่ีของมฤคศิระนักษตัรฤกษ์ ทั้ งน้ี     
เจา้ทศา คือ เจา้เรือนราศีเร่ิมตน้ท่ีราศีธนูไปจนสุดท่ีราศีเมษ52 โดยยอ้นราศีไปในทางตรงขา้ม || 78 || 

ปราศระ กล่าววา่ – 
ดงันั้น ส่ิงใดท่ีพระอิศวรได้กล่าวแก่พระแม่ปารวตีในกาลก่อน ในบดัน้ี เทหะ, ชีวะ 

และบรรดาทศาทั้งหลาย ขา้พเจา้ก็ไดก้ล่าวไปหมดแลว้ || 79 || 
ไมเตรยะ กล่าววา่ – 
ขา้แต่ท่านผูเ้ป็นใหญ่ ดว้ยความเมตตา ขอท่านจงกล่าวแก่ขา้พเจา้ ถึงกฎแห่งการเร่ิมตน้

อายขุองเหล่าทศา ทั้งอายท่ีุเสวยผา่นไปแลว้ (ภุกฺต) และอายท่ีุพึงเสวย (โภคฺย) เป็นตน้ || 80 || 
ปราศระ กล่าววา่ – 
อายุทศาของพระเคราะห์อนัมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้พึงเป็น 5, 21, 7, 9, 10, 16 และ 4 ปี 

ตามอ านาจของเจา้เรือนราศีนั้น || 81 || 
ในช่วงเวลาก าเนิดของมนุษยห์รือช่วงเวลาประสงคเ์ป็นองัศะใด จ านวนปีของเหล่าราศี

ทั้ง 9 นั้นก็จะเป็นส่ิงท่ีบอกอายขุยั || 82 || 
หากเป็นองัศะแรกพึงมีอายุบริบูรณ์ องัศะตรงกลางพึงมีอายุเพียงคร่ึงหน่ึง ส่วนองัศะ

สุดท้ายพึงเป็นความเลวร้ายประดุจความตาย ส่ิงเหล่าน้ี เป็นการพิจารณาของเหล่าบัณฑิต 
อ่ืน ๆ || 83 || 

 
51ไดแ้ก่ ราศีมีน, กุมภ,์ มกร, ธนู, พิจิก, ตุล, กนัย,์ สิงห์ และกรกฎ 
52ไดแ้ก่ ราศีธนู, พิจิก, ตุล, กนัย,์ สิงห์, กรกฎ, มิถุน, พฤษภ และเมษ 
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คร้ันรู้หลักเกณฑ์ท่ีถูกต้องแล้ว ผูมี้ปัญญาพึงค านวณหาอังศะแห่งราศี ซ่ึงต่อไปน้ี
ขา้พเจา้จะกล่าวถึงกลวิธีเหล่านั้นไปตามล าดบั || 84 || 

จ านวนนกัษตัรทั้งหลายท่ีเคล่ือนผ่านไปแลว้หารดว้ยสาม แลว้น าเศษท่ีเหลือคูณดว้ยส่ี 
จากนั้นบวกดว้ยบาทฤกษท่ี์อยูใ่นปัจจุบนั ดงัน้ี พึงเป็นองัศะของเหล่าราศี || 85 || 

ราศีเมษ, ราศีพฤษภ, ราศีมิถุน และราศีกรกฎ กล่าวกนัว่ามีอายุ 100, 85, 83 และ 86 ปี 
(ตามล าดบั) ในตรีโกณราศีนั้นก็มีอายเุป็นเช่นเดียวกนัน้ีแล53 || 86 || 

นักษตัรก าเนิดพึงอยู่ในบาทฤกษ์ใดก็ตาม อายุทศานั้นพึงคูณด้วยฆฏีและปละท่ีล่วง
ผา่นไปแลว้ จากนั้นหารดว้ย 15 || 87 || 

ผลลัพธ์ คือ อายุท่ีเสวยผ่านไปแลว้ (ภุกฺต) จากนั้นส่วนท่ีพึงเสวย (โภคฺย) พึงท าให้
ส าเร็จเช่นเดียวกบัวิงโศตตรีทศา ส่วนมหาทศานั้นพึงมีอยู ่9 ราศี || 88 || 

เม่ือพระจันทร์เสวยนวางศ์ใด ให้น าส่วนท่ีเสวยไปแล้วนั้นคูณกับอายุของตนเอง 
จากนั้นหารด้วย 200 ผลลพัธ์ให้พึงเขา้ใจว่าเป็นอายุท่ีเสวยผ่านไปแลว้ (ภุกฺต) ในส่วนถดัไปนั้น     
ใหพ้ึงเขา้ใจวา่เป็นอายท่ีุพึงเสวย (โภคฺย) || 89 || 

องัศะแรกในนักษตัรท่ีมีช่ือว่าสวยะ บณัฑิตทั้งหลายกล่าวกนัว่าเป็นเทหะ ส่วนองัศะ
สุดทา้ยเป็นชีวะ ส าหรับอปสวยะนกัษตัรพึงเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม || 90 || 

ดูก่อนท่านมุนี ในสวยะนักษัตรเร่ิมต้นด้วยเทหะ ส่วนอปสวยะเร่ิมต้นด้วยชีวะ         
คร้ันเม่ือค านวณแลว้ ผูมี้ปัญญาพึงกล่าวถึงผลนั้นไปตามน้ี || 91 || 

การเคล่ือนไป (คติ) ของเหล่าราศีทั้ งหลายในกาลจกัรทศากล่าวกันว่ามี 3 ชนิด คือ  
มีช่ือว่า มัณฑูกี (มณฺฑูกี คือ กบ), มรรกฏี (มรฺกฏี คือ ลิง) และสิงหาวโลกนะ (สึหาวโลกน คือ  
การจอ้งมองของสิงห์) || 92 || 

การเคล่ือนไปแบบกระโดดขา้มราศี กล่าวกนัว่าเป็นมาณฑูกี และการเคล่ือนถอยหลงั 
เช่ือกนัว่ามีช่ือว่ามรรกฏี และการเคล่ือนไปจากราศีท่ี 5 ไปราศีท่ี 9 (ราศีท่ีเป็น 5 และเป็น 9 แก่กนั) 
เช่ือกนัวา่เป็นสิงหาวโลกนะ || 93 || 

มาณฑูกี ไดรั้บการอธิบายไวว้่า (เป็นการเคล่ือนไป) จากราศีกนัยไ์ปสู่ราศีกรกฎ และ
จากราศีสิงห์ไปสู่ราศีมิถุน ส่วนการเคล่ือนไปแบบมรรกฏี คือ (การเคล่ือนไป) จากราศีสิงห์ไปสู่ราศี
กรกฎ ส าหรับการเคล่ือนไปแบบสิงหาวโลกนะ คือ (การเคล่ือนไป) จากราศีมีนไปราศีพิจิก และ
จากราศีธนูไปราศีเมษ อน่ึง คร้ันรู้แจง้ถึงส่ิงทั้งหมดนั้นแลว้ จึงพึงกล่าวถึงผลแห่งทศานั้น || 94-95 || 

 
53ราศีเมษ, สิงห์ และธนู มีอายุ 100 ปี ; ราศีพฤษภ, กนัย ์และมกร มีอาย ุ85 ปี ; ราศีมิถุน, ตุล 

และกุมภ ์มีอาย ุ83 ปี ; ราศีกรกฎ, พิจิก และมีน มีอาย ุ86 ปี 
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หากเป็นการเคล่ือนไปแบบมาณฑูกีในสวยะจกัร ให้ระลึกไวว้่าจะมีความทุกขท์รมาน
ในหมู่ญาติพี่นอ้ง หรือบิดามารดาพึงมีภยนัตรายจากอาวุธ ไฟ ความเจ็บไข ้(โรคชวร) โจรผูร้้าย และ     
ยาพิษ || 96 || 

ในกรณีท่ีเคล่ือนจากราศีสิงห์ไปสู่ราศีมิถุน นกัปราชญพ์ึงก าหนดว่าเป็นความตายของ
มารดาหรือของตนเอง, มีภยัจากพระราชา หรือมีภยัจากโรคสันนิบาต || 97 || 

หากเป็นการเคล่ือนไปแบบมรรกฏีในสวยะจักร บรรดาทรัพย์สมบัติและปศุสัตว์
ทั้งหลายพึงเกิดความพินาศ อีกทั้งบิดาหรือผูท่ี้เป็นดัง่บิดาพึงถึงแก่ความตาย และเกิดความเฉ่ือยชา    
|| 98 || 

หากเป็นการเคล่ือนไปแบบสิงหาวโลกนะในสวยะจักร (พึงมี) ภัยจากสัตว์ร้าย,      
ความทุกขร้์อนของญาติพี่นอ้ง, ความวินาศในมิตรภาพของผองเพื่อน, การตกลงไปในบ่อน ้ า หรือ
การตกจากยวดยานพาหนะ, ภัยจากไฟ ยาพิษ และอาวุธ, การประกอบพิธีสนานไม่ส าเร็จ และ         
มีโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียนพึงเกิดขึ้นแก่เหล่ามนุษยท์ั้งหลาย || 99-100 || 

หากเป็นการเคล่ือนไปแบบมาณฑูกีในอปสวยะจกัร พึงแสดงถึงความทุกข์ร้อนของ
ภรรยาและบุตรเป็นอาทิ, ภยัจากสัตวร้์าย, ความพินาศเสียหายของท่ีพกัอาศยั และการเจ็บไข ้(เป็น
โรคชวร) || 101 || 

หากเป็นการเคล่ือนไปแบบมรรกฏี (ในอปสวยะจกัร) พึงเกิดภยัจากน ้ า, พลดัพรากจาก
ท่ีอยูอ่าศยั, ความพิโรธของพระราชา, ความตายของบิดา และการพเนจรในป่าเขา || 102 || 

หากเป็นการเคล่ือนไปแบบสิงหาวโลกนะในอปสวยะจกัร ย่อมพลดัพรากจากท่ีอยู่
อาศยั อีกทั้งบิดาของตนหรือผูท่ี้เป็นเหมือนบิดานั้นยอ่มถึงแก่ความตาย || 103 || 

หากราศีมีนเคล่ือนไปสู่ราศีพิจิก ย่อมเป็นโรคชวร54อย่างไม่ตอ้งสงสัย หากราศีกนัย์
เคล่ือนไปสู่ราศีกรกฎ ยอ่มเกิดความวินาศของเครือญาติและพี่นอ้ง || 104 || 

 
54ชวร คือ อาการไข ้ซ่ึงสามารถแบ่งย่อยออกไดอี้กหลายประเภท ดงั เช่นคมัภีร์จรกสังหิตา 

ได้แบ่งประเภทของโรคชวรตามสมุฏฐานแห่งการเกิดโรคไว ้8 ประเภท คือ 1. วาตะ 2. ปิตตะ 3. กผะ       
4. วาตปิตตะ 5. วาตกผะ 6. ปิตตกผะ 7. สันนิบาต (วาตะ ปิตตะ และกผะร่วมกนั) และ 8. อาคนัตุ (อาคนฺตุ 
คือจากปัจจยัภายนอก) ส่วนคมัภีร์ตกัศิลาซ่ึงเป็นต าราแพทยแ์ผนไทย ไดจ้ าแนกไวด้งัน้ี 1. ไขพ้ิษไขก้าฬ     
มี 21 จ าพวก 2. ไขร้ากสาด (ไขก้าฬ) มี 9 จ าพวก 3. ไขป้ระดง (ไขก้าฬแทรกไขพ้ิษ) มี 8 จ าพวก 4. ไขก้าฬ 
มี 10 จ าพวก 5. ฝีกาฬ (เกิดในไข้พิษ) มี 10 จ าพวก 6. ไข้ประโดง (ไข้กาฬ) มี  4 จ าพวก 7. ฝีกาฬ                         
มี 6 จ าพวก 8. ไขค้ดไขแ้หงน มี 2 จ าพวก 9. ไขห้วดั มี 2 จ าพวก 10. ไขก้ าเดา มี 2 จ าพวก และ 11. ไขส้าม
ฤดู มี 3 จ าพวก ดู สันติสุข โสภณสิริ, เวชกรรมไทยเบื้องต้น (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, 2554), 13.; 
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หากราศีสิงห์เคล่ือนไปสู่ราศีมิถุน บรรดาสตรีทั้ งหลายพึงเจ็บป่วยอย่างแน่นอน        
หากราศีกรกฎเคล่ือนไปสู่ราศีสิงห์ ยอ่มเกิดความตายขึ้นแก่ชนทั้งหลาย || 105 || 

หากราศีธนูเคล่ือนไปสู่ราศีเมษ พึงรู้ว่าจะเกิดความตายของบิดาและญาติพี่น้อง            
นอกจากน้ี การสถิตร่วมกันของบาปเคราะห์พึงแสดงถึงภยนัตราย ส่วนการสถิตร่วมกันของ          
ศุภเคราะห์พึงแสดงถึงผลดี || 106 || 

ผลท่ีเป็นศุภมงคลและไม่เป็นศุภมงคลของกาลจกัรทศานั้น พึงกล่าวมาจากการแบ่งทิศ
ของราศีและพระเคราะห์ อนัมีทิศบูรพา (ทิศตะวนัออก) เป็นตน้ || 107 || 

ดูก่อนท่านมุนี ทั้ งน้ี ในเร่ืองของอายุทศาก็ได้แสดงแก่บรรดามนุษย์ทั้ งปวงแล้ว          
ซ่ึงผลนั้นพึงเกิดขึ้นเน่ืองมาจากการแบ่งทิศ || 108 || 

หากราศีกนัยเ์คล่ือนไปสู่ราศีกรกฎ เม่ือไปอยู่ในทิศบูรพา (ทิศตะวนัออก) จะเกิดผลอนั
ยิง่ใหญ่ คร้ันไปอยูใ่นทิศอุดร (ทิศเหนือ) จะเป็นหนทางแห่งความสุขเกษม || 109 || 

หากราศีสิงห์เคล่ือนไปสู่ราศีมิถุน พึงละเวน้การไปยงัทิศบูรพา (ทิศตะวนัออก) และ      
เม่ือเสร็จส้ินการงานในทิศหรดี (ทิศตะวนัตกเฉียงใต)้ จะบงัเกิดความสุข || 110 || 

หากราศีกรกฎเคล่ือนไปสู่ราศีสิงห์ เม่ือไปในทิศทกัษิณ (ทิศใต)้ การงานพึงเสียหาย 
คร้ันเม่ืออาศยัอยูใ่นทิศทกัษิณ (ทิศใต)้ อยูแ่ลว้ พึงเดินทางไปสู่ทิศประจิม (ทิศตะวนัตก) || 111 || 

หากราศีมีนเคล่ือนไปสู่ราศีพิจิก เม่ือไปในทิศอุดร (ทิศเหนือ) พึงเกิดความทุกข์
ยากล าบาก และหากราศีธนูเคล่ือนไปสู่ราศีมกร ก็พึงเกิดความทุกข์ยากล าบากอย่างมิตอ้งสงสัย        
|| 112 || 

หากราศีธนูเคล่ือนไปสู่ราศีเมษพึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และความตายของญาติพี่น้อง  
หากเคล่ือนไปสู่ราศีพิจิกพึงบงัเกิดความสุข, ความส าเร็จ และไดภ้รรยา (คู่ครอง) || 113 || 

หากราศีสิงห์เคล่ือนไปสู่ราศีกรกฎ บรรดาผูมี้ปัญญาทั้ งหลายพึงละเวน้การไปยงั       
ทิศประจิม (ทิศตะวนัตก) หากมีศุภเคราะห์ร่วมโยคย่อมแสดงถึงผลอนัเป็นศุภมงคล แต่หากมี         
บาปเคราะห์ร่วมโยคยอ่มแสดงถึงผลท่ีไม่เป็นศุภมงคล || 114 || 

หาก (เกิดใน) อังศะราศีเมษพึงเป็นโจร และนักรบ, หากเป็นอังศะราศีพฤษภ  
พึงไดรั้บความมัง่คัง่, หากเป็นองัศะราศีมิถุนพึงเพียบพร้อมไปดว้ยความรู้, หากเป็นองัศะราศีกรกฎ
พึงเป็นพระราชา || 115 || 

 

Agniveśa, Caraka Saṃhitā, trans. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash, vol. 2  ( Varanasi: 
Chaokhambha Press, 2010), 17. 
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หากเป็นองัศะราศีสิงห์พึงเป็นผูท่ี้พระราชาพึงเคารพ, หากเป็นองัศะราศีกันยพ์ึงเป็น  
ผูเ้ฉลียวฉลาด, หากเป็นอังศะราศีตุลพึงเป็นราชมนตรี, หากเป็นอังศะราศีพิจิกพึงเป็นผูย้ากไร้  
|| 116 || 

หากเป็นอังศะราศีธนูพึงเป็นผู ้ประกอบไปด้วยความรู้, หากเป็นอังศะราศีมกร  
พึงเป็นผูท้  าบาป, หากเป็นองัศะราศีกุมภ์พึงเป็นพ่อคา้ และหากเป็นองัศะราศีมีนพึงเป็นผูมี้ความ
ร ่ารวย || 117 || 

เทหะ หรือชีวะ เม่ือร่วมโยคกบัพระอาทิตย,์ พระราหู, พระองัคาร หรือพระเสาร์ เพียง
ดวงใดดวงหน่ึง ก็ย่อมได้รับความตาย หากร่วมโยคกันหลายดวงแลว้นั้นจะกล่าวอะไรไปได้อีก        
|| 118 || 

เม่ือเทหะสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ ย่อมระลึกถึงโรคภยั และเม่ือชีวะสถิตร่วมกบับาป
เคราะห์ ย่อมระลึกถึงภยัอนัน่าหวาดกลวัยิ่ง ทั้งน้ีหากบาปเคราะห์สถิตร่วมกนัสองดวงจะแสดงถึง
ความทุกขร์ะทม และโรคภยัไขเ้จ็บ หากบาปเคราะห์สถิตร่วมกนัสามดวงจะแสดงถึงความตายโดย
ไม่คาดคิด || 119 || 

หากบาปเคราะห์ร่วมกนัส่ีดวงพึงเป็นความตาย โดยปราศจากความสงสัยใด ๆ ทั้งส้ิน 
ทั้งน้ี หากเม่ือใดก็ตามทั้งเทหะและชีวะสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ แน่นอนว่าพึงบงัเกิดภยัจากการถูก
โจรผูร้้ายท าร้าย หรือพึงบงัเกิดความตายเน่ืองจากพระราชา  

หาก (บาปเคราะห์นั้ น) เป็นพระอาทิตย์ ย่อมเกิดภัยจากไฟ, หากเป็นจันทร์แรม             
ยอ่มเกิดภยัจากน ้า || 120-121 || 

หากเป็นพระอังคารย่อมถูกท าร้ายด้วยอาวุธ, หากเป็นพระพุธย่อมบังเกิดโรคลม 
(วาตะ) หากเป็นพระเสาร์ย่อมบังเกิดโรคคุลมะ (คุลฺม) 55 และหากเป็นพระราหู และพระเกตุ         
ยอ่มเป็นภยัจากยาพิษ || 122 || 

 
55แพทยแ์ผนไทยเรียกว่าโรคคุละมะ เป็นโรคลมท่ีท าให้เป็นกอ้นเป็นดานในช่องทอ้งและอก

ตามต าแหน่งต่าง ๆ ซ่ึงคมัภีร์มัญชุสาระวิเชียรในการแพทย์แผนไทยได้จ าแนกไว ้10 ประการ ได้แก่          
1. ทกัษณะคุละมะ คือ อาการลมเป็นกอ้นเป็นดานตั้งอยูเ่บ้ืองขวาของนาภี 2. วามะกะคุละมะ คือ อาการลม
เป็นกอ้นเป็นดานตั้งอยู่เบ้ืองซ้ายของนาภี 3. โลหะคุละมะ คือ อาการลมเป็นกอ้นเป็นดานตั้งอยู่เบ้ืองต ่า
ของนาภี 4. กูปะคุละมะ คือ อาการลมเป็นกอ้นเป็นดานตั้งอยู่เบ้ืองบนของนาภี 5. เสลศามะกะคุละมะ คือ 
อาการลมเป็นกอ้นเป็นดานตั้งอยู่ในอุระประเทศ 6. กฤตคุละมะ คือ อาการลมเป็นกอ้นเป็นดานตั้งอยู่ใน
ล าไส้ เบ้ืองต ่าของนาภี มีเสมหะกระจายออกเป็นอนัมาก 7. ปิตตะคุละมะ คือ อาการลมเป็นกอ้นเป็นดาน
ตั้งอยู่อุระ มีน ้ าดีซึมอยู่เป็นอนัมาก 8. รัตตะคุละมะ คือ อาการลมเป็นกอ้นเป็นดานตั้งอยู่หน้าขา มีโลหิต
แตกออกมา 9. ทัษฐะคุละมะ คือ อาการลมเป็นก้อนเป็นดานตั้ งแอบก้อนลมวามะกะคุละมะอยู ่ 
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หากพระพุธ, พระพฤหัสบดี หรือพระศุกร์ ไปสถิตอยู่ในเทหะหรือชีวะอย่างใดอย่าง
หน่ึง ย่อมมอบความสุขสบาย และความส าเร็จ หากสถิตอยู่ทั้งในเทหะและชีวะย่อมขจดัทุกขโ์ศก 
และโรคภยัทั้งปวง || 123 || 

ทั้งน้ี หากมีศุภเคราะห์หรือบาปเคราะห์สถิตร่วมดว้ยย่อมแสดงถึงผลอนัเป็นศุภมงคล
หรือไม่เป็นศุภมงคล หากมีศุภเคราะห์และบาปเคราะห์สถิตร่วมกนัพึงกล่าวว่าเป็นผลท่ีผสมผสาน
กนั (ระหวา่งผลดีและผลร้าย) โดยมิตอ้งสงสัยในเร่ืองใดเลย || 124 || 

เทหะและชีวะหากไปสถิตอยู่ท่ามกลางทศาท่ีเป็นเรือนของบาปเคราะห์ย่อมเกิดความ   
ทุกขเ์ขญ็ หากไปสถิตอยู่ในทศาท่ีเป็นเรือนของศุภเคราะห์ย่อมบงัเกิดผลอนัเป็นศุภมงคล โดยมิตอ้ง
สงสัย || 125 || 

ศุภเคราะห์ และบาปเคราะห์ ไปสถิตอยู่ในทศาของบาปราศี และศุภราศี ตามล าดบัน้ี 
(ดาวศุภเคราะห์ไปสถิตอยู่ในทศาของบาปราศี และดาวบาปเคราะห์ไปสถิตอยู่ในทศาของศุภราศี)                   
เหล่าปัญญาชนพึงรู้วา่เจา้ชะตาจะไดรั้บผลอนัผสมผสาน || 126 || 

ในช่วงท่ีมนุษย์ทั้ งหลายถือก าเนิด ในกาลจักรทศาราศีใดพึงเป็นท่ีสถิตของลัคนา  
ความสุขสบายและการปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บพึงเป็นของราศีนั้น || 127 || 

หากภพตนุเป็นศุภราศีพึงบงัเกิดความสุขอนับริบูรณ์ หากเป็นบาปราศีพึงเป็นบงัเกิด
โรคภยัไขเ้จ็บ หากสถิตร่วมกบัพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์พึงเป็นพระราชาผูท่ี้ไดรั้บการยกย่อง
นบัถือจากชาวโลก || 128 || 

หากเป็นราศีของภพกฎุมพะ ผลของจกัรทศา คือ การได้รับอาหารท่ีดี, ได้รับทรัพย ์   
อีกทั้งภรรยาและบุตรมีความสุข || 129 || 

หากเป็นศุภราศี พึงพูดจาคล่องแคล่ว, มีความรู้อนัจริงแท ้และได้สมาคมกับบรรดา
นกัปราชญ ์แต่หากเป็นบาปราศีผลนั้นพึงเป็นในทางตรงกนัขา้ม || 130 || 

 

10. ประวาตะคุละมะ คือ อาการลมเป็นกอ้นเป็นดานตั้งแอบกอ้นลมทกัษณะคุละมะอยู ่ทั้งน้ี ดาน หมายถึง 
อาการแข็งเป็นแผ่นทั้ งท้อง ซ่ึงมักเป็นบริเวณรอบสะดือ ส่วนคัมภีร์จรกสังหิตา ได้จ าแนกโรคคุลมะ
ออกเป็น 5 จ าพวก ตามสมุฏฐานแห่งการเกิดโรค ไดแ้ก่ วาตคุลมะ, ปิตตคุลมะ, กผคุลมะ, สันนิบาตคุลมะ 
และรักตคุลมะ ดู สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผน
ไทย (นนทบุรี: สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข, 2558), 40.; สันติสุข โสภณสิริ, เวชกรรมไทยเบ้ืองต้น, 28.; Agniveśa, Caraka 

Saṃhitā, trans. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash, vol. 1 (Varanasi: Chaokhambha Press, 

2010), 351. 
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หากเป็นราศีของภพสหัชชะ ผลของจกัรทศา คือ ความสุขจากพี่น้อง, ความกลา้หาญ, 
ความแน่วแน่ และมีความสุขอยา่งยิง่ยวด || 131 || 

หากเป็นศุภราศี จะไดรั้บเคร่ืองประดบัทอง, ไดรั้บเส้ือผา้ท่ีงดงาม และไดรั้บเกียรติจาก
พระราชา แต่หากเป็นบาปราศี ผลนั้นยอ่มเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม || 132 || 

หากจักรทศาของราศีใด ๆ นั้ นเป็นภพท่ี 4 (ภพพันธุ) พึงมีสุขภาพแข็งแรง, ได้รับ
ทรัพยสิ์นเงินทอง, ญาติพี่นอ้งมีความสุขสบายเป็นพิเศษ, || 133 || 

มีความสุขสบายจากเส้ือผ้าและยานพาหนะท่ีงดงาม ทั้ งย ังมีความสุขสบายจาก           
ราชบลัลงัก์ ผืนดิน และบา้นเรือน ทั้งน้ี หากเป็นศุภราศีพึงรู้ว่าเป็นผลดี แต่หากเป็นบาปราศีพึงรู้ว่า
ยอ่มเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม || 134 || 

หากจกัรทศาของราศีใด ๆ นั้นเป็นภพปุตตะ พึงบงัเกิดความสุขจากภรรยา ราชบลัลงัก ์
บุตร มิตร และร่างกาย, || 135 || 

บังเกิดการเพิ่มพูนของความรู้อันจริงแท้ เกียรติยศ สติปัญญา ความแน่วแน่ และ     
ความเขม้แข็ง ทั้งน้ี หากเป็นศุภราศีย่อมเกิดผลดีทั้งปวง แต่หากเป็นบาปราศีก็ย่อมเป็นไปในทาง
ตรงกนัขา้ม || 136 || 

หากจักรทศาของราศีใด ๆ นั้นเป็นภพอริ พึงบังเกิดภัยท่ีร้ายแรงยิ่งอันเน่ืองมาจาก
พระราชา ไฟ ยาพิษ อาวุธ และโจร, || 137 || 

บงัเกิดโรคปาณฑุ (ปาณฺฑุ)56, โรคคุลมะ และโรคประเมหะ (ปฺรเมห)57 ทั้งน้ีหากเป็น
บาปราศีพึงเกิดผลดงัน้ีแล แต่หากเป็นศุภราศีพึงเกิดทั้งผลทั้งท่ีเป็นศุภมงคลและไม่เป็นศุภมงคล           
|| 138 || 

 
56โรคดีซ่าน ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้4 ประเภทตามสมุฏฐานแห่งการเกิดโรค คือ 1. วาตะ            

2. ปิตตะ 3. กผะ และ 4. ตรีโทษ (ธาตุทั้ งสามประชุมกัน) ดู Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna, ed., An 

English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 3 (Culcutta: Bharat Mihir Press, 1916), 269. 
57โรคเก่ียวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ซ่ึงคัมภีร์จรกสังหิตาแบ่งออกเป็น 20 จ าพวก คือ  

โรคประเมหะท่ีเกิดจากกผะสมุฏฐาน 10 จ าพวก ได้แก่ อุทกเมหะ ภาวะปัสสาวะมีน ้ ามาก (hydruria),               
อิกษุวาลิการสเมหะ (อิกฺษุวาลิการสเมห) ภาวะมีน ้ าตาลกลูโคสในปัสสาวะ (glycosuria), สานทรเมหะ 
(สานฺทฺรเมห) ภาวะปัสสาวะขาวขุ่นเหมือนน ้ านม เป็นปัสสาวะท่ีมีน ้ าเหลืองหรือไขมนัปน (chyluria),           
สานทรประสาทเมหะ (สานฺทฺรปฺรสาทเมห) ภาวะปัสสาวะแยกเป็นชั้นขุ่นและชั้นใส (belluria), ศุกลเมหะ 
(ศุกฺลเมห) ปัสสาวะมีสีขาว, ศุกรเมหะ (ศุกฺรเมห) ปัสสาวะมีน ้ าอสุจิ (spermaturia), ศีตเมหะ ภาวะ
ปัสสาวะมีฟอตเฟสมาก (phosphaturia) ซ่ึงปัสสาวะจะเยน็มาก, สิกตาเมหะ (สิกตาเมห) น่ิว (graveluria), 
ศไนรเมหะ (ศไนรฺเมห) ปัสสาวะออกช้า, อาลาลเมหะ (อาลาลเมห) ปัสสาวะเป็นหนอง (pyuria); โรคท่ี
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หากจกัรทศาของราศีใด ๆ นั้นเป็นภพปัตนิ พึงไดแ้ต่งงานในช่วงน้ี, มีความสุขจากการ
ไดรั้บสตรีและบุตรเป็นตน้, || 139 || 

ได้รับเกียรติยศอนัหาท่ีเปรียบไม่ได้ อีกทั้งยงัได้รับโค ธัญพืช ทรัพยสิ์น และเส้ือผา้       
อนังดงาม ทั้งน้ี หากเป็นศุภราศียอ่มเกิดผลอนับริบูรณ์ แต่หากเป็นบาปราศีย่อมเกิดผลเพียงคร่ึงหน่ึง      
|| 140 || 

หากจกัรทศาของราศีใด ๆ นั้นเป็นภพมรณะ พึงท านายว่าในช่วงน้ีจะมีความทุกข์อนั
เน่ืองมาจากความพินาศของญาติพี่นอ้ง ทรัพยสิ์น และท่ีอยูอ่าศยั, || 141 || 

บังเกิดภยนัตรายจากศัตรู, ไม่ปรารถนาอาหาร และยากจนขัดสน ทั้ งน้ี หากเป็น       
บาปราศียอ่มแสดงถึงผลทั้งปวงน้ี แต่หากเป็นศุภราศียอ่มแสดงผลเพียงคร่ึงหน่ึง || 142 || 

หากจักรทศาของราศีใด ๆ นั้ นเป็นภพศุภะ ในช่วงน้ีพึงมีความสุขจากภรรยา บุตร 
อาคารบา้นเรือน การเก็บเก่ียวผลผลิต และทรัพยส์มบติั, || 143 || 

มีความยินดีในการท าความดี, มีคุณธรรมเพิ่มพูนขึ้น และไดก้ารสมาคมกบัคนดี ทั้งน้ี 
หากเป็นศุภราศียอ่มเกิดผลอนับริบูรณ์ แต่หากเป็นบาปราศียอ่มเกิดผลเพียงคร่ึงหน่ึง || 144 || 

 

เกิดจากปิตตะสมุฏฐาน 6 จ าพวก ไดแ้ก่ กษารเมหะ (กฺษารเมห) ปัสสาวะมีความเป็นด่างสูง (alkalinuria), 
กาลเมหะ (กาลเมห) ปัสสาวะสีด า (mulanuria), นีลเมหะ (นีลเมห) ปัสสาวะสีน ้ าเงิน (indigouria),                        
รักตเมหะ (รกฺตเมห) ปัสสาวะเป็นเลือด (hematuria), มัญชิษฐาเมหะ (มญฺชิษฺ าเมห) ภาวะปัสสาวะมี
ฮีโมโกลบิน (haemoglobinuria), หริทราเมหะ (หริทฺราเมห) ภาวะปัสสาวะมียูโรบิลินสูง (urobilinuria); 
และโรคท่ีเกิดจากวาตะสมุฏฐาน 4 จ าพวก ได้แก่ วสาเมหะ (วสาเมห) ภาวะปัสสาวะมีไขมนั (lipuria),    
มชัชาเมหะ (มชฺชาเมห) ปัสสาวะมีไข่ขาวหรือโปรตีน (myelo-uria), หัสติเมหะ (หสฺติเมห) โรคเบาจืด 
(diabetes insipidus), มธุกเมหะ (มธุเมห) โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ทั้ งน้ี การแพทย์แผนไทย
เรียกว่าโรคปะระเมหะ ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 20 จ าพวกเช่นกัน ได้แก่ 1. สันฑฆาต 4 จ าพวก เป็นความ
ผิดปรกติของโลหิตทั้งชายและหญิง 2. องคสูตร 4 จ าพวก เป็นความผิดปรกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
และอวยัวะสืบพนัธ์ุของชาย 3. ช ้ าร่ัว 4 จ าพวก เป็นโรคเฉพาะสตรี ท าให้กลั้นปัสสาวะไม่ได ้และมีการ
ขบัถ่ายของเสียออกมาจากมดลูกและช่องคลอดออกมาอยูเ่ร่ือย ๆ 4. อุปทม 4 จ าพวก เกิดขึ้นไดท้ั้งชาย และ
หญิง เป็นความผิดปรกติท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์  3 จ าพวก และเกิดจากน่ิวอีก 1 จ าพวก 5. ไส้ด้วน 
 4 จ าพวก เป็นโรคท่ีเกิดขึ้นกบัองคชาต อนัเน่ืองมาจากการส าส่อนทางเพศ ดู เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ, กุสุมา 
ศรียากูล และ กญัจนา ดีวิเศษ, “โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวยัวะสืบพนัธ์ุ,” ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาเวชกรรมแผนไทย หน่วยที่ 9-15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2556), 94-95.; Agniveśa, Caraka Saṃhitā, vol. 2, 

57-63. 
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หากจกัรทศาของราศีใด ๆ นั้นเป็นภพกัมมะ ในช่วงน้ีพึงมีความสุขจากภรรยาและ  
บุตร, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, มีความยิง่ใหญ่, || 145 || 

ได้ประกอบคุณงามความดี, ประสบความส าเร็จ, มีพลังอ านาจเพิ่มมากขึ้ น และ             
มีสังคมท่ี ดี ทั้ งน้ี  หากเป็นศุภราศีย่อมเกิดผลอันบริบูรณ์  แต่หากเป็นบาปราศีย่อมเกิดผล                
เพียงคร่ึงหน่ึง || 146 || 

หากจกัรทศาของราศีใด ๆ นั้นเป็นภพท่ี 11 (ภพลาภะ) พึงมีความสุขอนัเน่ืองมาจาก
ภรรยา บุตร ญาติพี่นอ้ง ทรัพย ์และเส้ือผา้ || 147 || 

มีสุขภาพแข็งแรง, มีเกียรติยศท่ีมาจากพระราชา และได้สมาคมกับเหล่าคนดี ทั้ งน้ี   
หากเป็นศุภราศียอ่มเกิดผลอนับริบูรณ์ แต่หากเป็นบาปราศีพึงรู้วา่ยอ่มเกิดผลเพียงเลก็นอ้ย || 148 || 

หากจกัรทศาของราศีใด ๆ นั้นเป็นภพวินาศ พึงบงัเกิดความทุกขท์รมานภายในร่างกาย, 
ละทิ้งบา้นเรือน, ความพยายามอุตสาหะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์, || 149 || 

เกิดความเกียจคร้าน, ความยากจน, ท าการงานท่ีไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์, เกิดความ
ผิดพลาด และความพินาศล่มจม ทั้งน้ี หากเป็นบาปราศีย่อมเกิดผลอนับริบูรณ์ แต่หากเป็นศุภราศี
นั้นยอ่มเกิดผลนอ้ยกวา่ || 150 || 
 

(14. จรทศา) 
ตั้งแต่ลคันาไปจนถึงภพวินาศของบรรดาราศีทั้งหลายนั้น มีช่ือวา่ จรทศา (ส าหรับอายุ

ทศานั้น) เหล่าผูรู้้ทั้งหลายไดน้บัจากเรือนภพเร่ือยไปจนถึงเจา้เรือนภพ || 151 || 
ส าหรับการค านวณอายุทศา พึงรู้ว่าหากเป็นบทคี่ให้นับไปตามล าดบัราศี แต่หากเป็น

บทคู่ใหน้บัไปในทางตรงกนัขา้ม อน่ึง บทนั้นจะมีสามราศีโดยเร่ิมจากราศีเมษเป็นตน้ไป58 || 152 || 
ดูก่อนท่านมุนี เจ้าเรือนราศีพิจิกทั้ งสองนั้ นเช่ือกันว่าเป็นพระอังคารและพระเกตุ             

ส าหรับเจา้เรือนของราศีกุมภท์ั้งสองนั้นกล่าวกนัวา่เป็นพระเสาร์และพระราหู || 153 || 
บัดน้ีข้าพเจ้าจะกล่าวถึงกฎแห่งทศาของราศีทั้ งคู่ ซ่ึงมี เจ้าเรือนราศีสองดวงนั้ น        

(ราศีพิจิก และราศีกุมภ)์ หากเจา้เรือนราศีทั้งสองสถิตอยู่ร่วมกนัในราศีของตนเอง (เกษตร) เม่ือนั้น 
(อายุทศา) คือ 12 ปี ส่วนในกรณีอ่ืน ๆ ให้เร่ิมตน้อายุ 1 ปีนบัจากจุดน้ีเป็นตน้ไป59 (จนถึงเจา้เรือน) 

 
58บทคี่ ไดแ้ก่ ราศีเมษ, พฤษภ, มิถุน, ตุล, พิจิก และธนู ส่วนบทคู่ ได้แก่ ราศีกรกฎ, สิงห์, 

กันย์, มกร, กุมภ์ และมีน ดู ไชมินิ, คัมภีร์ไชมินิสูตร, แปลโดย รัตน์ นามสนธิ และ ศิวะ นามสนธิ  
(พระนคร: เกษมบรรณกิจ, 2514), 470-471. 

59ให้เร่ิมนับอายุทศาปีท่ี 1 จากราศีถัดไปจนกระทั่งถึงราศีท่ีพระเคราะห์เจ้าเรือนสถิตอยู ่    
นบัไดจ้ านวนเท่าไหร่นัน่คืออายทุศาส าหรับกรณีน้ี 
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หากเจา้เรือนราศีดวงหน่ึงสถิตอยู่ในต าแหน่งเกษตรของตน แต่เจา้เรือนราศีอีกดวงหน่ึงไปสถิตอยู ่
ณ ราศีอ่ืน ใหพ้ิจารณาทศาจากเจา้เรือนราศีท่ีไปสถิตยงัราศีอ่ืนนั้นแล 

หากเจา้เรือนราศีทั้งสองไปอยูใ่นราศีอ่ืน (ท่ีไม่ใช่เกษตร) เจา้เรือนราศีท่ีจะพิจารณานั้น
พึงเป็นเจ้าเรือนราศีท่ีมีก าลัง (มากกว่า) เหล่าผูมี้ปัญญาได้พิจารณาทศาจากเจ้าเรือนราศีนั้ นไป
ตามล าดบัราศีหรือในทางตรงขา้ม ในการตดัสินก าลงันั้น (เจา้เรือนราศี) ท่ีมีพระเคราะห์สถิตอยูด่ว้ย
ยอ่มมีก าลงั (มากกวา่) (เจา้เรือนราศี) ท่ีไม่มีพระเคราะห์ || 154-157 || 

หากเจ้าการราศีทั้งสองมีพระเคราะห์สถิตอยู่ พึงรู้ว่าเป็นเจ้าการราศีท่ีมีพระเคราะห์
มากกว่าย่อมมีก าลงั (มากกว่า) หากพระเคราะห์ร่วมกุมอยู่มีจ านวนเท่ากนั การตดัสินก าลงัย่อมมา
จากก าลงัแห่งราศี || 158 || 

จรราศี, สถิรราศี และทวนัทวะราศี (ทฺวนฺทฺว ไทยใช้ค  าว่า อุภยราศี) พึงรู้ว่ามีก าลัง      
ไล่เรียงกันไปตามล าดับเสมอ60 หากราศีทั้งสองมีก าลงัเท่ากัน ในกรณีน้ีราศีท่ีมีอายุทศามากกว่า          
ยอ่มมีก าลงั (มากกวา่) || 159 || 

หากพระเคราะห์ดวงหน่ึงมีต าแหน่งอุจจ์ของตน และพระเคราะห์ดวงอ่ืนไปสถิตอยู ่    
ณ ต าแหน่งอ่ืน ๆ ให้ละทิ้งราศีอ่ืน ๆ ไปเสีย แลว้พึงเลือกราศีอันเป็นท่ีสถิตของพระเคราะห์ท่ีมี
ต าแหน่งอุจจน์ั้น || 160 || 

หากปรากฏพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์พึงเพิ่มอายุเขา้ไปในราศีนั้นอีกหน่ึงปี แต่หาก
พระเคราะห์มีต าแหน่งนิจพึงหกัอายอุอกไปเสียหน่ึงปี || 161 || 

ทั้งน้ี หลงัจากพิจารณาส่ิงทั้งปวงน้ีเป็นอยา่งดีแลว้พึงกล่าวถึงผลแห่งทศา 
หากภพศุภะ (ภพท่ี 9) จากลคันาอยู่ในบทคี่หรือบทคู่ ผูมี้ปัญญาทั้งหลายพึงรู้อยู่เสมอ

วา่ทศาอนัมีนามวา่จรทศานั้น จากภพตนุยอ่ม (นบั) ไปตามล าดบัราศีหรือยอ้นจกัรราศี || 162 || 
 

(15. สถิรทศา) 
ปราศระกล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านมุนี บดัน้ีขา้พเจา้จะอธิบายถึงทศาท่ีมีนามว่าสถิรทศา (สฺถิรทศา) ในราศีเช่น

จรราศี ฯลฯ61 มีอายทุศาคือ 7, 8 และ 9 ปี เรียงไปตามล าดบั || 163 || 

 
60ทวนัทวะราศีมีก าลงัมากกวา่สถิรราศี และสถิรราศีมีก าลงัมากกวา่จรราศี 
61หมายถึง จรราศี, สถิรราศี และทวนัทวะราศี ทั้งน้ี จรราศี ไดแ้ก่ ราศีเมษ, กรกฎ, ตุล และ

มกร สถิรราศี ไดแ้ก่ ราศีพฤษภ, สิงห์, พิจิก และกุมภ์ ส่วนทวนัทวะราศี หรืออุภยราศี ไดแ้ก่ ราศีมิถุน, 
กนัย,์ ธนู และมีน ดู Jain, A Text book of Astrology, 34. 
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ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ ดว้ยอายุทศาท่ีคงท่ี (สถิร) ทศาน้ีจึงมีนามว่าสถิรทศา 
ทศาย่อมเผาไหมไ้ปจากราศีท่ีพรหมเคราะห์สถิตอยู่ หากเป็นบทคี่ย่อมด าเนินไปตามล าดับราศี      
แต่หากเป็นบทคู่ยอ่มยอ้นจกัรราศี || 164 || 
 ไมเตรยะ กล่าววา่ – 
 ข้าแต่ท่านผูป้ระเสริฐ บัดน้ีอันพรหมเคราะห์ใดท่ีท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่ามีอยู ่      
ดว้ยความเมตตา ท่านควรอธิบายอย่างชดัเจนถึงลกัษณะของพรหมเคราะห์นั้นแก่ขา้พเจา้ดว้ยเถิด       
|| 165 || 
 ปราศระ กล่าววา่ – 
 ลัคนาหรือภพท่ี 7 ท่ีใดท่ี มีก าลัง (มากกว่า) หากเจ้าเรือนอริ, มรณะ และวินาศ            
(จากลคันาหรือภพท่ี 7 ท่ีมีก าลงัมากกวา่) ดวงใดท่ีมีก าลงั (มากกวา่) ไปสถิตอยูใ่นราศีคี่ และสถิตอยู่
ในราศีเบ้ืองหลงั62 (ของลคันาหรือภพท่ี 7 ท่ีมีก าลงัมากกวา่นั้น) ยอ่มเป็นพรหมเคราะห์63  
 หรือเจา้เรือนมรณะจากพระเคราะห์การกะ (อาตมการกะ)64 หรือพระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่
ในภพมรณะ (จากอาตมการกะนั้น) ยอ่มเป็นพรหมเคราะห์ และหากพระเคราะห์ตมสั (พระราหูและ

 
62ราศีเบ้ืองหลัง (ปฺฤษฺ  หรือ visible half of zodiac) คือ เหล่าราศีท่ีนับยอ้นราศีไปคร่ึง

จกัรราศี โดยเร่ิมนบัจากเรือนท่ี 12 ของราศีตั้งตน้ไปจนถึงเรือนท่ี 7 ดงันั้น ราศีเบ้ืองหลงัของลคันา ไดแ้ก่ 
ภพท่ี 12, 11, 10, 9, 8 และ 7 ส่วนราศีเบ้ืองหลงัของภพท่ี 7 ได้แก่ ภพท่ี 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ดู Bangalore 

Venkata Raman, Studies in Jaimini Astrology, 4th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 2014), 21. 
63ทั้ งน้ี คุณสมบัติของพรหมเคราะห์น้ีมหาฤษีไชมินิได้อธิบายไว้อย่างสอดคล้องกัน 

ในคมัภีร์ไชมินิสูตร 2.1.47 ความว่า ลคันาและภพท่ี 7 เรือนใดท่ีมีก าลงัมากกว่า ให้ดูว่าเจา้เรือนอริ มรณะ 
วินาศของเรือนท่ีมีก าลงัมากกว่านั้น เจ้าเรือนใดมีก าลงัมากกว่า และถ้าเจ้าเรือนนั้นอยู่ในราศีคี่ในราศี
ข้างเคียง (ปารฺศฺว มีความหมายเช่นเดียวกับราศีเบ้ืองหลัง) ของลัคนาหรือภพท่ี 7 ท่ีมีก าลังมากกว่า 
พระเคราะห์เจา้เรือนนั้นไดช่ื้อว่าเป็นพรหมเคราะห์ (ปฺรภุภาวไวรีศปฺราณี ปิตฺฤลาภปฺราณฺยนุจโร วิษมสฺโถ 
พฺ ร หฺ ม า )  ดู  Bangalore Suryanarain Rao, trans., Jaiminisutra, 5th ed., (Bangalore: IBH Prakashana, 

1955), 150. 
64การกะ คือ การไล่เรียงก าลงัของพระเคราะห์ 8 ดวง (พระอาทิตย ์ถึง พระราหู) ตามองศาท่ี

สถิตในจักรราศี โดยพระเคราะห์ท่ีมีองศาสูงสุดจะเป็นอาตมการกะ (อาตฺมการก) รองลงมาจะเป็น     
อมาตยการกะ (อมาตฺยการก), ภราตฤการกะ (ภฺราตฺฤการก), มาตฤการกะ (มาตฺฤการก), ปิตฤการกะ       
(ปิตฺฤการก), ปุตรการกะ (ปุตฺรการก), ชญาติการกะ (ชฺญาติการก) และสตรีการกะ (สฺตฺรีการก) ตามล าดบั 
ทั้งน้ี หากเป็นพระราหู ให้น าองศานั้นไปลบ 30 องศาก่อน แลว้จึงน าไปเรียงล าดบัการกะ เพราะพระราหู
นั้นโคจรยอ้นจกัรราศี ดู Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 179-181. 
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พระเกตุ) หรือพระเสาร์ มีความเป็นพรหมเคราะห์ ใหพ้ระเคราะห์ล าดบัท่ี 6 จากพระเคราะห์นั้นเป็น
พรหมเคราะห์แทน65 || 166-167 || 
 ดูก่อนท่านมุนี หากมีพระเคราะห์จ านวนมากมีความเป็นพรหมเคราะห์ พึงรู้ว่า         
พระเคราะห์ท่ีมีองศามากกว่าเป็นพรหมเคราะห์ หากมีองศาเท่ากนัพระเคราะห์ท่ีมีก าลงัเหนือกว่า
พึงเป็นพรหมเคราะห์ || 168 || 
 

(16. โยคารธทศา) 
 อายุทศาในโยคารธทศา (โยคารฺธทศา) พึงเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของอายุทศาทั้งสองรวมกนั 
(จรทศาและสถิรทศา) เหล่าผูมี้ปัญญาทั้งหลายยอ่มเร่ิมเผาไหมท้ศาทั้งหลายในภพตนุ (ภพท่ี 1) หรือ
ภพปัตนิ (ภพท่ี 7) ท่ีมีก าลงั (มากกวา่) || 169 || 
 

(17. เกนทราทิทศา (เกนฺทฺราทิทศา)) 
 การไล่ล าดบัก าลงัเร่ิมจากราศีเกนทระเป็นตน้66ของลคันาหรือภพปัตนิ (ภพท่ี 7) ท่ีมี
ก าลงั (มากกวา่)67   

(หรือ) การไล่ล าดับก าลงัเร่ิมจากเรือนเกนทระเป็นตน้ นับจากอาตมการกะของเหล่า          
พระเคราะห์แห่งราศีทั้งหลาย68 || 170 || 
 กฎแห่งทศาของเหล่าพระเคราะห์ท่ีเหล่ามุนีทั้งหลายไดก้ล่าว คือ พระเคราะห์โคจรอยู่
ห่างจากเรือนเกษตรของตนไปมากเพียงใด (จ านวนนั้น) ยอ่มเป็นอายทุศา || 171 || 

 
65นับไล่เรียงไปตามล าดับพระเคราะห์ คือ พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, 

พระพฤหัสบดี, พระศุกร์, พระเสาร์, พระราหู และพระเกตุ ดงันั้น หากพระราหูมีความเป็นพรหมเคราะห์
ให้พระพุธเป็นพรหมเคราะห์แทน หากพระเกตุมีความเป็นพรหมเคราะห์ให้พระพฤหัสบดีเป็นพรหม
เคราะห์แทน และหากพระเสาร์เป็นพรหมเคราะห์ใหพ้ระองัคารเป็นพรหมเคราะห์แทน 

66ประกอบด้วย เรือนเกนทระ (เกนฺทฺร) คือ เรือนท่ี 1, 4, 7, 10  เรือนปณผระ (ปณผร) คือ 
เรือนท่ี 2, 5, 8, 11 และเรือนอาโปกลิมะ (อาโปกฺลิม) คือ เรือนท่ี 3, 6, 9, 12 

67หลักการน้ี ปัจจุบันนิยมเรียกว่า ลัคนเกนทราทิราศีทศา (Lagna kendradi rasi dasa)                 
ดู Rao, Vedic Astrology: An Integrated Approach, 259. 

68หลกัการน้ีปัจจุบนันิยมเรียกว่า อาตมการกเกนทราทิราศีทศา (Atmakaraka kendradi rasi  

dasa) ดู  P.V.R. Naraimha Rao, “Atma Karaka Kendradi Graha Dasa,” accessed July 14, 2016, http:// 

www.vedicastrologer.org/articles/akkgdasa.pdf. 
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 หากพระเคราะห์นั้นเป็นเจา้เรือนสองราศี69 พึงนบัอายจุากทั้งสองราศีนั้น จ านวนอายุท่ี
มากกวา่ยอ่มเป็นอายทุศาของการกะนัน่แล || 172 || 
 

(18. การกทศา) 
 การกทศา (การกทศา) พึงรู้ว่าเร่ิมจากอาตมการกะไล่ไปตามล าดบั การนับจ านวนราศี
จากลคันาไปจนถึงการกะ (เป็นจ านวนเท่าใด จ านวนนั้น) ก็คืออายทุศา || 173 || 
 

(19. มัณฑูกทศา) 
 ในกาลก่อนมัณฑูกทศา (มณฺฑูกทศา) นั้ นมีนามว่าตรีกูฏทศา (ตฺริกูฏทศา แปลว่า      
ทศาสามยอด) คร้ันเม่ือภพตนุ (ภพท่ี 1) หรือภพปัตนิ (ภพท่ี 7) มีก าลงั (มากกว่า) จากราศีนั้นหาก
เป็นราศีคี่ให้นับไปตามล าดับราศี แต่หากเป็นราศีคู่พึงรู้ว่าทศานั้นจะยอ้นล าดับราศี บรรดาผูมี้
ปัญญาพึงรู้อยูเ่สมอวา่อตัราอายขุองมณัฑูกทศานั้นเท่ากบัสถิรทศา || 174-175 || 
 

(20. ศูลทศา) 
 บางท่านได้พิจารณาศูลทศาเหตุเพราะรู้เห็นความตาย ทั้งน้ี ภพท่ี 8 จากภพตนุและ        
จากภพปัตนิ (นั่นก็คือ ภพท่ี 8 และภพท่ี 2 จากลัคนา) ภพทั้ งสองนั้ นภพใดเป็นราศีท่ีมีก าลัง 
(มากกว่า) หากเป็นราศีคี่พึงเร่ิมนบัไปตามล าดบัราศี หากเป็นราคีคู่ให้นับยอ้นราศี ส าหรับอายุทศา
นั้นเป็นเช่นเดียวกับสถิรทศา ส่วนความตายนั้นปรากฏอยู่ในเรือนมารกะ70 ท่ีมีก าลัง (มากกว่า)          
|| 176-177 || 
 

(21. ตรีโกณทศา (ตฺริโกณทศา)) 
 เร่ิมจากราศีท่ีมีก าลัง (มากกว่า) ในราศีของตนุภพและตรีโกณราศีในชะตาก าเนิด     
การเร่ิมเสวยอายขุองตรีโกณทศานั้นพึงรู้วา่เป็นเช่นเดียวกบัจรทศา || 178 || 
 ส าหรับอายุทศานั้น เหล่าผูมี้ปัญญาไดก้ล่าวไวว้่า หากเป็นราศีคี่พึงกล่าวไปตามล าดบั
ราศี หากเป็นราศีคู่พึงกล่าวไปในทางยอ้นราศี ไปจนสุดท่ีพระเคราะห์เจา้เรือนนั้น || 179 || 
 
 

 
69พระเคราะห์ทุกดวง ยกเวน้พระอาทิตย ์พระจนัทร์ พระราหู และพระเกตุ 
70เรือนมารกะ คือ เรือนท่ี 12 จากภพท่ี 3 และ 8 ซ่ึงก็คือ ภพท่ี 2 และ 7 นั่นเอง ดู Pārāśara, 

Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 249. 
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(22. ทฤคทศา) 
 อายุทศาย่อมเป็นภพศุภะจากตนุภพ จากนั้ นเป็นภพท่ีมีมุมสัมพันธ์71กับภพศุภะ         
ต่อไปเป็นภพกมัมะ จากนั้นก็เป็นภพท่ีมีมุมสัมพนัธ์กบัภพกมัมะ ต่อไปเป็นภพลาภะ และจากนั้นก็
เป็นภพท่ีมีมุมสัมพนัธ์กบัภพลาภะ ทั้งน้ี ทฤคทศา (ทฺฤคฺทศา) น้ีไดถื้อก าเกิดขึ้นเน่ืองมาจากอ านาจ
ของมุมสัมพนัธ์ท่ีด ารงอยู ่|| 180-181 || 
 มุมสัมพันธ์ของจรราศีให้นับยอ้นราศี ส่วนสถิรราศีให้นับไปตามล าดับราศี ทั้ งน้ี 
ส าหรับทวิภาวราศีท่ีเป็นราศีคี่ ใหน้บัไปตามล าดบัราศี แต่หากเป็นราศีคู่ใหน้บัยอ้นราศี || 182 || 
 

(23. ตันวาทิราศีทศา (ตนฺวาทิราศิทศา)) 
ทศาแห่งราศีน้ีเป็นท่ีเข้าใจกันว่าในทุกนักษตัรฤกษ์จะมีทศา (ทั้ ง 12) นับแต่ตนุภพ          

เป็นตน้ไป โดยใหน้ าภยาตะคูณดว้ย 12 แลว้หารดว้ยภโภคะ || 183 || 
 ผลลพัธ์ให้พึงบวกรวมกบัตนุภพ (ต าแหน่งของลคันา) หลงัจากนั้นให้ตดัออกเสีย 12 
(ราศี) ผลนั้นพึงรู้ว่าเป็นราศีเร่ิมตน้ เหล่าผูมี้ปัญญาพึงรู้ว่าหากเป็นราศีคี่ให้นับไปตามล าดับราศี     
แต่หากเป็นราศีคู่ให้นับยอ้นราศี บรรดาผูมี้ความรู้ดีทั้ งหลายพึงรู้ว่าอายุทศาในกรณีน้ีย่อมเป็น
เช่นเดียวกบั (การนบัอายขุอง) สถิรทศา || 184 || 
 องศาท่ีเสวยไปแลว้คูณกบัอายทุศา แลว้หารดว้ย 30 (จากผลลพัธ์น้ี) พึงรู้ว่าเป็นช่วงอายุ
ท่ีเสวยผ่านมาแลว้ (ภุกตะ) ส าหรับการเร่ิมตน้เสวยอายุนั้น (โภคยะ) พึงคน้หาจากการหักลบใน
อตัราอายทุศา || 185 || 
 

(24. ปัญจสวรทศา (ป ฺจสฺวรทศา)) 
 ก่อนอ่ืน พึงระบุสระทั้งห้า เร่ิมจากสระอะไล่เรียงไปตามล าดับ (อะ, อิ, อุ, เอ, โอ) 
จากนั้น เบ้ืองล่างของสระเหล่านั้นพึงเขียนอกัษรเร่ิมจา ก ไปถึง ห ทั้งน้ี ให้ละทิ้งอกัษร ง, ญ, ณ    
ไปเสีย || 186 || 

 
71มุมสัมพันธ์ (aspect) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. มุมสัมพันธ์ของพระเคราะห์ โดย        

พระเคราะห์ทุกดวงจะสัมพันธ์กับพระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่ในเรือนท่ี 7 เม่ือนับจากตนเอง นอกจากน้ี              
พระพฤหัสบดียงัสัมพนัธ์กบัพระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่ในเรือนท่ี 5 และ 9 จากตน, พระองัคารยงัสัมพนัธ์กบั
พระเคราะห์ท่ีสถิตอยูใ่นเรือนท่ี 4 และ 8 จากตน และพระเสาร์ยงัสัมพนัธ์กบัพระเคราะห์ท่ีสถิตอยูใ่นเรือน
ท่ี 3 และ 10 จากตนดว้ย และ 2. มุมสัมพนัธ์ของราศี โดยจรราศีจะสัมพนัธ์กบัสถิรราศียกเวน้ท่ีติดกบัตน,    
สถิรราศีสัมพนัธ์กบัจรราศียกเวน้ราศีท่ีติดกบัตน ส าหรับทวนัทวะราศีสัมพนัธ์กบัทวนัทวะราศีทุกราศี      
ดู Rao, Vedic Astrology: An Integrated Approach, 101-102. 
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แบ่งแถวตามแนวนอน แถวละห้าพยญัชนะ โดยเรียงไปตามล าดับพยญัชนะวรรค       
ซ่ึงไม่มีการกล่าวถึงพยญัชนะ ง, ญ, ณ72 ซ่ึงพยญัชนะทั้งสามน้ีไม่ปรากฏเป็นพยญัชนะเร่ิมตน้ช่ือเลย   
|| 187 || 
 ถา้หากพยญัชนะ ง, ญ, ณ เป็นพยญัชนะเร่ิมตน้ช่ือ พึงรู้วา่ให้แทนท่ีดว้ยพยญัชนะ ค, ช, 
ฑ ตามล าดบั ดงันั้น พยญัชนะเร่ิมตน้ช่ือของตนเองปรากฏอยู่ท่ีสระใด สระนั้นย่อมเป็นจุดเร่ิมตน้     
|| 188 || 
 เจ้าทศาทั้งห้าไล่เรียงไปตามล าดับ ได้รับการยอมรับว่ามีอายุทศา 12 ปีเท่ากัน และ
จุดเร่ิมตน้ของบรรดาอนัตรทศาทั้งหลายนั้นพึงรู้วา่อยูใ่นทศาของสระทั้งหลายนั้น || 189 || 
 

(25. วรรณททศา) 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ ต่อไปข้าพเจ้าจะกล่าวแก่ท่านถึงทศาท่ีมีนามว่าวรรณททศา   
(วรฺณททศา) ซ่ึงชนทั้งหลายจะสามารถล่วงรู้ถึงผลแห่งอายรุทายะ (อายรฺุทาย)73 || 190 || 
 หากลคันาก าเนิดเป็นราศีคี่ให้นับจากราศีเมษเป็นตน้ไป (ตามล าดับราศี) หากลคันา
ก าเนิดเป็นราศีคู่ให้นับจากราศีมีนเป็นต้นไป (ยอ้นราศี) ผู ้มีความรู้คร้ันนับลัคนาก าเนิดและ       
โหราลคัน์74ในทา้ยท่ีสุดแลว้ || 191 || 
 จ านวนจากการนับทั้งสองนั้น75 ทั้งการนับตามล าดับราศีและยอ้นราศีตามล าดับนั้น    
ถา้หาก (จ านวนนับทั้งสองนั้น) เป็นจ านวนคี่หรือจ านวนคู่ทั้งสองจ านวนพึงเป็นวรรณะเดียวกัน 
(สชาติ) หากเป็นจ านวนคี่และจ านวนคู่พึงเป็นต่างวรรณะกนั (วิชาติ) || 192 || 
 หากทั้งสองเป็นวรรณะเดียวกนัยอ่มคน้หาจ านวนรวม (น ามาบวกกนั) หากต่างวรรณะ
กนัยอ่มคน้หาจ านวนท่ีแตกต่าง (น ามาลบกนั) (ผลพนัธ์ท่ีได)้ เม่ือเป็นจ านวนคี่พึงนบัจากราศีเมษไป
ตามล าดับราศี เม่ือเป็นจ านวนคู่พึงนับจากราศีมีนยอ้นราศีไป ราศีท่ีนับมาถึงนั้ นพึงมีนามว่า     
วรรณทะ 

 
72แถวแรก ก, ข, ค, ฆ, จ แถวท่ีสอง ฉ, ช, ฌ, ฏ, ฐ แถวท่ีสาม ฑ, ฒ, ต, ถ, ท แถวท่ีส่ี ธ, น, ป, 

ผ, พ แถวท่ี หา้ ภ, ม, ย, ร, ล และแถวท่ีหก ว, ศ, ษ, ส, ห 
73ความยนืยาวแห่งชีวิต ดู ศิวะ นามสนธิ, อธิบายศัพท์โหราศาสตร์, 103. 
74โหราลคัน์ (โหราลคฺน) ไดจ้ากการค านวณดงัน้ี น าเวลาก าเนิด (เป็นมหานาที) คูณด้วย 2 

แล้วหารด้วย 5 ผลลพัธ์ท่ีได้ให้น าไปบวกกับสมผุสพระอาทิตยย์ามอุทัย ดังน้ีก็จะได้สมผุสโหราลคัน์      
ซ่ึงในแต่ละคมัภีร์อาจมีสูตรในการค านวณท่ีแตกต่างกนัได ้ดู Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 32. 

75ลคันาก าเนิด และโหราลคัน์ 
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จากนั้น ทศาพึงเกิดขึ้นจากลคันา (ก าเนิด) หรือโหราลคัน์ท่ีมีก าลงั (มากกว่า) หากเป็น
ราศีคี่ให้นับไปตามล าดับราศี และหากเป็นราศีคู่ให้นับยอ้นราศี ลัคนาพึงอยู่ห่างจากวรรณทะ
เพียงใด จ านวนภพเรือนท่ีนับได้นั้ นคืออายุทศา ด้วยประการฉะน้ี ทศาพึงน าไปสู่อายุทศาของ        
ภพทั้ง 1276 || 193-195 || 
 

(26. โยคินีทศา) 
ปราศระ กล่าววา่ – 
บดัน้ี จะกล่าวถึงโยคินีทศาซ่ึงพระศิวะไดเ้คยกล่าวไวว้า่ โยคินีทศามี 8 ส่วน คือ มงัคลา 

(มงฺคลา), ปิงคลา (ปิงฺคลา), ธานยา (ธานฺยา), ภรามรี (ภฺรามรี), ภัทริกา (ภทฺริกา), อุลกา (อุลฺกา), 
สิทธา (สิทฺธา) และสังกฏา (ส กฎา) 

พระจนัทร์ถือก าเนิดมาจากมงัคลา, พระอาทิตยถื์อก าเนิดมาจากปิงคลา, พระพฤหสับดี
ถือก าเนิดมาจากธานยา, พระอังคารถือก าเนิดมาจากภรามรี, พระพุธถือก าเนิดมาจากภัทริกา,       
พระเสาร์ถือก าเนิดมาจากอุลกา, พระศุกร์ถือก าเนิดมาจากสิทธา และพระราหูถือก าเนิดมา
จากสังกฎา ทั้งน้ี ใหน้ านกัษตัรก าเนิดบวกดว้ย 3 จากนั้นหารดว้ย 8 || 196-199 || 

หากเหลือเศษตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ย่อมเป็นโยคินีมงัคลาเป็นตน้ ส่วนอายุทศาให้ระลึกไวว้่า
เร่ิมไล่จาก 1 ปีและเพิ่มขึ้นอีกทีละ 1 ปี ไปตามล าดบั77 ส าหรับอายุท่ีเร่ิมตน้เสวย (ภุกตะ) และอายุท่ี
พึงเสวย (โภคยะ) นั้น พึงท าส าเร็จมาจากภยาตะและภโภคะ || 200 || 
 

(27. ปิณฑทศา อังศทศา และนิสรรคทศา) 
ปิณฑายุ (ปิณฺฑาย)ุ, องัศายุ (อ ศาย)ุ และนิสรรคายุ (นิสรฺคายุ)78 ของบรรดาพระเคราะห์

ทั้งหลายท่ีพึงท าส าเร็จแลว้เป็นเช่นใด อายุของพระเคราะห์ทั้งหลายนั้นก็พึงเป็นไปตามอตัราอาย ุ 
นั้นแล || 201 || 

 
76ภพท่ีเหลือก็สามารถหาอายุทศาไดเ้ช่นเดียวกบัการหาอายุทศาของลคันา โดยใช้ราศีของ 

ภพท่ี 2 ของทั้งลคันาก าเนิดและโหราลคัน์แทน ท าเช่นน้ีเร่ือยไปจนครบทั้ง 12 เรือน ก็จะไดอ้ายุทศาครบ
ทั้ง 12 ราศี ดู ไชมินิ, คัมภีร์ไชมินิสูตร, 420-421. 

77อายทุศา คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 ปี ตามล าดบั 
78ปิณฑายุ (อายุจากก าลงัพระเคราะห์), องัศายุ (อายุจากจ านวนนวางศ)์ และนิสรรคายุ (อายุ

ตามหลกัธรรมชาติ) เป็นการค านวณหาอายุพระเคราะห์เพื่อใชใ้นการท านายอายุรทายะ ซ่ึงอธิบายไวอ้ยา่ง
ละเอียดในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ อัธยายะ ท่ี 44 ดู Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram,  

234-248. 
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คร้ันเม่ือลคันา, พระอาทิตย ์หรือพระจนัทร์ ท่ีมีก าลงั (มากกว่า) พึงเป็นจุดเร่ิมตน้ทศา  
จากนั้นก็พึงเป็นราศีของเรือนเกนทระเป็นตน้79 ท่ีมีก าลงั (มากกวา่) || 202 || 

ผลแห่งทศาทั้ งหลายน้ีพึงเผยออกมาด้วยพลังของเหล่าอัษฏวรรค (อษฺฏวรฺค)            
บรรดาผูมี้ปัญญาทั้งหลายไดเ้รียกทศาทั้งหลายน้ีวา่ อษัฏวรรคทศา || 203 || 
 

(28. สนธยาทศา (สนฺธฺยาทศา)) 
เหล่าบัณฑิตทั้ งหลายได้กล่าวไวว้่า สนธยานั้นมี 12 ส่วน (ทฺวาทศ าศ) จากปรมาย ุ    

(120 ปี)80 อตัราอายขุองทศาทั้งหลายพึงคิดจากราศีของลคันาไปตามล าดบั || 204 || 
 

(29. ปาจกทศา) 
(อายขุอง) สนธยาทศาพึงน าไปคูณดว้ย 6 หารดว้ย 31 ผลลพัธ์ท่ีไดพ้ึงตั้งอยูใ่นทศาแรก 

อีก 3 ทศา (ต่อมา) ย่อมเป็นคร่ึงหน่ึงจากผลลพัธ์นั้น ส่วนอีก 8 ทศา (ต่อมา) ย่อมเป็นเพียงหน่ึงใน
สาม คร้ันขีดเขียนลงไปแลว้ผลลพัธ์นั้นก็พึงแสดงออกมา ซ่ึงปาจกทศาทั้งหลายน้ีพึงมีครบทั้ง 12 
ราศี || 205-206 || 
 

(30. ตาราทศา) 
บรรดาผู ้มีปัญญาบางท่านได้กล่าวว่าตาราทศานั้ นก็เป็นเหมือนกับวิงโศตตรีทศา        

ผลอนัเหมาะสมแก่ช่ือ (ทศา) นั้นพึงรู้วา่มาจากพระเคราะห์ท่ีมีก าลงัในเรือนเกนทระ || 207 || 
ตาราทั้ง 9 มีนามว่า ชนม (ชนฺม คือ การก าเนิด), สมบติั (สมฺปทฺ คือ ความมัง่มี), วิบติั 

(วิปทฺ), เกษม (เกฺษม คือ ความรุ่งเรือง), ประตยริ (ปฺรตฺยริ คือ อุปสรรค), สาธก (สาธก คือ 
ความส าเร็จ), วธะ (วธ คือ ความตาย), ไมตระ (ไมตฺร คือ มิตรภาพ) และอติไมตระ (อติไมตฺร คือ 
มิตรภาพอนัดียิง่) || 208 || 

ดูก่อนท่านมุนี ขา้พเจา้ไดก้ล่าวถึงทศานานาประเภทโดยละเอียดแลว้ จากน้ีขา้พเจา้จะ
อธิบายถึงความแตกต่างในการเสวยแทรกอายทุศา (ภุกฺติ) ต่อไป || 209 || 

 
79เรือนเกนทระ, ปณผระ และอาโปกลิมะ ตามล าดบั จากลคันา, พระอาทิตย ์หรือพระจนัทร์   

ท่ีมีก าลงัมากกวา่ 
80ปรมายุ (ปรายุสฺ) คือ อายุสูงสุดของมนุษย ์มีค่าเท่ากบั 120 ปี ดงันั้น เม่ือแบ่งออกเป็น 12 

ส่วน จึงเท่ากบัส่วนละ 10 ปี ซ่ึงก็คืออายทุศาของแต่ละราศีนัน่เอง ซ่ึงรวมอายุทศาของทั้ง 12 ราศีแลว้ก็จะ
ไดอ้ายบุริบูรณ์คือ 120 ปี เท่ากบัปรมาย ุดู Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, 

vol. 2, 573. 
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อัธยายะที่ 48 
ผลของทศา 

 
ไมเตรยะ กล่าววา่ – 
ขา้แต่ท่านผูป้ระเสริฐ ท่านไดก้ล่าวถึงประเภทของทศาในรูปแบบต่าง ๆ จากน้ีขอท่าน

จงกล่าวใหข้า้พเจา้ไดรั้บฟังถึงผลของทศานั้นวา่เป็นอยา่งไร  || 1 || 
ปราศระ กล่าววา่ – 

 ผลของทศากล่าวกนัวา่มี 2 แบบ คือ แบบสามญัและแบบพิเศษ ซ่ึงเหล่ามุนีมีความเห็น
วา่มาจากเรือนท่ีสถิตอยูแ่ละจากการเป็นเจา้เรือนภพของพระเคราะห์ทั้งหลาย81 || 2 || 
 เหล่ าผู ้มี ความ รู้พึ งเข้าใจถึงผลแห่งทศาตามก าลังของพระเคราะห์ทั้ งหลาย                       
หากพระเคราะห์ไปสถิตอยูใ่นเทรษกาณะ82ลูกแรก พึงท านายผลนั้นในช่วงเร่ิมตน้ทศา || 3 || 
 หากไปสถิตอยูใ่นเทรษกาณะลูกกลาง พึงรู้วา่ผลนั้นปรากฎในช่วงกลางทศา หากอยูใ่น    
เทรษกาณะลูกท่ีสาม ผลนั้นย่อมปรากฎในปลายทศา และหากพระเคราะห์โคจรพกัร์83ย่อมเป็นไป
ในทางตรงกนัขา้ม || 4 || 
 ในการเร่ิมต้นทศา หากเจ้าทศาไปสถิตอยู่ในภพตนุ มีศุภเคราะห์สถิตร่วมหรือ                   
มีมุมสัมพนัธ์มาถึง หรือไดต้ าแหน่งเกษตร, อุจจ์ หรือสถิตอยู่ในราศีของมิตร ผลของทศานั้นย่อม
เป็นศุภมงคล || 5 || 
 ในกรณีท่ีสถิตในเรือนตริกะ (ตฺริก)84, อยู่ในภพปัตนิ, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยู่ใน     
ราศีของศตัรู ผลของทศานั้นยอ่มถูกกล่าวถึงในทางท่ีไม่ดี จากน้ี ขา้พเจา้จะกล่าวถึงผลแห่งทศา || 6 || 
 
 

 
81เรือนท่ีสถิตอยู่  (สฺวภาววศ) คือ ผลแบบสามัญ (สาธารณ) ส่วนการเป็นเจ้าเรือนภพ  

(สฺถานวศ) คือ ผลแบบพิเศษ (วิเศษ) 
82เทรษกาณะ (เทฺรษฺกาณ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 3 ส่วน ส่วนละ 10 องศา เช่นเดียวกับ    

ตรียางศ ์ทั้งน้ี พบว่าต าราโหราศาสตร์ในประเทศไทยใชค้ าว่า ทะเรกะนะ ดู ศิวะ นามสนธิ, อธิบายศัพท์
โหราศาสตร์, 29. 

83พักร์ (วกฺร) คือ อาการท่ีพระเคราะห์โคจรถอยหลัง หรือโคจรแบบย้อนจักรราศี  
(retrograde) ดู เร่ืองเดียวกนั, 50. 

84เรือนตริกะ (ตฺริก) คือ ภพท่ี 6, 8, 12 ดู K.S. Charak, Essentials of Medical Astrology, 3rd 

ed. (Delhi: Uma, 2002), 32. 
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 (พระอาทิตย์) 
 หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งมูลตรีโกณ, เกษตร, อุจจ์ หรือบรมอุจจ์85, สถิตอยู่ในเรือน   
เกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะหรือเจา้เรือนกมัมะ, || 7 || 
หากพระอาทิตยมี์ก าลงั รวมทั้งมีก าลงัอยู่ในวรรค86ของตนเอง เม่ือมหาทศาเป็นดงัน้ี พึงมีความสุข
สบายเป็นอย่างยิ่ง, มีความพึงพอใจจากการไดรั้บทรัพยส์มบติัเป็นตน้,ได้รับเกียรติจากพระราชา 
และมีความสุขอย่างยิ่งจากการไดรั้บรถมา้เป็นตน้ และหากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนปุตตะย่อมรู้ว่าจะ
ไดรั้บบุตร || 8-9 || 
 หาก (พระอาทิตย)์ สัมพนัธ์กบัเจา้เรือนกฎุมพะ พึงท านายถึงการมีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่
ดุจคชสาร หากสัมพนัธ์กบัเจา้เรือนพนัธุ พึงท านายถึงการไดรั้บพาหนะทั้งสาม (วาหนตฺรย)87 || 10 || 

 
85ไทยนิยมเรียกว่า มหาอุจจ์ (deep exaltation) คือ พระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่ในราศีและองศาท่ี

ส่งผลให้พระเคราะห์นั้นมีความเขม้แข็งสูงสุด ซ่ึงพระเคราะห์แต่ละดวงจะมีต าแหน่งบรมอุจจ์ท่ีแตกต่าง
กนัเป็นการเฉพาะ ส่วนต าแหน่งอุจจ์นั้น มีราศีเช่นเดียวกับบรมอุจจ์ เพียงแต่ไม่ได้ก าหนดองศาตายตวั       
ดู ศิวะ นามสนธิ, อธิบายศัพท์โหราศาสตร์, 60, 103-104. 

86วรรค (วรฺค) คือ การแบ่งส่วนของราศีซ่ึงมีทั้ งส้ิน 16 ประเภท เรียกว่าโษฑศวรรค 
(โษฑศวรฺค) ได้แก่ 1. ราศี หน่ึงราศีมีทั้งส้ิน 30 องศา 2. โหรา หน่ึงโหรามีขนาดคร่ึงหน่ึงของราศี หรือ    
15 องศา 3. เทรษกาณะ (เทฺรษฺกาณ) หน่ึงเทรษกาณะมีขนาด 1 ใน 3 ของราศี หรือ 10 องศา ไทยนิยม
เรียกว่าตรียางศ์ 4. จตุรถางศะ (จตุรฺถ าศ) หน่ึงจตุรถางศะมีขนาด 1 ใน 4 ของราศี หรือ 7 องศา 30              
ลิปดา 5. สัปตมางศะ (สปฺตม าศ) หน่ึงสัปตมางศะมีขนาด 1 ใน 7 ของราศี หรือ 4 องศา 17 ลิปดา 8.57 
ฟิลิปดา 6. นวางศะ (นว  าศ) ไทยนิยมเขียนว่า นวางศ์ หน่ึงนวางศ์มีขนาด 1 ใน 9 ของราศี หรือ 3 องศา                    
20 ลิปดา 7. ทศมางศะ (ทศ าศ) หน่ึงทศมางศะมีขนาด 1 ใน 10 ของราศี หรือ 3 องศา 8. ทวาทศางศะ               
(ทฺวาทศ าศ) หน่ึงทวาทศางศะมีขนาด 1 ใน 12 ของราศี หรือ 2 องศา 30 ลิปดา 9. โษฑศางศะ (โษฑศ าศ)                 
หน่ึงโษฑศางศะ มีขนาด 1 ใน 16 ของราศี หรือ 1 องศา 52 ลิปดา 30 ฟิลิปดา 10. วิงศางศะ (วึศ  าศ)         
ห น่ึงวิงศางศะมีขนาด 1 ใน  20 ของราศี  หรือ 1 องศา 30 ลิปดา 11. จตุรวิงศางศะ (จตุ รฺวึศ  าศ)                      
หน่ึงจตุรวิงศางศะมีขนาด 1 ใน 24 ของราศี หรือ 1 องศา 15 ลิปดา 12. สัปตวิงศางศะ (สปฺตวึศ าศ)          
หน่ึงสัปตวิงศางศะมีขนาด 1 ใน 27 ของราศี หรือ 1 องศา 6 ลิปดา 40 ฟิลิปดา 13. ตริงศางศะ (ตรึงศ าศ) 
หน่ึงตริงศางศะมีขนาด 1 ใน 30 ของราศี หรือ 1 องศา 14. ขเวทางศะ (ขเวท าศ) หน่ึงขเวทางศะมีขนาด       
1 ใน 40 ของราศี หรือ 45 ลิปดา 15. อกัษเวทางศะ (อกฺษเวท าศ) หน่ึงอกัษเวทางศะมีขนาด 1 ใน 45 ของ
ราศี หรือ 40 ลิปดา และ 16. ษษัฏยงัศะ (ษษฺฏฺย  ศ) หน่ึงษษัฏยงัศะ  มีขนาด 1 ใน 60 ของราศี หรือ 30 ลิปดา 
ดู Jain, A Text book of Astrology, 81. 

87ผูวิ้จยัคาดว่าพาหนะทั้งสาม ไดแ้ก่ ชา้ง มา้ และรถ แต่ทั้งน้ี เกาฏิลยะไดอ้ธิบายไวใ้นคมัภีร์
อรรถศาสตร์ (2.28.21) วา่ ยานพาหนะ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ พาหนะขนาดเลก็ (ลฆุยาน), พาหนะขนาด
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 เจา้ชะตาจะอุดมไปดว้ยทรัพยแ์ละความยินดีดุจดัง่พระราชา, ไดเ้ป็นเสนาบดี, เป็นผูมี้
ความสุข และมีพร้อมด้วยเส้ือผา้และยวดยานพาหนะ น่ีคือ ผลแห่งทศาหากพระอาทิตยมี์ก าลัง         
|| 11 || 
 หากพระอาทิตย์มีต าแหน่งนิจ, ไร้ก าลังอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ,            
สถิตร่วมกับบาปเคราะห์, สถิตร่วมกับพระราหูหรือพระเกตุ, สถิตร่วมกับเจ้าเรือนทุสถานภพ88        
|| 12 || 

เม่ือมหาทศาเป็นดังน้ี พึงมอบความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส, ความพินาศของ
ทรัพยสิ์นและพืชพนัธุ์ธัญญาหาร, พระราชาทรงพิโรธ, พลดัถ่ินท่ีอยู่, ไดรั้บราชทณัฑ์, ทรัพยสิ์น
ไดรั้บความเสียหาย, || 13 || 
 มีโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน, เส่ือมยศ, ทะเลาะเบาะแวง้กบัญาติมิตร, เกิดภยัจากความ
เจ็บป่วยของบิดา, เกิดความไม่เป็นมงคลในบา้นเรือน, || 14 || 
 ทางฝ่ายบิดามีความร้อนรุ่มใจ และมีผูว้างตนเป็นศตัรู 

หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งนิจสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ 
พึงท านายถึงการมีความสุขอยู่บ้าง แต่หากมีมุมสัมพนัธ์กับบาปเคราะห์ผูมี้ปัญญาปราดเปร่ือง         
พึงท านายถึงผลร้าย || 15 || 

ทั้ งหมดน้ีคือผลแห่งทศาของพระอาทิตย์ท่ีได้กล่าวไวโ้ดยย่อตามหลักเกณฑ์ของ        
วิงโศตตรีทศา ต่อไปขา้พเจา้จะกล่าวถึงผลแห่งทศาของพระจนัทร์ || 16 || 
 

(พระจันทร์) 
หาก (พระจันทร์) มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือ      

ภพลาภะ, สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์, จนัทร์เพญ็มีก าลงั, || 17 || 
หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนกมัมะ, เจา้เรือนศุภะ หรือเจา้เรือนพนัธุท่ีมีก าลงั ย่อมได้รับ

พลงัอ านาจ, ความผาสุก, ทรัพยสิ์นเงินทอง และพืชพนัธุ์ธญัญาหาร ทั้งในเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย    
|| 18 || 

 

กลาง (โคลิงฺค) ซ่ึงมักใช้โคในการลากจูง และพาหนะขนาดใหญ่ (ศกฏ) ดู Prakash Charan Prasad, 

Foreign Trade and Commerce in Ancient India (New Delhi: Abhinav, 1997), 101.; R. Shama Sastry, 

ed., Arthasastra of Kautilya (Mysore: Government Branch Press, 1924), 127. 
88ทุสถานภพ (ทุะสฺถาน) หมายถึง ภพท่ี 6, 8, 12 ดู Bangalore Venkata Raman, How to 

Judge a Horoscope, 5th ed., vol. 2 (Delhi: Motilal Banarsidass, 1997), 470. 
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อีกทั้ง บงัเกิดส่ิงอนัเป็นศุภมงคลทั้งปวงในบา้นเรือน, มีพาหนะ, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา,    
มีความส าเร็จในการประกอบธุรกิจด้วยความอุตสาหะ, ความพร่ังพร้อมทั้ งปวงพึงเกิดขึ้ นใน
บา้นเรือน, || 19 || 

มีโชคจากมิตร และราชา, ไดรั้บพระราชบลัลงัก์, มีบรมสุข, มีความพึงพอใจจากการ
ไดรั้บบุตรเป็นตน้, บา้นเรือนมีมากไปดว้ยโคและทรัพย,์ || 20 || 

ไดรั้บรถมา้เป็นตน้ และไดรั้บเส้ือผา้สีขาว  
หากพระจนัทร์ไปสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะ, มีต าแหน่งอุจจ ์หรือเกษตร || 21 || 
ย่อมรู้ว่าจะได้รับทรัพย์มากมาย, โชคมีเพิ่มมากขึ้น, มีบรมสุข, ได้รับเกียรติจาก

พระราชาเป็นพิเศษ และไดรั้บวิทยาความรู้ || 22 || 
หากมีต าแหน่งนิจ หรือเป็นจนัทร์แรม จะเสียทรัพย ์แต่หากมีก าลงัอยู่ในภพสหัชชะ       

บา้งยอ่มมีความสุขสบาย บา้งยอ่มมีทรัพย ์|| 23 || 
หากไร้ก าลงัสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ ร่างกายจะไร้ก าลงัวงัชา, ทุกขร์ะทมใจ, ขา้ทาส

คนรับใชจ้ะเบียดเบียน, สูญเสียทรัพยสิ์น และเกิดความตายแต่เครือญาติฝ่ายมารดา || 24 || 
หากพระจนัทร์ไร้ก าลงัสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ 

พระราชาพึงทรงเกลียดชงั, มีความทุกข์ทางใจ, ทรัพยสิ์นและพืชพนัธุ์ธัญญาหารเกิดความพินาศ,     
|| 25 || 

มารดามีความทุกข์ทรมาน, มีความร้อนรุ่มใจ, ร่างกายไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกข์
ระทมใจ 

หากพระจนัทร์มีก าลงัสถิตอยู่ในทุสถานภพ บา้งย่อมมีลาภผล บา้งยอ่มมีความสุข และ
บา้งก็มีร่างกายไร้ก าลงัวงัชา ทั้งน้ี ความเป็นศุภมงคลพึงบงัเกิดขึ้นไดจ้ากการสะเดาะเคราะห์ || 26 || 
 

(พระอังคาร) 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ ขา้พเจา้จะกล่าวถึงผลดีและผลร้ายซ่ึงเกิดจากทศา หากพระองัคาร

มีต าแหน่งเกษตร, อุจจ ์เป็นตน้ และหากพระองัคารไปอยูใ่นต าแหน่งนิจ, ภพอริ เป็นตน้ || 27 || 
หากพระอังคารมีต าแหน่งบรมอุจจ์, อุจจ์, มูลตรีโกณ, เกษตร, สถิตอยู่ในเรือน   

เกณทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะ, || 28 || 
หากมีก าลังอันบริบูรณ์, มีมุมสัมพันธ์กับศุภเคราะห์ หรือสถิตอยู่ในนวางศ์ของ               

ศุภเคราะห์ ยอ่มไดรั้บราชบลัลงัก,์ ไดรั้บแผน่ดิน, พืชพนัธุ์ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์, || 29 || 
ไดรั้บเกียรติยศมากมายจากพระราชา, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, ไดรั้บท่ี

อยูอ่าศยัในต่างแดน และพี่นอ้งร่วมอุทรพึงมีความสุข || 30 || 
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เม่ือใดก็ตามท่ีพระองัคารมีก าลงัอยู่ในเรือนเกณทระ หรือภพสหัชชะ พึงไดรั้บทรัพย์
จากความอุตสาหะ, ศตัรูพึงพินาศในการท าศึกสงคราม, || 31 || 

ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย และไดรั้บเกียรติจากพระราชา 
ในช่วงตน้ทศายอ่มไดรั้บความสุข ส่วนในช่วงปลายทศาพึงแสดงถึงผลร้าย || 32 || 
หากพระองัคารไร้ก าลงัสถิตอยู่ในต าแหน่งนิจเป็นตน้ หรือทุสถานภพ, สถิตร่วมกับ  

บาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพันธ์กับบาปเคราะห์ ทศาน้ีเป็นผูป้ระทานให้ซ่ึงส่ิงท่ีไม่น่าปรารถนา           
|| 33 || 
 

(พระราหู) 
ดูก่อนท่านมุนี ขา้พเจ้าจะกล่าวถึงเรือนต่าง ๆ ของพระราหู และพระเกตุ ขอท่านผู ้

บริสุทธ์ิจงฟังเร่ืองน้ีเพื่อจะไดเ้ขา้ใจในผลแห่งทศา || 34 || 
ต าแหน่งอุจจ์ของพระราหูและพระเกตุ พึงรู้ว่าเป็นราศีพฤษภและราศีพิจิก ตามล าดบั        

ส่วนมูลตรีโกณของพระราหูและพระเกตุพึงรู้วา่เป็นราศีมิถุนและราศีธนู ตามล าดบั || 35 || 
เรือนเกษตรของพระราหูและพระเกตุบา้งกล่าวว่าเป็นราศีกุมภแ์ละราศีพิจิก บา้งกล่าว

วา่เป็นราศีกนัยแ์ละราศีมีน เม่ือมหาทศาเป็นดงัน้ี ยอ่มมอบความสุขสบายใหอ้ยา่งลน้เหลือจากความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, || 36 || 

ได้รับเกียรติอนัเน่ืองมาจากมิตร และพระราชา, ได้รับพาหนะ, ได้รับบุตร, ได้สร้าง
บา้นหลงัใหม่, มีความร่ืนเริงในธรรม || 37 || 

ได้รับ เกียรติจากพระราชาในต่างแดน และได้รับ เส้ือผ้า เค ร่ืองตกแต่ง และ
เคร่ืองประดบั 

หากสถิตร่วมกับศุภเคราะห์, มีมุมสัมพนัธ์กับศุภเคราะห์, สถิตร่วมกับพระเคราะห์      
โยคการกะ89, || 38 || 

สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, ภพสหัชชะ หรือสถิตอยู่ในศุภราศี 90     
ยอ่มมีความสุขจากทรัพยส์มบติัทั้งปวงดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, || 39 || 

 
89โยคการกะ (โยคการก) คือ พระเคราะห์เจา้เรือนท่ีไดต้ าแหน่งทั้งเกนทระและตรีโกณจาก

ลัคนา (ยกเวน้พระอาทิตย์และพระจันทร์) โดยหากลัคนาสถิตราศีพฤษภ โยคการกะ คือ พระเสาร์,        
ลัคนาสถิตราศีกรกฎ โยคการกะ คือ พระอังคาร, ลัคนาสถิตราศีสิงห์ โยคการกะ คือ พระอังคาร,  
ลคันาสถิตราศีตุล โยคการกะ คือ พระเสาร์, ลคันาสถิตราศีมกร โยคการกระ คือ พระศุกร์ และลคันาสถิต
ราศีกุมภ ์โยคการกะ คือ พระศุกร์ ทั้งน้ี ลคันาท่ีสถิตราศีเมษ มิถุน กนัย ์พิจิก ธนู และมีน ไม่มีพระเคราะห์            
โยคการกะ ดู B.K. Chaturvedi, Astrology (New Delhi: Fushion Books, 2003), 45. 
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ไดรั้บเกียรติจากพระราชาในแดนไกล (กรีก) และบงัเกิดความรุ่งเรืองในบา้นเรือน 
หากพระราหูสถิตอยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศ เม่ือมหาทศาเป็นดงัน้ีย่อมให้ผลร้าย     

|| 40 || 
หากมีความสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์, สถิตร่วมกบัพระเคราะห์มารกะ หรือมีต าแหน่ง

นิจ ยอ่มสูญท่ีอยูอ่าศยั, มีความทุกขร์ะทมใจ, || 41 || 
ภรรยาและบุตรทั้งหลายเกิดความพินาศ และขาดแคลนอาหาร 
ในช่วงตน้ทศา พึงเกิดความทุกขท์รมานกาย และทรัพยส์มบติัและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร

ไดรั้บความเสียหาย || 42 || 
ในช่วงกลางทศา พึงเกิดความสุขสบาย เป็นผูมี้ลาภในแดนของตน ส่วนในช่วงปลาย

ทศายอ่มไดรั้บผลร้าย, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั และเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวใจ || 43 || 
 

(พระพฤหัสบดี) 
ดูก่อนท่านไมเตรยะ บัดน้ีขอท่านจงฟังด้วยจิตใจอันจดจ่อถึงผลแห่งทศาของ                

พระผูเ้ป็นอาจารยแ์ห่งทวยเทพ (พระพฤหัสบดี) อนัเป็นพระเคราะห์ท่ีประเสริฐท่ีสุดในบรรดา         
พระเคราะห์ทั้งปวง คร้ันเม่ือมีก าลงั || 44 || 

หากพระพฤหัสบดีมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ,            
เรือนตรีโกณ, มีต าแหน่งมูลตรีโกณ, สถิตอยูใ่นนวางศอุ์จจ ์หรือนวางศเ์กษตร || 45 || 

พึงได้รับราชบัลลงัก์, มีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่ง, ได้รับเกียรติและการยกย่องจาก
พระราชา, มีชา้งมา้เพิ่มมากขึ้น, ไดส้ักการบูชาเทพและพราหมณ์, || 46 || 

ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย, มีความสุขจากพาหนะและเส้ือผา้อาภรณ์, ประกอบ
ยญัพิธีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี, ไดรั้บฟังเวทานตะเป็นตน้, || 47 || 

มีความสุขจากการได้รับส่ิงท่ีตนปรารถนาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช,    
ไดรั้บเสล่ียงคานหามเป็นตน้, มีความรุ่งเรือง, มีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 48 || 

พึงไดรั้บบุตรและภรรยา, ไดใ้หท้านดว้ยอาหาร และเป็นท่ีโปรดปรานยิง่นกั 
หากพระพฤหัสบดีมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, สถิตร่วมกบับาปเคราะห์, สถิตอยู่ใน

ภพวินาศ หรือภพมรณะ || 49 || 
พึงสูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, มีความร้อนรุ่มใจ, บุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน, บงัเกิดมหันตภยั

ร้ายแรง, สูญเสียปศุสัตว์และทรัพย์สินเงินทอง และได้ออกเดินทางไปจาริกแสวงบุญยงัท่าน ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิ || 50 || 

 
90ศภุราศี คือ ราศีท่ีมีศุภเคราะห์เป็นเจา้เรือนเกษตร 
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ในช่วงตน้ทศาพึงบงัเกิดผลอนัร้ายแรงยิง่นกั ส่วนในช่วงกลางและปลายทศายอ่มไดรั้บ
ลาภผลจากสัตวส่ี์เทา้, ไดรั้บความสุข และไดรั้บช่ือเสียงและการยกยอ่งจากพระราชา || 51 || 
 

(พระเสาร์) 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ เพื่อความปรีติยินดีของท่าน จากน้ีขา้พเจา้จะกล่าวถึง
ผลแห่งทศาของพระผูเ้ป็นบุตรของพระผูมี้รัศมีอนัร้อนแรง (พระเสาร์) อนัเป็นพระเคราะห์ท่ีต ่าตอ้ย
ท่ีสุดในบรรดาพระเคราะห์ทั้งปวง || 52 || 

หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในราศีของมิตร, มีต าแหน่งมูลตรีโกณ, 
สถิตอยูใ่นภพภพศุภะ, นวางศอุ์จจ,์ นวางศเ์กษตร, || 53 || 

หากสถิตอยู่ในภพสหัชชะ หรือภพลาภะก็ดี พึงได้รับช่ือเสียงและการยกย่องจาก
พระราชา, มีเกียรติและความชอบธรรม, ไดร่้วมการโตว้าทะดว้ยความรู้ (วิทฺยาวาท), || 54 || 

พึงไดรั้บชา้ง พาหนะ และเคร่ืองประดบัดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, พึงเป็น     
ราชโยค, มีความสุขอยา่งลน้เหลือจากเสนาบดี, || 55 || 

เป็นหมายแสดงว่าพระลกัษมีทรงชายพระเนตรมอง, ไดรั้บราชบลัลงัก์, ในบา้นเรือน
พึงไดรั้บสมบติัอนัรุ่งเรือง และพึงไดรั้บภรรยาและบุตรเป็นตน้ || 56 || 

หากพระเสาร์สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ ภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ หรือเขา้สู่จุดอสัตะ 
ยอ่มถูกเบียดเบียนจากขา้ทาสคนรับใช ้และอาวุธ, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, บงัเกิดมหนัตภยัร้ายแรง, || 57 || 

สูญเสียบิดามารดา, ภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกข์ยาก, ท าการงานของทางราชการ
ผิดพลาด, เป็นผูช้ัว่ร้าย และถูกพนัธนาการ || 58 || 

หากพระเสาร์สถิตร่วมกับศุภเคราะห์ หรือมีมุมสัมพนัธ์กับศุภเคราะห์, สถิตร่วมกับ  
พระเคราะห์โยคการกะ, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือพระเสาร์สถิตอยู่ในราศี
มีน หรือราศีธนู || 59 || 

ย่อมได้รับราชบัลลังก์, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่ และมีความสุขจากช้าง ม้า และเส้ือผา้
อาภรณ์ 
 

(พระพุธ) 
บัดน้ี  ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงผลแห่งทศาของพระพุธอันเป็นท่ี รู้จักกันดีในบรรดา                 

พระเคราะห์ทั้งปวง ดงันั้นขอให้ท่านจงตั้งใจรับฟังเถิด หากพระพุธมีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตอยู่
ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ, ตรีโกณ, || 60-61 ||  
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หากพระพุธเป็นมหาทศาสถิตอยู่ในมิตรราศี พึงมอบสุขให้เป็นอย่างมาก, ไดรั้บทรัพย์
และพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไดรั้บเกียรติและทรัพยส์มบติั, || 62 || 

มีความรู้เป็นเลิศ, พระราชาทรงโปรดปราน, มีคุณงามความดีเพิ่มมากขึ้น, บุตรและ
ภรรยามีความสุขสบาย, ปราศจากโรคทางกาย และมีความสุขเป็นอยา่งมาก, || 63 || 

มีความสุขจากการไดบ้ริโภคน ้านม และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทางจากการท างาน 
หากพระพุธมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์, สถิตอยู่ในภพศุภะ หรือสถิตอยู่กบัเจา้เรือน  

กมัมะ ทศาทั้งหลายน้ี หากเจา้ทศามีก าลงัยอ่มประทานใหซ่ึ้งผลอนับริบูรณ์ 
หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์ หรือมีมุมสัมพันธ์กับบาปเคราะห์ ย่อมถูกพระราชา

เกลียดชงั, มีความทุกขร์ะทมใจ, || 64-65 || 
เป็นศตัรูกบัญาติพี่นอ้ง, ไดไ้ปต่างแดน, เป็นขา้รับใชผู้อ่ื้น, มีการทะเลาะเบาะแวง้ และ

เกิดภยัร้ายแรงจากโรคมูตรกฤจฉระ (มูตฺรกฺฤจฺฉฺร)91 || 66 || 
หากพระพุธสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ ผูรู้้พึงท านายว่าลาภผลและ          

โภคทรัพยจ์ะเกิดความพินาศ, ป่วยเป็นโรคอนัเน่ืองมาจากวาตะสมุฏฐาน, เป็นโรคปาณฑุ, || 67 || 
มีภยัจากพระราชา โจร และไฟ และผลิตผลทางการเกษตร โค และผืนดินเกิดความ

พินาศ  
ในช่วงต้นทศาพึงท านายถึงการได้รับทรัพย์สินเงินทองและพืชพันธุ์ธัญญาหาร,       

การไดรั้บความรู้, มีบรมสุข, || 68 || 
การไดรั้บบุตรท่ีดี, การไดรั้บทรัพยจ์ากทางท่ีถูกท่ีชอบ ในช่วงกลางทศา พึงท านายถึง

การไดรั้บเกียรติจากพระราชา ส่วนในช่วงปลายทศาพึงท านายถึงความทุกข ์|| 69 || 
 

(พระเกตุ) 
ดูก่อนท่านไมเตรยะ บดัน้ีขา้พเจา้จะกล่าวถึงผลแห่งทศาของพระเกตุผูโ้คจรอยูต่รงขา้ม

พระราหู ขอท่านจงฟังดว้ยความเช่ือมัน่ศรัทธาของท่าน || 70 || 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ, ตรีโกณ, ศุภราศี, มีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์, 

มีต าแหน่งอุจจ์ หรือสถิตในศุภวรรค92 พึงท านายถึงการเป็นท่ีรัก และเป็นท่ีโปรดปรานของ
พระราชา, || 71 || 

 
91กลุ่มอาการของโรคขัดเบา (urinary affections) ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 จ าพวก ดู    

Bhishagratna, An English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 3, 369.; Monier-Williams, A 

Sanskrit-English Dictionary, 825. 
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ไดเ้ป็นผูป้กครองประเทศชาติบา้นเมือง, ไดรั้บพาหนะ, จะไดรั้บบุตร, ไดอ้อกเดินทาง
ไปต่างแดน, มีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 72 || 

บุตรและภรรยามีความสุข และจะไดรั้บสัตวส่ี์เทา้ 
หากมหาทศาพระเกตุสถิตอยูใ่นภพสหชัชะ, ภพอริ หรือภพลาภะ พึงมีความสุข, || 73 || 
ไดค้รอบครองราชอาณาจกัร และรายลอ้มไปดว้ยกลัยาณมิตร, ชา้ง, มา้ ในช่วงตน้ทศา

พึงเป็นราชโยค ในช่วงกลางทศาพึงบงัเกิดมหนัตภยัร้าย || 74 || 
ส่วนในช่วงปลายทศา พึงมีการเดินทางไกล และร่างกายตอ้งไดรั้บการพกัผอ่น 
หากพระเกตุสถิตร่วมกับบาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพันธ์กับบาปเค ราะห์อยู่ใน                  

ภพกฎุมพะ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ || 75 || 
พึงถูกตีตรวน, ญาติพี่น้องเกิดความพินาศ, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, มีความทุกข์ระทมใจ,    

ไดส้มาคมกบัพวกวรรณะศูทร และเกิดโรคภยัไขเ้จ็บ || 76 || 
 

(พระศุกร์) 
ดูก่อนท่านมุนีผูน่้านับถือ บัดน้ีขา้พเจ้าจะกล่าวถึงผลทั้งปวงแห่งทศาของพระศุกร์       

ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นการกะ (การก)93 แห่งน ้ากาม ขอท่านจงรับฟังเถิด || 77 || 
หากพระศุกร์มีต าแหน่งบรมอุจจ์, อุจจ์ , เกษตร หรือสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ                 

จะไดรั้บการราชาภิเษก, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, || 78 || 
ไดรั้บชา้ง มา้ และปศุสัตว,์ ไดบ้ริโภคอาหารอนัโอชาเป็นนิตย,์ ไดรั้บช่ือเสียงและการ

ยกยอ่งจากพระราชาถว้นทัว่ทุกมณฑล, || 79 || 

 
92ในการแบ่งวรรคทั้ง 4 แบบ คือ 1. ษฑัวรรค (ษฑฺวรฺค ประกอบไปดว้ยการแบ่งออกเป็น  

ราศี, โหรา, เทรษกาณะ, นวางศ์, ทวาทศางศะ และตริงศางศะ) 2. สัปตวรรค (สปฺตวรฺค ประกอบไปดว้ย
การแบ่งตามษัฑวรรคข้างต้น และสัปตมางศะ) 3. ทศวรรค (ทศฺวรฺค ประกอบไปด้วยการแบ่งตาม         
สัปตวรรคขา้งตน้, โษฑศางศะ, ทศางศะ และษษัฏยงัศะ) และ 4. โษฑศวรรค (โษฑศวรฺค ประกอบไปดว้ย
การแบ่งตามทศวรรคทั้ง 16 รูปแบบ) โดยในการแบ่งวรรคดงักล่าวนั้น หากพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์, 
มูลตรีโกณ, เกษตร และสถิตอยู่ในเรือนเกนทระของอารูฒลคัน์ ดงัน้ีจึงเป็นศุภวรรค ส่วนอารูฒลคัน์คือ
ต าแหน่งราศีท่ีอยู่ห่างจากเจ้าเรือนลัคนาไปเท่ากับจ านวนระยะห่างของเจ้าเรือนลัคนากับลัคนา               
(ยาวที ศาศฺ รย   ปท มฺฤ กฺษาณ ามฺ  || ไช มิ นิ สู ตร  1.1.29) ดู  Jain, A Text book of Astrology, 82.; Rao, 
Jaiminisutra, 33.; Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 55. 

93การกะ คือ พระเคราะห์ท่ีเป็นตวัแทน หรือตวัแสดงความหมายอย่างใดอย่างหน่ึงในชีวิต
ของเจา้ชะตา ดู ไชมินิ, คัมภีร์ไชมินิสูตร, 409. 
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ไดรั้บฟังเสียงดนตรีท่ีบรรเลงดว้ยกลองมฤทงัคะ (มฺฤทงฺค) และพระลกัษมีทรงชายพระ
เนตรมายงับา้นเรือน 

หากสถิตอยูใ่นเรือนตรีโกณ หรือสถิตอยู่ในราศีมีน ย่อมไดรั้บราชอาณาจกัร ทรัพยสิ์น 
และอาคารบา้นเรือน, || 80 || 

ไดจ้ดังานวิวาห์ งานร่ืนเริง, บุตรมีความเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่, ไดเ้ป็นเสนาบดี และ
ไดร่้วมสมาคมกบัญาติพี่นอ้งท่ีตนรักใคร่, || 81 || 
 ไดรั้บทรัพยจ์ากเมืองนัษฏราชยะ94 (หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย) และในบา้นเรือน
บริบูรณ์ไปดว้ยโคและทรัพยสิ์นเงินทอง 
 หากพระศุกร์สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ, สถิตร่วมกับ
บาปเคราะห์ หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ || 82 || 

ยอ่มเป็นปฏิปักษก์บัญาติพี่นอ้งของตน, ทางฝ่ายภรรยาไดรั้บความทุกขย์าก, สูญเสียผล
ก าไรจากการท ากิจการการคา้, สูญเสียแม่โคแม่กระบือเป็นตน้, || 83 || 
 ภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขย์าก หรือสูญเสียญาติพี่นอ้งของตน 
 หากพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนลัคนา หรือภพพันธุ พร้อมด้วยเจ้าเรือนศุภะ หรือ                
เจา้เรือนกมัมะ || 84 || 

ในทศาน้ียอ่มบงัเกิดความสุขสบายเป็นอยา่งมากจากการไดเ้ป็นผูป้กครองประเทศชาติ
บา้นเมือง, ไดส้ั่งสมการท าบุญดว้ยการสร้างเทวาลยัหรือสระน ้าเป็นตน้, || 85 || 
 มีความสุขเป็นอย่างยิ่งจากการบริจาคทานด้วยอาหาร, ไดบ้ริโภคอาหารอนัโอชาอยู่
เป็นนิตย,์ มีความสุข (อุตฺสาห), ไดรั้บเกียรติและทรัพยส์มบติั, ไดภ้รรยา บุตร และทรัพยสิ์นเงินทอง  
|| 86 || 
 หากพระศุกร์เสวยแทรกอายุตนเอง ผลก็พึงเป็นดังน้ีแล ส าหรับผลในทศาอ่ืน ๆ นั้น      
หากพระศุกร์เป็นเจา้เรือนท่ี 2 หรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายจะไดรั้บความทุกขท์รมาน || 87 || 
 ในการขจดัโทษภัยนั้น พึงสวดภาวนาต่อพระรุทระหรือพระตรียมัพกะ (ตฺรฺยมฺพก    
พระผูมี้สามเนตร), พึงบริจาคทานดว้ยแม่โคสีขาวหรือแม่กระบือ เม่ือกระท าดงัน้ีแลว้มนุษยท์ั้งปวง
พึงไร้ซ่ึงโรคภยัไขเ้จ็บ || 88 || 
 

 
94นษัฏราชยะ (นษฺฏราชฺย) เป็นช่ือเมืองท่ีอยู่ในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของอาณาจกัรภารตะ 

ดู  Asiatic Society of Bengal, Asiatic Researches, vol. 18 (Calcutta: Bengal Military Orphan Press, 

1833), 142. 
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อัธยายะที่ 49 
ผลแห่งทศาจากเจ้าเรือนภพ 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านมุนี เหล่าบัณฑิตได้กล่าวถึงผลตามการสถิตอยู่ในเรือนภพแล้ว ดังนั้ น 

ขา้พเจา้จะกล่าวถึงผลจากความสัมพนัธ์กบัเจา้เรือนภพ || 1 || 
หากทศาเป็นเจ้าเรือนลัคนา พึงมีความสุขสบายกาย และมีเกียรติยศ หากทศาเป็น       

เจา้เรือนกฎมุพะ พึงมีความทุกขท์รมาน และมีภยัจากความตาย || 2 || 
หากทศาเป็นเจ้าเรือนท่ี 3 พึงบังเกิดผลร้ายแก่เจ้าชะตา หากทศาเป็นเจ้าเรือนท่ี 4         

พึงมีความสุขอนัเกิดจากบา้นเรือนและผืนดิน || 3 || 
หากทศาเป็นเจา้เรือนท่ี 5 พึงบงัเกิดความสุขอย่างยิ่งจากวิทยาความรู้ และบุตรของตน     

หากอยูท่่ามกลางทศาของเจา้เรือนท่ี 6 พึงมีภยัจากศตัรู และเกิดความเจ็บป่วยภายในร่างกาย || 4 || 
หากอยูใ่นช่วงอายุทศาท่ีเป็นเจา้เรือนปัตนิ ภรรยาพึงไดรั้บความทุกขย์าก หรือมีภยัจาก

ความตาย หากอยู่ท่ามกลางทศาของเจา้เรือนมรณะ ทรัพยสิ์นพึงเกิดความพินาศ และมีภยัจากความ
ตาย || 5 || 

หากอยู่ในช่วงอายุทศาท่ี เป็นเจ้าเรือนศุภะ พึงมีเกียรติ มีคุณธรรม และมีทรัพย ์          
หากทศาเป็นเจา้เรือนกมัมะ พึงไดรั้บเกียรติจากพระราชา || 6 || 

หากอยู่ในช่วงอายุทศาท่ีเป็นเจ้าเรือนลาภะ พึงได้รับอุปสรรค และมีโรคภัยไขเ้จ็บ    
หากอยูท่่ามกลางทศาของเจา้เรือนวินาศ พึงบงัเกิดความทุกขท์รมานหลากหลายรูปแบบ || 7 || 

ใน ช่วงต้นทศา หากพระเคราะห์ส ถิตอยู่ในภพ ท่ี ดีย่อมมีผล ท่ี เป็นศุภมงคล               
หากศุภเคราะห์สถิตอยูใ่นภพร้าย ยอ่มส่งผลท่ีไม่เป็นศุภมงคล || 8 || 

บรรดาผูมี้ปัญญาไดย้กยอ่งวา่ทศาท่ีเป็นเจา้เรือนกมัมะสถิตร่วมกบัเจา้เรือนปุตตะ หรือ
สถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะ ยอ่มส่งผลท่ีเป็นศุภมงคลยิง่นกั || 9 || 

ทศาของพระเคราะห์ท่ีสถิตร่วมกับเจ้าเรือนท่ี 5 ย่อมมอบความเป็นศุภมงคล และ     
ทศาของพระเคราะห์ท่ีสถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะ ยอ่มบงัเกิดความงดงามยิง่นกั || 10 || 

ทศาท่ีเป็นเจ้าเรือนศุภะสถิตร่วมกับเจ้าเรือนพันธุ ย่อมบังเกิดความศุภมงคล และ      
ทศาท่ีเป็นเจา้เรือนกมัมะสถิตอยูใ่นภพท่ี 5 ก็ยอ่มบงัเกิดความเป็นศุภมงคล || 11 || 

หากเจา้เรือนเกนทระพึงไปสถิตอยู่ในตรีโกณ หรือเจา้เรือนตรีโกณพึงไปสถิตอยู่ใน
เกนทระ ในกรณีดงัน้ี เหล่าผูมี้ปัญญาพึงรู้เสมอวา่ทศาของพระเคราะห์นั้นย่อมใหค้วามเป็นศุภมงคล 
เป็นอยา่งยิง่ || 12 || 
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หากเจ้าเรือนอริ เจ้าเรือนมรณะ  หรือเจ้าเรือนวินาศ สถิตร่วมกับเจ้าเรือนตรีโกณ        
อนัความรู้แห่งโหราไดเ้ผยวา่ทศาของพระเคราะห์เหล่าน้ียอ่มมอบความเป็นศุภมงคล || 13 || 

หากเจา้เรือนตรีโกณไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ หรือเจา้เรือนเกนทระไปสถิตอยู่ใน
เรือนตรีโกณ ในกรณีดงัน้ี ทศาของพระเคราะห์ท่ีสถิตร่วมหรือมีมุมสัมพนัธ์ถึงนั้นจะมอบความเป็น
ศุภมงคล || 14 || 

เจ้าเรือนตนุไปสถิตอยู่ในภพศุภะ หรือเจ้าเรือนศุภะไปสถิตอยู่ในภพตนุ เม่ืออยู่
ท่ามกลางทศาทั้งสองน้ีพึงเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมและความสุขสบายของมนุษยท์ั้งหลาย || 15 || 

หากเจ้าเรือนท่ี 10 ไปสถิตอยู่ในภพตนุ หรือเจ้าเรือนตนุไปสถิตอยู่ในภพกัมมะ               
ในกรณีดงัน้ี เม่ืออยูท่่ามกลางทศาทั้งสองนั้นพึงไดรั้บราชบลัลงักอ์ยา่งมิตอ้งสงสัย || 16 || 

หากพระเคราะห์ เจ้าเรือน (3, 6, 11) ไปสถิตอยู่ในภพท่ี 3, ภพท่ี 6 หรือภพลาภะ         
(ภพท่ี 11) ทศาของพระเคราะห์เหล่าน้ีเช่ือกนัวา่จะมอบความไม่เป็นศุภมงคล || 17 || 

หาก (พระเคราะห์) ทศาสถิตอยู่ในภพกฎุมพะหรือภพปัตนิร่วมกับเจ้าเรือนมารกะ 
หรือสถิตอยูใ่นภพมรณะ กล่าวกนัวา่จะการมอบความไม่เป็นศุภมงคล || 18 || 
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อัธยายะที่ 50 
กาลจักรทศา 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ จากน้ีข้าพเจ้าจะช้ีแจงแก่ท่านถึงผลแห่งกาลจักรทศา ดังนั้ น       

ขอท่านจงตั้งใจฟังผลของเจา้เรือนราศีอนัมีพระอาทิตยเ์ป็นตน้เถิด || 1 || 
หากทศาเป็นพระอาทิตย์พึ งแสดงถึ งโรค รักตปิ ตตะ (รกฺต ปิ ตฺต) 95 เป็นต้น              

พระจันทร์พึงแสดงถึงการมอบให้ ซ่ึงทรัพย์, เกียรติ, มีบุตรหลานทวีเพิ่มมากขึ้น, เส้ือผา้ และ
เคร่ืองประดบั || 2 || 

พระองัคารพึงแสดงถึงความเจ็บป่วยแบบฉับพลนัเก่ียวกับน ้ าดี และโรคข้ออักเสบ 
(คฺรนฺถิสฺโผฏ) พระพุธพึงมอบความเพิ่มพูนของบุตรหลาน และทรัพยเ์ป็นการเฉพาะ || 3 || 

พระพฤหัสบดีพึงมอบทรัพย,์ เกียรติ, มีบุตรหลานทวีเพิ่มมากขึ้น และโภคทรัพยต่์าง ๆ 
ส่วนผลของพระศุกร์นั้นคือ พึงไดรั้บวิทยาความรู้, ไดวิ้วาห์ และมีความมัง่คัง่ในบา้นเรือน || 4 || 

ส าหรับผลของพระเสาร์คือ พึงมีความทุกข์ร้อนอย่างใหญ่หลวง, มีความทุกข์ระทม 
และญาติพี่น้องได้รับความพินาศ ทั้ งน้ี ผลแห่งทศาของราศีทั้งหลายท่ีร่วมโยคกับพระเคราะห์       
อนัไดแ้ก่พระอาทิตยเ์ป็นตน้ก็พึงเป็นดงัน้ี || 5 || 
 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีเมษ) 
หากราศีเมษเสวยทศาพึงบังเกิดโรคเลือด หากเป็นราศีพฤษภพึงบังเกิดความอุดม

สมบูรณ์ของพืชพนัธุ์ธญัญาหาร หากเป็นราศีมิถุนพึงมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ หากเป็นราศีกรกฎ
พึงไดเ้ป็นเศรษฐี || 6 || 

 
95อาการของโรครักตปิตตะ คือ จะมีโลหิตไหลซึมออกมาจากร่างกายส่วนต่าง ๆ ส าหรับ

แพทย์แผนไทยเรียกว่าโรครัตตะปิตตะ ซ่ึงหากโลหิตมานกับดีก าเริบจะรักษาได้ง่าย  แต่หากโลหิต      
ระคนกับวาตะ เสมหะ และดีก าเริบ ถือเป็นอติไสย เป็นโรคหนัก แพทย์ไม่ควรรักษาให้แก้อาการ             
ไปตามบุญ ดู Agniveśa, Caraka Saṃhitā, vol. 2, 34.; ฐานขอ้มูลจารึกในประเทศไทย, “จารึกต ารายาวดั
ราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นท่ี 41,” เขา้ถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2559,  http://www.sac.or.th/databases/ 

inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=16325.; ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, “จารึกต ารายาวดั 
ราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นท่ี 49,” เขา้ถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2559,  http://www.sac.or.th/databases/ 

inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=16341. 
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หากเป็นราศีของพระอาทิตย ์(ราศีสิงห์) พึงถูกศตัรูท าร้าย หากเป็นราศีกนัยภ์รรยาพึง
ไดรั้บความพินาศ หากเป็นราศีตุลพึงไดเ้ป็นราชมนตรี หากเป็นราศีพิจิกพึงถึงแก่ความตาย || 7 || 

และหากเป็นราศีธนูพึงไดรั้บทรัพย ์ทั้งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศแ์ห่งราศีเมษ 
 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีพฤษภ) 
หากราศีมกรเสวยทศาพึงมีการท าบาปทั้งหลาย หากเป็นราศีกุมภพ์ึงมีการคา้ขาย || 8 || 
หากเป็นราศีมีนพึงประสบความส าเร็จในส่ิงทั้งปวง หากเป็นราศีพิจิกพึงมีภยัจากไฟ 

หากเป็นราศีตุลพึงไดรั้บการยกยอ่งจากพระราชา หากเป็นราศีกนัยพ์ึงมีศตัรูเพิ่มมากขึ้น || 9 || 
หากเป็นราศีของพระจนัทร์ (ราศีกรกฎ) ภรรยาพึงไดรั้บความทุกขท์รมาน หากเป็นราศี

สิงห์พึงมีอาการเจ็บป่วยท่ีดวงตา และหากเป็นราศีมิถุนวิถีชีวิตความเป็นอยู่พึงมีอุปสรรคขดัขวาง      
ทั้งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศแ์ห่งราศีพฤษภ || 10 || 
 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีมิถุน) 
หากราศีพฤษภเสวยทศาย่อมได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นราศีเมษย่อมเจ็บป่วย

เพราะโรคชวร หากเป็นราศีมีนย่อมไดรั้บความรักความเมตตาจากลุงหรือนา้ชายฝ่ายมารดา (มาตุล) 
หากเป็นราศีกุมภย์อ่มมีศตัรูเพิ่มมากขึ้น || 11 || 

หากเป็นราศีมกรย่อมได้รับความเดือดร้อนจากโจรผู ้ร้าย หากเป็นราศีธนูย่อมมี    
ศสัตราวุธเพิ่มพูนมากขึ้น หากเป็นราศีเมษย่อมถูกท าร้ายดว้ยอาวุธ หากเป็นราศีพฤษภเช่ือว่าจะเกิด             
การทะเลาะวิวาท || 12 || 

และหากเป็นราศีมิถุนยอ่มไดรั้บความสุข ทั้งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศแ์ห่งราศีมิถุน 
 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีกรกฎ) 
หากราศีกรกฎเสวยทศาย่อมได้รับความทุกข์ยากล าบาก หากเป็นราศีสิงห์ย่อมเป็นท่ี   

ขุ่นเคืองพระทยัของพระราชา || 13 || 
หากเป็นราศีกันย์พึงเป็นท่ีเคารพนับถือของพี่น้อง หากเป็นราศีตุลพึงมีผูอุ้ปการะ     

หากเป็นราศีพิจิกบิดาพึงไดรั้บความทุกขท์รมาน หากเป็นราศีธนูพึงมีทรัพยแ์ละความรู้เพิ่มพูนมาก
ขึ้น || 14 || 

หากเป็นราศีมกรพึงมีภัยทางน ้ า หากเป็นราศีกุมภ์พึงมีพืชพันธุ์ธัญญาหารเพิ่มพูน     
มากขึ้น และหากเป็นราศีมีนพึงมีความสุขสมบูรณ์ ทั้งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศแ์ห่งราศีกรกฎ || 15 || 
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(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีสิงห์) 
หากราศีพิจิกเสวยทศาพึงเกิดการทะเลาะวิวาท และมีความทุกข์ทรมาน หากเป็นราศี    

ตุลพึงไดรั้บผลประโยชน์จ านวนมาก หากเป็นราศีกนัยพ์ึงไดรั้บลาภผลมากมาย หากเป็นราศีของ
พระจนัทร์ (ราศีกรกฎ) พึงถูกสัตวป่์ารบกวน || 16 || 

หากเป็นราศีสิงห์พึงได้รับบุตร หากเป็นราศีมิถุนพึงมีศตัรูเพิ่มมากขึ้น หากเป็นราศี
พฤษภพึงมีลาภผลจากสัตวส่ี์เทา้ หากเป็นราศีเมษพึงมีภยัจากบรรดาปศุสัตว ์|| 17 || 

และหากเป็นราศีมีนพึงมีการเดินทางไกล ทั้งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศแ์ห่งราศีสิงห์ 
 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีกันย์) 
หากราศีกุมภ์เสวยทศาพึงได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นราศีมกรก็พึงได้รับทรัพย ์    

|| 18 || 
หากเป็นราศีธนูพึงไดอ้ยูร่่วมใกลชิ้ดกบัพี่นอ้ง หากเป็นราศีเมษมารดาพึงมีความรุ่งเรือง 

หากเป็นราศีพฤษภพึงมีบุตรเพิ่มมากขึ้น หากเป็นราศีมิถุนพึงมีศตัรูเพิ่มมากขึ้น || 19 || 
หากเป็นราศีของพระจนัทร์ (ราศีกรกฎ) พึงมีความรักในอิสตรี หากเป็นราศีสิงห์พึง     

มีโรคภยัไขเ้จ็บเพิ่มมากขึ้น และหากเป็นราศีกันยพ์ึงมีบุตรเพิ่มมากขึ้น ทั้ งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศ ์ 
แห่งราศีกนัย ์|| 20 || 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีตุล) 
หากราศีตุลเสวยทศาพึงได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นราศีพิจิกพี่น้องพึงมีความ

รุ่งเรือง หากเป็นราศีธนูบิดาพึงมีความสุขสบาย หากเป็นราศีมกรพึงเกิดความขดัแยง้กับมารดา         
|| 21 || 

หากเป็นราศีกุมภพ์ึงไดรั้บบุตรและทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นราศีมีนพึงมีการทะเลาะ
เบาะแว้งกับเหล่าศัตรู หากเป็นราศีพิ จิกพึงมีการทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยา หากเป็นราศีตุล            
พึงมีภยัทางน ้า || 22 || 

หากเป็นราศีกนัยพ์ึงมีทรัพยสิ์นเพิ่มพูนมากขึ้น ทั้งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศแ์ห่งราศีตุล 
 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีจิก) 
หากราศีกรกฎเสวยทศาพึงสูญเสียทรัพย์สิน หากเป็นราศีสิงห์พึงเป็นปฏิปักษ์กับ

พระราชา || 23 || 
หากเป็นราศีมิถุนพึงไดรั้บท่ีดิน หากเป็นราศีพฤษภพึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็น

ราศีเมษพึงมีภยัจากงูเป็นตน้ หากเป็นราศีมีนพึงมีภยัทางน ้า || 24 || 
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หากเป็นราศีกุมภพ์ึงมีลาภผลจากการคา้ขาย หากเป็นราศีมกรพึงมีโรคภยัไขเ้จ็บ และ
หากเป็นราศีธนูพึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง ทั้งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศแ์ห่งราศีพิจิก || 25 || 
 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีธนู) 
หากราศีเมษเสวยทศาพึงได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นราศีพฤษภพึงมีท่ีดินเพิ่ม   

มากขึ้น หากเป็นราศีมิถุนพึงประสบความส าเร็จในส่ิงทั้ งปวง หากเป็นราศีกรกฎพึงประสบ
ความส าเร็จเป็นอยา่งมากในส่ิงทั้งปวง || 26 || 

หากเป็นราศีสิงห์ส่ิงท่ีสะสมไวพ้ึงเพิ่มพูนมากขึ้น หากเป็นราศีกันยพ์ึงมีการทะเลาะ
วิวาท หากเป็นราศีตุลพึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นราศีพิจิกพึงมีโรคภยัไขเ้จ็บ || 27 || 

และหากเป็นราศีธนูพึงมีบุตรเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศแ์ห่งราศีธนู 
 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีมกร) 
หากราศีมกรเสวยทศาพึงได้รับบุตร หากเป็นราศีกุมภ์พืชพนัธุ์ธัญญาหารพึงมีความ

อุดมสมบูรณ์ || 28 || 
หากเป็นราศีมีนพึงได้รับความสุขความเจริญ หากเป็นราศีพิ จิกพึงมีภัยจากพิษงู        

หากเป็นราศีตุลพึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นราศีกนัยพ์ึงมีศตัรูเพิ่มมากขึ้น || 29 || 
หากเป็นราศีของพระจนัทร์ (กรกฎ) ย่อมไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นราศีสิงห์ยอ่ม

ถูกสัตว์ป่ารบกวน และหากเป็นราศีมิถุนย่อมได้รับอนัตรายจากตน้ไม ้(ตกตน้ไม)้ ทั้งน้ี เม่ือทศา
เป็นนวางศแ์ห่งราศีมกร || 30 || 
 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีกุมภ์) 
หากราศีพฤษภเสวยทศาพึงได้รับทรัพย์สินเงินทอง หากเป็นราศีเมษพึงมีอาการ

เจ็บป่วยท่ีดวงตา หากเป็นราศีมีนพึงมีการเดินทางไกล หากเป็นราศีกุมภพ์ึงมีทรัพยส์มบติัเพิ่มพูน
ขึ้น || 31 || 

หากเป็นราศีมกรพึงประสบความส าเร็จในส่ิงทั้งปวง หากเป็นราศีธนูพึงมีศตัรูเพิ่ม   
มากขึ้น หากเป็นราศีเมษพึงสูญเสียความสุขสบาย หากเป็นราศีพฤษภพึงถึงแก่ความตาย || 32 || 

และหากเป็นราศีมิถุนย่อมได้รับความสุขความเจริญ ทั้ งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศ์แห่ง    
ราศีกุมภ ์
 
 



  75 

(ผลของทศาในนวางศ์แห่งราศีมีน) 
หากราศีกรกฎเสวยทศาพึงมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมากขึ้ น หากเป็นราศีสิงห์         

พึงไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากพระราชา || 33 || 
หากเป็นราศีกนัยพ์ึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นราศีตุลพึงไดรั้บลาภผล หากเป็น

ราศีพิจิกยอ่มโรคชวร หากเป็นราศีธนูยอ่มมีศตัรูเพิ่มมากขึ้น || 34 || 
หากเป็นราศีมกรพึงมีการทะเลาะเบาะแวง้กบัภรรยา หากเป็นราศีกุมภ์พึงมีภยัทางน ้ า 

และหากเป็นราศีมีนพึงมีความสุขเกษมในส่ิงทั้งปวง ทั้งน้ี เม่ือทศาเป็นนวางศแ์ห่งราศีมีน || 35 || 
ผลทั้งปวงน้ีพึงกล่าวถึงคร้ันเม่ือทราบล าดบัของช่วงการเสวยอายุทศาแลว้ ในช่วงเวลา

ท่ีบาปเคราะห์เสวยอายทุศา ผูรู้้แจง้พึงควรกระท าการสะเดาะเคราะห์ || 36 || 
ดงัน้ี คือ ผลแห่งจกัรทศาซ่ึงไดก้ล่าวไวโ้ดยสังเขป || 37 || 
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อัธยายะที่ 51 
ผลแห่งราศีทศา อันมีจรทศาเป็นอาทิ 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ทศาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น จรทศา และสถิรทศาเป็นตน้ ก็ไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้แลว้ 

บดัน้ี ขา้พเจา้จะกล่าวแก่ท่านถึงผลทั้งท่ีเป็นศุภมงคลและไม่เป็นศุภมงคลของทศาเหล่าน้ี || 1 || 
ในการพรรณนาผล (ของทศา) ท่ีสถิตอยูต่ั้งแต่ลคันาจนถึงภพวินาศนั้น คร้ันรู้ก าลงัของ        

เจา้เรือนราศีนั้น ๆ แลว้จึงพึงกล่าวออกมา || 2 || 
หากเจา้เรือนราศีนั้นมีก าลงั (บริบูรณ์) เป็นท่ียอมรับกนัว่าผลของเจา้เรือนราศีนั้นย่อม

แสดงออกมาอย่างบริบูรณ์ หากมีก าลงักลาง ๆ ก็พึงแสดงผลออกมาปานกลาง หากมีก าลงัเพียง
เลก็นอ้ยก็พึงแสดงผลเพียงเลก็นอ้ย || 3 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ ราศีใดพึงเป็นทศา หากมีบาปเคราะห์สถิตอยู่ในภพมรณะ หรือ       
ภพท่ี 2 (ภพกฎุมพะ) จากราศีนั้น ทศาน้ีพึงเป็นผูม้อบความทุกข ์|| 4 || 

หากบาป เคราะห์ ไปส ถิตอยู่ในภพ ท่ี  3 ห รือภพ ท่ี  6 ย่อมกล่ าวถึ งความมีชัย                  
หากศุภเคราะห์สถิตอยูใ่นภพดงักล่าว ยอ่มเกิดความปราชยั || 5 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ หากศุภเคราะห์ หรือบาปเคราะห์สถิตอยู่ร่วมกับลัคนาย่อมมี     
ลาภผลอย่างมิต้องสงสัย หากราศีท่ีเป็นทศาสถิตอยู่ร่วมกับศุภเคราะห์อยู่ในราศีของศุภเคราะห์       
ผลแห่งทศาของราศีนั้นพึงเป็นศุภมงคล แต่หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในราศีของศุภเคราะห์ 
พึงดีในตอนตน้ จากนั้นยอ่มเป็นไปในทางตรงขา้ม || 6-7 || 

หาก (ราศีท่ีเป็นทศา) สถิตร่วมกับศุภเคราะห์ในราศีของบาปเคราะห์พึงมีความสุข
สบายในตอนตน้ จากนั้นก็จะมีแต่ความทุกข ์หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ในราศีของบาปเคราะห์ 
ทศานั้นพึงประทานความทุกขท์ั้งปวง || 8 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ หากราศีแห่งทศาเป็นเกษตรของศุภเคราะห์ ซ่ึงมีทั้งบาปเคราะห์
และศุภเคราะห์สถิตร่วมอยูด่ว้ย ยอ่มเกิดผลร้ายในเบ้ืองตน้ แต่มิตอ้งหวาดกลวัเพราะต่อมาจะบงัเกิด
แต่ความสุข || 9 || 

หากเป็นราศีของศุภเคราะห์พึงกล่าวถึงผลอันเป็นศุภมงคล แต่หากเป็นราศีของ       
บาปเคราะห์พึงกล่าวพึงผลท่ีไม่เป็นศุภมงคล 

หากศุภเคราะห์สถิตอยู่ในภพท่ี 2 หรือภพท่ี 5 พึงไดรั้บความเมตตาจากพระราชา และ
ไดรั้บชยัชนะอยา่งแน่นอน || 10 || 

หากบาปเคราะห์สถิตอยูใ่นภพดงักล่าว ผลแห่งทศานั้นพึงเป็นผลร้าย  
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หากศุภเคราะห์สถิตอยู่ในภพท่ี 4 และภพท่ี 8 ย่อมเป็นศุภมงคล พึงมีความสุขสบาย 
และปราศจากโรคภยั || 11 || 

หากศุภเคราะห์สถิตอยูใ่นภพท่ี 9 พึงมีคุณธรรมเพิ่มพูนขึ้นอนัเน่ืองมาจากครูบาอาจารย ์
และมีความสุขสบาย หากพระเคราะห์โคจรวิปริต (วิปรีต)96 ย่อมเกิดผลตรงกนัขา้ม หากศุภเคราะห์
และบาปเคราะห์สถิตอยูร่่วมกนัยอ่มเกิดผลดีและผลร้ายคละเคลา้กนั || 12 || 

หากปากะราศี และโภคราศี97 มีบาปเคราะห์สถิตร่วมอยู่ดว้ย พึงมีความทุกขท์รมานกาย 
และความเจ็บปวดรวดร้าวใจ  

หากในภพท่ี 7 จากปากะราศีและโภคราศีมีบาปเคราะห์สถิตอยู่ ทศาน้ีย่อมกล่าวถึง              
ความเจ็บป่วยของภรรยา || 13 || 

หากเป็นภพท่ี 4 พึงสูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, หากเป็นภพท่ี 5 บุตรพึงไดรั้บความทุกขท์รมาน, 
หากเป็นภพท่ี 10 พึงสูญเสียช่ือเสียงเกียรติยศ, หากเป็นภพท่ี 9 บิดาพึงได้รับความทุกข์ทรมาน,          
|| 14 || 

หากภพท่ี 11 จากปากะราศีมีบาปเคราะห์สถิตอยู ่พึงไดรั้บความทุกขท์รมาน บา้งก็พน้
จากความทุกขเวทนาทั้งปวง หากศุภเคราะห์ไปสถิตอยูใ่นภพดงักล่าวนั้นพึงแสดงถึงความสุขสบาย 
|| 15 || 

หากศุภเคราะห์ไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระพึงได้รับลาภผล และมีชัยชนะต่อศัตรู        
ทั้งจากพระเคราะห์ท่ีสถิตในดวงชะตาก าเนิด และพระเคราะห์จร || 16 || 

คร้ันเม่ือไดส้าธยายแลว้ บดัน้ีก็พึงกล่าวถึงผลแห่งราศีทศาทั้งหลาย 
ราศีใดท่ีมีศุภเคราะห์สถิตอยู่ และราศีใดท่ีอยู่ถดัจากเหล่าศุภเคราะห์ กล่าวกนัว่าทศา

นั้นจะมอบความเป็นศุภมงคล ส่วนพระเคราะห์ท่ีโคจรวิปริตยอ่มมีผลตรงกนัขา้ม 
หากมีศุภเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ ย่อมให้ผลอนัเป็น

ศุภมงคล แต่หากเป็นบาปเคราะห์ก็ยอ่มใหผ้ลท่ีไม่เป็นศุภมงคล || 17-18 || 
ผลท่ีพึงกล่าวถึงในทศานั้น บรรดาผูมี้ปัญญาทั้งหลายก็ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 

 
96ความหมายเดียวกบัโคจรพกัร์ (วกฺร) คือ การโคจรยอ้นจกัรราศี ดู ศิวะ นามสนธิ, อธิบาย

ศัพท์โหราศาสตร์, 50. 
97คมัภีร์ไชมินิสูตรกล่าวว่า ปากะราศี (ปากราศิ) หรือทวารราศี (ทฺวารราศิ) คือ ราศีท่ีเป็น       

เจา้ทศาเร่ิมเสวยอายเุป็นราศีแรก ส่วนโภคราศี (โภคราศิ) หรือพาหยะราศี (พาหฺยราศิ) คือ ราศีท่ีอยูห่่างจาก
ปากะราศีในจ านวนท่ีเท่ากบัความห่างของลคันากบัปากะราศี (ทศาศฺรโย ทฺวารมฺ || ตตสฺตาวติถ  พาหฺยมฺ ||     
ไชมินิสูตร 2.4.2-3) ซ่ึงสอดคล้องกับคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ดังปรากฏในโศลกท่ี 52.9-11           
ดู Rao, Jaiminisutra, 181. 
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พาธาสถานะ98ของราศีเมษ, กรกฎ, ตุล และมกร คือ ราศีกุมภ์, พฤษภ, สิงห์ และพิจิก 
ตามล าดับ หากบาปเคราะห์สถิตอยู่ในราศีของเจ้าเรือนปากะราศี หรือสถิตอยู่ในพาธาสถานะ         
ยอ่มมีความโศกเศร้าเป็นอยา่งยิง่, เกิดความวิบติั, ถูกพนัธนาการ และมีโรคภยัไขเ้จ็บมากมาย 

หากในราศีนั้นมีพระเคราะห์ท่ีได้ต าแหน่งอุจจ์ หรือเกษตรสถิตอยู่ ย่อมมีความเป็น
ศุภมงคล, ความสุขสบาย และจะไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง || 19-21 || 

แต่ถ้าหากต าแหน่งนั้นว่างเปล่า (ไม่มีพระเคราะห์สถิตอยู่) พึงไม่มีความสุขสบาย      
ทศาน้ีพึงไม่ประทานผลดีให ้|| 22 || 

หากพาธกะ, ภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ มีพระราหูสถิตร่วมอยู่ด้วย ย่อมเป็น
มหันตภยัร้าย หากออกเดินทางจะถูกพนัธนาการ, ไดรั้บความทุกข์ระทมอนัเน่ืองมาจากพระราชา 
และมีภยัจากศตัรู || 23 || 

หากพระอาทิตย,์ พระองัคาร, พระราหู และพระเสาร์ สถิตอยู่ในราศีท่ีเสวยแทรกอาย ุ
(อนัตรทศา) เม่ือเสวยแทรกอายุถึงราศีนั้น พึงตกต ่าลงเน่ืองมาจากพระพิโรธของพระราชา และ    
มีมหนัตภยัร้ายแรง || 24 || 

หากเรือนตรีโกณของราศีท่ีเสวยแทรกอายุนั้นมีพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจสถิตอยู ่
หรือหากราศีนั้นมีพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจ หรือบาปเคราะห์สถิตอยู่ดว้ย พึงมีภยัถึงแก่ความตาย 
|| 25 || 

หากราศีท่ีเสวยแทรกอายุ หรือเรือนตรีโกณ (ของราศีท่ีเสวยแทรกอายุนั้ น) มีพระ
เคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์สถิตอยู่ เม่ือเสวยแทรกทศาน้ีเจา้ชะตาย่อมไดรั้บความสุข, ไดเ้ป็นเจา้เมือง
ปกครองนครหรือหมู่บา้น, ได้รับบุตร, ได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง, มีความเจริญรุ่งเรือง, มีโชคเป็น
อยา่งมาก, ไดเ้ป็นเสนาบดี และมีความเจริญกา้วหนา้เป็นอยา่งยิง่ || 26-27 || 

หากเจา้เรือนปากะราศีสถิตอยู่ในศุภราศี และมีมุมสัมพนัธ์กบัพระพฤหัสบดี ในทศาน้ี
พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง และมีความสุขเพราะบุตร || 28 || 

ราศีของพระศุกร์ (ราศีพฤษภ, ราศีตุล), ราศีของพระเสาร์ (ราศีมกร, ราศีกุมภ์) และ   
ราศีมิถุน คือ เหล่าราศีศตัรูของพระอาทิตย ์

ราศีพิจิก, ราศีตุล และราศีกุมภ ์คือ ราศีศตัรูของพระจนัทร์ 
ราศีกุมภ,์ ราศีมีน, ราศีมิถุน, ราศีตุล และราศีกนัย ์คือ ราศีศตัรูของพระองัคาร 

 
98พาธาสถานะ (พาธาสฺถาน) หรือพาธกะ (พาธก) คือ ราศีท่ี 11 จากจรราศี, ราศีท่ี 9 จาก    

สถิรราศี และราศีท่ี 7 จากอุภยราศี ซ่ึงพาธาสถานะน้ีเป็นเรือนร้าย มกัให้โทษ ดู S.C. Kursija, Medical 
Astrology for Beginners (New Delhi: All India Federation of Astrologers' Societies, 2014), 25. 
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ราศีกรกฎ, ราศีมีน, ราศีพิจิก และราศีกุมภ์ กล่าวกนัว่าเป็นเหล่าราศีศตัรูของพระพุธ             
|| 29-30 || 

ราศีพฤษภ, ราศีตุล, ราศีมิถุน และราศีกนัย ์คือ ราศีศตัรูของพระพฤหสับดี 
ราศีสิงห์, ราศิพิจิก, ราศีกรกฎ และราศีธนู คือ ราศีศตัรูของพระศุกร์ || 31 || 
ราศีเมษ, ราศีสิงห์, ราศีธนู, ราศีพิจิก และราศีกรกฎ คือ ราศีศตัรูของพระเสาร์ 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ ผูมี้ปัญญาปราดเปร่ืองพึงพิจารณาถึงพระเคราะห์อันตรทศา          

|| 32 || 
บรรดาพระเคราะห์ดวงใดท่ีเป็นราชโยคการกะ99, บรรดาพระเคราะห์ดวงใดท่ีสถิตอยู่

ท่ามกลางศุภเคราะห์ (ภพท่ี 2 และ 12 ของพระเคราะห์นั้นมีศุภเคราะห์สถิตอยู่) หรือมีศุภเคราะห์
สถิตอยู่ในภพท่ี 2, ภพท่ี 3 และ ภพท่ี 4 จากพระเคราะห์ดวงใด พระเคราะห์เหล่านั้นย่อมประทาน
ผลดีให ้|| 33 || 

ในทศานั้นพึงกล่าวถึงความเป็นศุภมงคลอนัเกิดจากราชโยคการกะเป็นตน้ แมว้่าบาป
เคราะห์จะไปสถิตอยู่ท่ามกลางศุภเคราะห์สองดวงก็ย่อมรู้ไวว้่าจะให้ผลอนัเป็นศุภมงคลเช่นกัน       
|| 34 || 

ทศาของศุภราศีเสวยอายุไปเป็นอันตรทศาของศุภราศี ย่อมมีความเป็นศุภมงคล        
และหากศุภเคราะห์ไปสถิตอยู่ในเรือนตรีโกณของทศาใดก็ตาม ทศานั้นย่อมประทานให้ซ่ึงความ
เป็นศุภมงคล || 35 || 

หากสถิตอยู่ในศุภราศีและมิตรราศี ในช่วงต้นและช่วงปลายทศาย่อมมีผลอันเป็น      
ศุภมงคล ทั้งน้ี คร้ันไดแ้บ่งอายกุารเสวยทศาของแต่ละราศีแลว้จึงพึงกล่าวถึงผล (แห่งทศา) || 36 || 

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา หากมีศุภเคราะห์สถิตอยูใ่นเรือนตรีโกณ พึงน ามาซ่ึง
ความเป็นศุภมงคล หากเร่ิมเสวยแทรกอายุดว้ยศุภราศีภายในศุภราศี ทศาน้ีพึงมีความเป็นศุภมงคลอ
ยา่งยิง่ || 37 || 

ในการเร่ิมเสวยแทรกอายุทศา หากบาปราศีเสวยแทรกภายในศุภราศี พึงมีผลอนัเป็น
ศุภมงคล หากเร่ิมเสวยแทรกอายุด้วยศุภราศี ผลของการเร่ิมเสวยอายุทศานั้นพึงแสดงออกมา
อยา่งไรเล่า || 38 || 

 
99พระเคราะห์ท่ีส่งผลให้เกิดโยคท่ีมีช่ือว่า “ราชโยค” ซ่ึงในภาษาไทยมกัเรียกว่า ราชาโชค     

ดู  Hart De Fouw and Robert E. Svoboda, Light on Relationship: The Synastry of Indian Astrology 

(Maine: Samuel Weiser, 2000), 280. 
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ดูก่อนท่านมุนี หากบาปราศีเป็นทศาท่ีเร่ิมเสวยแทรกอายุ เจ้าทศาใด ๆ ก็ตามนั้ น         
ไร้ก าลงั มีต าแหน่งนิจเป็นตน้ ในช่วงปลายทศาส่ิงท่ีตรงขา้มกบัผลอนัเป็นศุภมงคลนั้นพึงแสดง
ออกมา || 39 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ พระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจสถิตอยู่ราศีใดก็ตาม,       
พระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจนั้นไปสถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ, เจา้เรือนราศีมีต าแหน่งนิจ หรือเจา้เรือน
ราศีอยู่ในต าแหน่งท่ีสัมพนัธ์กบัพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจ ย่อมท าให้ผลดีนั้นวิปริตไป (กลายเป็น
ผลร้าย) ทรัพยสิ์นและพืชพนัธุ์ธัญญาหารพึงเกิดความวินาศ อีกทั้งยงัเกิดโรคภยัไขเ้จ็บในร่างกาย          
|| 40-41 || 

ราศีเกษตรของพระราหู และพระเกตุ คือ ราศีท่ีเป็นมุมทั้งส่ี100ของราศีกุมภ์ และราศี 
พิจิก (ตามล าดบั) ดงันั้น หากเป็นทศาท่ีมีพระราหูหรือพระเกตุสถิตอยู่ในต าแหน่งเกษตรดงักล่าว     
ในช่วงเร่ิมตน้เสวยอายพุึงบงัเกิดผลอนัเป็นศุภมงคล || 42 || 

หากทศาใดสถิตอยู่ในเรือนมารกะพึงกล่าวว่ามีความเป็นศุภมงคล หากช่วงปลายทศา
เป็นราศีใดก็ตามท่ีสถิตร่วมหรือมีมุมสัมพันธ์กับพระศุกร์หรือพระจันทร์ พึงสูญเสียทรัพย์สิน      
เงินทองอนัเน่ืองมาจากความพิโรธของพระราชา และหากช่วงปลายทศาสถิตอยู่ในเรือนศตัรู หรือ     
สถิตร่วมหรือมีมุมสัมพนัธ์กบัพระราหูก็พึงเช่นเดียวกนันั้นแล || 43-44 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ผู ้ประเสริฐ ผลน้ีมิต้องค านึงถึงหากปากะราศีเป็นราศีของ 
พระเสาร์ และหากราศีมกรเสวยทศา ผลน้ีก็มิตอ้งค านึงถึง (เช่นกนั) || 45 || 

หากช่วงปลายทศาเป็นราศีของพระราหู  ตน เองพึ งเกิดความพิน าศทั้ งปวง                           
อันเน่ืองมาจากความตายหรือการถูกคุมขัง, ถูกเนรเทศออกจากประเทศ หรือได้รับความทุกข์
ยากล าบากอยา่งแสนสาหสั || 46 || 

หากราศีของพระราหูนั้นมีบาปเคราะห์ไปสถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ พึงท านายถึงความ
ทุกขย์ากอยา่งแน่แท ้ทั้งน้ี ผูมี้ปัญญาพึงท านายถึงผลดีและผลร้ายทั้งปวงดว้ยความเช่ือมัน่ || 47 || 

ดูก่อนท่านไมเตรยะ หากราศีอนัเป็นท่ีสถิตของพระราหูเป็นตน้เป็นเป็นผูเ้สวยทศา    
ในกรณีเช่นน้ี ผลท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้นั้นใหพ้ึงพิจารณาดว้ยความรอบคอบ || 48 || 

ในช่วงตน้หรือปลายทศา หากเป็นเรือนมารกะ ย่อมเกิดความไม่เป็นศุภมงคล แต่หาก
พระราหูสถิตอยูใ่นเรือนมารกะนั้น จะถูกกกัขงั และทรัพยส์มบติัจะเกิดความพินาศ || 49 || 

 
100มุมทั้งส่ี (จตุษฺฏย) คือเป็นภพท่ี 1, 4, 7, 10 แก่ราศีใด ๆ ซ่ึงโหราศาสตร์ไทยนิยมใช้ค าว่า 

จตุสดยั บา้งก็ใช ้จตุัษฎยั ทั้งน้ี ราศีท่ีเป็นมุมทั้งส่ีของราศีกุมภ์ และราศีพิจิกนั้นเป็นเช่นเดียวกนั อนัไดแ้ก่ 
ราศีกุมภ,์ พฤษภ, สิงห์ และพิจิก ดู ศิวะ นามสนธิ, อธิบายศัพท์โหราศาสตร์, 16. 
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หากในช่วงตน้ทศาเป็นพระราหูแมจ้ะสถิตอยู ่ณ ราศีใดก็ตาม ยอ่มแสดงถึงความพินาศ 
และการสูญเสียท่ีอยู่อาศยั หากพระราหูสถิตอยู่ในภพกฎุมพะย่อมเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น       
|| 50 || 

หากพระจันทร์และพระศุกร์สถิตอยู่ในภพท่ี 12 พระราชาพึงพิโรธอย่างแน่แท ้            
ถา้หากพระองัคารและพระเกตุสถิตอยู ่ณ ต าแหน่งนั้น พึงมีอนัตรายจากไฟ และมีความทุกขท์รมาน
อยา่งแสนสาหสั || 51 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ หากพระจนัทร์และพระศุกร์สถิตอยู่ในภพกฎุมพะ พึงได้รับ     
ราชบลัลงัก ์อน่ึง ผลท่ีสถิตอยูใ่นภพท่ี 2 น้ียอ่มบงัเกิดในช่วงตน้และช่วงปลายทศา || 52 || 

ทั้ งน้ี  บรรดาผู ้มี ปัญญาได้กล่าวไว้แล้วถึงผลท่ี เกิดขึ้ นจากเรือนอรรคละ 101 เม่ือ 
ศุภเคราะห์หรือบาปเคราะห์ของราศีใดสถิตอยู่ในเรือนศุภอรรคละ และลัคนามีมุมสัมพันธ์ถึง  
ศุภอรรคละนั้นย่อมถือว่ามีก าลงัสูงสุด ถา้หากพระเคราะห์ท่ีสถิตในเรือนวิปริตอรรคละ (บาป- 
อรรคละ) พึงมีมุมสัมพนัธ์ถึงราศีนั้น เม่ือเป็นทศาแห่งราศีนั้นพึงมีผลเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม  

ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ หากมีมุมสัมพนัธ์กับศุภเคราะห์พึงกล่าวถึงแต่ผล     
อนัเป็นศุภมงคลโดยปราศจากความกลวั || 53-55 || 

หากราศีใด ๆ มีเจ้าเรือนราศีเป็นศุภเคราะห์หรือมีพระเคราะห์ท่ีได้ต าแหน่งอุจจ ์     
สัมพนัธ์ถึง เม่ือทศาเป็นราศีนั้นพึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองอยา่งไม่มีใครเทียบได ้|| 56 || 

เจา้เรือนราศีไม่ว่าจะเป็นดวงใดสถิตอยู่ในราศีของตนเอง หรือพึงมีมุมสัมพนัธ์ถึงราศี
ของตน เม่ือทศาเป็นราศีนั้นพึงไดรั้บทรัพยสิ์นจ านวนมากอยูเ่ป็นนิตย ์|| 57 || 

หากเจ้าเรือนราศีไม่ว่าจะเป็นดวงใดสถิตอยู่ในภพวินาศจากทศาใด ๆ ทศานั้ น             
พึงก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย ์หากมีเหล่าบาปเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณจากทศาใด ๆ ก็พึงมี
ความไม่เป็นศุภมงคลเพิ่มพูนขึ้นอย่างมาก ทั้งน้ี หากเจา้เรือนวินาศ, เจา้เรือนมรณะ, พระอาทิตย,์ 
พระองัคาร หรือพระเสาร์ สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ บิดาพึงมีความทุกขย์าก, บุตรไดรั้บความย่อยยบั 
และมีความทุกขร้์อนแสนสาหสั || 58-59 || 

หากพระราหู หรือพระเกตุ สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ บุตรจะได้รับอนัตราย, สูญเสีย
ทรัพย์สิน, ได้เดินทางไปยงัต่างแดน, เกิดความทุกขเวทนา และมีภัยอันตรายเกิดขึ้นในทุกหน        
ทุกแห่ง || 60 || 

 
101ภพท่ี 4, 2, 11 จากพระเคราะห์หรือภพใด ๆ มีช่ือว่าอรรคละ (อรฺคล) หมายถึง การกีดกนั 

หรืออุปสรรค ซ่ึงอรรคละมีทั้งศุภอรรคะ และบาปอรรคะ (ทารภาคฺยศูลสฺถารฺคลา นิธฺยาตุะ || ไชมินิสูตร 
1.1.5) ดู Rao, Jaiminisutra, 6. 
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หากบรรดาบาปเคราะห์, พระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจ และพระเคราะห์อสัตะไปสถิตอยู่
ในภพอริ หรือภพมรณะ ย่อมกล่าวกนัว่าจะมีภยัอนัเน่ืองมาจากพระราชา, ศตัรู และโรคภยัไขเ้จ็บ 
อยูเ่ร่ือยไปจนไม่อาจทานทนได ้|| 61 || 

หากบาปเคราะห์สถิตอยู่ในภพท่ี 4 พึงสูญเสียท่ีดิน, บ้านเรือน และปศุสัตว์ ทั้ งน้ี       
หากเป็นพระองัคาร พึงเกิดไฟไหมอ้าคารบา้นเรือน || 62 || 

หากเป็นพระเสาร์ยอ่มมีความทุกขร์ะทมใจ, หากเป็นพระอาทิตยพ์ระราชาจะทรงพิโรธ 
แต่หากเป็นพระราหูตนเองพึงไดรั้บความยอ่ยยบั และมีภยัจากโจร หรือพิษงูเป็นตน้ || 63 || 

หากพระราหูสถิตอยู่ในภพกัมมะจากราศีใดก็ตาม ทศานั้นย่อมท าให้ได้ไปจาริก       
แสวงบุญยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ  

หากศุภเคราะห์สถิตอยู่ในภพกมัมะ, ภพลาภะ หรือภพศุภะจากราศีใดก็ตาม ทศานั้น
ย่อมท าให้ไดรั้บความรู้อนัเท่ียงแท,้ ทรัพยสิ์นเงินทอง, มีศีลธรรมอนัดี, มีเกียรติ, มีคุณธรรม และ            
บรรลุปุรุษารถะ102 

ศุภเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์สถิตอยู่ในภพปุตตะ, ภพปัตนิ หรือภพอริ จากราศีใดก็ตาม 
(ทศานั้นยอ่มท าให)้ ภรรยาและบุตรพึงมีความสุขสบาย และไดรั้บเกียรติอนัสูงสุดจากพระราชา  

หากเจา้เรือนตนุ, เจ้าเรือนพนัธุ, เจา้เรือนตรีโกณ, เจ้าเรือนลาภะ หรือเจา้เรือนกัมมะ   
ไปสถิตอยู่  ณ  ราศีใด ราศีนั้ นพึงมีความเพิ่มพูนขึ้ นเป็นอย่างมากอันเน่ืองมาจากโยคพละ                   
(พลงัแห่งการโยคแสง) 

พระพฤหัสบดี, พระศุกร์ หรือเจา้เรือนตรีโกณไปสถิตอยู่ท่ีราศีใดก็ตาม ย่อมมีความ
เป็นศุภมงคล, มีทรัพยส์มบติันานา และไดส้ักการบูชาเทพเจา้และพราหมณ์ 

หากเหล่าพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์อยู่ในภพท่ี 4 หรือเป็นเจา้เรือนตรีโกณจากราศี
ใดก็ตาม (ทศานั้น) พึงไดรั้บท่ีอยูอ่าศยัหรือพาหนะ และไดรั้บปศุสัตว ์ 

แต่หากพระจนัทร์สถิตอยู่ในต าแหน่งนั้น พึงมีลาภผลอนัเป็นพืชพนัธุ์ธัญญาหารและ
น ้านมอยา่งอุดมสมบูรณ์ || 64-69 || 

 
102จุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย ์ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ประการ ไล่เรียงตามล าดบัดงัน้ี 1. อรรถะ คือ 

ความสุขอนัเกิดจากการมีทรัพยสิ์นเงินทอง 2. กามะ คือ ความสุขอนัเกิดจากการใช้จ่ายทรัพยเ์พื่อซ้ือหา   
ส่ิงต่าง ๆ มาสนองความสุขของตนในกามคุณ ทั้ง 5 คือ รูป รส กล่ิน เสียง และโผฏฐพัพะ 3. ธรรมะ คือ 
ความสุขท่ีเกิดจากความสงบจิตสงบใจโดยตรง ก่อให้เกิดความสันติสุข และ 4. โมกษะ คือ ความสุขใจ
อยา่งแทจ้ริงท่ีเกิดจากการหลุดพน้ไปจากอ านาจของกิเลสอยา่งส้ินเชิงโดยไม่มีอามิสเจือปน ดู ฟ้ืน ดอกบวั, 
ปวงปรัชญาอินเดีย, 77-78. 
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หากเป็นจนัทร์เพญ็ พึงไดรั้บทรัพยส์มบติั และแกว้มณีต่าง ๆ หากพระศุกร์สถิตอยู่ใน
ต าแหน่งนั้น พึงมีความสุขจาก (การฟัง) เพลงท่ีบรรเลงดว้ยกลอง (อาโตทฺย) || 70 || 

หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในภพท่ี 4 จากราศีใดก็ตาม (ทศานั้น) พึงไดรั้บทองค า และ
เสล่ียงคานหามเป็นตน้ ทั้งน้ี หากเป็นเจา้เรือนลคันา, เจา้เรือนศุภะ, เจา้เรือนกมัมะ หรือศุภเคราะห์ท่ี
มีต าแหน่งอุจจ์ สถิตอยู่ ณ ราศีใดก็ตาม (ทศานั้น) พึงมีความส าเร็จในการท ากิจการงานทั้งปวง,      
ไดเ้ป็นพระราชา และประสบความส าเร็จในส่ิงต่าง ๆ  

ดงันั้น เม่ือจ าแนกตามน้ีแลว้จึงพึงกล่าวถึงผลแห่งราศีทศานั้น ๆ || 71-72 || 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ แต่ละราศีในราศีทศา และพระเคราะห์แต่ละดวงในพระเคราะห์

ทศาไดแ้สดงผลอย่างหลากหลาย เพราะคุณสมบติั (คุณ) ของตนอยู่ 18 ประการ ซ่ึงเหล่าผูมี้ปัญญา
ทั้งปวงไดพ้ิจารณาไว ้ดงัน้ี || 73 || 

พระเคราะห์อุจจ์, บรมอุจจ์, อุจจาภิมุข และอุจจาวิลาส, มูลตรีโกณ, เกษตร, ราศีมิตร
ใหญ่ (อธิมิตร), มิตรราศีชัว่คราว, ราศีท่ีเป็นกลาง และราศีศตัรู, ราศีศตัรูใหญ่ (อธิศตัรู), นิจ, ราศีท่ี
อยู่หน้าและหลังนิจราศี, บรมนิจ, พระเคราะห์สถิตอยู่ในวรรคเกษตร, วรรคนิจ, วรรคศัตรู,         
เรือนร้าย (เรือนคี่ ), เรือนตรีโกณ, เรือนเกนทระ, พระเคราะห์ ท่ี มีชัยเหนือครหยุทธ 103 และ                 
พระเคราะห์อสัตะ ผลของปากทศานั้นยอ่มเป็นไปตามคุณสมบติัของตน || 74-77 || 

พระเคราะห์ดวงใดก็ตามมีต าแหน่งบรมอุจจ์ (อติตุงฺค) หรือมีก าลงัเขม้แข็งท่ีสุด ย่อม
เป็นทศาท่ีสมบูรณ์ จะท าใหมี้ความสุขจากการไดค้รองราชบลัลงัก ์|| 78 || 

ในทศาน้ีย่อมมีความยนิดีในพระแม่ลกัษมี (ทรัพยสิ์นเงินทอง) และมีความเพิ่มพูนของ
พลงัอ านาจทั้งปวง 

หากพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์ หรือมีก าลงั เช่ือกนัวา่เป็นบูรณทศา จะประทานพลงั
อ านาจอนัยิง่ใหญ่ แต่บา้งก็ยงัมอบโรคภยัไขเ้จ็บท่ีรุนแรงใหอี้กดว้ย 

หากพระเคราะห์ไร้ก าลงั หรือมีต าแหน่งบรมนิจ ย่อมเป็นริกตทศา (ทศาแห่งความว่าง
เปล่า) ซ่ึงจะประทานให้ซ่ึงความไม่เป็นศุภมงคล, มีโรคภยัไขเ้จ็บ, สูญเสียทรัพย ์และไดรั้บความ
ตาย 

หากพระเคราะห์สถิตอยู่ระหว่างพระเคราะห์บรมอุจจ์และพระเคราะห์บรมนิจ             
ยอ่มเป็นอวโรหิณีทศา (ทศาท่ีเคล่ือนลง)  || 79-81 || 

หากสถิตอยู่ในเรือนมิตร หรืออุจจ์ราศี ย่อมเป็น มธัยมทศา (ทศาท่ีเป็นกลาง ๆ) ซ่ึงจะ
ประทานทรัพยสิ์นเงินทอง 

 
103ครหยุทธ (คฺรหยุทฺธ) คือ การตดัสินก าลงัของพระเคราะห์ท่ีอยู่ร่วมราศีและองศาเดียวกนั     

ดู K.S. Charak, Subtleties of Medical Astrology, 2nd ed. (New Delhi: Uma, 2002), 103-104. 
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หากสถิตอยู่ท่ามกลางพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจและอุจจ์ ย่อมเป็นอาโรหิณีทศา     
(ทศาท่ีเคล่ือนสูงขึ้น) || 82 || 

หากพระเคราะห์มีต าแหน่งนิจและสถิตอยู่ในนวางศศ์ตัรู ย่อมเป็นอธมทศา (ทศาเบ้ือง
ต ่า) ซ่ึงจะมอบโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ, ความทุกขย์าก และภยัอนัตรายทั้งหลาย || 83 || 

ทศาทั้งปวงดังท่ีได้กล่าวไปแลว้นั้น เม่ือเสวยแทรกตนเองก็ย่อมมอบผลท่ีมีลกัษณะ
เป็นไปในท านองเดียวกนันั้นแล 

พระพฤหัสบดีสัมพนัธ์กับเจา้เรือนศุภะ ทั้งจากการสถิตร่วมราศี, มีมุมสัมพนัธ์ หรือ
สถิตในเรือนเกนทระ หากทศาเป็นพระเคราะห์ดวงอ่ืน ความเป็นศุภมงคลพึงถูกแบ่งออกไป  

พระเคราะห์ดวงใดในดวงชะตาก าเนิดท่ีสถิตอยู่แลว้ท าให้ความเป็นศุภมงคลเพิ่มพูน
ขึ้น หากภายหลงัไม่ไดโ้คจรพกัร์ ยอ่มมอบผลอนับริบูรณ์ และปราศจากซ่ึงความสูญเสีย 

บรรดาผู ้มี ปัญญาได้ยกย่องว่าพระเคราะห์ทั้ งหลายได้ประทานผลให้จากการ                  
มีความสัมพนัธ์กนัหรือการสถิตร่วมกนั || 84-86 || 

บรรดาผูมี้ความรู้ไดย้อมรับกันว่า หากไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระเป็นตน้ (เกนทระ, 
ปณผระ และอาโปกลิมะ ตามล าดับ) ทศาจะประทานผลให้อย่างบริบูรณ์, ก่ึงหน่ึง และหน่ึงในส่ี  
ตามล าดบั || 87 || 

พระเคราะห์ทั้ งหลายท่ีสถิตอยู่ในราศีศีรโษทัย104 ย่อมประทานผลให้แก่เจ้าชะตา
ในช่วงตน้ทศา พระเคราะห์ทั้งหลายท่ีสถิตอยู่ในราศีอุภโยทยั105 ย่อมประทานผลให้ในช่วงกลาง
ทศา || 88 || 

 
104ราศีศีรโษทยั (ศีโรฺษทยราศิ) คือราศีท่ีส่วนศีรษะขึ้นก่อนในเวลาอุทยั ซ่ึงคมัภีร์พฤหตัชาตก 

และคมัภีร์ปาริชาตชาตกระบุว่า ไดแ้ก่ ราศีมิถุน, สิงห์, กนัย,์ ตุล, พิจิก และกุมภ ์บางต าราก็กล่าวว่า ไดแ้ก่ 
ราศีสิงห์, กันย,์ ตุล, พิจิก และกุมภ์ ทั้ งน้ีในต าราภาษาไทยพบว่าใช้ค าว่า สิโรทะราศี ซ่ึงก าหนดราศี
เช่นเดียวกนักบัคมัภีร์พฤหัตชาตกและคมัภีร์ปาริชาตชาตก ดู เทพย ์สาริกบุตร, ผูจ้ดัพิมพ์, โหราศาสตร์ 
(พระนคร: ม.ป.ท., 2515. พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ. (พิเศษ) ประจวบ วชัรปาณ 
พ.บ. 19 พฤศจิกายน 2515), 9.; ศิวะ นามสนธิ , อธิบายศัพท์โหราศาสตร์ , 88.; Jain, A Text book of 

Astrology, 35.; Varāhamihira, The Brihajjatakam, ed. Sītārāma Jhā (Benares: Vidya Vilas Press, 1934), 

12. 
105ราศีอุภโยทยั (อุภโยทยราศิ) คือ ราศีท่ีส่วนศีรษะและส่วนทา้ยขึ้นพร้อมกนัในเวลาอุทยั     

ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตชาตกและคมัภีร์ปาริชาตชาตกระบุวา่มีเพียงราศีเดียว คือ ราศีมีน แต่มีบางต าราระบุว่าเป็น
ราศี มิ ถุน  และราศี มีน  ดู  เทพย์ สาริกบุตร , โห ราศาส ตร์ , 9.; Jain, A Text book of Astrology, 35.; 
Varāhamihira, The Brihajjatakam, 12. 
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พระเคราะห์ทั้งปวงท่ีสถิตอยูใ่นราศีปฤษโฐทยั106 ยอ่มประทานผลใหใ้นช่วงปลายทศา 
ในการเสวยแทรกอายุของพระเคราะห์มิตรตามธรรมชาติ และมิตรชั่วคราว พึงแสดงถึงผลอนัดี  
|| 89 || 

หากเป็นอีกประการหน่ึง (พระเคราะห์ท่ีเป็นศัตรูตามธรรมชาติ และศตัรูชั่วคราว)            
ยอ่มกล่าวถึงผลท่ีไม่ดี 

(อนัตรทศาของ) ราศีทั้ง 12 ย่อมเกิดขึ้นจากราศีท่ีมีเจา้ทศาสถิตอยู่ บรรดาผูมี้ปัญญาพึง
รู้ถึงล าดบัการเสวยแทรกทศา (อนัตรทศา) ของราศีทั้งหลาย 

ในการน้ี หากอันตรทศาใดไปสถิตอยู่ในราศีของมิตร หรือราศีเกษตรของตนเอง          
ยอ่มใหผ้ลอนัเป็นศุภมงคล || 90-91 || 

หากอันตรทศาสถิตอยู่ในภพตริกะ (ภพท่ี 6, 8, 12) หรือสถิตร่วมอยู่ในบาปราศี,             
นิจราศี หรือราศีของศตัรู ย่อมกล่าวถึงการสูญเสียทรัพย,์ การทะเลาะเบาะแวง้, อนัตรายถึงแก่ความ
ตาย หรือภยัจากโรคาพยาธิทั้งหลาย || 92 || 

เม่ือเป็นอษัฏวรรคของทศานั้นเอง ย่อมกล่าวถึงความเพิ่มพูนและความสูญเสียของภพ
เรือนราศี ขึ้นอยูก่บัแตม้คะแนน (พินทุ) วา่มีเป็นจ านวนมากหรือวา่งเปล่า ตามล าดบั || 93 || 

ทศานั้น ๆ พึงแสดงถึงผลท่ีเป็นศุภมงคลและไม่เป็นศุภมงคล จากการแบ่งราศีท่ีสถิตอยู่
ตามภพเรือนของดวงชะตาก าเนิดออกเป็นภพตนุเป็นตน้ ภพปุตตะเป็นตน้ || 94 || 

บรรดาธาตุทั้งหลายของราศี และพระเคราะห์ใด ๆ ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้นั้น จะมีเพิ่มพูน
ขึ้นหรือลดลงก็พึงรู้ไดจ้ากทศานั้นวา่เป็นศุภราศีหรือบาปราศี || 95 || 

ผลแห่งการเสวยแทรกตนเองของเหล่าพระเคราะห์นั้นพึงแสดงจากการร่วมโยคกับ          
เรือนของศุภเคราะห์, เรือนของบาปเคราะห์ และเรือนของพระเคราะห์ศตัรู รวมทั้งจากการร่วมโยค
กบัศุภเคราะห์หรือบาปเคราะห์ || 96 || 

บรรดาผูมี้ความรู้พึงกล่าวถึงผลแห่งดวงชะตาอย่างเฉพาะเจาะจง คร้ันเม่ือไดจ้ดัเตรียม
อนัตรทศาเป็นตน้ของเหล่าราศีทั้งหลายในราศีของตนเอง (มหาทศา) ไวแ้ลว้ || 97 || 
 
 
 
 

 
106ราศีปฤษโฐทยั (ปฺฤษฺโ ทยราศิ) คือ ราศีท่ีส่วนทา้ยขึ้นก่อนในเวลาอุทยั ไดแ้ก่ ราศีเมษ, 

พฤษภ, กรกฎ, ธนู และมกร ส่วนในต าราภาษาไทยพบว่าใช้ค าว่า ปรัสโตราศี ดู ศิวะ นามสนธิ, อธิบาย
ศัพท์โหราศาสตร์, 45.; Varāhamihira, The Brihajjatakam, 12. 
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อัธยายะที่ 52 
การจัดเตรียมอันตรทศา (อุปกรณ์อันตรทศา) 

 
(อายุของมหา) ทศา คูณด้วยอายุทศา (ท่ีเสวยแทรก) แล้วจึงหารด้วยปรมายุ (หรือ      

อายุเต็มของทศา ส าหรับวิงโศตตรีทศาคือ 120 ปี) เหล่าผูมี้ปัญญาพึงรู้ว่าผลลัพธ์คืออายุของ      
อนัตรทศา (อนฺตรฺทศา) || 1 || 

ในช่วงเร่ิมตน้ อนัตรทศาย่อมเป็นของเจา้ทศา (มหาทศาเสวยแทรกตนเอง) ต่อจากนั้น
จึงเป็นอนัตรทศาของพระเคราะห์อ่ืน ๆ เรียงไปตามล าดบั ในหมู่ปรัตยนัตรทศา (ปฺรตฺยนฺตรฺทศา)     
ก็พิจารณาเรียงไปตามล าดบัดงันั้นแล || 2 || 
 

(พระเคราะห์อันตรทศาของจรทศาเป็นต้น) 
(อายุของมหา) ทศาหารดว้ย 9 พึงเป็นอายุในการเสวยแทรกอายุของเหล่าพระเคราะห์ 

ซ่ึงในขั้นแรกอนัตรทศาย่อมเป็นเจา้ทศานั้น (มหาทศาเสวยแทรกตนเอง) ต่อมาจึงเป็นราศีท่ีอยู่ใน
เรือนเกนทระเป็นตน้ (เกนทระ, ปณผระ และอาโปกลิมะ ตามล าดบั) || 3 || 

บรรดาผู ้มี ปัญญาพึ งเข้าใจถึงการเสวยแทรกของป รัตยันตรทศาตา มล าดับ 
ผูมี้ปัญญาพึงกล่าวถึงผล (ของทศา) โดยการจ าแนกวา่มีก าลงัหรือไร้ก าลงั || 4 || 
 

(อันตรทศาของราศี) 
การแบ่งระยะการเสวยแทรกอายุของราศีทศา คือ อายุ (ของมหาทศา) หารด้วย 12 

ทั้งน้ี พึงรู้วา่ปรัตยนัตรทศานั้นก็มาจากบรรดาอนัตรทศาของราศีทั้งหลายนัน่เอง || 5 || 
หากราศีท่ี (มหา) ทศาอาศยัอยูน่ั้น หรือราศีท่ี 7 นบัจากราศี (ของมหาทศา) นั้นท่ีมีก าลงั

มากกว่า (อนัตรทศาพึงเร่ิมจากราศีนั้น) ทั้งน้ี ผูมี้ปัญญาพึงนบัไปตามล าดบัราศีหากเป็นราศีคี่ และ
พึงนบัยอ้นจกัรราศีหากเป็นราศีคู่ || 6 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ ต่อจากน้ีขา้พเจา้จะกล่าวถึงความพิเศษบางประการ (ของอนัตร
ทศา) ขอท่านจงฟังเถิด หากเป็นจรราศีให้ระลึกถึงวิธีท่ีกล่าวไวแ้ลว้ก่อนหนา้น้ี แต่หากเป็นสถิรราศี
ระลึกไวว้า่ใหน้บัไปทุก ๆ 6 ราศี || 7 || 

หากเป็นทวิสวภาวราศี (ทฺวิสฺวภาวราศิ ภาษาไทยนิยมใชค้  าว่า ทวิภาวราศี) ให้ระลึกว่า
เร่ิมจากเรือนเกนทระของลคันา (ราศีท่ีเป็นปากทศา), เรือนเกนทระของภพท่ี 5 และเรือนเกนทระ
ของภพท่ี 9 (จากปากทศานั้น) 
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ดูก่อนท่านมุนี หากบรรดาจรราศี สถิรราศี และทวิสวภาวราศีนั้นเป็นราศีคี่ พึงรู้ว่าให้
พิจารณาไปตามล าดับราศี หากราศีเหล่านั้นเป็นราศีคู่พึงรู้ว่าให้พิจารณาไปในทางยอ้นจกัรราศี 
ทั้งน้ี ราศีอนัเป็นท่ีอาศยัของ (มหา) ทศา ยอ่มมีช่ือเรียกวา่ ปากะราศี || 8-9 || 

ในขั้นตอนแรก เหล่าผูมี้ปัญญาได้ด าเนินไปยงัโภคราศีนั้นตามหลกัเกณฑ์ พึงนับว่า 
ปากะราศีอยู่ห่างจากภพท่ี 1 (ลัคนา) มากเพียงใด จากปากะราศีนับไปอีกเท่านั้ นก็คือโภคราศี 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ ผูมี้ปัญญาพึงจัดสรร (ปากะราศี และโภคราศี) ทั้ งในจรทศา, 
สถิรทศา และตรีโกณทศา || 10-11 || 

บรรดาผูมี้ปัญญาพึงพิจารณาปากะราศีและโภคราศีไวเ้ป็นส าคญั ปากะราศีและโภค
ราศีท่ีสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ พึงมอบความทุกขร้์อนใจและโรคภยัไขเ้จ็บ || 12 || 
 

(นิสรรคทศา, ปิณฑทศา และอังศทศา) 
ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงรูปแบบการเสวยแทรกอายุในหมู่นิสรรคทศา, ปิณฑทศา และ  

องัศทศา ทั้งน้ี เจา้ทศาย่อมเป็นความบริบูรณ์ (ของปาจกะ), พระเคราะห์ท่ีสถิตร่วมกบัเจา้ทศานั้น 
(ปาจกะ) ย่อมก าหนดให้เป็นคร่ึงหน่ึง, พระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ (จากเจ้าทศานั้น 
ปาจกะ) ยอ่มเป็นหน่ึงในสามส่วน, พระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่ในภพพนัธุ และภพมรณะ (จากเจา้ทศานั้น 
ปาจกะ) ย่อมเป็นหน่ึงในส่ีส่วน และพระเคราะห์ท่ีสถิตอยูใ่นภพปัตนิ (จากเจา้ทศานั้น ปาจกะ) ยอ่ม
เป็นหน่ึงในเจ็ดส่วน หาก (ปาจกะ) มีค่ามากก็ยอ่มมีก าลงั (มากกวา่) || 13-14 || 
  บรรดาพระเคราะห์ทั้งหลายท่ีสถิตอยู่ในลคันาและเรือนใด ๆ ก็ตาม ปาจกะ107ก็ย่อม
สถิตอยู ่ณ พระเคราะห์นั้น108 

จากตัวเลขเศษส่วนน้ี (จากก าลงัท่ีก าหนดขา้งต้น) พึงท าตวัส่วนทั้งหลายให้เท่ากัน 
โดยไม่ตอ้งค านึงถึงตวัเศษ จากนั้นน าตวัส่วนน้ีไปคูณกบัอายุทศาแลว้หารดว้ยผลรวมของตวัเศษ
ทั้งหมด เม่ือกระท าดงัน้ีอนัตรทศายอ่มเกิดขึ้น และจากนั้นก็เป็นปรัตยนัตรทศา เป็นตน้ || 15-16 || 
 

 
107ปาจกะ (ปาจก) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกปรุงแต่ง ในท่ีน้ีหมายถึงอนัตรทศาท่ีได้มาจากการวดั

ก าลงัตามต าแหน่งท่ีพระเคราะห์สถิต และท าการค านวณหาอายกุารเสวยแทรกอายตุามสูตรท่ีก าหนด 
108ในกรณีท่ีไม่มีพระเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนท่ีระบุไวข้า้งตน้ เรือนใดมีพระเคราะห์อยู่เป็น

จ านวนมาก พระเคราะห์ท่ีมีก าลงัมากท่ีสุดในเรือนนั้นย่อมเป็นปาจกะ ดู Pārāśara, Brihat Parasara Hora 

Sastra of Maharshi Parasara, vol. 2, 626. 
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อัธยายะที่ 53 
อันตรทศาของทศาอาทิตย์ 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
พระอาทิตยส์ถิตอยู่ในเรือนของตน (มีต าแหน่งเกษตร), มีต าแหน่งอุจจ์, สถิตอยู่ใน

เรือนเกนทระ, ภพลาภะ และเรือนตรีโกณ เม่ือพระอาทิตย์เป็นมหาทศาและเสวยแทรกตนเอง 
ยอ่มท าใหไ้ดรั้บทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร || 1 || 

หากสถิตอยูใ่นราศีอศุภะ หรือมีต าแหน่งนิจ เป็นตน้ ยอ่มมอบผลใหใ้นทางตรงกนัขา้ม 
หากพระอาทิตยเ์ป็นเจา้เรือนท่ี 2 หรือเจา้เรือนท่ี 7 พึงแสดงถึงการมีภยัถึงแก่ความตายอยา่งฉับพลนั 
|| 2 || 

ในการน้ี ในการขจดัเคราะห์ภยั พึงสวดมฤตยุญชยัมนัตระ109 และสะเดาะเคราะห์ดว้ย
การกระท าใหพ้ระสุริยเทพพึงพอใจ (สูรฺยปฺรีติ) พึงท าใหป้ราศจากโรคาพยาธิ || 3 || 
 

(อันตรทศาจันทร์) 
เม่ือพระจนัทร์เป็นอนัตรทศาของพระอาทิตย ์หากพระจนัทร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ 

หรือเรือนตรีโกณจากลคันา พึงไดเ้ขา้พิธีวิวาห์, ไดก้ระท าคุณงามความดี, ทรัพยสิ์นและพืชพนัธุ์
ธญัญาหารมีความอุดมสมบูรณ์, || 4 || 

อาคารบา้นเรือนและท่ีดินมีความเพิ่มพูนขึ้น และไดรั้บปศุสัตว ์หรือพาหนะทั้งหลาย 
หากพระจนัทร์มีต าแหน่งอุจจ ์หรือเกษตร ภรรยาพึงมีความสุขสบาย, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, || 5 || 

มีความสุขจากการไดรั้บบุตร, มีความสุขสบาย, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, มีความสุขจากการ
ไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช || 6 || 

หากพระจนัทร์อยู่ขา้งแรม หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์ ภรรยาและบุตรพึงมีความ
ทุกข์ยากล าบาก, เกิดความผิดพลาดในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น, ได้รับความพินาศเพราะเหล่าขา้ทาส
บริวาร, || 7 || 

เกิดการทะเลาะวิวาท, ขดัแขง้กบัพระราชา และการสูญเสียทรัพย ์พืชพนัธุ์ธญัญาหาร 
หรือปศุสัตว ์

 
109มฤตยุญชัยมันตระ หรือ มหามฤตยุญชัยมันตระ (มฺฤตยุญฺชย) เป็นบทสวดภาวนาต่อ 

พระศิวะ ซ่ึงมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฤคเวท ความว่า  ตฺรย  พก  ยชามเห สุคนฺธึ ปุษฺฏิวรฺธนมฺ | อุรฺวารุกมิว 
พนฺธนานฺมฺฤโตฺยรฺมุกฺษีย มามฺฤตาตฺ || 7.59.12 || ดู Vishva Bandhuet al., eds., Ṛgveda, vol. 5 (Hoshiarpur: 

Vishveshvaranand Vedic Research Institure, 1964), 2433. 
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หากพระจนัทร์สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ พึงมีภยัทางน ้ า, มีความทุกข ์
ระทมใจ, || 8 || 

ถูกพนัธนาการ, มีโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน, เป็นการกะแห่งการพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่, 
มีสถานะท่ีทุกขย์าก และมีความคิดเห็นท่ีไม่ลงรอยกบับุตรหลาน || 9 || 

นอกจากน้ี ยงัพึงท านายวา่จะไดบ้ริโภคอาหารท่ีน่ารังเกียจ, มีความเดือดร้อนเพราะโจร
ผูร้้ายและพระราชา, เป็นโรคมูตรกฤจฉระเป็นตน้ และร่างกายมีความทุกขท์รมาน || 10 || 

หากสถิตอยู่ในภพลาภะ, ภพศุภะ หรือเรือนเกนทระจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับ  
ศุภเคราะห์ โภคทรัพย ์โชคลาภ และความเกษมส าราญของภรรยาและบุตรย่อมมีความเพิ่มพูนขึ้น, 
|| 11 || 

ไดรั้บราชบลัลงัก์, มีความสุขสบายเป็นอยา่งมาก, การไดรั้บท่ีอยูอ่าศยัอนัมัน่คง, ไดเ้ขา้
พิธีวิวาห์, ไดป้ระกอบยญัพิธี, ไดรั้บเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัท่ีงดงาม, || 12 || 

ไดรั้บพาหนะ, ไดรั้บบุตรหลาน และมีความสุขเพิ่มพูนมากขึ้น 
หากไร้ก าลงัอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 13 || 
ย่อมไดบ้ริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะแก่ฤดูกาล และจะจากเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึง 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะ หรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 14 || 
ในการน้ี พึงบริจาคแม่โคสีขาวและแม่กระบือ การสะเดาะเคราะห์พึงท าให้ได้รับ

ความสุข  
 

(อันตรทศาอังคาร) 
เม่ือพระองัคารเป็นอนัตรทศาของพระอาทิตย ์หากพระองัคารมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, 

สถิตอยูใ่นภพลาภะ, || 15 || 
หรือสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณจากลัคนา ผูมี้ปัญญาพึงกล่าวถึงส่ิงท่ีเป็น

ศุภมงคล, ไดรั้บแผ่นดิน, ไดรั้บพืชผลทางการเกษตร, ทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหารมีความเพิ่มพูน
มากขึ้น, || 16 || 

ไดรั้บอาคารบา้นเรือนและท่ีดิน และไดรั้บเส้ือผา้สีแดง (เส้ือผา้ท่ีสวยงาม) 
หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา พึงกล่าวถึงความสุขสบาย และการเป็นท่ีโปรดปราน

ของพระราชา || 17 || 
หากสถิตร่วมกับเจ้าเรือนศุภะ หรือเจ้าเรือนลาภะ จะได้รับลาภผล, ได้เป็นเสนาบดี  

ผูย้ิง่ใหญ่, ศตัรูไดรั้บความพินาศ, มีจิตใจเด็ดเด่ียวมัน่คง, || 18 || 
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ตนเองและญาติพี่นอ้งมีความสุข และมีพี่นอ้ง (รวมถึงเพื่อนผูส้นิทสนมดัง่พี่นอ้ง) เพิ่ม
มากขึ้น 

หากสถิตอยู่ในภพวินาศ หรือภพมรณะจากเจ้าทศา, มีบาปเคราะห์สถิตร่วมหรือ  
มีมุมสัมพนัธ์ถึง, || 19 || 

หรือหากเจา้ทศาไร้ก าลงั พึงท านายว่าจะมีจิตใจโหดร้าย, มีความทุกขร์ะทมใจ, ติดคุก
ติดตะราง และญาติพี่นอ้งไดรั้บความพินาศ, || 20 || 

ทะเลาะวิวาทกบัเหล่าพี่นอ้ง และการงานเกิดความพินาศ 
หากพระองัคารมีต าแหน่งนิจ หรือไร้ก าลงั พึงท านายว่าจะสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง  

อนัเน่ืองมาจากพระราชา || 21 || 
หากพระองัคารเป็นเจา้เรือนกฎุมพะ หรือเจา้เรือนปัตนิ พึงท านายวา่ร่างกายจะไร้ก าลงั

วงัชา และมีความทุกขร์ะทมใจ 
การสะเดาะเคราะห์โดยการสวดภาวนาและถวายเค ร่ืองบูชาต่อพระสุพรหม  

(พระสกนัทกุมาร) และบริจาคทานดว้ยโค พึงท าให้มีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยั และมีความสุขยิ่ง 
|| 22 || 
 

(อันตรทศาราหู) 
เม่ือพระราหูเป็นอนัตรทศาของพระอาทิตย ์หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ หรือ

ตรีโกณจากลัคนา ในช่วงสองเดือนแรกทรัพย์สินเงินทองย่อมได้รับความพินาศ, เกิดมหันตภัย  
อนัร้ายแรง, || 23 || 

มีภยัจากโจร งู หรือฝีแผล และภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกข์ร้อน หลงัจากนั้นจึงจะ
ไดรั้บความสุข 

หากพระราหูสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ หรือสถิตอยูใ่นนวางศข์องศุภเคราะห์ || 24 || 
ร่างกายพึงไร้โรคภยั, มีความปลาบปล้ืมใจ และมีความสุขเพราะเป็นท่ีพอพระทยัของ

พระราชา 
หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนอุปจัย (ภพท่ี 3, 6, 10, 11) จากลัคนา, สถิตร่วมกับ 

โยคการกะ, || 25 || 
หรือสถิตอยู่ในศุภราศีจากเจา้ทศา ย่อมท านายว่าจะไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ไดรั้บ

โชคลาภ, ไดรั้บยศศกัด์ิ, ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย, || 26 || 
มีความพึงพอใจจากการมีบุตร และมีความงดงามสวา่งไสวในบา้นเรือน 
หากไร้ก าลงัอยูใ่นภพวินาศหรือภพมรณะจากเจา้ทศา || 27 || 
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พึงถูกพันธนาการ, สูญเสียท่ีอยู่อาศัย, ติดคุกติดตะราง, มีภัยจากโจร งู หรือฝีแผล, 
ภรรยาและบุตรมีความทุกขร้์อน, || 28 || 

เกิดความวิบัติในชีวิตเพราะสัตว์ส่ี เท้า, บ้านเรือนและผืนดินได้รับความพินาศ,  
เกิดความเจ็บป่วยจากโรคคุลมะ และถูกเบียดเบียนดว้ยโรคอติสาร110 || 29 || 

หากพระราหูสถิตอยู่ในภพท่ี 2 และภพท่ี 7 หรือสถิตร่วมกับเจ้าเรือนทั้ งสองนั้ น 
พึงมีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั และมีภยัจากงู || 30 || 

พึงการสะเดาะเคราะห์โดยการสวดภาวนาต่อพระแม่ทุรคา และบริจาคทานดว้ยแพะ 
แม่โคสีด า และแม่กระบือ ซ่ึงการสะเดาะเคราะห์ยอ่มส่งผลใหป้ราศจากภยนัอนัตราย || 31 || 
 

(อันตรทศาพฤหัสบดี) 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นอนัตรทศาของพระอาทิตย ์หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือน  

เกนทระหรือตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ,์ สถิตอยูใ่นวรรคของมิตร ยอ่มมีการวิวาห์, ไดเ้ขา้เฝ้า
พระราชา, || 32 || 

ได้รับทรัพย์และพืชพันธุ์ธัญญาหาร, ได้รับบุตร, ได้รับความสุขอย่างล้นเหลือ,  
ไดรั้บการงานและทรัพยท่ี์พึงปรารถนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, || 33 || 

ไดรั้บเกียรติอยา่งสูงจากพราหมณ์ และมีความสุขจากการไดรั้บเส้ือผา้ท่ีมีค่า 
หากเป็นเจา้เรือนศุภะ หรือเจา้เรือนกมัมะ พึงไดรั้บราชบลัลงัก,์ || 34 || 
เป็นโยคแห่งทา้วกุเวร (นรวาหนโยค), มีสถานะอนัสูงส่ง และไดรั้บความสุขอยา่งยิง่ 
หากสถิตอยูใ่นศุภราศีจากเจา้ทศา ยอ่มมีความสุขจากโชคลาภท่ีเพิ่มพูนมากขึ้น, || 35 || 
ได้ปฏิบัติธรรมด้วยการบริจาคทาน, มีความยินดีในการสักการบูชาเทพเจา้, มีความ

เช่ือมัน่ศรัทธาในครูบาอาจารย,์ จิตใจเป่ียมไปดว้ยความสุข และไดป้ระกอบบุญกุศลต่าง ๆ || 36 || 

 
110อติสาร (อติสาร) หลวงบวรบรรณรักษไ์ดใ้ห้ความหมายว่า โรคบิด แต่ตามคมัภีร์อติสาร 

อนัเป็นคมัภีร์แพทยแ์ผนไทยกล่าวว่าเป็นกลุ่มโรคท่ีระบบทางเดินอาหารและการขบัถ่ายอุจจาระมีความ
ผิดปรกติ ซ่ึงมีอยู่ 2 จ าพวก คือ ปัจจุบนักรรมอติสาร (แบ่งออกได้อีก 6 จ าพวก ไดแ้ก่ อุทรวาตอติสาร, 
สุนทรวาตอติสาร, ปัสสยาวาตอติสาร, โกฏฐาสยาวาตอติสาร, กุจฉิสยาวาตอติสาร และอุตราวาตอติสาร) 
และโบราณกรรมอติสาร (แบ่งออกไดอี้ก 5 จ าพวก ไดแ้ก่ อมุธาตุอติสาร, ปฉัณณธาตุอติสาร, รัตตธาตุ
อติสาร, มุศกายธาตุอติสาร และกาฬธาตุอติสาร) ดู สันติสุข โสภณสิริ, เวชกรรมไทยเบื้องต้น , 59.;  
หลวงบวรบรรณรักษ์ (นิยม รักไทย), สํสกฤต-ไทย-อังกฤษ อภิธาน, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 
2552), 32. 
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หากสถิตอยู่ในภพอริ หรือภพมรณะจากเจา้ทศา, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตร่วมกบับาป
เคราะห์ ภรรยาและบุตรพึงมีความทุกข์ร้อน, มีความทุกข์ทรมานทางกาย, บังเกิดมหันตภัย  
อนัร้ายแรง, || 37 || 

พระราชาทรงพิโรธ, ส่ิงของอนัเป็นท่ีรักไดรั้บความพินาศ, ทรัพยส์มบติัไดรั้บความ
พินาศเพราะคนชัว่ชา้, มีความทุกขท์รมานทางกาย และทุกขร์ะทมใจ || 38 || 

ในการน้ี พึงบริจาคทานดว้ยทองค า สวดภาวนาต่อพระท่ีเคารพนบัถือ และพึงบริจาค
ทานดว้ยโคสีน ้าตาล ซ่ึง (การกระท าเหล่าน้ี) พึงท าใหไ้ร้โรคาพยาธิ || 39 || 
 

(อันตรทศาเสาร์) 
เม่ือพระเสาร์เป็นอนัตรทศาของพระอาทิตย ์หากพระเสาร์สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระหรือ

ตรีโกณจากลัคนา ศัตรูพึงได้รับความพินาศ, มีความสุขสบายเป็นอย่างมาก, ได้รับพืชพันธุ์
ธญัญาหารและทรัพยสิ์นเพียงเลก็นอ้ย, || 40 || 

และเกิดความเป็นศุภมงคลจากการจดัพิธีกรรมอนัดีงามภายในบา้นเรือน เช่นงานวิวาห์ 
หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร หรือสถิตร่วมกบัพระเคราะห์มิตร || 41 || 

พึงมอบความเป็นศุภมงคลในบา้นเรือน, มีความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัว, ไดจ้ดังานเฉลิมฉลอง
งานวิวาห์ทั้งหลาย, ไดรั้บความยกย่องและเกียรติยศจากพระราชา และไดรั้บเส้ือผา้และทรัพยสิ์น
นานาชนิด || 42 || 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ พึงถูก
เบียดเบียนจากวาตศูล (อาการจุกเสียด ปวดท้อง ท้องอืด) โรคเร้ือน (มหาพยาธิ), โรคชวร หรือ      
โรคอติสาร, || 43 || 

ถูกพนัธนาการ, การงานเสียหาย, เสียทรัพย,์ มีมหันตภยัร้ายแรง, มีการทะเลาะวิวาท
โดยไร้สาเหตุ และบาดหมางกบัเหล่าบุตรหลาน || 44 || 

เม่ืออยู่ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาพึงสูญเสียมิตรสหาย เม่ือเสวยแทรกถึงช่วง
กลางทศาพึงมีความสุขอยูบ่า้ง และเม่ือเสวยแทรกถึงช่วงปลายทศาพึงมีความทุกขท์รมาน 

หากพระเสาร์มีต าแหน่งนิจ || 45 || 
พึงพลัดพรากจากบิดามารดา และต้องออกเดินทาง แต่หากพระเสาร์เป็นเจ้าเรือน       

กฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงมีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 46 || 
ในการน้ี พึงบริจาคทานดว้ยแม่โคสีด า แม่กระบือ แพะ และพึงสวดมฤตยญุชยัมนัตระ    

ซ่ึงจะประทานความส าเร็จทั้งปวงให ้|| 47 || 
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(อันตรทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นอนัตรทศาของพระอาทิตย ์หากพระพุธมีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตอยู่

ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ หรือพระพุธสถิตอยูใ่นวรรคท่ีมีก าลงั || 48 || 
ย่อมไดรั้บราชบลัลงัก์, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่, มีความสุขเพราะภรรยาและบุตร, ไดรั้บ

พาหนะ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบัดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, || 49 || 
ได้รับผลแห่งการจาริกแสวงบุญยงัท่าน ้ าศักด์ิสิทธ์ิ, ได้รับอาคารบ้านเรือน และ

บา้นเรือนมีมากไปดว้ยโคและทรัพย ์
และหากพระพุธสถิตร่วมกับเจ้าเรือนศุภะหรือเจ้าเรือนลาภะ พึงมีลาภผลเพิ่มพูน 

มากขึ้น || 50 || 
หากพระพุธสถิตอยู่ในภพศุภะ, ภพปุตตะ หรือภพกมัมะ ย่อมเป็นท่ีเคารพนบัถืออย่าง

แน่นอน, มีความเพิ่มพูนของธรรมและความประพฤติอนัดีงาม, ไดเ้คารพสักการะครู เทพเจา้ และ
พราหมณ์, || 51 || 

ไดรั้บทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไดส้มรส และไดรั้บบุตร 
หากสถิตอยู่ในศุภราศี  ห รือสถิตอยู่ ใน เรือน ท่ี ดี  (เช่น  ตรีโกณ ) จาก เจ้าทศา 

พึงมีบรมสุขเกษม, || 52 || 
ได้เข้าพิธีวิวาห์, ได้ประกอบยญัพิธี บริจาคทาน ประพฤติธรรม และสวดภาวนา,  

มีช่ือเสียงไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญในนามของตนเอง หรือดว้ยฉายานาม, || 53 || 
ไดรั้บอาหาร เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั และพึงเป็นมนุษยท่ี์เสมอเหมือนดัง่พระอินทร์ 
หากสถิตอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือมีต าแหน่งนิจ || 54 || 
พึงมีความทุกขท์รมานกาย มีความทุกขร์ะทมใจ และภรรยาและบุตรมีความทุกขร้์อน 
เม่ืออยู่ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาย่อมไดรั้บความทุกขร์ะทม เม่ือเสวยแทรกถึง

ช่วงกลางทศาพึงมีความสุขอยูบ่า้ง || 55 || 
และเม่ือเสวยแทรกถึงปลายทศาพึงมีภยัจากพระราช และจะไดอ้อกเดินทาง 
หากเจ้าทศาเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ ร่างกายพึงไร้ก าลังวงัชา และ 

เจ็บไขไ้ดป่้วย || 56 || 
ทั้งน้ี ให้สวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม, บริจาคทานดว้ยอาหาร 

และบริจาคทานดว้ยรูปเคารพท่ีท าจากเงิน ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บสุขภาพท่ีแขง็แรงไร้โรคาพยาธิ || 57 || 
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(อันตรทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นอนัตรทศาของพระอาทิตย ์พึงมีความทุกข์ทรมานกาย มีความทุกข์

ระทมใจ, สูญเสียทรัพยสิ์น, พระราชาทรงพิโรธ และญาติพี่นอ้งเป็นโรคระบาดรุนแรง (อุปทฺรว) 111 
|| 58 || 

หากพระเกตุสถิตอยู่กับเจ้าเรือนลคันา ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาย่อมได้รับ
ความสุขสบาย และได้รับทรัพย ์เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงกลางทศานั้นย่อมได้รับความทุกข์ทรมาน 
และเม่ือเสวยแทรกถึงปลายทศาพึงท านายถึงการไดรั้บข่าวการตาย || 59 || 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์  
ยอ่มเป็นโรคในช่องปากและฟัน, เป็นโรคมูตรกฤจฉระ, || 60 || 

พลัดพรากจากท่ีอยู่อาศัย, สูญเสียทรัพย์และมิตรสหาย, บิดาถึงแก่ความตาย, 
ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศ, ถูกศตัรูท าร้าย และเกิดมหนัตภยัอนัร้ายแรง || 61 || 

หากพระเกตุสถิตอยู่ในเรือนอุปจัย (ภพท่ี  3, 6, 10, 11) จากลัคนา, สถิตร่วมกับ 
โยคการกะ, สถิตอยูใ่นนวางศข์องศุภเคราะห์ หรือสถิตอยูใ่นศุภวรรค พึงบงัเกิดผลอนัเป็นศุภมงคล, 
|| 62 || 

ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย, มีความปรีติสุข, มีผูนิ้ยมชมชอบเพิ่มมากขึ้น, ไดรั้บ
เส้ือผา้ท่ีมีความวิจิตรงดงาม, มีความสุขจากเกียรติยศท่ีรุ่งเรืองมากขึ้น || 63 || 

หากพระเกตุเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงท านายว่าจะมีภยัถึงแก่ความตาย
อย่างกะทนัหัน ซ่ึงควรสวดภาวนาต่อพระแม่ทุรคา และบริจาคทานดว้ยแพะ จึงจะน ามาซ่ึงความ
เป็นศุภมงคล || 64 || 
 

(อันตรทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นอนัตรทศาของพระอาทิตย ์หากพระศุกร์สถิตอยูใ่นเรือนตรีโกณ หรือ

เรือนเกนทระ, มีต าแหน่งอุจจ์, สถิตอยู่ในวรรคมิตร หรือวรรคของตน พึงได้สตรีท่ีพึงปรารถนา 
และโภคทรัพย,์ || 65 || 

ไดอ้อกเดินทางไปยงัต่างบา้นต่างเมือง, ไดพ้บพราหมณ์และไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, ไดรั้บ
ราชบลัลงัก,์ มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่, มีความสง่างามพร้อมดว้ยฉตัรและจามร112, || 66 || 

 
111หรือ โรคห่า ดู หลวงบวรบรรณรักษ ์(นิยม รักไทย), สํสกฤต-ไทย-อังกฤษ อภิธาน, 173. 
112แส้ดา้มยาวท าจากขนจามรี ดู ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2556), 317. 



  95 

มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือนอยู่เป็นนิตย,์ ไดบ้ริโภคอาหารอนัเลิศรส, ไดรั้บแก้ว
รัตนะอนัมีปะการังแดงเป็นตน้, ไดรั้บไข่มุก หรือเส้ือผา้เป็นตน้, || 67 || 

ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้, ไดรั้บพืชพนัธุ์ธญัญาหารและทรัพยสิ์นจ านวนมาก, มีความสุข, ไดรั้บ
เกียรติ และมีความเพียบพร้อมเพราะทา้วกุเวร || 68 || 

หากพระศุกร์ไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พระราชาพึง
พิโรธ, มีความทุกขท์รมานใจ, บุตร ภรรยา และทรัพยสิ์นเกิดความยอ่ยยบั || 69 || 

เม่ืออยู่ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาพึงเป็นไปตามธรรมดา เม่ือเสวยแทรกถึงช่วง
กลางทศาพึงได้รับความเป็นศุภมงคล เม่ือเสวยแทรกถึงปลายทศาพึงบังเกิดความย่อยยบัของ
เกียรติยศ, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, || 70 || 

ผิดใจกบัญาติพี่นอ้ง และเกิดความยอ่ยยบัของโภคทรัพยเ์พราะวงศต์ระกูลของตน 
หากพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนปัตนิ ร่างกายพึงไร้ก าลังวงัชา และมีความทุกข์ระทมใจ  

|| 71 || 
หากพระศุกร์สถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั ทั้งน้ี 

พึงสวดมฤตยุญชยัมนัตระเพื่อขจดัโทษภยัเหล่านั้น, พึงบริจาคทานดว้ยแม่โคสีขาว แม่กระบือ และ
พึงสวดภาวนาบทรุทรชาปยะ (รุทฺรชาปฺย) || 72 || 
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อัธยายะที่ 54 
อันตรทศาของทศาจันทร์ 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
หากพระจนัทร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ, ภพลาภะ หรือสถิตอยู่

ร่วมกบัเจา้เรือนศุภะหรือเจา้เรือนกมัมะ ยอ่มไดรั้บชา้ง มา้ และเส้ือผา้เป็นจ านวนมาก, || 1 || 
มีความเช่ือมัน่ศรัทธาในเทพเจา้และครูบาอาจารย,์ ไดส้วดโศลกอนัศกัด์ิสิทธ์ิ, ไดรั้บ

ราชบลัลงัก์, มีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่ง, มีความสุขจากการไดรั้บลาภยศสรรเสริญท่ีเพิ่มมากขึ้น 
|| 2 || 

หากจันทร์เพ็ญ ย่อมมีผลอันบริบูรณ์, ได้เป็นเสนาบดี และมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง     
ทั้งน้ี หากพระจนัทร์สถิตร่วมกบับาปเคราะห์, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยู่ในภพวินาศหรือภพอริ 
|| 3 || 

เม่ือเป็นเช่นนั้น ทรัพยสิ์นพึงเกิดความพินาศ, พลดัพรากจากท่ีอยูอ่าศยั, ร่างกายมีความ
เฉ่ือยชา, มีความทุกขท์รมานใจ, ขดัแยง้กบัราชมนตรี, || 4 || 

มารดาไดรั้บความทุกขท์รมาน, มีความทุกขใ์จ, ถูกล่ามโซ่ตรวน หรือญาติพี่นอ้งไดรั้บ
ความยอ่ยยบั 

หากพระจนัทร์เป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ หรือพระจนัทร์สถิตอยู่ร่วมกบั
เจา้เรือนมรณะหรือเจา้เรือนวินาศ || 5 || 

ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา มีอุปสรรคมากมาย และมีภยัถึงแก่ความตายอย่างกะทนัหัน 
ทั้งน้ี พึงบริจาคทานดว้ยแม่โคสีขาว และแม่กระบือ ซ่ึงจะส่งผลใหป้ราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ || 6 || 
 

(อันตรทศาอังคาร) 
เม่ือพระอังคารเป็นอันตรทศาของพระจันทร์ หากพระอังคารไปสถิตอยู่ในเรือน  

เกนทระหรือตรีโกณจากลัคนา จะบังเกิดความเป็นศุภมงคล, ได้รับเกียรติจากพระราชา,  
ไดรั้บเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองตกแต่ง, || 7 || 

และกิจการจะประสบความส าเร็จจากความมุมานะอย่างมิตอ้งสงสัย อีกทั้งบา้นเรือน
และเรือกสวนไร่นาจะมีเพิ่มพูนมากขึ้น และพึงประสบความส าเร็จในการคา้ขาย || 8 || 

หากพระอังคารมีต าแหน่งอุจจ์ หรือเกษตร ผล คือ จะได้รับอาชีพการงาน และ 
มีความสุขสบายเป็นอยา่งยิง่ 
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หากพระองัคารสถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศ, สถิตร่วมกบับาปเคราะห์, || 9 || 
สถิตอยู่ในเรือนอศุภะจากเจา้ทศา หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัภพอริ พึงบงัเกิดความเจ็บป่วย

ทางกาย, บา้นเรือนและเรือกสวนไร่นาเกิดความเสียหาย, การคา้ขายขาดทุน, || 10 || 
หากพระอังคารเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ หรือหากพระอังคารเป็น         

เจา้เรือนมรณะสถิตอยู่ในภพมรณะ พึงมีการทะเลาะวิวาทกับหมู่ขา้ทาสบริวาร, เป็นปฏิปักษ์กับ
พระราชา, พลดัพรากจากญาติพี่นอ้ง และมีวาจาท่ีหยาบกระดา้งอยูเ่ป็นนิตย ์

ส่ิงท่ีพึงกระท าเพื่อการขจดัโทษภยัท่ีจะเกิดขึ้นน้ี คือ การบูชาสักการะพราหมณ์ || 11-
12 || 
 

(อันตรทศาราหู) 
เม่ือพระราหูเป็นอนัตรทศาของพระจนัทร์ หากพระราหูไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ 

หรือเรือนตรีโกณจากลคันา เม่ืออยู่ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาพึงรู้ว่ามีผลดีเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น หลงัจากนั้นพึงถูกศตัรูท าร้าย, เกิดมหนัตภยัอนัร้ายแรง, || 13 || 

มีภยัจากโจร งู และพระราชา, ถูกท าร้ายโดยสัตวส่ี์เทา้, ญาติพี่น้องไดรั้บความย่อยยบั, 
สูญเสียมิตรสหาย, สูญเสียเกียรติยศช่ือเสียง และมีความทุกขร์ะทมใจ || 14 || 

หากพระราหูสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์, สถิตอยู่ในเรือน
อุปจัย (ภพท่ี 3, 6, 10, 11) จากลัคนา หรือสัมพันธ์กับพระเคราะห์โยคการกะ กิจการงานต่าง ๆ       
พึงประสบความส าเร็จ || 15 || 

เม่ืออยู่ในทิศหรดี (ทิศตะวนัตกเฉียงใต)้ หรือทิศประจิม (ทิศตะวนัตก) พึงได้เขา้เฝ้า
พระราชา, ไดรั้บพาหนะและเส้ือผา้ และกิจการงานท่ีมุ่งหวงัไวพ้ึงประสบความส าเร็จ || 16 || 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงสูญเสียท่ีอยู่อาศยั, มีความ
ทุกขใ์จ, บุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน, เกิดมหนัตภยัร้ายแรง, || 17 || 

บา้งก็ภรรยาพึงไดรั้บความทุกข์ร้อน บา้งก็พึงมีมหันตภยัจากโรคภยัไขเ้จ็บ, มีภยัจาก
พิษของแมงป่องเป็นตน้ และไดรั้บความเดือดร้อนจากโจร งู และพระราชา || 18 || 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหัชชะ หรือภพลาภะจากเจ้าทศา                
พึงไดรั้บผลแห่งการจาริกแสวงบุญยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ, ไดเ้ขา้เฝ้าเทพเจา้, มีความยิง่ใหญ่, || 19 || 

ไดท้ าการสงเคราะห์ดว้ยการอุปการะช่วยเหลือผูอ่ื้นตามความเหมาะสมและการท าบุญ
กุศลต่าง ๆ 

หากสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ ร่างกายจะเกิดความทุกขท์รมาน || 20 || 
ทั้งน้ี พึงบริจาคทานดว้ยแพะ ร่างกายจึงจะไร้ซ่ึงโรคาพยาธิ || 21 || 
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(อันตรทศาพฤหัสบดี) 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นอนัตรทศาของพระจนัทร์ หากพระพฤหสับดีไปสถิตอยูใ่นเรือน

เกนทระหรือเรือนตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งเกษตร, อุจจ์ หรือสถิตอยู่ในภพลาภะ พึงได้รับ    
ราชบลัลงัก,์ มีการจดังานร่ืนเริง, || 22 || 

ไดรั้บเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองตกแต่ง, พระราชาทรงโปรดปราน, ไดรั้บทรัพยสิ์น
เงินทอง, เทพเจา้ท่ีเคารพนบัถือประทานพรใหต้ั้งครรภเ์ป็นตน้, || 23 || 

กิจการเจริญรุ่งเรือง, พระลกัษมีทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาในบา้นเรือน, ไดรั้บทรัพย์
ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา, ไดค้รอบครองท่ีดิน ชา้ง และมา้, || 24 || 

และมีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช 
หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ,              

เขา้สู่จุดอสัตะ, || 25 || 
หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์ พึงบงัเกิดผลท่ีไม่เป็นมงคล, ครูบาอาจารยแ์ละบุตรจะ

ไดรั้บความย่อยยบั, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, มีความทุกข์ใจ, มีการทะเลาะวิวาทโดยไม่มีเหตุผลเป็นแน่,     
|| 26 ||  

สูญเสียบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา อีกทั้งพาหนะและเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มมีความ   
ยอ่ยยบัไป 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, สถิตอยู่ในภพสหัชชะ หรือภพลาภะ      
จากเจา้ทศา || 27 || 

พึงไดรั้บอาหาร เส้ือผา้ และปศุสัตว,์ ไดจ้ดังานร่ืนเริง, พี่นอ้งมีความสุข, มีความอดทน 
ความเขม้แขง็ และความกลา้หาญ, || 28 || 

ไดป้ระกอบยญัพิธี, ไดจ้ดัพิธีวิวาห์ และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองจากพระลกัษมี 
หากไร้ก าลงัอยูใ่นภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 29 || 
ยอ่มไดบ้ริโภคอาหารชั้นเลว และไดเ้ดินทางไปยงัต่างประเทศ 
ทั้งน้ี เม่ืออยูใ่นช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศากล่าวกนัวา่จะมีความเจริญรุ่งเรือง แต่เม่ือ

เสวยแทรกถึงช่วงปลายทศาจะมีความทุกขท์รมาน || 30 || 
หากพระพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตาย            

อย่างกะทนัหัน ส่วนการขจดัโทษภยันั้นให้สวดภาวนานามของพระศิวะทั้ง 1,000 พระนาม และ
บริจาคทานดว้ยทองค า ซ่ึงกล่าวกนัวา่ความทุกขท์รมานทั้งปวงนั้นจะถูกช่วงชิงไป || 31 || 
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(อันตรทศาเสาร์) 
เม่ือพระเสาร์เป็นอนัตรทศาของพระจนัทร์ หากพระเสาร์ไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ

หรือเรือนตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งเกษตร, สถิตอยู่ในนวางศ์เกษตร, หากพระเสาร์สถิตอยู่ใน  
นวางศอุ์จจ์113, || 32 || 

หากมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์, สถิตอยู่ในภพลาภะ หรือมีก าลงั พึงไดรั้บบุตร มิตร 
และทรัพย์สมบัติ, ได้รับผลก าไรอย่างมากมายจากการท ามาค้าขายด้วยความช่วยเหลือของคน
วรรณะศูทร หรือจากพระกรุณาของพระราชา, เรือกสวนไร่นามีความเพิ่มพูนมากขึ้น, ไดรั้บบุตร,    
มีความเจริญรุ่งเรือง, มีช่ือเสียงเกียรติยศดว้ยพระราชานุเคราะห์ || 33-34 || 

หากพระเสาร์สถิตอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยูใ่น
ภพกฎุมพะ เม่ืออยู่ในช่วงเร่ิมต้นการเสวยแทรกทศานั้น พึงได้ไปประกอบพิธีสนานหรือได้ไป       
แสวงบุญยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ || 35 || 

(จากนั้น) จะมีภยัจากชนหมู่มาก และจะถูกศตัรูท าร้าย 
หากมีก าลงัอยูใ่นเรือนเกนทระ หรือตรีโกณจากเจา้ทศา || 36 || 
บา้งก็จะมีความสุขสบาย และไดรั้บทรัพย ์บา้งก็จะทะเลาะเบาะแวง้กบัภรรยาและบุตร 
หากสถิตอยู่ในภพกฎุมพะ, ภพปัตนิ หรือภพมรณะ ร่างกายจะไดรั้บความทุกขท์รมาน 

|| 37 || 
ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้นพึงสวดภาวนามฤตยุญชยัมนัตระ และพึงบริจาคทานดว้ย

แม่โคสีด า และแม่กระบือ ซ่ึงจากการกระท าดงัน้ี (เจา้ชะตา) พึงไร้ซ่ึงโรคาพยาธิ || 38 || 
 

(อันตรทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นอันตรทศาของพระจนัทร์ หากพระพุธไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ,    

ภพลาภะ, เรือนตรีโกณ, มีต าแหน่งเกษตร, สถิตอยูใ่นนวางศเ์กษตร หรือหากพระพุธมีต าแหน่งอุจจ ์
หรือมีก าลงั || 39 || 

 
113ขอ้ความตรงน้ีภาษาสันสกฤตว่า “มนฺเท ลคฺน าศส ยุเต” ตามศพัท์ต้องแปลว่า “หากพระ

เสาร์สถิตอยู่ร่วม  นวางศ์กบัลคันา” แต่เทวจนัทร์ ฌา ไดแ้ปลเป็นภาษาฮินดีมีใจความว่า “หากพระเสาร์มี
ต าแหน่งอุจจ”์ ซ่ึงมีความตรงกบัฉบบัของสันถานมัท่ีใชค้  าวา่ “มนฺเท ตุงฺค าศส ยุเต” แปลเป็นภาษาองักฤษมี
ความว่า “หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ์” เช่นเดียวกนั ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดในการ
จดัพิมพ ์และขอ้ความท่ีถูกตอ้งน่าจะเป็น “มนฺเท ตุงฺค าศส ยเุต” จึงไดเ้ลือกแปลตามขอ้ความขา้งตน้น้ี 
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พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, มีความสุขจากเส้ือผา้ราคาแพง, 
ได้เขา้ร่วมการประชุมอนัดีท่ีน าเสนอเน้ือหาวิชาความรู้, มีความสุขจากความรู้ท่ีเพิ่มพูนมากขึ้น,        
|| 40 || 

ไดรั้บบุตร, มีความสุขส าราญ, การคา้ขายมีผลก าไร และไดรั้บพาหนะท่ีประกอบดว้ย
ฉตัรทั้งยงัมีการตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบันานาชนิด || 41 || 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือสถิตอยู่ในภพลาภะหรือภพกฎุมพะ         
จากเจา้ทศา พึงได้เขา้พิธีวิวาห์, ได้ประกอบยญัพิธี, ไดป้ฏิบติัธรรมด้วยการบริจาคทานอนัดีงาม,       
|| 42 || 

ไดท้ าให้พระราชาทรงโปรดปราน, ไดค้บคา้สมาคมกบับณัฑิต, ได้รับไข่มุก อญัมณี 
และหินปะการังจ านวนมาก, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, || 43 || 

มีความสุขสบายและมีความปรีติสุขเพราะมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และมีความสุขจากการ
ด่ืมน ้าโสมเป็นตน้ 

หากสถิตอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือมีต าแหน่งนิจ || 44 || 
เม่ืออยู่ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศานั้น ร่างกายพึงมีความทุกข์ทรมาน, ผลผลิต

ทางกสิกรรม โค และท่ีดินไดรั้บความฉิบหายยอ่ยยบั, ติดคุกตาราง และภรรยาและบุตรไดรั้บความ
ทุกขท์รมาน || 45 || 

หากเจ้าทศาเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ พึงมีโรคชวรเบียดเบียน และ          
มีมหันตภยัร้ายแรง ควรบริจาคทานดว้ยแพะ และควรสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000       
พระนาม || 46 || 
 

(อันตรทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นอันตรทศาของพระจันทร์ หากพระเกตุสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ,  

ภพลาภะ, เรือนตรีโกณ, ภพสหชัชะ หรือมีก าลงั พึงไดรั้บทรัพย,์ มีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 47 || 
บุตรและภรรยามีความสุขสบาย และประพฤติอยูใ่นวิถีแห่งธรรม 
เม่ืออยู่ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาพึงเสียทรัพย ์เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงกลางทศา

พึงมีความสุขอยา่งลน้เหลือ || 48 || 
หากมีก าลงัอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ หรือตรีโกณจากเจ้าทศา ผลในช่วงเร่ิมตน้

การเสวยแทรกทศาบา้งก็แสดงถึงการมีความสุขสบาย, บา้งไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, || 49 || 
และบา้งก็ไดรั้บแม่โค แม่กระบือ เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงปลายทศายอ่มเสียทรัพย  ์
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หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพันธ์กับบาปเคราะห์  หรือสถิตอยู่ใน           
ภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 50 || 

พึงถูกศตัรูเล่นงานดว้ยความต ่าชา้, เกิดการทะเลาะวิวาทโดยไม่มีเหตุผลเป็นแน่ 
หากสถิตอยู่ในภพกฎมุพะหรือภพปัตนิจากเจา้ทศา พึงเกิดการเจ็บป่วย และมีมหนัตภยั

ร้ายแรง || 51 || 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ หากเป็นดงันั้น ควรสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ อนัจะประทาน

ให้ซ่ึงความสุขสมหวงัทั้ งปวง อน่ึง ความทุกข์ยากพึงถูกขจัดไปด้วยความอนุเคราะห์ขององค ์     
พระศิวะ || 52 || 
 

(อันตรทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นอนัตรทศาของพระจนัทร์ หากพระศุกร์ไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ,    

ภพลาภะ, เรือนตรีโกณ, มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร ยอ่มท าใหไ้ดรั้บราชบลัลงัก,์ || 53 || 
ได้รับพระราชทานพาหนะ เส้ือผา้ เคร่ืองประดับ ด้วยพระกรุณาธิคุณของมหาราช, 

ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้, ภรรยาและบุตรมีความเจริญงอกงาม, || 54 || 
ได้สร้างอาคารบา้นเรือนหลงัใหม่, ได้บริโภคอาหารเลิศรสอยู่เป็นนิตย,์ ไดรั้บมาลา

ดอกไมท่ี้มีกล่ินหอม, ไดร่ื้นรมยอ์ยูก่บัสตรีท่ีงดงาม และมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง || 55 || 
หากสถิตอยู่ร่วมกับเจ้าทศา (พระจันทร์) พึงมีความสุขสบายกาย, มีความสุขเป็น     

อยา่งยิง่, มีความสุขจากการมีเกียรติยศช่ือเสียง และบา้นเรือนและเรือกสวนไร่นามีความเพิ่มพูนมาก
ขึ้น || 56 || 

หากพระศุกร์มีต าแหน่งนิจ, เข้าสู่ จุดอัสตะ หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์หรือ                     
มีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ พึงสูญเสียท่ีดิน, สูญเสียบุตร มิตร และภรรยา, || 57 || 

สูญเสียสัตวส่ี์เทา้ และมีการทะเลาะวิวาทในราชส านกั 
หากพระศุกร์สถิตอยูใ่นภพกฎุมพะ, มีต าแหน่งอุจจ ์หรือเกษตร || 58 || 
พึงไดรั้บทิพยทรัพยข์องทา้วกุเวร (นิธิ), มีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่ง, ไดรั้บท่ีดิน และ

ไดรั้บบุตร 
หากสถิตอยูก่บัเจา้เรือนศุภะหรือเจา้เรือนลาภะ พึงมีโชคเพิ่มขึ้น, || 59 || 
มีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, มีความ

เช่ือมัน่ศรัทธาในเทพเจา้และพราหมณ์ และไดรั้บมุกดาและหินปะการังเป็นจ านวนมาก || 60 || 
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หากพระศุกร์สถิตอยู่ในภพลาภะ, เรือนตรีโกณ หรือเรือนเกนทระจากเจ้าทศา      
บ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาพึงมีเพิ่มพูนมากขึ้น, ได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง และมีความสุขเป็น    
อยา่งยิง่ || 61 || 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับ              
บาปเคราะห์ พึงได้ไปพ านักอยู่ในต่างประเทศ, มีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บท่ีเบียดเบียน และ        
มีความทุกขร้์อนเพราะความตาย หรือโจรผูร้้ายเป็นตน้ || 62 || 

หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ พึงมีภัยถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน          
ทั้งน้ี ในการละเวน้โทษภยัเหล่านั้น พึงสวดภาวนาบทรุทรชาปยะ || 63 || 
 

(อันตรทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นอนัตรทศาของพระจนัทร์ หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, 

มีก าลงัอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, ภพกฎุมพะ หรือภพสหชัชะ || 64 || 
พึงได้รับทรัพยจ์าก เมืองนัษฏราชยะ (หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย), มีความดีงาม

เกิดขึ้นภายในบา้นเรือน, ไดรั้บบา้นเมืองและแผ่นดินดว้ยดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของพระราชหรือ
ความช่วยเหลือของมิตรสหาย, || 65 || 

ได้รับผลจากครรภ์ (บุตรถือก าเนิด) และพระลักษมีทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาใน
บา้นเรือน 

เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงปลายทศา ร่างกายจะรู้สึกเกียจคร้านเฉ่ือยชา และถูกโรคชวร
เบียดเบียน || 64-66 || 

 
ทั้งน้ี หากสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ 

พึงมีภยัจากพระราชา โจร และงู, เกิดโรคชวร เป็นตน้ || 67 || 
และหากเดินทางไปต่างประเทศจะมีอาการเจ็บป่วยอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะมีโรคชวรเบียดเบียน || 67-68 || 
ส าหรับการขจดัโทษภยัเหล่านั้น พึงกระท าการบูชาพระศิวะ 
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อัธยายะที่ 55 
อันตรทศาของทศาอังคาร 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ เม่ือพระองัคารเป็นอนัตรทศาของพระองัคาร หากพระองัคาร

สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตร่วมกับศุภเคราะห์, สถิตอยู่ในภพสหัชชะ,         
ภพกฎุมพะ, || 1 || 

หรือสถิตอยู่ร่วมกับเจ้าเรือนลัคนา พึงมีเกียรติยศช่ือเสียงด้วยพระราชานุเคราะห์,       
เป็นหมายแสดงว่าพระลักษมีทรงช าเลืองพระเนตรมาถึง, ได้รับทรัพย์จาก เมืองนัษฏราชยะ         
(หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย), || 2 || 

มีความช่ืนชมยนิดีจากการใหก้ าเนิดบุตร และบา้นเรือนมีมากไปดว้ยโคและทรัพย ์
หากพระองัคารมีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตอยูใ่นนวางศเ์กษตร หรือมีก าลงั || 3 || 
บา้นเรือนและเรือกสวนไร่นาพึงมีเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความสุขเพราะแม่โค แม่กระบือ, 

มีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช || 4 || 
หากพระองัคารสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศ หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือ   

มีมุมสัมพันธ์กับบาปเคราะห์ พึงเป็นโรคมูตรกฤจฉระ, มีความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส,            
มีภยัจากฝีแผล, || 5 || 

ถูกท าร้ายโดยโจร งู หรือพระราชา และสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง พืชพนัธุ์ธัญญาหาร 
และปศุสัตว ์

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกข์
ระทมใจ || 6 || 

ส าหรับการขจดัโทษภยัเหล่านั้น พึงสวดภาวนาบทรุทรชาปยะ และบริจาคทานดว้ยโค 
เพื่อหลีกเล่ียงโทษภยัของพระองัคาร || 7 || 
 

(อันตรทศาราหู) 
เม่ือพระราหูเป็นอนัตรทศาของพระองัคาร หากพระราหูมีต าแหน่งอุจจ์, มูลตรีโกณ, 

สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ หรือ
เรือนตรีโกณ || 8 || 

หากเป็นเช่นน้ีพึงไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ได้รับบา้นเรือนและท่ีดิน, ได้รับภรรยา
และบุตร, ไดรั้บผลก าไรอยา่งมากจากกิจการการคา้, || 9 || 
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ได้รับผลจากการประกอบพิ ธีสนานในแม่น ้ าคงคา และได้ออกเดินทางไปยัง
ต่างประเทศ 

หากพระราหูสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศ หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์หรือ       
มีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ || 10 || 

พึงมีภยัจากโจร งู หรือฝีแผล, สูญเสียสัตว์ส่ีเทา้, มีภยัจากโรคท่ีเกิดจากวาตะ -ปิตตะ
สมุฏฐาน และติดคุกติดตะราง || 11 || 

หากพระราหูสถิตอยู่ในภพกฎุมพะ ย่อมสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง และเกิดมหันตภยั
ร้ายแรง 

หากพระราหูสถิตอยู่ในภพปัตนิ ย่อมมีภัยท่ีร้ายแรงซ่ึงท าให้ถึงแก่ความตายอย่าง
กะทนัหนั  || 12 || 

ดังนั้ น พึงกระท านาคบูชา, บูชาเทพเจ้าหรือพราหมณ์ และสวดภาวนามฤตยุญชัย       
มนัตระ เพื่อจะไดมี้อายยุนืยาวปราศจากโรคภยั || 13 || 
 

(อันตรทศาพฤหัสบดี) 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นอนัตรทศาของพระองัคาร หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือน

ตรีโกณ, เกนทระ, สถิตอยูใ่นภพลาภะ, ภพกฎุมพะ, นวางศอุ์จจ ์หรือนวางศเ์กษตร || 14 || 
พึงไดรั้บเกียรติยศช่ือเสียง, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, มีทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร

เพิ่มพูนมากขึ้น, มีความรุ่งเรืองในบา้นเรือน และไดรั้บภรรยาและบุตร || 15 || 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา, สถิตร่วมกบัเจา้เรือน 

ศุภะ, เจา้เรือนกมัมะ, เจา้เรือนพนัธุ, || 16 || 
หรือสถิตร่วมกับเจ้าเรือนลคันา, สถิตอยู่ในศุภนวางศ์ หรือศุภวรรค บ้านเรือนและ

เรือกสวนไร่นามีความเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, || 17 || 
ร่างกายไร้โรคาพยาธิ, มีเกียรติยศช่ือเสียงระบือไกล, ในบา้นเรือนเต็มไปดว้ยฝูงสัตว,์ 

ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้, ไดรั้บผลก าไรอยา่งมากจากกิจการการคา้, || 18 || 
ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย และไดรั้บเกียรติอยา่งสูงสุดจากพระราชา 
หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ, เข้าสู่

จุดอสัตะ, || 19 || 
สถิตร่วมกับบาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กับบาปเคราะห์ หรือไร้ก าลงั พึงมีภยัจาก

โจร งู หรือพระราชา, เป็นโรคอนัเกิดจากปิตตะสมุฏฐาน, || 20 || 
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มีภัยจากภูติผีปีศาจ, สูญเสียข้าทาสบริวาร และพี่น้องร่วมอุทรได้รับความฉิบหาย     
ยอ่ยยบั 

หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ พึงถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน หรือ     
เกิดโรคชวร เป็นตน้ || 21 || 

ทั้งน้ี พึงสวดภาวนาพระนามของพระศิวะทั้ง 1,000 พระนาม เพื่อขจดัโทษภยัเหล่านั้น 
 

(อนัตรทศาเสาร์) 
เม่ือพระเสาร์เป็นอนัตรทศาของพระองัคาร หากพระเสาร์มีต าแหน่งเกษตร, สถิตอยูใ่น

เรือนตรีโกณ, เกนทระ, || 22 || 
มีต าแหน่งมูลตรีโกณ, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, นวางศ์อุจจ์ , นวางศ์ เกษตร,                   

สถิตร่วมกับเจา้เรือนลคันาหรือมีมุมสัมพนัธ์กบัเจ้าเรือนลคันา หรือสถิตร่วมกับศุภเคราะห์หรือ            
มีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ || 23 || 

พึงมีความสุขสบายดั่งราชา, มียศถาบรรดาศักด์ิเพิ่มมากขึ้น, มีทรัพย์และพืชพันธุ์
ธญัญาหารเพิ่มพูนมากขึ้น, บุตรหลานมีความสุขสบาย และในบา้นเรือนมีโคและทรัพยสิ์นเงินทอง
เพิ่มพูนมากขึ้น || 24 || 

เม่ือเป็นวนัของพระเสาร์ (วนัเสาร์) พึงได้รับเกียรติจากพระราชา เม่ือเป็นเดือนของ
พระเสาร์พึงมีบุตรเพิ่มมากขึ้น 

หากพระเสาร์มีต าแหน่งนิจเป็นตน้114 หรือสถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศ || 25 || 
พึงมีภัยจากเหล่าพระราชาในต่างแดน, สูญเสียทรัพย์และพืชพันธุ์ธัญญาหาร,              

ถูกพนัธนาการดว้ยบรรดาโซ่ตรวน, มีโรคภยัไขเ้จ็บ และทา้ยท่ีสุดพึงสูญเสียเรือกสวนไร่นา || 26 || 
หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ ทั้ งยงัสถิตร่วมกับบาปเคราะห์ พึงมี      

มหันตภยัร้ายแรง, หากออกเดินทางสัญจรจะสูญเสียทรัพย,์ เป็นปฏิปักษ์กบัพระราชา, มีความทุกข์
ระทมใจ, || 27 || 

เกิดความเดือดร้อนเพราะโจร ไฟ หรือพระราชา, พี่นอ้งร่วมอุทรไดรั้บความพินาศย่อย
ยบั, ผิดใจกบับรรดาญาติพี่นอ้ง, สูญเสียชีวิต, || 28 || 

มีภยัถึงแก่ความตายโดยไม่ทราบสาเหตุ, บุตรและภรรยามีความทุกข์ร้อน, ติดคุกติด
ตะราง, ไดรั้บราชโทษทณัฑ ์และมีมหนัตภยัอนัร้ายแรง || 29 || 

 
114ภาษาสันสกฤตว่า “นีจาทิเกฺษตฺรเค” ซ่ึงเทวจนัทร์ ฌา และสันถานัม ไดแ้ปลไวเ้หมือนกนั

วา่ “หากพระเสาร์มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยูใ่นเรือนของศตัรู” ซ่ึงจากความเห็นของผูวิ้จยั หากจะแปลดงัน้ี
โศลกในภาษาสันสกฤตควรเปล่ียนเป็น “นีจาริเกฺษตฺรเค” 
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หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ หรือตรีโกณจากเจา้ทศา พึงได้เดินทางไปยงั
ต่างประเทศ, มีช่ือเสียงในทางท่ีไม่ดีในหลาย ๆ ดา้น, || 30 || 

มีความพึงพอใจในการท าบาป, สังหารชีวิตจ านวนมากอยู่เป็นนิตย,์ สูญเสียเรือกสวน
ไร่นาจากการขาย, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, มีทุกขร์ะทมใจ, || 31 || 

พึงไดรั้บความพ่ายแพป้ราชยัในการสู้รบ และมีมหนัตภยัจากโรคมูตรกฤจฉระ 
หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 32 || 
เม่ือเสวยแทรกทศาน้ีพึงตระหนกัถึงความตาย, ไดรั้บความเดือดร้อนจากพระราชาหรือ

โจรผูร้้าย, ถูกโรคอนัมีสมุฏฐานจากธาตุวาตะเบียดเบียน 115 และมีภยัจากของแหลมคมโดยญาติ
ใกลชิ้ดหรือศตัรู || 33 || 

ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ีควรสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ 
 

(อันตรทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นอนัตรทศาของพระองัคาร หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือ

ตรีโกณจากลคันา || 34 || 
พึงไดรั้บข่าวดี, ไดป้ฏิบติัอชปา116 และบริจาคทาน, มีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น, มีเกียรติยศ

ยิง่ใหญ่, ยดึมัน่ในแนวทางแห่งนีติศาสตร์, ไดบ้ริโภคอาหารเลิศรสอยูเ่ป็นนิตย,์ || 35 || 
ได้รับพาหนะ เส้ือผ้า ปศุสัตว์ และมีความสุขจากการปฏิบัติราชการ, ได้ รับ

ผลประโยชน์จากการท ากสิกรรม และไดรั้บชา้ง เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบัอนังดงาม || 36 || 
หากมีต าแหน่งนิจ, เข้าสู่ จุดอัสตะ, สถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ                   

พึงเป็นโรคหัวใจ, สูญเสียเกียรติยศ, ถูกพนัธนาการดว้ยโซ่ตรวน, ญาติพี่นอ้งไดรั้บความพินาศยอ่ย
ยบั, || 37 || 

สูญเสียภรรยา บุตร และทรัพย ์และสัตวส่ี์เทา้ไดรั้บความวิบติัแก่ชีวิต 
หากสถิตร่วมกบัเจา้ทศา พึงมีศตัรูเพิ่มมากขึ้น, มีมหนัตภยัร้ายแรง, || 38 || 
ได้เดินทางไปยังต่างประเทศ, เป็นโรคภัยต่าง ๆ นานา, มีความขัดแย้งภายใน

พระราชส านกั และมีการทะเลาะวิวาทในหมู่ญาติพี่นอ้ง || 39 || 

 
115โรคอนัมีสมุฏฐานจากธาตุวาตะนั้นตามต าราการแพทยแ์ผนโบราณนั้นมีอยู่ดว้ยกนัหลาย

โรค เช่น โรคข้ออักเสบ (Gout), โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatism), อัมพาต เป็นต้น ดู Monier-

Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 934. 
116อชปา (อชปา ชาป) เป็นการฝึกสมาธิรูปแบบหน่ึง ดู  Stephen Sturgess, The Book of 

Chakras & Subtle Bodies (London: Watkins, 2014), 211. 
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หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณจากเจา้ทศา หรือมีต าแหน่งอุจจ ์พึงไดรั้บส่ิงท่ี
ปรารถนา, มีทรัพยสิ์นจ านวนมาก และไดเ้ป็นเจา้คนนายคน, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, || 40 || 

เป็นราชโยค, ไดรั้บทรัพย ์เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, ไดรั้บฟังเสียงของบรรดาเคร่ือง
ดนตรีท่ีบรรเลงดว้ยกลองมฤทงัคะเป็นตน้, ไดเ้ป็นเสนาบดี, มีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 41 || 

มีความเขา้ใจแจ่มแจง้ในเน้ือหาวิชาความรู้, ไดรั้บเส้ือผา้ พาหนะ และเคร่ืองประดบั, 
ภรรยาและบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง และพระลกัษณะทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาภายในบา้นเรือน    
|| 42 || 

หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา ในทศา
น้ีพึงสูญเสียเกียรติ, มีจิตใจโหดเห้ียม, มีวาจาอนัหยาบกระดา้ง, || 43 || 

มีความทุกข์ร้อนเพราะโจรผูร้้าย ไฟ หรือพระราชา, มีภยัจากโจรผูร้้ายในระหว่างการ
เดินทาง และมีการทะเลาะวิวาทอย่างไม่มีสาเหตุ อน่ึง หากพระองัคารเป็นมหาทศาก็ย่อมเป็นดงัน้ี
โดยมิตอ้งสงสัย || 44 || 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงมีภยัจากโรคเร้ือน (มหาวฺยาธิ) ในการน้ี 
พึงบริจาคทานดว้ยมา้ และสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม || 45 || 

เพื่อท าการสะเดาะเคราะห์ร้ายทั้ งหลายทั้ งปวง ซ่ึงจะท าให้มีความสุขและประสบ
ความส าเร็จในส่ิงทั้งปวง 
 

(อันตรทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นอันตรทศาของพระอังคาร หากพระเกตุสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, 

ตรีโกณ, || 46 || 
สถิตอยู่ในภพสหัชชะ, ภพลาภะ หรือสถิตร่วมกับศุภเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กับ      

ศุภเคราะห์ พึงมีความสงบสุขด้วยพระราชานุเคราะห์, มีความสุขสบายเป็นอย่างมาก และได้รับ
ทรัพยสิ์นเงินทอง || 47 || 

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา ผลนั้นบา้งก็พึงไดรั้บท่ีดินและบุตร, ไดป้ฏิบติัภารกิจ
ทั้งหลายท่ีพระราชาทรงมอบหมาย และไดรั้บสัตวส่ี์เทา้อนัมี มา้ เป็นตน้ || 48 || 

หากมีต าแหน่งเป็นโยคการกะท่ีมีก าลงั พึงไดรั้บบุตร, มียศถาบรรดาศกัด์ิ เพิ่มมากขึ้น,           
พระลกัษมีทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาในบา้นเรือน, || 49 || 

ได้รับทรัพยจ์ากเหล่าขา้ทาสบริวาร, ไดเ้ป็นเสนาบดี, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, ไดเ้ป็น
พระสหายของพระราชา, ไดป้ระกอบยญัพิธี และไดรั้บเส้ือผา้และเคร่ืองประดบั || 50 || 
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หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับ              
บาปเคราะห์ พึงเกิดการทะเลาะวิวาท, เป็นโรคฟัน, ถูกท าร้ายโดยโจรผูร้้ายหรือเสือ, || 51 || 

และภรรยาและบุตรถูกเบียดเบียนดว้ยโรคชวร, โรคอติสาร หรือโรคเร้ือน 
หากสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะ หรือภพปัตนิ จะบงัเกิดโรคาพยาธิในร่างกาย, || 52 || 
มีความทุกขร้์อน, สูญเสียเกียรติ และสูญเสียทรัพยสิ์นรวมทั้งพืชพนัธุ์ธญัญาหาร 

 
(อันตรทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นอันตรทศาของพระอังคาร หากพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ,      

ภพลาภะ, เรือนตรีโกณ, || 53 || 
มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร หรือเป็นเจา้เรือนศุภะ พึงไดรั้บราชบลัลงัก์, มีความสุขสบาย

เป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บชา้ง มา้ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั || 54 || 
หากพระศุกร์สัมพนัธ์กบัเจา้เรือนลคันา บุตรและภรรยาพึงมีความเจริญรุ่งเรือง, มีอายุ

ยนืยาว, มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่, มีโชคลาภเพิ่มพูนมากขึ้น และมีความสุข || 55 || 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะจากเจ้าทศา                  

หากเป็นดงันั้น จะไดรั้บทรัพยสิ์น, ไดรั้บบุตร และมีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 56 || 
มีความสุขสบายเพราะพระราชาของตน, ได้รับทรัพย์สินเงินทองรวมทั้ งเส้ือผ้า

เคร่ืองนุ่งห่ม และไดรั้บบา้นเมืองโดยพระกรุณาธิคุณของมหาราช || 57 || 
เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงปลายทศา จะไดรั้บความสุขจากดนตรีและนาฏศิลป์ และไดไ้ป

ประกอบพิธีสนานยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ 
หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนกมัมะ || 58 || 
จะไดป้ระกอบธรรมอนับริสุทธ์ิ, สร้างบุญกุศล และจะไดส้ร้างสระน ้า 
หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับ               

บาปเคราะห์ || 59 || 
จะท าให้มีความทุกขอ์ยา่งแสนสาหัส, มีความทุกขท์รมานกาย, สูญเสียทรัพย,์ มีภยัจาก

พระราชาหรือโจรผูร้้าย, มีการทะเลาะวิวาทกนัภายในครอบครัว, || 60 || 
ภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน และสูญเสียแม่โค แม่กระบือ 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะเกิดความเจ็บป่วยทางกาย || 61 || 
การสะเดาะเคราะห์ท่ีพึงกระท า คือ การบริจาคทานดว้ยแม่โคสีขาว แม่กระบือ อนัจะ

ท าใหมี้อายยุนืยาว และมีสุขภาพแขง็แรงเพิ่มมากขึ้น อยา่งมิตอ้งลงัเลสงสัย || 62 || 
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(อันตรทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นอนัตรทศาของพระองัคาร หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, 

มูลตรีโกณ, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ หรือสถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะหรือเจา้เรือนกัมมะ      
|| 63 ||   

ในการเสวยแทรกทศาน้ีจะได้รับพาหนะ, ได้รับเกียรติ และได้รับบุตร, ทรัพยแ์ละ      
พืชพนัธุ์ธญัญาหารมีเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความรุ่งเรืองในบา้นเรือน, || 64 || 

มีความเกษมส าราญและปราศจากโรคภยั, มีสติปัญญาชาญฉลาดยิ่งนัก, ไดรั้บความ
เคารพจากพระราชา, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, มีผลก าไรเพิ่มพูนเน่ืองจากกิจการการคา้, ไดเ้ขา้เฝ้า
พระราชาในต่างแดน || 65 || 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา 117 หรือสถิตร่วมกับ          
บาปเคราะห์  พึงมีความทุกข์ทรมานทางกาย, มีความทุกข์ทรมานทางใจ, การงานเสียหาย,                    
มีมหนัตภยัร้ายแรง, || 66 || 

เป็นโรคท่ีเกิดขึ้นกบัศีรษะ (ศิโรโรค), เป็นโรคชวร และโรคอติสาร 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือภพปัตนิ พึงมีภยัจากพิษงูหรือพิษไข ้(ชฺวร), || 67 || 
และมีภยัท่ีท าใหบุ้ตรไดรั้บความทุกขท์รมาน 
ทั้งน้ี พึงกระท าการสะเดาะเคราะห์อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้ร่างกายไร้โรคภยั และ

ทรัพยส์มบติัรวมทั้งพืชพนัธุ์ธญัญาหารเพิ่มพูนมากขึ้น || 68 || 
 

(อันตรทศาจันทร์) 
เม่ือพระจนัทร์เป็นอนัตรทศาของพระองัคาร หากพระจนัทร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, 

สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะ เจา้เรือนพนัธุ เจา้เรือนกมัมะ หรือเจา้เรือนลคันา 
|| 69 ||  

จะท าให้ราชอาณาจักรมีความยิ่งใหญ่, ได้รับเคร่ืองหอม พวงมาลัย หรือเส้ือผ้า,           
ไดส้ร้างสระน ้า, ไดส้ั่งสมบุญดว้ยการสร้างโคปุระเป็นตน้, || 70 ||  

ได้จดังานวิวาห์และงานร่ืนเริงทั้งหลาย, มีความสุขจากภรรยาและบุตร, บิดามารดา
ไดรั้บความสุข, พระลกัษมีทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาในบา้นเรือน, || 71 ||  

และมีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาดว้ยพระกรุณาธิคุณจากมหาราช 
 

117จากภาษาสันสกฤต “ทาเยศาตฺ ษษฺ ริษฺเผ วา วฺยเย” ได้ใช้ค าศพัท์ซ่ึงหมายถึงภพวินาศ      
ซ ้ าถึง 2 ค า คือ ค าว่า ริษฺผ และวฺยย ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าโศลกสันสกฤตท่ีถูกควรจะเป็น “ทาเยศาตฺ ษษฺ
รนฺเธฺร วา วฺยเย” มากกวา่ 
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หากจนัทร์เพ็ญพึงบังเกิดผลอนับริบูรณ์ แต่หากเป็นจนัทร์ข้างแรมผลนั้นพึงบังเกิด
เพียงนอ้ยนิด || 72 || 

หากพระจนัทร์มีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในราศีศตัรู, ภพมรณะ, ภพอริ หรือสถิตอยู่ใน  
ภพอริหรือภพมรณะจากเจ้าทศา พึงถึงแก่ความตาย, ภรรยาและบุตรทั้ งหลายได้รับความทุกข ์ 
เวทนา, สูญเสียท่ีดิน, || 73 || 

สูญเสียปศุสัตวแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร และมีภยัอนัเกิดจาการศึกสงครามหรือจากโจร
ผูร้้าย 

หากพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิจะถึงแก่ความตายอย่าง  
กะทนัหนั, || 74 || 

ร่างกายไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกขร์ะทมใจ 
ทั้งน้ี ควรสวดภาวนาต่อพระแม่ทุรคาและพระลกัษมี และบริจาคทานดว้ยแม่โคสีขาว      

แม่กระบือ เม่ือกระท าส่ิงเหล่าน้ีแลว้พึงไร้ซ่ึงโรคภยัไขเ้จ็บ || 73-75 || 
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อัธยายะที่ 56 
อันตรทศาของทศาราหู 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
หากพระราหูสถิตอยู่ในราศีกรกฎ, ราศีพิจิก, ราศีกนัย ์หรือราศีธนู ในการเสวยแทรก

ทศาน้ีพึงไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ไดรั้บเส้ือผา้ พาหนะ และเคร่ืองประดบั, || 1 || 
มีผลก าไรจากกิจการการคา้เพิ่มมากขึ้น, ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้, ไดเ้ดินทางไปยงัทิศประจิม 

(ทิศตะวนัตก) และพึงไดรั้บพาหนะและเส้ือผา้ || 2 || 
หากพระราหูส ถิตอยู่ใน เรือน อุปจัยจากลัคนา, ส ถิตร่วมกับศุภ เคราะห์ห รือ                           

มีมุมสัมพนัธ์กับศุภเคราะห์, สถิตอยู่ในนวางศ์มิตร, มีต าแหน่งอุจจ์ หรือสถิตร่วมกับโยคการกะ            
|| 3 ||  

พึงไดรั้บราชบลัลงัก์, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่, มีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปรานของ
พระราชา, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, มีภรรยาและบุตรเพิ่มมากขึ้น || 4 || 

หากพระราหูสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศ, สถิตร่วมกับบาปเคราะห์ หรือ             
มีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ จะมีความทุกขร้์อนจากโจรและฝีแผลเป็นประจ า, || 5 || 

เป็นปฏิปักษ์กับผูท่ี้อยู่ในราชส านัก, สูญเสียญาติพี่น้องอนัเป็นท่ีรัก และภรรยาและ
บุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ียอ่มบงัเกิดขึ้นโดยมิตอ้งสงสัย || 6 || 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะ, เจา้เรือนปัตนิ หรือสถิตอยู่ในภพปัตนิ จะเป็นโรคท่ีมีอาการ
รุนแรงอยูเ่สมอ จึงควรประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์อยา่งเหมาะสม || 7 || 

อนัจะส่งผลใหไ้ร้โรคาพยาธิและมีความเจริญขึ้นอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 
 

(อันตรทศาพฤหัสบดี) 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นอนัตรทศาของพระราหู หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือน        

เกนทระหรือตรีโกณจากลคันา, || 8 || 
มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในนวางศ์เกษตร หรือนวางศอุ์จจ์ จะไดรั้บท่ีอยู่อาศยั,   

มีจิตใจแน่วแน่มัน่คง, ศตัรูไดรั้บความพินาศ, มีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 9 || 
มีความสุขสบายจากการเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา, มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้ น        

ทุกวนั ๆ ดุจดัง่พระจนัทร์ขา้งขึ้น, || 10 || 
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ไดรั้บพาหนะและทรัพยอ์ย่างมากมาย, ไดรั้บอาคารบา้นเรือน และฝูงสัตวเ์ป็นจ านวน
มาก, ได้เดินทางไปยงัทิศหรดี (ทิศตะวนัตกเฉียงใต้) หรือทิศประจิม (ทิศตะวนัตก), ได้เข้าเฝ้า
พระราชา, || 11 || 

จะประสบความส าเร็จในการงานท่ีท าอยู่, ไดเ้ดินทางกลบัมายงัประเทศของตนเองอีก
คร้ัง, ไดใ้หค้วามช่วยเหลือเหล่าพราหมณ์ท่ีเดินทางไปยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ, || 12 || 

ได้รับพาหนะและบ้านเมือง, ได้บูชาเทพเจ้าหรือพราหมณ์, มีความยินดีในการให้
ก าเนิดบุตร และไดรั้บประทานอาหารอนัเลิศรสเป็นนิตย ์|| 13 || 

หากพระพฤหัสบดีมีต าแหน่งนิจ, เข้าสู่จุดอัสตะ, สถิตอยู่ในภพอริ มรณะ วินาศ,     
สถิตอยูใ่นราศีศตัรู หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ จะสูญเสียทรัพยสิ์น, || 14 || 

มีอุปสรรคขดัขวาง, มีจิตใจอ่อนแอ, ภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน, ไดป้ฏิบติั
ราชกิจ และเป็นโรคหวัใจ ผลยอ่มเป็นดงัน้ีโดยมิตอ้งสงสัย || 15 || 

หากมีก าลังบริบูรณ์อยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ, ภพกฎุมพะ หรือ     
ภพสหชัชะจากเจา้ทศา เรือกสวนไร่นาและบา้นเรือนพึงมีความเพิ่มพูนมากขึ้น, || 16 || 

ไดรั้บอาหาร เส้ือผา้ และปศุสัตว ์และไดบ้ริจาคทาน ปฏิบติัธรรม และสวดภาวนา 
เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงปลายทศา พึงไดรั้บความทุกข์ทรมานกายจากความพิโรธของ

พระราชาถึงสองเดือน, || 17 || 
พี่ชายนอ้งชายไดรั้บความพินาศยอ่ยยบั และบิดามารดาไดรั้บความทุกขท์รมาน 
หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 18 || 
ในการเสวยแทรกทศาน้ีพึงสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง และจะมีความทุกขท์รมานกาย 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 19 || 
ทั้งน้ี ควรบริจาคทานดว้ยรูปประติมาทองค า และท าการบูชาพระศิวะ 

 
(อันตรทศาเสาร์) 
เม่ือพระเสาร์เป็นอนัตรทศาของพระราหู หากพระเสาร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือ

ตรีโกณจากลคันา, || 20 || 
มีต าแหน่งอุจจ์, มูลตรีโกณ, สถิตอยู่ในภพสหัชชะ หรือภพลาภะ ในการเสวยแทรก

ทศาน้ี พึงท าใหพ้ระราชาทรงโปรดปรานเป็นอยา่งยิง่จากการรับใชใ้ตเ้บ้ืองพระยคุลบาท, || 21 || 
ได้จัดงานฉลองวิวาห์และงานร่ืนเริงทั้ งหลาย, ได้สร้างบุญกุศลมากมาย, ได้สร้าง     

สระน ้าพร้อมทั้งสวนอุทยาน, || 22 || 
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ได้รับส่ิงท่ีพึงปรารถนาเพราะคนวรรณะศูทรหรือเพราะพระราชา, ได้รับฝูงสัตว์,       
ไดอ้อกเดินทางไปยงัทิศประจิม (ทิศตะวนัตก), พึงเสียทรัพยเ์พราะพระราชา, || 23 || 

ร่างกายมีความเกียจคร้านเฉ่ือยชา, มีลาภผลเพียงเล็กนอ้ย และจะไดเ้ดินทางกลบัมายงั
ประเทศของตนเองอีกคร้ัง 

หากพระเสาร์มีต าแหน่งนิจ, สถิตอยูใ่นราศีศตัรู, ภพมรณะ หรือภพวินาศ || 24 || 
พึงมีภัยจากผูต้  ่าต้อย ศัตรู หรือพระราชา, ภรรยาและบุตรได้รับความทุกข์ทรมาน,  

ญาติพี่นอ้งของตนเองไดรั้บความทุกขร้์อนใจ, มีการทะเลาะเบาะแวง้กบัเหล่าทายาท, || 25 || 
มีการทะเลาะวิวาทในเร่ืองธุรกิจโดยไม่มีสาเหตุ และไดรั้บเคร่ืองประดบั 
หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 26 || 
พึงเป็นโรคหัวใจ, สูญเสียเกียรติ, ไดส้มรส, ถูกศตัรูเบียดเบียน, ไดเ้ดินทางสัญจรไปยงั

ต่างแดน, เป็นโรคคุลมะ, || 27 || 
ไดบ้ริโภคอาหารชั้นเลว อนัมีขา้วฟ่าง (โกทฺรว)118 เป็นอาทิ และมีภยัจากความทุกขย์าก

ของชาติก าเนิด 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายโดยกะทนัหนั || 28 || 
ควรบริจาคทานดว้ยแม่โคสีด า และแม่กระบือ จากการบริจาคทานพึงท าให้ปราศจาก

โรคภยัไขเ้จ็บ 
 

(อันตรทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นอนัตรทศาของพระราหู หากพระพุธสถิตอยู่ในภพศุภะ, มีต าแหน่ง

เกษตร, || 29 || 
มีต าแหน่งอุจจ์, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพปุตตะ หรือมีก าลัง ย่อมเป็นราชโยค,      

ท าใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือนเพิ่มมากขึ้น, || 30 || 
ไดรั้บทรัพยจ์ากกิจการการคา้ขาย, ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้อนัสูงค่า, ไดจ้ดังานวิวาห์

และงานร่ืนเริงทั้งหลาย และไดรั้บสัตวส่ี์เทา้ || 31 || 
ในเดือนของพระพุธ จะมีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่ง และในวนัของพระพุธ (วนัพุธ)     

จะได้เขา้เฝ้าพระราชา, มีความสุขสบายจากเตียงดอกไม้ท่ีมีกล่ินหอมและสตรี, มีความรุ่งโรจน์
ชชัวาล, || 32 || 

ไดรั้บทรัพยด์ว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช และไดรั้บยศถาบรรดาศกัด์ิอนัสูงส่ง 
 

118โกทรวะ (โกทฺรว) คือ ขา้วฟ่างสายพนัธ์ุหน่ึง (Kodo millet) ซ่ึงคนยากจนมกัรับประทาน
แทนขา้ว 
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หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ, ภพสหัชชะ, ภพศุภะ หรือภพกมัมะ
จากเจา้ทศา || 33 || 

ร่างกายพึงไร้โรคาพยาธิ, มีความเบิกบานใจ, มีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนา, 
ไดส้วดภาวนาโศลกอนัศกัด์ิสิทธ์ิ, ไดรั้บฟังคมัภีร์ปุราณะเป็นตน้, || 34 || 

ได้วิ วาห์ , ได้ประกอบยัญพิ ธี , ได้ป ฏิบั ติธรรม , ได้บ ริจาคทาน  และมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่

หากพระพุธสถิตร่วมกับพระเสาร์หรือมีมุมสัมพันธ์กับพระเส าร์อยู่ในภพอริ,                  
ภพมรณะ หรือภพวินาศ, || 35 || 

สถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา พึงมีการ
ประณามกล่าวร้ายเทพเจา้หรือพราหมณ์, ไร้ซ่ึงโภคทรัพยแ์ละโชคลาภวาสนา, || 36 || 

ไร้ความสัตย,์ โง่เขลาเบาปัญญา, ได้รับความเดือดร้อนจากโจรผูร้้ายหรือพระราชา,      
มีการทะเลาะวิวาทอยา่งไม่มีสาเหตุ, ครูและบุตรไดรั้บความพินาศยอ่ยยบั, || 37 || 

สูญเสียทรัพยสิ์น, พระราชาทรงพิโรธ และภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน 
หากพระพุธเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ พึงมีภัยถึงแก่ความตายอย่าง

กะทนัหัน ดงันั้น พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม เพื่อขจดัโทษภยัเหล่านั้น       
|| 38 || 
 

(อันตรทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นอันตรทศาของพระราหู พึงได้ออกเดินทาง, มีภัยจากพระราชา,        

เป็นโรควาตชวร119 เป็นตน้ และสูญเสียสัตวส่ี์เทา้ || 39 || 

 
119วาตชวร (วาตชฺวร) คือ โรคชวร หรือ ไข้ อันเกิดจากวาตะสมุฏฐาน ซ่ึงคัมภีร์ตักศิลา         

อันเป็นคัมภีร์แพทย์แผนไทย ได้กล่าวไว้ว่า วาตชวร หรือ ไข้เพื่อวาตะ นั้ นมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่                  
1. ไขใ้ดกินอาหารให้ขมปากนั้นมากมี ให้อยากของมิดีอนัแสลงซ่ึงโรคา ให้สะท้านเน้ือระริกและเสียว
ซ่านทั้งอาตมา อน่ึงเจ็บทัว่กายา ให้จุกเสียดไม่สมประดี 2. ไขใ้ดหนาวสะทา้นและบิดคร้านยอกเสียดสี 
ลกัษณะสองไขน้ี้ เป็นไขเ้พื่อธาตุวาตา 3. ไขใ้ดหนาวสะทา้น ทั้งปากหวานและให้อาเจียน แสยงซ่ึงโลมา 
อน่ึง หัว ตัว และล าคอทั่วทั้ งสรรพางค์เน้ือให้เจ็บส้ินไม่เหลือหลอ นอนไม่เพียงพอ อาหารไม่น าพา  
4. ไข้ใดให้สะอึก และรากร้อนในวิญญา ทั้ง 2 ไข ้คือ วาตา ให้โทษแท้ประจักษ์ใจ 5. ไขใ้ดให้กายนั้น 
ดูเศร้าด าไม่มีศรี ไอแห้ง อยากวารี ให้ฝาดปาก เจ็บอกไป หายใจให้ขดัขอ้ง ดว้ยในทอ้งเป็นกอ้น แพทยจ์ง
ก าหนดใจเป็นเพื่อลมส่ิงเดียว ดู อม้ แสงปัญญา และ จิตตว์ินยั สุริยะไชยาการ, “คมัภีร์ฉันทศาสตร์ คมัภีร์
วรโยคสาร และคมัภีร์สิทธิสารสงเคราะห์,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผน
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หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนมรณะ ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกขร์ะทมใจ 
หากสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ พึงมีความสุขสบายกาย, 

ไดรั้บทรัพย,์ || 40 || 
ได้รับเกียรติจากพระราชา, ได้รับเคร่ืองประดับ และบังเกิดผลอันเป็นศุภมงคลใน

บา้นเรือน 
หากพระเกตุมีความสัมพนัธ์กับเจ้าเรือนลัคนา พึงมีความสุขจากการได้รับส่ิงท่ีตน

ปรารถนา || 41 || 
หากสถิตร่วมกับเจ้าเรือนลัคนา ย่อมมีลาภผลอย่างแน่นอน หากสถิตอยู่ในเรือน               

เกนทระหรือตรีโกณ พึงไดรั้บสัตวส่ี์เทา้ || 42 || 
หากพระเกตุไร้ก าลงัอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศ ในการเสวยแทรกทศาน้ีพึงมีโรคภยั

มากมาย, มีความเดือดร้อนอนัเน่ืองมาจากโจรผูร้้าย งู และฝีแผล, || 43 || 
พลดัพรากจากบิดามารดา, ผิดใจกบัพี่นอ้ง และมีความทุกขร์ะทมใจ 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะมีความเจ็บป่วยทางกาย || 44 || 
ทั้งน้ี พึงบริจาคทานดว้ยแพะ เพื่อขจดัโทษภยัเหล่านั้น 

 
(อันตรทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นอนัตรทศาของพระราหู หากพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือ

ตรีโกณจากลคันา, || 45 || 
หากสถิตอยู่ในภพลาภะ หรือมีก าลงั พึงแสดงถึงโยคท่ีทรงพลงั พึงได้รับทรัพยจ์าก

พราหมณ์, ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้, || 46 || 
มีความยินดีในการมีบุตรสมตามความปรารถนา, มีความรุ่งเรืองในบา้นเรือน, ได้รับ

การเคารพนบัถือ, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ไดรั้บราชบลัลงัก ์และมีความสุขเป็นอยา่งยิง่ || 47 || 
หากพระศุกร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในนวางศ์อุจจ์ หรือนวางศ์เกษตร            

จะไดส้ร้างบา้นหลงัใหม่, ไดบ้ริโภคอาหารเลิศรสอยูเ่ป็นนิตย,์ || 48 || 
ภรรยาและบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง, ได้บริโภคอาหารท่ีดีร่วมกับเหล่ามิตรสหาย,        

ไดบ้ริจาคอาหารเป็นทานดว้ยใจเมตตากรุณาอยูเ่สมอ, ไดป้ฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทาน, || 49 || 
ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบัดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, กิจการ

การคา้มีผลก าไรเพิ่มพูน, ไดเ้ขา้พิธีวิวาห์ และไดเ้ขา้พิธีอุปนยนะ || 50 || 
 

ไทย หน่วยที่ 8-15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (นนทบุรี: ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2558), 192-193. 
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หากพระศุกร์สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ ภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในราศีศตัรู 
หรือสถิตร่วมกบัพระเสาร์ พระองัคาร หรือพระราหู ในการเสวยทศาน้ีพึงท านายถึงโรคภยัไขเ้จ็บ,    
|| 51 ||  

มีการทะเลาะวิวาทโดยไม่มีเหตุผล, พลดัพรากจากบิดาและบุตร, สูญเสียญาติพี่น้อง,    
มีความทุกขท์รมานอยูเ่สมอ, || 52 || 

ทะเลาะเบาะแวง้กับทายาท, ตนเองได้รับความตายอนัเน่ืองมาจากพระราชา, ภรรยา
และบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน และเป็นโรคศูละ120 || 53 || 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ หรือสถิตอยู่ในศุภราศีจาก        
เจา้ทศา พึงมีความสุขอยา่งยิง่อนัมาจากพระเกษตรบาล (พระศิวะ), || 54 || 

มีความสุขจากการไดรั้บเคร่ืองหอม เส้ือผา้ หรือเตียงนอน, มีความสุขจากเสียงเพลงท่ี
บรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรี, ไดรั้บฉัตร จามร เคร่ืองประดบั และส่ิงท่ีตนเองปรารถนาอนัเป็นส่ิงท่ีสูง
ค่ายิง่ || 55 || 

หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา            
พึงมีมหนัตภยัจากยาพิษ งู พระราชา โจรผูร้้าย และโรคมูตรกฤจฉระ, || 56 || 

เป็นโรคประเมหะ, เป็นโรคเลือด (รกฺตวิกฺฤติ), ไดบ้ริโภคอาหารชั้นเลว, มีอาการปวด
ศีรษะ, ติดคุกตะรางเน่ืองจากไดรั้บราชทณัฑ ์และสูญเสียทรัพยสิ์น || 57 || 

หากพระศุกร์เป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ ภรรยาและบุตรพึงได้รับความ   
ฉิบหายย่อยยบั, ตนเองไดรั้บความทุกขท์รมาน, มีภยัอนัตราย และพึงถึงแก่ความตายอย่างกะทนัหัน 
|| 58 || 

ทั้ งน้ี  พึงสวดภาวนาต่อพระแม่ทุรคา และพระลักษมี จากนั้ นจึงจะได้รับความ
เจริญรุ่งเรือง || 59 || 
 
 
 
 
 

 
120โรคท่ีมีอาการเจ็บปวดเป็นอย่างมาก อาจเกิดขึ้นท่ีช่องท้อง มีอาการจุกเสียด หรืออาจ

หมายถึงโรคไขขอ้อกัเสบไดอี้กดว้ย ดู หลวงบวรบรรณรักษ ์(นิยม รักไทย), สํสกฤต-ไทย-อังกฤษ อภิธาน, 
1145.; Vaman Shivaram Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary (Delhi: Motilal Banarsidass, 

2007), 1565. 
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(อันตรทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นอนัตรทศาของพระราหู หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, 

สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, นวางศอุ์จจ,์ นวางศเ์กษตร || 60 || 
หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ พึงบงัเกิดความเป็นมงคลจากการท าให้พระราชาทรง

โปรดปราน, ทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธัญญาหารมีความเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความสุขสบายจากการเป็นท่ี
เคารพยกยอ่ง, || 61 || 

จะไดเ้ป็นผูป้กครองหมู่บา้นเลก็ ๆ และจะมีลาภผลเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะหรือเจา้เรือนลคันา หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัเจา้เรือนกมัมะ    

|| 62 || 
จะไดเ้ป็นพระราชา, ไดรั้บเกียรติอย่างสูง, ไดอ้อกเดินทางไปต่างประเทศ, ไดป้กครอง

บา้นเมือง, ไดรั้บชา้ง มา้ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, || 63 || 
ไดรั้บส่ิงท่ีพึงปรารถนา และบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง 
หากสถิตอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือมีต าแหน่งนิจ || 64 || 
พึงเป็นโรคชวร หรือโรคอติสาร, ขดัแยง้กบัพระราชา, ไดอ้อกเดินทาง, มีศตัรูเพิ่มมาก

ขึ้น, ไดรั้บความเดือดร้อนจากพระราชา โจรผูร้้าย หรือไฟ || 65 || 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพสหัชชะ หรือภพลาภะจากเจ้าทศา              

พึงไดรั้บเกียรติจากพระราชาในต่างประเทศ และความเจริญรุ่งเรืองจะน ามาใหซ่ึ้งความสุข || 66 || 
หากพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ จะเจ็บป่วยอย่างรุนแรง           

(มหาโรค) ทั้งน้ี พึงกระท าการสะเดาะเคราะห์โดยการบูชาพระอาทิตย ์ซ่ึงจะท าใหป้ราศจากโรคภยั
ไขเ้จ็บ || 67 || 
 

(อันตรทศาจันทร์) 
เม่ือพระจันทร์เป็นอันตรทศาของพระราหู หากพระจันทร์มีต าแหน่งเกษตร, อุจจ์,   

สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตอยู่ในมิตรราศี หรือสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์   
|| 68 || 

จะไดเ้ป็นพระราชา, ไดรั้บการยกยอ่งจากพระราชา, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บ, ไดรั้บเคร่ืองประดบั และมีพร้อมไปดว้ยมิตรสหาย ภรรยา และบุตร || 69 || 

หากเป็นช่วงจนัทร์เพ็ญพึงมีผลบริบูรณ์อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นศุภมงคลเน่ืองเป็นท่ี
โปรดปรานของพระราชา, ไดรั้บมา้และพาหนะ, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือนและในเรือกสวน
ไร่นา || 70 || 
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หากสถิตอยู่ในภพพันธุ, ภพศุภะ, ภพลาภะ หรือเรือนเกนทระจากเจ้าทศา พึงเป็น
เคร่ืองหมายแสดงถึงพระลกัษมีทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาถึง, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน,      
|| 71 || 

ประสบความส าเร็จในการงานทั้งปวง, มีความสุขจากทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธัญญาหาร, 
ไดรั้บเกียรติอยา่งสูงและไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ และพึงไดส้ักการบูชาเทพเจา้ || 72 || 

หากไร้ก าลังอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา บา้นเรือน เรือกสวน    
ไร่นา และทรัพยสิ์นเงินทองพึงไดรั้บความฉิบหายย่อยยบัเพราะบรรดาภูตผีปีศาจและเสือท่ีดุร้าย 
เป็นตน้, || 73 || 

หากออกเดินทางจะมีภัยจากโจรผูร้้าย, เกิดฝีแผลจ านวนมาก และเป็นโรคท้องมาน 
(มโหทร) 

หากพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ พึงถึงแก่ความตายอย่าง
กะทนัหนั || 74 || 

ในการน้ี พึงบริจาคแม่โคสีขาว และแม่กระบือ ซ่ึงจะท าให้มีอายุยนืยาว และปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บ 
 

(อันตรทศาอังคาร) 
เม่ือพระอังคารเป็นอันตรทศาของพระราหู หากพระอังคารกุมลัคนา, สถิตอยู่ใน        

ภพลาภะ, เรือนเกนทระ, ตรีโกณ, สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์, มีต าแหน่งอุจจ ์หรือเกษตร || 75 || 
พึงได้รับทรัพยจ์ากเมืองนัษฏราชยะ (หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย), บ้านเรือนและ

เรือกสวนไร่นามีความเพิ่มพูนมากขึ้น, ไดรั้บภาชนะแห่งความสุขดว้ยพระพรจากเทพเจา้ท่ีเคารพ
บูชาอยูเ่นืองนิตย,์ || 76 || 

มีความสุขจากอาหารเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บเคร่ืองประดบั มา้ และเส้ือผา้ 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหัชชะ หรือภพลาภะจากเจ้าทศา                

พึงไดรั้บเส้ือผา้สีแดง, ไดอ้อกเดินทาง, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, || 77 || 
บรรดาบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง, มีความสุขเป็นอย่างยิ่งเน่ืองมาจากพระราชาของตน, 

ไดเ้ป็นเสนาบดี, มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่ และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองจากเหล่าพี่นอ้ง || 78 || 
หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา             

พึงสูญเสียบุตรและภรรยา, เหล่าพี่นอ้งร่วมอุทรมีความทุกขท์รมาน, || 79 || 
สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, มีการทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้อง ภรรยา และบุตร, มีภยัจากโจร

ผูร้้าย งู หรือฝีแผล และร่างกายของตนเองไดรั้บความทุกขท์รมาน || 80 || 
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ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีความทุกขร์ะทม จากนั้นเม่ือเสวยแทรกถึงช่วง
กลางทศาและปลายทศา จึงจะมีความสุข 

หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายพึงเฉ่ือยชา และจะเกิดมหันตภยั
ร้ายแรง ทั้งน้ี พึงบริจาคโคตวัผูแ้ละแม่โค ซ่ึงจะท าใหไ้ร้โรคาพยาธิ || 81 || 
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อัธยายะที่ 57 
อันตรทศาของทศาพฤหัสบดี 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
หากพระพฤหัสบดีมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณ       

จากลคันา พึงไดเ้ป็นราชาแห่งพระราชาทั้งปวง, เป็นผูท่ี้พระราชาทรงเคารพบูชา, || 1 || 
ไดรั้บแม่โค แม่กระบือ, ไดรั้บเส้ือผา้ พาหนะ เคร่ืองประดบั, ไดส้ร้างอาคารหลงัใหม่ท่ี

มีทั้งคฤหาสน์และปราการลอ้มรอบ, || 2 || 
มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่ดุจคชสาร พร้อมทั้งมีโชคลาภวาสนาและคุณธรรม, ไดรั้บเกียรติ

จากพราหมณ์และพระราชา, ไดรั้บเกียรติ, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, || 3 || 
ไดรั้บลาภผลเพิ่มมากขึ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชาของตน และลาภผลบงัเกิดแก่ภรรยา

และบุตร 
หากมีต าแหน่งนิจ, สถิตอยูใ่นนวางศนิ์จ, ภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ || 4 || 
พึงไดค้บคา้สมาคมกบัคนชั้นต ่า, มีความทุกข์เป็นอย่างยิ่ง, มีการทะเลาะเบาะแวง้กับ

เหล่าทายาทเป็นแน่, มีการทะเลาะวิวาทด้วยความโง่เขลา, ถึงแก่ความตายอย่างกะทันหันเพราะ
พระราชาของตน, || 5 || 

พลดัพรากจากบุตรและภรรยา, สูญเสียทรัพยสิ์นและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร 
หากพระพฤหัสบดีเป็นเจา้เรือนปัตนิจะมีโทษท าให้ร่างกายไดรั้บความทุกข์ทรมาน        

|| 6 || 
ทั้ งน้ี  ในการขจัดโทษภัยเหล่าน้ีพึงสวดภาวนาพระนามของพระศิวะทั้ ง 1,000           

พระนาม, สวดภาวนาบทรุทรชาปยะ และบริจาคทานดว้ยโค ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีปรารถนา || 7 || 
 

(อันตรทศาเสาร์) 
เม่ือพระเสาร์เป็นอนัตรทศาของพระพฤหัสบดี หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, 

สถิตอยูใ่นมิตรราศี, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ เรือนตรีโกณ หรือภพลาภะจากลคันา หรือมีก าลงั || 8 || 
พึงไดรั้บราชบลัลงัก์, มีความสุขสบายเป็นอย่างมาก, ไดรั้บเส้ือผา้และเคร่ืองประดบั, 

ไดรั้บทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไดรั้บภรรยา, มีความสุขเป็นอยา่งมาก, || 9 || 
ได้รับพาหนะ เส้ือผา้ และปศุสัตว์, ได้รับท่ีดินและท่ีอยู่อาศยั, บุตรและมิตรสหายมี

ความสุขสบาย และมีความสุขสบายเน่ืองมาจากทา้วกุเวร, || 10 || 
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ได้รับเส้ือผา้สีน ้ าเงิน (สีนิล), ได้รับม้าสีนิล, ได้ออกเดินทางมุ่งไปยงัในทิศประจิม     
(ทิศตะวนัตก), ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา || 11 || 

และไดรั้บยานพาหนะจ านวนมาก เม่ือพระเสาร์เสวยแทรกทศาใหพ้ึงท านายดงัน้ี 
หากพระเสาร์สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากลัคนา, มีต าแหน่งนิจ,       

เขา้สู่จุดอสัตะ หรือสถิตอยูใ่นราศีศตัรู || 12 || 
พึงสูญเสียทรัพยแ์ละพืชพันธุ์ธัญญาหาร, ถูกเบียดเบียนด้วยโรคชวร, มีความทุกข์

ระทมใจ, ภรรยาและบุตรมีความทุกขท์รมาน, เกิดฝีแผลและมีความเจ็บป่วย, || 13 || 
จะบงัเกิดส่ิงท่ีไม่เป็นมงคลทั้งหลายในบา้นเรือน, หมู่ขา้ทาสบริวารไดรั้บความทุกข์

ทรมาน, สูญเสียแม่โค แม่กระบือ และจะผิดใจกบัญาติพี่นอ้ง || 14 || 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะจากเจ้าทศา                

พึงไดรั้บท่ีดิน, ไดรั้บทรัพย,์ มีความสุขจากการมีบุตร, || 15 || 
ไดรั้บแม่โค แม่กระบือ และไดรั้บทรัพยจ์ากคนวรรณะศูทร 
หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับ              

บาปเคราะห์ || 16 || 
พึงสูญเสียทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไม่ลงรอยกบัญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง, ความ

พากเพียรอุตสาหะเส่ือมถอยลง, มีความเจ็บป่วยทางกาย และเกิดมหนัตภยัร้ายแรงในหมู่ญาติพี่นอ้ง 
|| 17 || 

หากพระเสาร์เป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอย่างกะทนัหัน 
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ีควรสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม || 18 || 

และพึงบริจาคแม่โคสีด า แม่กระบือ ในการน้ีพึงท านายถึงการไร้โรคาพยาธิ 
 

(อันตรทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นอนัตรทศาของพระพฤหัสบดี หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, 

เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ, || 19 || 
มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร หรือสถิตร่วมกบัเจา้ทศา (พระพฤหัสบดี) พึงไดรั้บทรัพยสิ์น121,       

มีความสุขสบายทางกาย, ไดรั้บราชบลัลงัก,์ มีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 20 || 
 

121ตน้ฉบบัใช้ค าว่า อรฺถนาโศ หมายถึงการสูญเสียทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นค าพยากรณ์ในแง่ร้าย  
แต่จากการพิจารณามาตรฐานของพระเคราะห์แลว้เห็นว่าต าแหน่งมาตรฐานของพระเคราะห์มีคุณภาพดี
ทั้งส้ิน ซ่ึงจะตอ้งเป็นค าพยากรณ์ท่ีดี อีกทั้งฉบบัของสันทนัมได้ใช้ค าว่า อรฺถลาโภ หมายถึง การไดรั้บ
ทรัพยสิ์น อนัมีความหมายในดา้นบวก ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ขอ้ความท่ีถูกตอ้งน่าจะเป็น อรฺถลาโภ มากกวา่ 
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มีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, บา้นเรือน
มีมากไปดว้ยพาหนะ เส้ือผา้ ปศุสัตว ์และฝงูโค || 21 || 

หากมีมุมสัมพนัธ์กับพระองัคาร พึงมีศัตรูเพิ่มขึ้น, ไร้ความสุข, ผลก าไรจากกิจการ
การคา้ขายไม่เป็นไปตามปรารถนา และถูกเบียดเบียนดว้ยโรคชวรและโรคอติสาร || 22 || 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณจากเจ้าทศา หรือมีต าแหน่งอุจจ์ จะได้รับ
ทรัพยใ์นบา้นเมืองของตนอนัจะท าใหบิ้ดามารดามีความสุข || 23 || 

และมีพร้อมดว้ยชา้งมา้จากพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาและไมตรีจากมิตรสหาย 
หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา, สถิตร่วมกบับาปเคราะห์,     

|| 24 || 
และไม่มีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ พึงสูญเสียทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธัญญาหาร, ไดอ้อก

เดินทางไปยงัต่างประเทศ, มีภยัจากโจรผูร้้ายในระหวา่งการเดินทาง, || 25 || 
เกิดฝีแผล เป็นไข ้หรือเป็นโรคตา และไดอ้อกเดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันา หรือ

สถิตร่วมกบับาปเคราะห์ || 26 || 
พึงมีการทะเลาะวิวาทในบา้นเรือนโดยไม่มีสาเหตุ, มีวาจาท่ีหยาบคาย, สูญเสียสัตว ์    

ส่ีเทา้, การคา้ขายขาดทุน, || 27 || 
มีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั และมีการทะเลาะวิวาทกบัเหล่าศตัรู 
หากมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์หรือสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ ภรรยาพึงมีความสุขสบาย 

และพึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง || 28 || 
ในช่วงเร่ิมตน้ (ของการเสวยแทรกทศา) พึงบงัเกิดความเป็นศุภมงคล, มีความสุขสบาย

กาย และได้รับพาหนะและเส้ือผา้ ในช่วงปลาย (ของการเสวยแทรกทศา) พึงเสียทรัพย์ อีกทั้ ง
ความสุขสบายของตนก็จะไม่เกิดขึ้น || 29 || 

หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน ทั้งน้ี     
ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม || 30 || 
 

(อันตรทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นอันตรทศาของพระพฤหัสบดี หากพระเกตุสถิตร่วมกับศุภเคราะห์     

พึงมีความสุขสบายเพียงเล็กนอ้ย, ไดรั้บทรัพย,์ ไดบ้ริโภคอาหารชั้นเลว, || 31 || 
ไดรั้บอาหารท่ีอุทิศในพิธีศราทธ์หรืออาหารของผูอ่ื้น และไดท้รัพยสิ์นจ านวนมากจาก

การท าบาป 
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หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับ              
บาปเคราะห์ || 32 || 

พึงสูญเสียเงินทองเน่ืองจากพระพิโรธของพระราชา, ถูกพันธนาการ, มีโรคภัย
เบียดเบียน, สูญเสียพละก าลงั, ผิดใจกบับิดาและพี่นอ้ง และมีความทุกขร์ะทมใจ || 33 || 

หากสถิตอยู่ในภพปุตตะ, ภพศุภะ, ภพพนัธุ หรือภพกมัมะจากเจา้ทศา พึงเป็นโยคแห่ง
ทา้วกุเวร (นรวาหนะโยค), พึงไดรั้บชา้ง มา้ และเส้ือผา้มากมาย, || 34 || 

ไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, กิจการการคา้มีผลก าไรเพิ่ม
มากขึ้น, ไดรั้บแม่โค แม่กระบือจ านวนมาก, || 35 || 

หรือไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองและเส้ือผา้จากพระราชาแห่งเมืองท่ีอยูห่่างไกล (กรีก) 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะเกิดความเจ็บป่วยทางกาย || 36 || 
ทั้งน้ี ควรบริจาคทานด้วยแพะ และสวดมฤตยุญชัยมนัตระ โดยวิธีการน้ีพึงสะเดาะ

เคราะห์กรรมและช าระลา้งโทษทั้งปวง || 37 || 
 

(อันตรทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นอนัตรทศาของพระพฤหัสบดี หากพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ,   

เกนทระ, ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร หรือสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ || 38 || 
พึงเป็นโยคแห่งทา้วกุเวร (นรวาหนะโยค), มีพร้อมดว้ยชา้ง มา้ และเส้ือผา้, มีทรัพยสิ์น

เงินทองเพิ่มมากขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, มีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 39 || 
การออกเดินทางมุ่งไปยงัทิศบูรพา (ทิศตะวนัออก) จะท าให้ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง,    

มีความเจริญ รุ่งเรือง, มีความปลาบปล้ืมยินดีเป็นอย่างยิ่งอนัจะน ามาซ่ึงความสุขของบิดามารดา,       
|| 40 || 

มีความเช่ือมัน่ศรัทธาในเทพเจา้และครูบาอาจารย,์ ไดบ้ริจาคทานดว้ยอาหารหลายคร้ัง, 
ไดส้ร้างสระน ้า และโคปุระจ านวนมาก และไดส้ร้างบุญกุศลมากมาย || 41 || 

หากมีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากจากลคันาหรือจาก   
เจา้ทศา พึงมีการทะเลาะวิวาท, ญาติพี่น้องมีความทุกขย์ากล าบาก และภรรยาและบุตรไดรั้บความ
ทุกขท์รมาน || 42 || 

หากพระศุกร์สถิตร่วมกบัพระเสาร์ หรือพระราหู พึงมีการทะเลาะวิวาท, มีมหันตภยั
จากพระราชา, มีการทะเลาะวิวาทอนัเน่ืองมาจากสตรี, มีการทะเลาะวิวาทเพราะพ่อตา, || 43 || 

ทะเลาะเบาะแวง้กบัพี่นอ้งร่วมอุทร และสูญเสียทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร 
หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ภพกฎุมพะ หรือภพศุภะจากเจา้ทศา || 44 || 



  124 

พึงได้รับทรัพย์และพืชพันธุ์ธัญญาหาร, ได้รับภรรยา, ได้เข้าเฝ้าพระราชา, ได้รับ
พาหนะ, ไดรั้บบุตร, มีปศุสัตวเ์พิ่มมากขึ้น, มีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 45 || 

มีโอกาสไดฟั้งเสียงเพลงท่ีบรรเลงโดยเคร่ืองดนตรี, ไดส้มาคมกบัผูมี้ปัญญา, ไดท้าน
อาหารอนัเป็นทิพย,์ มีความสุขสบาย และไดอุ้ปถมัภค์  ้าชูญาติพี่นอ้งของตน || 46 || 

หากพระศุกร์เป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ในทศาน้ีของมีค่าพึงสูญหาย, มีภยั
ถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนัดว้ยโอสถทั้งหลายอนัมาจากสตรี || 47 || 

ทั้งน้ี การสะเดาะเคราะห์เพื่อให้โรคภัยน้ีบรรเทาเบาบางลง พึงบริจาคแม่โคสีขาว      
แม่กระบือ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาว และไร้โรคาพยาธิ || 48 || 
 

(อันตรทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นอันตรทศาของพระพฤหัสบดี หากพระอาทิตย์มีต าแหน่งอุจจ์, 

เกษตร, สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหชัชะ, ภพลาภะ, || 49 || 
หากสถิตอยู่ในภพกฎุมพะจากเจ้าทศาหรือจากลัคนา หรือมีก าลัง เม่ือนั้นพึงได้รับ

ทรัพย,์ ไดรั้บเกียรติและความรุ่งโรจน์จากพระราชา, || 50 || 
ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ ปศุสัตว,์ ไดรั้บเคร่ืองประดบั, ไดรั้บบุตร และกิจการงานทั้งปวง

พึงเป็นไปตามท่ีปรารถนาเพราะมิตรสหายและพระราชาอนัจะน ามาซ่ึงความสุข || 51 || 
หากพระอาทิตยส์ถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันาหรือจากเจา้ทศา 

พึงถูกเบียดเบียนดว้ยโรคท่ีเกิดขึ้นกบัศีรษะ, เป็นโรคชวร, || 52 || 
ละทิ้งการท าความดี และมีความยินดีในการท าบาป, ขดัแยง้กบัผูค้นในทุกหนทุกแห่ง, 

พลดัพรากจากญาติพี่นอ้งของตน, || 53 || 
และมีการทะเลาะวิวาทโดยปราศจากเหตุผล 
หากพระอาทิตย์เป็นอันตรทศาของพระพฤหัสบดี และเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะ หรือ        

เจา้เรือนปัตนิ ร่ายกายจะมีความทุกขท์รมาน || 54 || 
ในการขจดัโทษภัยเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาบทอาทิตยหฤทัย (อาทิตฺยหฺฤทย)122 และ      

พึงท าการบูชาพระอาทิตย ์เพื่อบรรเทาความทุกขท์รมานทั้งปวง || 55 || 

 
122บทภาวนาอาทิตยหฤทยั มาจากคมัภีร์รามายณะ ยุทธกณัฑ์ สรรคท่ี 105 หรือบางส านวน

เป็นสรรคท่ี 107 ซ่ึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 31 โศลก ความว่า “ตโต ยุทฺธปริศฺรานฺต  สมเร จินฺตยา สฺถิตมฺ |          
ราวณ  จาคฺรโต ทฺฤษฺ ฏฺวา ยุทฺธาย สมุปสฺถิตมฺ || 1 || ไทวไตศฺจ สมาคมฺย ทฺรษฺ ฏุมภฺยาคโต รณมฺ |                             
อุปาคมฺยาพฺรวีทฺรามมคสฺโตฺย ภควานฺฤษิะ || 2 || ราม ราม มหาพาโห ศฺฤณุ คุหฺย   สนาตนมฺ | เยน สรฺวานรีนฺ 
วตฺส สมเร วิชยิษฺยสิ || 3 || อาทิตฺยหฺฤทย   ปุณฺย   สรฺวศตฺรุวินาศนมฺ | ชยาวห  ชเปนฺนิตฺยมฺ อกฺษยฺย   ปรมฺ ศิวมฺ     
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(อันตรทศาจันทร์) 
เม่ือพระจันทร์เป็นอันตรทศาของพระพฤหัสบดี หากพระจันทร์สถิตอยู่ในเรือน           

เกนทระหรือตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, จนัทร์เพญ็, มีก าลงั, || 56 || 
หรือสถิตอยู่ในศุภราศีจากเจ้าทศา พึงได้รับเกียรติและความรุ่งโรจน์จากพระราชา, 

ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย, ไดบ้ริโภคน ้านมเป็นจ านวนมาก, || 57 || 

 

|| 4 || สรฺวมงฺคลมางฺคลฺย   สรฺวปาปปฺรณาศนมฺ | จินฺตาโศกปฺรศมนมฺ อายุรฺวรฺธนมุตฺตมมฺ || 5 || รศฺมิม ต  
สมุทฺยนฺต  เทวาสุรนมสฺกฺฤตมฺ | ปูชยสฺว วิวสฺวนฺต  ภาสฺกร  ภุวเนศฺวรมฺ || 6 || สรฺวเทวาตฺมโก เหฺยษ เตชสฺวี   
รศฺมิภาวนะ | เอษ เทวาสุรคน าโลฺลกานฺ ปาติ ภคสฺติภิะ || 7 || เอษ พฺราหฺมา จ วิษฺณุศฺจ ศิวะ สฺกนฺทะ             
ปฺรชาปติะ | ทเหนฺโทฺร ธนทะ กาโล ยมะ โสโม หฺยป า ปติะ || 8 || ปิตโร วสวะ สาธฺยา หฺยศฺวิเนา มรุโต มนุะ 
| วายุรฺวหฺนิะ ปฺรชาปฺราณ ฤตุกรฺตา ปฺรภากระ || 9 || อาทิตฺยะ สวิตา สูรฺยะ ขคะ ปูษา คภสฺติมานฺ | 
สุวรฺณสทฺฤโศ ภานุรฺหิรณฺยเรตา ทิวากระ || 10 || หริทศฺวะ สหสฺรารฺจิะ สปฺตสปฺติรฺมรีจิมานฺ | ติมิโรนฺมถนะ                       
ศมฺภุสฺตฺวษฺฏา มารฺตาณฺฑ อ ศุมานฺ || 11 || หิรณฺยครฺภะ ศิศิรสฺตปโน ภาสฺกโร รวิะ | อคฺนิคโรฺภ’ทิเตะ                
ปุ ตฺระ ศงฺขะ ศิศิรนาศนะ || 12 || โวฺยมนาถสฺตโมเภที ฤคฺยชุะสามปารคะ | ฆนวฺฤษฺฏิรป า มิโตฺร                    
วินฺธฺยวีถีปฺลวงฺคมะ || 13 || อาตปี มณฺฑลี มฺฤตฺยุะ ปิงฺคละ สรฺวตาปนะ | กวิรฺวิโศฺว มหาเตชาะ รกฺตะ              
สรฺวภโวทฺภวะ || 14 || นกฺษตฺรคฺรหตาราณามธิโป วิศฺวภาวนะ | เตชสามปิ เตชสฺวี ทฺวาทศาตฺมนฺ นโม’สฺตุ เต 
|| 15 || มนะ ปูรฺวาย คิรเย ปศฺจิมายาทฺรเย นมะ | โชฺยติรฺคณาน า ปตเย ทินาธิปตเย นมะ || 16 || ชยาย             
ชยภทฺราย หรฺยศฺวาย นโม นมะ | นโม นมะ สหสฺร าโศ อาทิตฺยาย นโม นมะ || 17 || นม อุคฺราย วีราย             
สารงฺคาย นโม นมะ | นมะ ปทฺมปฺรโพธาย มารฺตาณฺฑาย นโม นมะ || 18 || พฺรหฺเมศานาจฺยุเตศาย                     
สู รฺยายาทิ ตฺยวรฺจเส  | ภ าสฺวเต  ส รฺวภ กฺษาย เราทฺ ราย วปุ เษ  นมะ || 19 || ตโมฆฺนาย หิมฆฺนาย                                     
ศตฺรุฆฺนายามิตาตฺมเน | กฺฤตฆฺนฆฺนาย เทวาย โชฺยติษ า ปตเย นมะ || 20 || ตปฺตจามีกราภาย วหฺนเย                      
วิศฺวกรฺมเณ | นมสฺตโม’ภินิฆฺนาย รุจเย โลกสากฺษิเณ || 21 ||นาศยเตฺยษ ไว ภูต  ตเทว สฺฤชติ ปฺรภุะ |                
ปายเตฺยษ ตปเตฺยษ วรฺษเตฺยษ คภสฺติภิะ || 22 || เอษ สุปฺเตษุ ชาครฺติ ภูเตษุ ปรินิษฺ ิตะ | เอษ เอวาคฺนิโหตฺร  จ 
ผล  ไจวาคฺนิโหตฺริณามฺ || 23 || เวทาศฺจ กฺรตวศฺไจว กฺรตูน า ผลเมว จ | ยานิ กฺฤตฺยานิ โลเกษุ สรฺว เอษ รวิะ 
ปฺรภุะ || 24 || เอนมาปตฺสุ กฺฤจฺเฉฺรษุ กานฺตาเรษุ ภเยษุ จ | กีรฺตยนฺ ปุรุษะ กศฺจินฺนาวสีทติ ราฆว || 25 ||                
ปูชยสฺไวนเมกาโคฺร เทวเทว   ชคตฺปติมฺ | เอตตฺ ตฺริคุณิต  ชปฺตฺวา ยุทฺเธษุ วิชยิษฺยสิ || 26 || อสฺมินฺ กฺษเณ            
มหาพาโห ราวณ  ตฺว   วธิษฺยสิ | เอวมุกฺตฺวา ตทาคสฺโตฺย ชคาม จ ยถาคตมฺ || 27 || เอตจฺฉฺรุตฺวา มหาเตชา         
นษฺฏโศโก’ภวตฺตทา | ธารยามาส สุปฺรีโต ราฆวะ ปฺรยตาตฺมวานฺ || 28 || อาทิตฺย   เปฺรกฺษฺย ชปฺตฺวา ตุ ปร  
หรฺษมวาปฺตวานฺ | ตฺริราจมฺย ศุจิรฺภูตฺวา ธนุราทาย วีรฺยวานฺ || 29 || ราวณ  เปฺรกฺษฺย หฺฤษฺฏาตฺมา ยุทฺธาย              
สมุปาคมตฺ | สรฺวยตฺเนน มหตา วเธ ตสฺย ธฺฤโต’ภวตฺ || 30 || อถ รวิรวทนฺนิรีกฺษฺย ราม  มุทิตมนาะ ปรม             
ปฺรหฺฤษฺยมาณะ | นิศิจรปติส กฺษย   วิทิตฺวา สุรคณมธฺยคโต วจสฺตฺวเรติ || 31 ||” ดู Vālmiki, The Rāmāyana of 

Vālmīki, ed. Wasudev Laxman Sastri Pansikar (Bombay: Pandurang Jawaji, 1930), 917-921. 
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ไดก้ระท าความดี, มีเกียรติยศช่ือเสียง, มีบุตรหลานเพิ่มมากขึ้น, ไดรั้บความสุขสบาย
ทั้งปวงจากพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, ไดรั้บทรัพย,์ || 58 || 

มีความสุขสบายซ่ึงมาจากปวงชนทั้งหลาย และไดป้ฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทาน 
หากพระจนัทร์สถิตร่วมกับบาปเคราะห์, สถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ         

หรือพระจนัทร์ไร้ก าลงัอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 59 || 
พึงสูญเสียเกียรติ ทรัพยสิ์นเงินทอง และญาติพี่นอ้ง, ไดอ้อกเดินทางไปยงัต่างประเทศ, 

เกิดความทุกข์ร้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชาหรือโจรผูร้้าย, มีการทะเลาะเบาะแวง้กับหมู่ทายาท
ทั้งหลายอยา่งแน่นอน, || 60 || 

พลดัพรากจากลุงหรืออา (พี่ชายหรือนอ้งชายของมารดา) และมารดาไดรั้บความทุกข์
ทรมาน 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะ, เจา้เรือนปัตนิ หรือเจา้เรือนมรณะ ร่างกายจะไดรั้บความทุกข์
ทรมาน ในการขจัดโทษภัยเหล่าน้ี ควรสวดภาวนาบททุรคาปฐะ (หรือ ทุรคาสัปตศตีปาฐะ)                
|| 61 || 
 

(อันตรทศาอังคาร) 
เม่ือพระอังคารเป็นอันตรทศาของพระพฤหัสบดี หากพระอังคารสถิตอยู่ในเรือน        

เกนทระหรือตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในนวางศ์อุจจ์ หรือนวางศ์เกษตร     
|| 62 || 

พึงไดรั้บความรู้, ไดเ้ขา้พิธีวิวาห์, ไดรั้บบา้นเมืองและแผ่นดิน, มีความสามารถเหนือ
หมู่ชน และประสบความส าเร็จในการงานทั้งปวง || 63 || 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะจากเจ้าทศา,          
สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ทั้งหลาย พึงมีพร้อมดว้ยทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์
ธญัญาหาร, || 64 || 

ได้บริจาคอาหารอันเลิศรสเป็นทาน, มีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปรานของ   
พระราชา, ภรรยามีความสุขสบาย, ไดรั้บบุตร และการแสวงบุญท่ีท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิบงัเกิดผล || 65 || 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจ้าทศา, มีต าแหน่งนิจ, สถิตร่วมกับ         
บาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ พืชพนัธุ์ธญัญาหาร ทรัพยสิ์นเงินทอง และบา้นเรือน
พึงเกิดความยอ่ยยบั, || 66 || 

มีความทุกขเ์พราะความเจ็บปวดจากโรคภยันานา และเป็นโรคตา 
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ในคร่ึงแรกของการเสวยแทรกทศา พึงประสบความทุกขท์รมานเป็นอยา่งมาก ส่วนใน
คร่ึงหลงันั้นจะมีความสุขเป็นอยา่งยิง่ || 67 || 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกข์
ระทมใจ ทั้ งน้ี พึงบริจาคทานด้วยโคตัวผู ้ซ่ึงจะประทานความสงบสุขทั้ งปวงให้แก่เจ้าชะตา               
|| 68 || 
 

(อันตรทศาราหู) 
เม่ือพระราหู เป็นอันตรทศาของพระพฤหัสบดี หากพระราหู มีต าแหน่งอุจจ์ ,                      

มูลตรีโกณ, สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนเกนทระ, || 69 || 
สถิตร่วมกับศุภเคราะห์ หรือมีมุมสัมพนัธ์กับศุภเคราะห์ พึงแสดงถึงโยคแห่งความ     

ปรีติยนิดี (ปฺรีติโยค) 
ในช่วงเร่ิมต้นการเสวยแทรกทศาเป็นเวลา 5 เดือน พึงได้รับทรัพยสิ์นเงินทองและ     

พืชพนัธุ์ธญัญาหาร, || 70 || 
ไดเ้ป็นผูป้กครองประเทศชาติบา้นเมือง, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชาแห่งดินแดนอนัห่างไกล 

(กรีก), มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, ไดรั้บต าแหน่งเสนาบดี, || 71 || 
ไดอ้อกเดินทางไกล, ไดป้ระกอบบุญกุศลและปฏิบติัธรรม, ไดรั้บผลแห่งการประกอบ

พิธีเสตุสนาน (เสตุสฺนาน)123, ไดรั้บส่ิงท่ีพึงปรารถนา และมีความสุข || 72 || 
หากสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์        

พึงมีภยัจากโจรผูร้้าย งู หรือฝีแผล, ไดรั้บความยากล าบากเพราะพระราชา, || 73 || 
ในบ้านเรือนเต็มไปด้วยความยุ่งยากของเหล่าการงานทั้งปวงเป็นแน่, มีการทะเลาะ

เบาะแวง้กบัพี่นอ้งร่วมอุทร, มีความขดัแยง้กบัเหล่าทายาททั้งหลาย, || 74 || 
มีส่ิงท่ีไม่เป็นมงคลในบา้นเรือน, มีความหวาดกลวัเพราะฝันร้ายเป็นแน่, มีการทะเลาะ

วิวาทโดยปราศจากเหตุผล และเป็นโรคกษุทระ (กฺษุทฺรโรค)124 || 75 || 
หากพระราหูสถิตอยู่ในภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ พึงแสดงถึงความเจ็บป่วยทางกาย     

ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น ควรสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ, || 76 || 

 
123เสตุสนาน เป็นการประกอบพิธีสนานท่ีริมฝ่ังทะเล บริเวณสะพานพระราม (เสตุพนฺธ)       

ดู Bhojraj Dwivedi, Jyotish and Santan Yoga (New Delhi: Diamond Pocket Books, 1998), 18. 
124โรคกษุทระ คือ กลุ่มโรคท่ีมีอาการไม่รุนแรง ซ่ึงแบบออกไดเ้ป็น 44 ประเภท ดู Kaviraj 

Kunja Lal Bhishagratna, ed., An English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 2 (Culcutta: Bharat 

Mihir Press, 1911), 86. 



  128 

และควรบริจาคทานดว้ยแพะ อนัพึงท าให้มีความสุขสบายทั้งปวง โดยการสวดภาวนา
และการสักการบูชานั้นยอ่มท าใหพ้ระราหูพึงพอใจได ้อยา่งมิตอ้งสงสัย || 77 || 
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อัธยายะที่ 58 
อันตรทศาของทศาเสาร์ 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
หากพระเสาร์มีต าแหน่งมูลตรีโกณ, เกษตร, อุจจ์, สถิตอยู่ในราศีตุล, เรือนเกนทระ, 

ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือสถิตร่วมกบัพระเคราะห์ราชโยคการกะ || 1 || 
พึงได้รับราชบัลลังก์, มีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่ง, ภรรยาและบุตรมีความเจริญ  

รุ่งเรือง, พร้อมดว้ยพาหนะทั้งสามชนิด, มีชา้ง มา้ และเส้ือผา้อยา่งมากมาย, || 2 || 
ได้รับต าแหน่งเสนาบดีโดยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, ได้รับสัตว์ส่ีเทา้ และ

ไดรั้บบา้นเมือง || 3 || 
หากพระเสาร์สถิตอยู่ในภพมรณะ, ภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตร่วมกับ            

บาปเคราะห์ ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีภยัจากพระราชา, มีความทุกข์ทรมานจากพิษ
และศตัราวุธ, || 4 || 

เป็นโรครักตสราวะ (รกฺตสฺราว)125, เป็นโรคคุลมะ, ถูกเบียดเบียนดว้ยโรคอติสาร 
เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงกลางทศา พึงมีภยัจากโจรผูร้้าย, พลดัพรากจากบา้นเมือง และ     

มีความทุกขร์ะทมใจ || 5 || 
เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงปลายทศา พึงบงัเกิดความเป็นศุภมงคล, ได้รับบ้านเมืองและ

แผน่ดิน 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 6 || 
ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น ควรสวดภาวนามฤตยุญชัยมนัตระ ซ่ึงพระศังกร (พระ

ศิวะ)126 ผูมี้ความปราณีพึงขจดัความทุกขท์รมานทั้งปวงใหโ้ดยพลนั || 7 || 
 

(อันตรทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นอนัตรทศาของพระเสาร์ หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ หรือ

เรือนตรีโกณ พึงไดรั้บเกียรติ, มีเกียรติยศช่ือเสียง, ไดรั้บความรู้, ไดรั้บทรัพย,์ || 8 || 

 
125รักตสราวะ คือ อาการตกเลือด ซ่ึงเลือดท่ีไหลออกมาจะมีลกัษณะเจือจาง อุ่น และมีล่ิม

เลือดจ านวนมากปนออกมาด้วย โดยจะไหลออกมาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา ดู Kaviraj 

Kunja Lal Bhishagratna, An English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 3, 10. 
126

Mani, Puranic Encyclopaedia, 685. 
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หากอยู่ในประเทศของตนจะมีความสุขจากการไดรั้บของขวญัของก านัลเป็นพาหนะ
จ านวนมาก, ประกอบยญัพิธีไดส้ าเร็จลุล่วง, เป็นราชโยค, || 9 || 

มีความสุขสบายกาย, มีความเบิกบานใจ, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, ไดรั้บผล
แห่งการประกอบพิธีเสตุสนานจากการเดินทางไปแสวงบุญยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ, || 10 || 

ไดรั้บทรัพยจ์ากการคา้ขาย, ไดรั้บฟังคมัภีร์ปุราณะ, บงัเกิดผลแห่งการบริจาคทาน และ
ไดบ้ริโภคอาหารเลิศรสเป็นนิตย ์|| 11 || 

หากพระพุธสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากลัคนาหรือจากเจ้าทศา,              
มีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ หรือสถิตร่วมกบัพระอาทิตย ์พระองัคาร หรือพระราหู || 12 || 

พึงไดรั้บการราชาภิเษก, ไดรั้บทรัพย,์ ไดป้กครองประเทศชาติบา้นเมือง ในช่วงเร่ิมตน้
การเสวยแทรกทศาผลพึงเป็นเช่นน้ี ส่วนในช่วงกลางและปลายทศา พึงถูกโรคภยัเบียดเบียน, || 13 || 

การงานทั้งปวงเกิดความฉิบหาย, มีความยุง่ยากล าบาก และมีมหนัตภยัอนัร้ายแรง 
หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะ หรือเจ้าเรือนปัตนิ ร่างกายจะได้รับความทุกข์ทรมาน               

|| 14 || 
ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม 

และพึงบริจาคทานดว้ยอาหาร ซ่ึงจะประทานความส าเร็จทั้งปวงมาให ้|| 15 || 
 

(อันตรทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นอันตรทศาของพระเสาร์ หากพระเกตุสถิตร่วมกับศุภเคราะห์หรือ        

มีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์, มีต าแหน่งอุจจ,์ สถิตอยูใ่นศุภราศี, สถิตร่วมกบัพระเคราะห์โยคการกะ, 
|| 16 || 

สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณ พึงสูญเสียท่ีอยู่อาศยั, มีมหันตภยัร้ายแรง, ยากจน
ขดัสน และถูกพนัธนาการ, มีอนัตราย, บุตรและภรรยาไดรั้บความพินาศ, || 17 || 

ไดรั้บความทุกขท์รมานอย่างแสนสาหัสจากพระราชาของตน และไดอ้อกเดินทางไป
ยงัต่างประเทศ 

หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาพึงมีความสุขสบาย, 
ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, || 18 || 

ได้ประกอบพิธีสนานยงัท่าน ้ าศักด์ิสิทธ์ิทั้ งหลาย ณ แม่น ้ าคงคา และได้บวงสรวง     
เทพเจา้ 

หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหชัชะ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา || 19 || 
พึงมีศกัยภาพ, มีจิตอนับริสุทธ์ิ, มีความสุขสบาย และไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา 
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หากพระเกตุสถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศจากลคันา หรือจากเจา้ทศา || 20 || 
พึงมีภัยถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน, ได้บริโภคอาหารชั้นเลว, เป็นโรคศีตชวระ 

(ศีตชฺวร)127, เป็นโรคอติสาร, เกิดความทุกขร้์อนเพราะฝีแผลหรือโจรผูร้้าย, || 21 || 
และตอ้งพลดัพรากจากภรรยาและบุตรเพราะการอพยพยา้ยถ่ินฐานเป็นแน่ 
หากสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ จะไดรั้บความทุกขท์รมานทางกาย || 22 || 
ทั้งน้ี พึงบริจาคแพะ ซ่ึงจะช่วยขจดัภยัท่ีท าใหถึ้งแก่ความตายอยา่งกะทนัหนัได ้

 
(อันตรทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นอนัตรทศาของพระเสาร์ หากพระศุกร์มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, || 23 || 
สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ เรือนตรีโกณ หรือภพลาภะ หรือสถิตร่วมกับศุภเคราะห์       

พึงไดรั้บภรรยา บุตร และทรัพยสิ์นเงินทอง, ร่างกายไร้โรคาพยาธิ, ไดจ้ดังานร่ืนเริง, || 24 || 
มีความเจริญรุ่งเรืองภายในบ้านเรือน, ได้รับราชบัลลังก์, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง,            

มีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, || 25 || 
มีเกียรติ, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ไดรั้บเส้ือผา้ท่ีมีราคาแพง, ไดรั้บเส้ือผา้จากทวีป

อ่ืน และไดรั้บมา้สีขาว ไดรั้บแม่กระบือ || 26 || 
เพราะอ านาจแห่งการโคจรของพระพฤหัสบดี พึงมีโชค, มีความสุขสบาย และมีพร้อม

ดว้ยทรัพยส์มบติั และเพราะการโคจรของพระเสาร์ มนุษยผ์ูน้ั้นก็ยอ่มไดรั้บทรัพย ์(โยค) อย่างมิตอ้ง
สงสัย || 27 || 

หากพระศุกร์สถิตอยู่ในราศีศตัรู, มีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ หรือสถิตอยู่ในภพอริ            
ภพมรณะ หรือภพวินาศ พึงสูญเสียภรรยา, มีความทุกข์ทรมานใจ, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, มีความทุกข์
ระทมใจ, || 28 || 

เหล่าภรรยาและญาติพี่นอ้งของตนไดรั้บความทุกขท์รมาน, มีความทุกขร้์อน และมีการ
ทะเลาะวิวาทกบัชนหมู่มาก 

หากสถิตอยูใ่นภพศุภะ, ภพลาภะ หรือเรือนเกนทระจากเจา้ทศา || 29 || 
พึงได้รับพระราชทานส่ิงท่ีพึงพอใจเพราะเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา, ไดรั้บผล

จากการเดินทางไปยงัท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ พร้อมทั้งผลจากการบริจาคทาน การปฏิบติัธรรม และการมี
จิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ,่ || 30 || 

 
127โรคชวร หรือไข้ท่ี มีอาการหนาวสั่น  ดู  Bhishagratna, An English Translation of the 

Sushruta Samhita, vol. 2, 20. 
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ได้ประพนัธ์คัมภีร์ประเภทศาสตร์ความรู้หรือกวีนิพนธ์, ได้รับฟังคัมภีร์เวทานตะ, 
ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย, ไดรั้บฉตัรและยานพาหนะ || 31 || 

หากพระศุกร์สถิตอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงเจ็บปวดดวงตา, 
มีภยัจากโรคชวร, เพิกเฉยต่อกิจการของตระกูลตน (กุลาจาร), || 32 || 

ปวดแก้ม (เหงือก), ปวดฟัน, เจ็บปวดทุกข์ทรมานท่ีหัวใจและของลบั, มีภยัทางน ้ า,      
มีความทุกขร์ะทมใจ, พลดัตกจากตน้ไม,้ || 33 || 

เป็นปฏิปักษก์บัผูค้นในราชส านกั และทะเลาะเบาะแวง้กบัพี่นอ้งร่วมอุทร 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ตนเองจะไดรั้บความทุกขท์รมาน || 34 || 
ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคาเทวี และพึงบริจาคแม่โคสีขาว 

แม่กระบือ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาวและปราศจากโรคภยั || 35 || 
 

(อันตรทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นอนัตรทศาของพระเสาร์ หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, 

สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะ, || 36 || 
สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ พึงมีความสุขเป็นอย่างมาก

จากพระราชาของตน, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะบุตร, || 37 || 
และบา้นเรือนมีมากไปดว้ยพาหนะ เส้ือผา้ ปศุสัตว ์และโคนมจ านวนมาก 
หากพระอาทิตยส์ถิตอยูใ่นภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันาหรือจากเจา้ทศา || 38 || 
พึงเป็นโรคหัวใจ, สูญเสียเกียรติ, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, ทุกขร์ะทมใจ, พลดัพรากจากญาติ

พี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก, ไม่มีความอุตสาหะพากเพียร, || 39 || 
เป็นโรคตาปชวร (ไข้ตวัร้อน), มีภัยท่ีท าให้ยุ่งยากล าบาก, ญาติพี่น้องของตนถึงแก่

ความตาย และพลดัพรากจากส่ิงของอนัเป็นท่ีรัก || 40 || 
หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ จะมีความทุกข์ทรมานกาย ทั้งน้ี ในการ

ขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงกระท าการบูชาพระอาทิตย ์|| 41 || 
 

(อันตรทศาจันทร์) 
เม่ือพระจนัทร์เป็นอนัตรทศาของพระเสาร์ หากพระจนัทร์สถิตร่วมหรือมีมุมสัมพนัธ์

กบัพระพฤหสับดี, มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, || 42 || 
หากจันทร์เพ็ญ หรือสถิตร่วมกับศุภเคราะห์ พระราชาจะทรงโปรดปราน, ได้รับ

พาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบัดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, || 43 || 
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มีความเป็นศุภมงคล, มีความสุขเพิ่มมากขึ้น, ไดเ้ล้ียงดูขา้ทาสบริจารก, ในตระกูลของ
บิดามารดาพึงมีความสุขสบาย, มีความสุขจากการมีปศุสัตวเ์พิ่มมากขึ้น || 44 || 

หากจนัทร์แรม, สถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์, มีต าแหน่ง
นิจ, สถิตอยูใ่นนวางศข์องบาปเคราะห์ หรือสถิตอยูใ่นราศีของบาปเคราะห์ || 45 || 

เจา้ชะตาพึงมีความทุกขย์ากล าบากเป็นอย่างยิ่ง, พระราชาทรงพิโรธ, สูญเสียทรัพยสิ์น, 
พลดัพรากจากบิดามารดา, บุตรชายหญิงเกิดความเจ็บป่วย, || 46 || 

การคา้ขายไดรั้บผลท่ีไม่น่าพึงพอใจ, สูญเสียทรัพยสิ์นด้วยเหตุผลต่าง ๆ, ไดบ้ริโภค
อาหารนอกฤดูกาล และไดบ้ริโภคโอสถ || 47 || 

ทั้ งน้ี  ในช่วงเร่ิมต้นการเสวยแทรกทศา พึงตระหนักว่าจะมีความสุขสบาย และ       
ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง  

หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา พึงมีความสุขจากการมี
พาหนะ เส้ือผา้ ปศุสัตว ์และพี่นอ้งเพิ่มมากขึ้น, || 48 || 

บิดามารดามีความสุข, ภรรยามีความสุขสบาย, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง และมีความสุข
สบายทั้งปวงตามท่ีปรารถนาเพราะพระราชาหรือมิตรสหายอนัจะน ามาซ่ึงความเป็นศุภมงคล || 49 || 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงง่วงเหงาหาวนอน, เกิดโรคภยั
ไขเ้จ็บ, มีความเกียจคร้าน, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, ความสุขมลายหายไปส้ิน, || 50 || 

มีศตัรูเพิ่มมากขึ้น, มีการทะเลาะวิวาท และขดัแยง้กบับรรดาญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายเกิดความเกียจคร้าน ทั้งน้ี ในการ

ขจดัโทษภยันั้นพึงประกอบพิธีติลโหม (การบูชาไฟดว้ยงา), || 51 || 
พึงบริจาคน ้ าตาลออ้ย, เนยใส, นมเปร้ียว, น ้ ามนั, ขา้วสาร, แม่โคสีขาว และแม่กระบือ 

อยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาวและปราศจากโรคภยั || 52 || 
 

(อันตรทศาอังคาร) 
เม่ือพระองัคารเป็นอนัตรทศาของพระเสาร์ หากพระองัคารสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, 

ตรีโกณ, ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตร่วมกบัเจา้ทศา, || 53 || 
หรือสถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีความสุขสบาย, 

ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, ไดรั้บความสุขสบายจากการท าให้พระราชาทรงโปรดปราน, ไดรั้บพาหนะ 
เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, || 54 || 

ไดเ้ป็นเสนาบดี, พระราชาทรงโปรดปราน, มีพร้อมด้วยผลผลิตทางเกษตรกรรม โค 
และพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไดส้ร้างท่ีอยูอ่าศยัหลงัใหม่ และเหล่าพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรักมีความสุข || 55 || 
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หากพระอังคารมีต าแหน่งนิจ, เข้าสู่ จุดอัสตะ, สถิตอยู่ในภพมรณะ, ภพวินาศ,           
สถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ จะเสียทรัพย,์ || 56 || 

มีความทุกข์ร้อนเพราะโจรผูร้้าย งู ฝีแผล ศสัตราวุธ หรือถูกโรคไขขอ้ (คฺรนฺถิโรค) 
เบียดเบียน, บิดาและพี่นอ้งมีความทุกขท์รมาน, ทะเลาะเบาะแวง้กบัเหล่าทายาท, || 57 || 

สูญเสียสัตว์ส่ีเท้า, ได้บริโภคอาหารชั้นเลว, ได้ออกเดินทางไปยงัต่างประเทศ และ
สูญเสียทรัพยด์ว้ยสาเหตุต่าง ๆ นานา || 58 || 

หากเป็นเจา้เรือนมรณะ, เจา้เรือนปัตนิ หรือสถิตอยู่ในภพกฎุมพะ พึงมีภยัถึงแก่ความ
ตายอยา่งกะทนัหนั, เกิดความเลวร้ายต่าง ๆ นานา และไดรั้บความลม้เหลว || 59 || 

ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น พึงประกอบพิธีศานติโหม และพึงบริจาคทานดว้ย  
พ่อโค ซ่ึงจะช่วยขจดัความโชคร้ายทั้งปวง || 60 || 
 

(อันตรทศาราหู) 
เม่ือพระราหูเป็นอนัตรทศาของพระเสาร์ พึงมีการทะเลาะวิวาท, มีความทุกขร์ะทมใจ, 

มีความทุกขท์รมานทั้งกายและใจ, บาดหมางกบับุตร, มีภยัจากความเจ็บป่วย, || 61 || 
สูญเสียทรัพยสิ์น, มีราชภยั, มีการทะเลาะเบาะแวง้กบัญาติพี่น้องของตนเอง, ไดอ้อก

เดินทางไปยงัต่างประเทศ และบา้นเรือนและเรือกสวนไร่นาไดรั้บความยอ่ยยบั || 62 || 
หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา, สถิตร่วมกบัพระเคราะห์โยคการกะ, มีต าแหน่งอุจจ์, 

เกษตร, สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระหรือภพลาภะจากเจา้ทศา || 63 || 
ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงท านายถึงความสุขสบาย, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, 

มีพร้อมดว้ยบา้นเรือนและเรือกสวนไร่นา, มีความเช่ือมัน่ศรัทธาในเทพเจา้และพราหมณ์, ไดอ้อก
เดินทางไปยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ, || 64 || 

ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้ และในบา้นเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้น 
ในช่วงกลางของการเสวยแทรกทศา พึงมีภยัจากพระราชา และบาดหมางกบับุตรและ

มิตรสหาย || 65 || 
หากสถิตอยู่ในราศีเมษ, ราศีกนัย,์ ราศีกรกฎ, ราศีพฤษภ, ราศีมีน, ราศีธนู หรือราศีสิงห์ 

พึงท านายถึงการมีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่ดุจคชสาร, || 66 || 
ไดรั้บเกียรติและเคร่ืองประดบัจากพระราชา และมีความสุขจากเส้ือผา้ท่ีอ่อนนุ่ม 
หากสถิตร่วมกับเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ จะมีความเจ็บป่วยทางกาย                

|| 67 || 
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ทั้งน้ี พึงสวดภาวนามฤตยุญชยัมนัตระ และบริจาคทานดว้ยแพะและพ่อโค ดว้ยความ
ศรัทธาอยา่งเตม็เป่ียม จะท าใหมี้ความสุขจากสมบติั (หรือความส าเร็จ) ทั้งหลายทั้งปวง || 68 || 
 

(อันตรทศาพฤหัสบดี) 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นอันตรทศาของพระเสาร์ หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ใน           

เรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา, มีต าแหน่งอุจจ ์หรือเกษตร || 69 || 
พึงประสบความส าเร็จในการงานทั้งปวง, มีความรุ่งเรืองอยา่งแน่นอน, ไดรั้บทรัพยสิ์น

เงินทอง พาหนะ และเคร่ืองประดบัดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, มีเกียรติ, ไดรั้บเกียรติจาก
พระราชา, ไดรั้บเส้ือผา้ท่ีมีราคาแพง, || 70 || 

มีความเช่ือมัน่ศรัทธาในเทพเจ้าและครูบาอาจารย,์ ได้พบปะสมาคมกับผูมี้ความรู้,         
|| 71 || 

ไดรั้บภรรยาและบุตร และบุตรมีความเจริญรุ่งเรืองและมีพลงัอ านาจ 
หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ, ภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ หรือ           

สถิตร่วมกบับาปเคราะห์ || 72 || 
ญาติพี่น้องของตนจะเสียชีวิต, สูญเสียทรัพยสิ์นและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, เป็นปฏิปักษ์

กบัผูท่ี้อยูใ่นราชส านกั, การงานไดรั้บความเสียหาย, || 73 || 
ไดเ้ดินทางไปยงัต่างประเทศ และเป็นโรคเร้ือน 
หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพกฎุมพะ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา || 74 || 
พึงมีอ านาจยิ่งใหญ่, ภรรยามีความสุขสวสัด์ิ, มีพร้อมดว้ยราชอ านาจและทรัพยสิ์นเงิน

ทอง, มีความสุขสบายจากอาหาร และเส้ือผา้, ไดป้ฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทาน, || 75 || 
ได้ฝึกปฏิบติัพรหมประติษฐา (พฺรหฺมปฺรติษฺ า), บงัเกิดผลจากการประกอบยญัพิธี,    

ไดบ้ริจาคอาหารเป็นทาน, มีเกียรติอนัสูงส่ง และไดรั้บฟังคมัภีร์เวทานตะ || 76 || 
หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงบาดหมางกับญาติ         

พี่นอ้ง, มีความทุกขใ์จ, มีการทะเลาะวิวาท, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, || 77 || 
ได้บริโภคอาหารชั้นเลว, การงานเสียหาย, สูญเสียทรัพยสิ์นเพราะได้รับราชทัณฑ์,    

ติดคุกตะราง และบุตรและภรรยาไดรั้บความทุกขท์รมาน || 78 || 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะมีความทุกข์ทรมานกาย, ทุกข์ระทมใจ 

และญาติพี่นอ้งของตนจะถึงแก่ความตายโดยมิตอ้งสงสัย || 79 || 
ทั้ งน้ี ในการขจัดโทษภัยเหล่านั้ น พึงสวดภาวนาพระนามของพระศิวะทั้ ง 1,000      

พระนาม และบริจาคทานดว้ยทองค า ซ่ึงจะท าใหป้ราศจากโรคภยัอยา่งแน่นอน || 80 || 
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อัธยายะที่ 59 
อันตรทศาของทศาพุธ 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
หากมีต าแหน่งอุจจ์ พึงไดรั้บไข่มุกและหินปะการัง, มีความสุขจากการเรียนรู้, มีความรู้

อนักวา้งขวาง, มีเกียรติยศช่ือเสียง, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชาพระองค์ใหม่, มีอ านาจยิ่งใหญ่, ภรรยา บุตร 
และบิดามารดามีความสุข 

หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, สถิตอยูใ่นภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ, || 1-2 || 
สถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ พึงสูญเสียทรัพย ์พืชพนัธุ์

ธญัญาหาร และปศุสัตว,์ ทะเลาะเบาะแวง้กบัญาติพี่นอ้งของตนเอง, เป็นโรคศูละเป็นตน้ || 3 || 
และมีความยุง่ยากล าบากอนัเน่ืองมาจากงานราชการ 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ภรรยาจะมีความทุกขท์รมาน, || 4 || 
ญาติพี่นอ้งของตนพึงถึงแก่ความตายโดยมิตอ้งสงสัย 
ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม    

|| 5 || 
 

(อันตรทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นอันตรทศาของพระพุธ หากพระเกตุสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ หรือ

ตรีโกณจากลคันา, สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธุ์กบัศุภเคราะห์, สถิตร่วมกับเจ้าเรือน
ลคันา, || 6 || 

สัมพนัธ์กบัพระเคราะห์โยคการกะ, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือภพลาภะจากเจา้ทศา          
พึงมีความสุขสบายกาย, มีทรัพยสิ์นเงินทองและความมัง่คัง่, มีความรักใคร่กบัญาติพี่นอ้ง, || 7 || 

ได้รับสัตว์ส่ีเท้า, ได้รับทรัพยเ์พราะการออกเดินทาง, มีทั้ งเกียรติและวิทยาความรู้,        
มีเกียรติยศช่ือเสียง, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, || 8 || 

และพึงมีความสุขจากความสุขสบายเพราะอาหารและเส้ือผา้ ทั้งน้ี เม่ืออยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ 
และช่วงกลางของการเสวยแทรกทศา 

หากสถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ || 9 || 
พึงพลดัตกจากยานพาหนะ, บุตรมีความทุกขท์รมาน, มีภยัจากโจรผูร้้ายและพระราชา, 

พึงพอใจในการท าชัว่อยูเ่สมอ, || 10 || 
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มีภยัจากพิษของแมงป่องเป็นตน้, มีการทะเลาะวิวาทกับคนชั้นต ่า, มีความโศกเศร้า 
ความทุกข ์และโรคภยัไขเ้จ็บ และมีการคบคา้สมาคมกบัคนชั้นต ่า || 11 || 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายจะไร้ก าลงัวงัชา ทั้งน้ี ในการขจดั
โทษภยัเหล่านั้นพึงบริจาคทานดว้ยแพะ || 12 || 
 

(อันตรทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นอนัตรทศาของพระพุธ หากพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ 

หรือภพลาภะ พึงมีความยินดีในนิทานคติธรรม การท าบุญความดี และการประพฤติธรรม,                  
ไดป้ระกอบบุญกุศล, || 13 || 

ได้รับส่ิงท่ีปรารถนาจากพระราชาหรือจากมิตรสหาย, ได้รับเรือกสวนไร่นา และ         
มีความสุข 

หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา || 14 || 
ในการเสวยแทรกทศาน้ี พึงไดรั้บความมัง่คัง่ร ่ ารวย, มีพร้อมดว้ยพระราชอ านาจและ

ทรัพยสิ์น, ไดส้ร้างแอ่งเก็บน ้า บ่อน ้า สระน ้า และไดป้ฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทาน, || 15 || 
มีผลก าไรเพิ่มขึ้นจากการคา้ขาย และมีทรัพยม์ากมายอีกทั้งพืชพนัธุ์ธญัญาหารมีความ

อุดมสมบูรณ์ 
หากไร้ก าลงัอยูใ่นภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 16 || 
พึงเป็นโรคหัวใจ, สูญเสียเกียรติ, ถูกเบียดเบียนด้วยโรคชวร หรือโรคอติสาร และ   

พลดัพรากจากญาติพี่นอ้งของตนเองเน่ืองจากการอพยพยา้ยถ่ินฐาน อยา่งมิตอ้งสงสัย || 17 || 
ทั้งน้ี ยงัพึงมีความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ เน่ืองมาจากความทุกข์ยากล ายาก หรือ   

เพราะทายาท 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 18 || 
ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคาเทวี 

 
(อันตรทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นอนัตรทศาของพระพุธ หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, 

สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, || 19 || 
สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ, ภพกฎุมพะ, ภพลาภะ, นวางศ์อุจจ์ หรือนวางศ์เกษตร             

พึงไดรั้บความสุขสวสัด์ิจากพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา และมีความสุขเพราะพระราชาหรือ
เพราะมิตรสหาย || 20 || 
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หากมีมุมสัมพันธ์กับพระอังคาร ในช่วงเร่ิมต้นการเสวยแทรกทศาพึงมีโอกาส       
ได้ รับ ท่ี ดิน  แต่หาก มีมุมสั มพันธ์กับ เจ้า เรือนลัคนา พึ งมีความสุขสบายเป็นอย่างมาก ,                      
ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, || 21 || 

ไดรั้บบา้นเมืองและแผน่ดิน และมีความสุขเพราะอาหารและเส้ือผา้ 
หากสถิตอยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันา, สถิตร่วมกบัพระเสาร์ พระองัคาร 

หรือพระราหู, || 22 || 
หากไร้ก าลงัอยูใ่นภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา จะไดรั้บอนัตรายจากโจร

ผูร้้าย ไฟ หรือศสัตราวุธ, ธาตุปิตตะก าเริบ, || 23 || 
ปวดศีรษะ, ทุกขร้์อนใจ และพลดัพรากจากญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 24 || 
ทั้งน้ี ในการขจัดโทษภัยเหล่าน้ี พึงกระท าพิธีสะเดาะเคราะห์อย่างเหมาะสม และ       

พึงบริจาคโคนม และทองค า ซ่ึงจะท าใหพ้ระอาทิตยท์รงพึงพอพระทยั || 25 || 
 

(อันตรทศาจันทร์) 
เม่ือพระจนัทร์เป็นอนัตรทศาของพระพุธ หากพระจนัทร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือ

ตรีโกณจากลัคนา, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตร่วมกับพระพฤหัสบดีหรือมีมุมสัมพันธ์กับ          
พระพฤหสับดี, || 26 || 

หรือมีก าลงัแห่งโยคเพราะเป็นโยคการกะ พึงท านายถึงการไดรั้บภรรยา, ไดรั้บบุตร, 
ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, || 27 || 

ไดรั้บบา้นหลงัใหม่, ได้บริโภคอาหารเลิศรสอยู่เป็นนิตย,์ มีโอกาสไดรั้บฟังเสียงเพลง
ท่ีบรรเลงโดยเคร่ืองดนตรี และมีความทุ่มเทในการศึกษาศาสตร์ความรู้ || 28 || 

อีกทั้ง จะไดอ้อกเดินทางมุ่งไปยงัทิศทกัษิณ (ทิศใต)้, ไดรั้บเส้ือผา้จากทวีปอ่ืน, || 29 || 
พึงไดไ้ข่มุก หินปะการัง และอญัมณี และไดรั้บเส้ือผา้สีขาวบริสุทธ์ิ (หรือ ผา้โธตี) 
หากมีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยูใ่นราศีศตัรู จะมีความทุกขท์รมานกาย || 30 || 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหัชชะ หรือภพลาภะจากเจ้าทศา              

ในช่วงตน้ของการเสวยแทรกทศาดงัน้ี พึงไดป้ระกอบพิธีสนานท่ีท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิและไดบ้วงสรวง
เทพเจา้, || 31 || 

มีจิตใจแน่วแน่มัน่คง, มีความเบิกบานใจ และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองจากต่างประเทศ 
หากสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับ                    

บาปเคราะห์ || 32 || 
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พึงมีภยัจากโจรผูร้้าย ไฟ หรือพระราชา, เส่ือมเกียรติ, ทรัพยสิ์นเสียหายเน่ืองจากการ
สมาคมกบัสตรี และปศุสัตวร์วมทั้งผลผลิตทางการเกษตรไดรั้บความเสียหายยอ่ยยบั || 33 || 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะเกิดความทุกขท์รมานกาย 
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคาเทวี, || 34 || 
และพึงบริจาคทานดว้ยเส้ือผา้ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาวมากขึ้นอนัจะน ามาซ่ึงความสุข 

 
(อันตรทศาอังคาร) 
เม่ือพระองัคารเป็นอนัตรทศาของพระพุธ หากพระองัคารสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระหรือ

ตรีโกณจากลคันา, || 35 || 
มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร หรือสถิตร่วมกับเจ้าเรือนลัคนา พึงมีความสงบสุขอัน

เน่ืองมาจากพระราชานุเคราะห์, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, || 36 || 
เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงพระลกัษมีทรงช าเลืองพระเนตรมาถึง, ไดรั้บทรัพยจ์ากเมือง

นษัฏราชยะ (หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย), มีความยินดีในการให้ก าเนิดบุตร, บา้นเรือนมีมากไป
ดว้ยโคและทรัพย,์ || 37 || 

ได้รับบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา, ได้รับช้างมา้เป็นมรดกตกทอด, พระราชาทรง
โปรดปราน, เหล่าภรรยามีความสุขสบาย และมีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งยิง่ || 38 || 

หากมีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศ หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์
หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ พึงมีความทุกขท์รมานกาย, มีความทุกขร์ะทมใจ, || 39 || 

ความพากเพียรอุตสาหะเส่ือมถอยลง, ในประเทศชาติบา้นเมืองของตนเอง, พืชพนัธุ์
ธญัญาหารพึงไดรั้บความเสียหาย, มีภยัจากโรคไขขอ้ ศสัตราวุธ หรือฝีแผล และเป็นโรคตาปชวร 
(ไขต้วัร้อน) เป็นตน้ || 40 || 

หากพระอังคารสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะจากเจ้าทศา หรือ                
มีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ จะไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, มีความสุขสบายกาย, || 41 || 

ไดรั้บบุตร, มียศถาบรรดาศกัด์ิเพิ่มมากขึ้น และเป็นท่ีรักยิง่ในหมู่พี่นอ้ง 
หากสถิตอยูใ่นภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ || 42 || 
ในช่วงเร่ิมตน้ของการเสวยแทรกทศาน้ี พึงมีความทุกขท์รมานเป็นอย่างยิง่, เกิดมหันต

ภยัร้ายแรงในหมู่พี่น้อง, มีภยัจากพระราชา ไฟ หรือโจรผูร้้าย, มีการทะเลาะเบาะแวง้กบับุตรหรือ
มิตรสหาย || 43 || 
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ในช่วงเร่ิมต้น (ของการเสวยแทรกทศา) พึงสูญเสียท่ีอยู่อาศัย ในช่วงกลางทศา            
พึงมีความสุขสบาย และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง ส่วนในช่วงปลายทศาพึงมีภยัจากพระราชา หรือ
สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั || 44 || 

หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ พึงมีภัยถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน     
ทั้งน้ี พึงบริจาคทานดว้ยพ่อโค และสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ || 45 || 
 

(อันตรทศาราหู) 
เม่ือพระราหูเป็นอนัตรทศาของพระพุธ หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, 

ภพลาภะ, ราศีกรกฎ, ราศีกุมภ,์ ราศีกนัย ์หรือราศีพฤษภ || 46 || 
พึงได้รับเกียรติและความยกย่องจากพระราชา, ได้รับทรัพย์สมบัติจ านวนมาก,            

ไดป้ระกอบพิธีสนานยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ, ไดส้ักการบูชาเทพเจา้, || 47 || 
มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากการประกอบยญัพิธีอย่างสมบูรณ์ และได้รับเส้ือผา้อนัวิจิตร

งดงาม 
ในช่วงเร่ิมตน้ของการเสวยแทรกทศา พึงแสดงถึงความทุกข์ทรมานกาย และในช่วง

ปลายทศา พึงแสดงพึงความสุขสบาย || 48 || 
หากสถิตอยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศ ในการเสวยแทรกทศาน้ีพึงสูญเสียทรัพยสิ์น 

ส าหรับช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีความทุกข์ทรมานกาย, เป็นโรคอชีรณะ (อชีรฺณ)128      
และเป็นโรควาตชวร || 49 || 

หากพระราหูสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจยัจากลคันา พึงมีความยินดีในการ
ร่วมเสวนากบัพระราชา และไดเ้ขา้เฝ้าพระราชาพระองคใ์หม่ || 50 || 

หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจ้าทศา พึงเกิดความ
ยุง่ยากล าบากในการปฏิบติัราชการทั้งหลาย, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, มีมหนัตภยัร้ายแรง, || 51 || 

ถูกพันธนาการ, มีโรคภัยเบียดเบียน, ญาติพี่น้องของตนมีความทุกข์ระทมใจ,            
เป็นโรคหวัใจ, เส่ือมเสียเกียรติ และทรัพยสิ์นเสียหาย || 52 || 

 
128โรคอาหารไม่ยอ่ย ทางแพทยแ์ผนไทยเรียกวา่ อชินธาตุ ซ่ึงเป็นโรคท่ีเกิดขึ้นเพราะธาตุไฟ

ผิดปรกติ ไม่เผาผลาญอาหาร ดู ประกิต สุมนกาญจน์ และ ศุภลกัษณ์ ฟักค า, “ค าศพัทใ์นคมัภีร์การแพทย์
แผนไทย,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย หน่วยที่ 1 -7 สาขาวิชา
วิท ยาศาส ตร์สุ ขภ าพ  มห าวิท ยาลัยสุ โข ทั ยธรรม าธิราช  (นนทบุ รี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช , 2558), 141.; Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna, ed., An English Translation of the 

Sushruta Samhita, vol. 1 (Culcutta: Bharat Mihir Press, 1907), 564-565. 



  141 

หากสถิตอยู่ในภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ จะถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน ทั้ งน้ี               
ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคา และพระลกัษมี || 53 || 

อีกทั้ง พึงบริจาคแม่โคสีขาว และแม่กระบือ ซ่ึงจะท าให้มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภยั
ไขเ้จ็บ 
 

(อันตรทศาพฤหัสบดี) 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นอันตรทศาของพระพุธ หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือน        

เกนทระหรือตรีโกณจากลคันา, || 54 || 
มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในภพลาภะ หรือภพกฎุมพะ พึงมีความสุขสบายกาย, 

ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, พระราชาทรงโปรดปราน, || 55 || 
ไดจ้ดังานฉลองวิวาห์หลากหลายคร้ัง, ไดบ้ริโภคอาหารเลิศรสอยู่เป็นนิตย,์ ไดรั้บแม่

โค แม่กระบือ, ไดรั้บฟังคมัภีร์ปุราณะ, || 56 || 
มีความเช่ือมัน่ศรัทธาในเทพเจา้และครูบาอาจารย,์ มีความสุขกบัการปฏิบติัธรรมดว้ย

การบริจาคทาน (ธรรมทาน), การประกอบยญัพิธีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และไดรั้บผลแห่งการบูชา
พระศิวะ || 57 || 

หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ ภพวินาศ, สถิตร่วมกบั
พระเสาร์หรือพระองัคาร หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัพระเสาร์หรือพระองัคาร พึงมีการทะเลาะวิวาทกบั
เหล่าราชนัทั้งหลาย, || 58 || 

ร่างกายได้รับความทุกข์ทรมานอันเน่ืองมาจากโจรผูร้้าย, บิดามารดาได้รับความ        
ยอ่ยยบั, เส่ือมเสียเกียรติ, ไดรั้บราชทณัฑ,์ ทรัพยสิ์นเสียหาย, || 59 || 

ไดรั้บอนัตรายจากพิษ งู และถูกโรคโรคชวรเบียดเบียน และผลผลิตทางการเกษตร โค 
และท่ีดินไดรั้บความเสียหาย 

หากมีก าลงัอยูใ่นเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา || 60 || 
ญาติพี่น้องและบุตรพึงมีความเบิกบานใจ, มีความเป็นศุภมงคล, มีทรัพยสิ์นเงินทอง,   

มีปศุสัตวเ์พิ่มพูนมากขึ้น, ไดรั้บยศถาบรรดาศกัด์ิ และไดรั้บผลจากการบริจาคอาหารเป็นทาน || 61 || 
หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา จะมีความเจ็บป่วยทาง

กาย, มีความอ่อนแอ, มีความทุกขท์รมานกาย, || 62 || 
ภรรยาและญาติพี่น้องได้รับความทุกข์ยากล าบาก, พระราชาทรงพิโรธ, สูญเสีย

ทรัพยสิ์นเงินทอง, มีภัยจากการทะเลาะวิวาทอย่างไม่มีสาเหตุ, เกิดความประมาท และมีความ
ขดัแยง้กบัพระราชา || 63 || 
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หากสถิตอยู่ในภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ จะมีความทุกข์ทรมานกาย ทั้งน้ี ในการขจดั
โทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาพระนามของพระศิวะทั้ง 1,000 พระนาม || 64 || 

อน่ึง ความทุกขย์ากทั้งปวงจะถูกขจดัไปไดด้ว้ยการบริจาคโค หรือทองค า 
 

(อันตรทศาเสาร์) 
เม่ือพระเสาร์เป็นอนัตรทศาของพระพุธ หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่

ในเรือนเกนทระ, || 65 || 
สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ หรือภพลาภะ พึงมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนขึ้นในบา้นเรือน, 

ไดรั้บราชบลัลงัก,์ มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่, บา้นเรือนมีมากไปดว้ยโคและทรัพย,์ || 66 || 
ไดรั้บสถานท่ีอนัสวยงามเป็นของขวญัของรางวลั และไดป้ระกอบพิธีสนานยงัท่าน ้ า

ศกัด์ิสิทธ์ิ 
หากพระเสาร์สถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 67 || 
พึงมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากอนัเน่ืองมาจากศตัรู, ภรรยาและบุตรไดรั้บความ

ทุกข์ทรมาน, สติปัญญาเส่ือมถอยลง, สูญเสียญาติพี่น้อง, สูญเสียอาชีพการงาน, มีความทุกข ์    
ระทมใจ, || 68 || 

ไดเ้ดินทางไปยงัต่างประเทศ และพึงฝันร้าย 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 69 || 
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนามฤตยุญชัยมนัตระ และบริจาคแม่โค      

สีด า แม่กระบือ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาว และปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ || 70 || 
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อัธยายะที่ 60 
อันตรทศาของทศาเกตุ 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา, สัมพนัธ์

กบัภพศุภะหรือภพกมัมะ หรือสถิตร่วมกบัเจา้เรือนพนัธุ || 1 || 
ในการเสวยแทรกทศาน้ี พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไดรั้บสัตว์

ส่ีเทา้, บุตรและภรรยามีความสุขสบาย, พระราชาทรงโปรดปราน, มีความทุกขร์ะทมใจ, || 2 || 
ไดรั้บบา้นเมืองและแผน่ดิน และบา้นเรือนมีมากไปดว้ยโคและทรัพย ์
หากสถิตร่วมกับพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจ หรือพระเคราะห์ท่ีเขา้สู่จุดอสัตะ หรือ

สถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศ || 3 || 
พึงเป็นโรคหัวใจ, เส่ือมเสียเกียรติ, สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง พืชพนัธุ์ธัญญาหาร และ     

ปศุสัตว,์ ภรรยาและบุตรมีความทุกขท์รมาน และพึงมีจิตใจรวนเร || 4 || 
หากสัมพันธ์กับเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ ในกรณีน้ี พึงมีความเจ็บป่วย,          

มีความทุกขท์รมานเป็นอยา่งยิง่ และพลดัพรากจากบรรดาญาติพี่นอ้งของตน || 5 || 
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคาเทวี และสวดมฤตยุญชัย

มนัตระ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาวและปราศจากโรคภยั || 6 || 
 

(อันตรทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นอนัตรทศาของพระเกตุ หากพระศุกร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่

ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือสถิตร่วมกบัเจา้เรือนกมัมะ || 7 || 
พระราชาจะทรงโปรดปราน, มีความสุขสวสัด์ิ และพระราชาประทานเส้ือผา้ให้อย่าง

ลน้เหลือ 
หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะ หรือเจา้เรือนกมัมะ ในช่วงน้ีจะมีความมัง่คัง่ร ่ ารวย, || 8 || 
ได้รับทรัพย์จากเมืองนัษฏราชยะ (หรือราชอาณาจักรท่ีล่มสลาย), มีความสุขจาก

พาหนะเป็นท่ีสุด, ไดป้ระกอบพิธีเสตุสนาน, ไดบ้วงสรวงเทพเจา้อยา่งยิง่ใหญ่ || 9 || 
และไดรั้บบา้นเมืองและแผน่ดินดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช 
หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหชัชะ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา || 10 || 
ร่างกายพึงไร้โรคภยั, มีความเป็นศุภมงคล, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, ได้รับ

อาหาร เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั และไดรั้บรถและเสล่ียงคานหาม || 11 || 
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หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับบาป
เคราะห์ พึงมีการทะเลาะวิวาทโดยไร้สาเหตุ และเกิดความหายนะขึ้นแก่ปศุสัตว์และพืชพันธุ์
ธญัญาหาร || 12 || 

ผูมี้ปัญญาพึงท านายว่า หากสถิตร่วมกับพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยู่ใน 
ภพอริหรือภพมรณะจากลคันา ญาติพี่น้องของตนพึงไดรั้บความยากล าบาก, เกิดความเจ็บปวดท่ี
ศีรษะ ดวงตา, เป็นฝีแผล, เป็นโรคหัวใจ, เส่ือมเสียเกียรติยศ, สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์
ธญัญาหาร และไดอ้อกเดินทางไปต่างแดนเพราะภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน || 13-14 || 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกข์
ระทมใจ ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคาเทวี || 15 || 

ทั้งยงัพึงบริจาคแม่โคสีขาว และแม่กระบือ ซ่ึงจะท าให้มีอายุยืนยาว และปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บ 
 

(อันตรทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นอนัตรทศาของพระเกตุ หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร,      

|| 16 || 
สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์

กบัศุภเคราะห์ พึงได้รับทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธัญญาหาร, ได้รับพลงัอ านาจจากพระราชานุเคราะห์,       
|| 17 || 

บงัเกิดส่ิงอนัเป็นศุภมงคลทั้งหลาย, มีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนา 
หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศจากลคันา || 18 || 
ในการเสวยแทรกทศาน้ี พึงมีภยัจากพระราชา, พลดัพรากจากบิดามารดา, ไดเ้ดินทาง

ไปยงัต่างประเทศ, มีความทุกขร้์อนเพราะโจรผูร้้าย งู และฝีแผล, || 19 || 
ขดัแยง้กบัพระราชาและทะเลาะเบาะแวง้กบัมิตรสหาย, สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองอนั

เน่ืองมาจากไดรั้บราชทณัฑ,์ มีภยัจากความทุกขโ์ศกและโรคภยั, มีความทุกขร์ะทมอย่างแสนสาหัส 
และเป็นโรคชวร || 20 || 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ  หรือภพกฎุมพะจากเจ้าทศา                
พึงมีความสุขสบายกาย, ไดรั้บทรัพยส์มบติั, ไดรั้บบุตร, มีจิตใจหนกัแน่นมัน่คง, || 21 || 

หากออกเดินทางจะประสบความส าเร็จในการงาน และไดเ้ป็นเจา้เมืองปกครองเมือง
เลก็ ๆ 
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หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยูใ่นภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 22 || 
พึงขาดแคลนอาหาร, เกิดความกลวัขึ้นในจิตใจ และสูญเสียทรัพย ์พืชพนัธุ์ธัญญาหาร 

และปศุสัตว ์
ในช่วงเร่ิมต้นและช่วงกลางของการเสวยแทรกทศา พึงแสดงพึงความทุกข์ทรมาน

อยา่งแสนสาหสั ส่วนในตอนปลายทศาพึงแสดงพึงความสุขสบาย || 23 || 
หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน                 

เม่ือเป็นดงัน้ี พึงสะเดาะเคราะห์โดยการบริจาคทองค า และโคนม || 24 || 
 

(อันตรทศาจันทร์) 
เม่ือพระจันทร์เป็นอันตรทศาของพระเกตุ หากพระจันทร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร,     

สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, สถิตอยู่ในภพลาภะหรือภพกฎุมพะ หรือสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์      
|| 25 || 

พระราชาพึงทรงโปรดปราน, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่, มีความรุ่งเรือง, มีความสุขเป็น
อยา่งยิง่, ไดรั้บบา้นเรือนและท่ีดินดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, || 26 || 

มีอาหาร เส้ือผา้ ปศุสัตว ์และผลก าไรจากกิจการการคา้เพิ่มพูนมากขึ้น, ไดรั้บมา้ หรือ
พาหนะ, ไดรั้บเส้ือผา้อาภรณ์ และเคร่ืองประดบั, || 27 || 

ได้สร้างเทวาลัย หรือสระน ้ า, ได้ท าบุญกุศล ปฏิบัติธรรม และบุตรและภรรยามี
ความสุขสบาย 

ทั้งน้ี หากจนัทร์เพญ็จะยิง่บงัเกิดผลเพิ่มมากขึ้นไปอีก || 28 || 
หากพระจนัทร์มีต าแหน่งนิจ, จนัทร์แรม, สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ 

พึงไม่มีความสุขสบายกาย, มีความทุกขร้์อนใจ, มีอุปสรรคในการงาน, เกิดมหนัตภยัร้ายแรง, || 29 || 
พลดัพรากจากบิดามารดา, ร่างกายไร้ก าลังวงัชา, มีความทุกข์ระทมใจ, ผลจากการ

ประกอบกิจการการคา้ไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา และเกิดความยอ่ยยบัขึ้นแก่แม่โค แม่กระบือ || 30 || 
หากมีก าลงัอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา พึงไดรั้บผลผลิตทาง

การเกษตร โค และท่ีดิน, ไดพ้บปะสมาคมกบัญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก, || 31 || 
ประสบความส าเร็จในการงานทั้งปวง และมีโคนมอยูใ่นบา้นเรือน 
ในช่วงเร่ิมต้นการเสวยแทรกทศาพึงบังเกิดความเป็นศุภมงคล ไร้โรคาพยาธิ            

ส่วนในช่วงกลางทศานั้น พระราชาจะทรงเมตตา || 32 || 
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ส าหรับการเสวยแทรกในช่วงปลายทศาพึงมีภัยจากพระราชา, ได้เดินทางไปยัง
ต่างประเทศ, ไดอ้อกเดินทางสัญจรไปยงัดินแดนท่ีห่างไกล และญาติพี่น้องให้ความยกย่องนับถือ     
|| 33 || 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงสูญเสียทรัพยสิ์นเงิน
ทองและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, มีความสับสนวุน่วายใจ, || 34 || 

ผิดใจกบัญาติพี่นอ้งของตน และพี่นอ้งไดรั้บความทุกขท์รมาน 
หากสถิตร่วมกับเจ้าเรือนกฎุมพะ, เจ้าเรือนปัตนิ และมีพร้อมด้วยบาปโทษแห่ง          

เจา้เรือนมรณะ || 35 || 
พึงมีภัยถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน ดังนั้ น พึงกระท าการสะเดาะเคราะห์อย่าง

เหมาะสม เพื่อให้พระจนัทร์ทรงพึงพอพระทยั อนัจะท าให้มีอายยุืนยาวและปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 
|| 36 || 
 

(อันตรทศาอังคาร) 
เม่ือพระองัคารเป็นอนัตรทศาของพระเกตุ หากพระอังคารสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ

หรือตรีโกณจากลัคนา, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตร่วมกับศุภเคราะห์หรือมีมุมสัมพันธ์กับ              
ศุภเคราะห์ || 37 || 

ในช่วงเร่ิมต้นการเสวยแทรกทศา พึงมีผลอันเป็นศุภมงคล, ได้รับบ้านเมืองและ
แผน่ดิน, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง พืชพนัธุ์ธญัญาหาร และสัตวส่ี์เทา้, || 38 || 

ได้รับอาคารบ้านเรือน สวนอุทยาน และเรือกสวนไร่นา และได้รับพลังอ านาจอัน
เน่ืองมาจากพระราชานุเคราะห์ 

หากภพศุภะสัมพนัธ์กบัเจา้เรือนกมัมะ พึงไดรั้บท่ีดิน และความสุขสบาย || 39 || 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหัชชะ หรือภพลาภะจากเจ้าทศา                

พึงเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา, ได้รับยศถาบรรดาศกัด์ิ และมีความสุขเพราะบุตรและมิตร          
|| 40 || 

หากพระองัคารสถิตอยู่ในภพมรณะ, ภพวินาศ หรือภพกฎุมพะจากเจา้ทศา ย่อมท าให้
ถึงแก่ความตายอยา่งฉบัพลนั, มีความเลวร้ายเกิดขึ้นจากการเดินทางไปต่างประเทศ, || 41 || 

ถูกโรคประเมหะ หรือโรคมูตรกฤจฉระเบียดเบียน, เดือดร้อนเพราะโจรผูร้้ายหรือ
เพราะพระราชา, มีความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการทะเลาะวิวาท เป็นตน้ และบา้งก็มีความสุขเพิ่ม
มากขึ้น || 42 || 



  147 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงมีภยัจากพิษไขต้าปชวร, ภรรยาได้รับ
ความทุกขท์รมาน, มีความทุกขท์รมานใจ และมีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 43 || 

ทั้งน้ี พึงบริจาคโคตวัผู ้ซ่ึงจะท าให้มีความสุขจากสมบติั (หรือความส าเร็จ) ทั้งหลาย  
ทั้งปวง 
 

(อันตรทศาราหู) 
เม่ือพระราหูเป็นอนัตรทศาของพระเกตุ หากพระราหูมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่

ในมิตรราศี, || 44 ||  
สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, ภพสหัชชะ หรือภพกฎุมพะ หากเป็น

ดงันั้น พึงไดรั้บทรัพย,์ ไดอ้อกเดินทางไปต่างแดนเป็นแน่, || 45 || 
ไดรั้บความสุขสบาย ทรัพยสิ์นเงินทอง และพืชพนัธุ์ธญัญาหารจากพระราชาต่างแดน, 

ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้ และไดรั้บบา้นเมืองและแผน่ดิน || 46 || 
ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาจะได้รับความทุกข์ทรมาน ส าหรับช่วงกลางและ    

ช่วงปลายของการเสวยแทรกทศานั้น พึงไดรั้บความสุขสบาย || 47 || 
หากพระราหูมีมุมสัมพนัธ์หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศ 

พึงเป็นโรคพหุมูตร (พหุมูตฺร)129, ผอมแหง้แรงนอ้ย, มีภยัจากพิษไขศี้ตชวร, || 48 || 
เป็นโรคจาตุรถิกชวร (จาตุรฺถิกชฺวร)130, ถูกโรคระบาดรุนแรงเบียดเบียน, มีการทะเลาะ

วิวาทโดยไม่มีสาเหตุ, เป็นโรคประเมหะ หรือเป็นโรคศูละ || 49 || 

 
129โรคพหุมูตร หรือโรคโสม (โสมโรค) เป็นโรคท่ีเกิดจากธาตุน ้าในร่างกายถูกรบกวน และ

ถูกขับออกมาทางการขับถ่ายปัสสาวะ  ซ่ึงปัสสาวะจะมีลักษณะใส เย็น ไร้กล่ิน และสีค่อนข้างขาว       
ผูป่้วยจะปัสสาวะออกมาเป็นจ านวนมาก ไม่มีอาการเจ็บปวด และไม่อาจควบคุมการขบัถ่ายปัสสาวะได ้
ท าให้ผู ้ป่วยอ่อนแรง ปากและล าคอแห้งผาก รู้สึกศีรษะโล่งว่างเปล่า หมดสติเพราะขาดออกซิเจน           
ง่วงเหงาหาวนอน หลงเพอ้ ผิวแหง้ ไม่อยากทานอาหาร ผูป่้วยจะกระหายน ้าเป็นอยา่งมาก โรคน้ีเป็นโรคท่ี
เกิดขึ้นเฉพาะสตรี ดู S.R. Sudarshan, ed., Encyclopaedia of Indian Medicine: Diseases and Their Cures, 

vol. 6 (Mumbai: Popular Prakshan, 2005), 238. 
130จาตุรถิกชวร หรือจาตุรถกชวร (จาตุรฺถกชฺวร) คือ ไข้มาลาเรีย จากเช้ือพลาสโมเดียม     

มาลาริอี (P. malariae) ซ่ึงจะมีอาการไขห้นาวสั่นทุก ๆ ส่ีวนั กล่าวคือ อยู่สบาย 3 วนั แลว้วนัท่ี 4 จึงมีไข ้
(quartan malaria) ดู พิตติภรณ์ ตาละนาค , “การประเมินโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสาร
สาธารณะและการส่งเสริมประชาชนให้มีพฤติกรรมป้องกนัโรคมาลาเรีย” (การคน้ควา้อิสระปริญญา
มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย , คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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หากสถิตอยู่ในภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ พึงมีความทุกข์ทรมาน และเกิดมหันตภัย            
ท่ีร้ายแรง ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคาเทวี || 50 || 
 

(อันตรทศาพฤหัสบดี) 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นอันตรทศาของพระเกตุ หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือน        

เกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา, || 51 || 
สถิตร่วมกับเจ้าเรือนกัมมะ หรือเจ้าเรือนศุภะ พึงมีพร้อมด้วยทรัพยสิ์นเงินทองและ

อุดมไปดว้ยพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, พระราชาทรงโปรดปราน, มีความช่ืนบาน, ไดรั้บมา้หรือเสล่ียงคาน
หาม, || 52 || 

มีความเจริญรุ่งเรืองในบ้านเรือน, ได้รับบุตร, ได้จดังานร่ืนเริง, มีความมุมานะเป็น
อยา่งยิง่ในการแสวงบุญยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ, ไดก้ารกระท าความดีอนัจะน ามาซ่ึงความสุข, || 53 || 

ได้รับอาชีพการงานเพราะพรของเทพเจ้าท่ีเคารพบูชา, มีชัยชนะ, มีโอกาสได้ร่วม
สนทนากบัพระราชา และไดเ้ขา้เฝ้าพระราชาพระองคใ์หม่ || 54 || 

หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือ                   
มีต าแหน่งนิจ พึงมีภยัจากโจรผูร้้าย งู หรือฝีแผล, ทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธัญญาหารไดรั้บ
ความเสียหาย, || 55 || 

พลดัพรากจากบุตรและภรรยา และมีความทุกขท์รมานเป็นอยา่งยิง่ 
ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาย่อมเกิดผลอนัเป็นศุภมงคล ส่วนในช่วงปลายทศา

ยอ่มมีความทุกขท์รมาน || 56 || 
หากสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์อยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหชัชะ หรือภพลาภะจาก

เจา้ทศา พระราชาทรงโปรดปราน, พึงไดรั้บเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัอนัวิจิตรงดงาม, || 57 || 
ไดอ้อกเดินทางไปยงัประเทศท่ีอยู่ห่างไกล, ไดป้รนนิบติัดูแลญาติพี่น้องของตน และ

ไดรั้บอาหาร เส้ือผา้ และปศุสัตว ์
ทั้งน้ี ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีความทุกขท์รมานกาย || 58 || 
ส่วนในช่วงปลายทศาพึงไดโ้ยกยา้ยถ่ินฐาน และมีการทะเลาะวิวาทโดยไม่มีสาเหตุ 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 59 || 

 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), 14.; Bhagwan Dash and Lalitesh Kashyap, Diagnosis and Treatment 

of Diseases in Ayurveda, 2nd ed., vol. 1 (New Delhi: Concept, 2000), 111, 341.; Monier-Williams, A 

Sanskrit-English Dictionary, 392. 
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ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาพระศิวะทั้ง 1,000 พระนาม และสวดภาวนา
มหามฤตยญุชยัมนัตระ ซ่ึงจะท าใหส่ิ้งเลวร้ายทั้งปวงเกิดความพินาศยอ่ยยบัไป || 60 || 
 

(อันตรทศาเสาร์) 
เม่ือพระเสาร์เป็นอนัตรทศาของพระเกตุ หากเป็นอนัตรทศาน้ี ญาติพี่น้องพึงมีความ

ทุกขท์รมาน, ทุกขท์รมานทั้งกายและใจ, สูญเสียสัตวส่ี์เทา้, || 61 || 
สูญเสียทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากบรรดาราชการงานทั้งหลาย, มีมหันตภยัท่ีร้ายแรง, 

สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, ไดอ้อกเดินทางไปอยู่ต่างบา้นต่างเมือง, ในระหว่างการเดินทางจะมีภยัจากโจร
ผูร้้าย, || 62 || 

มีความเกียจคร้าน และมีความชอกช ้าใจ     
หากพระเสาร์สถิตอยู่ในภพมรณะ, ภพวินาศ, เรือนตรีโกณจากราศีมีน, สถิตอยู่ใน    

ราศีตุล, มีต าแหน่งเกษตร, || 63 || 
สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, ภพสหัชชะ, นวางศ์ศุภเคราะห์, สถิต

ร่วมกับศุภเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กับศุภเคราะห์ พึงประสบความส าเร็จในการงานทั้งหลาย,          
|| 64 || 

มีความสุขสบายเป็นอย่างมากอนัเน่ืองมาจากพระราชาของตน, ไดอ้อกเดินทาง, มีชยั
ชนะในการท าศึกสงคราม, ไดรั้บความสุขเม่ืออยู่ในบา้นเมืองของตน และไดเ้ฝ้าพระราชาใจในเขต
แควน้ของตน || 65 || 

หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา            
พึงมีความทุกขร้์อนทั้งกายและใจ, มีอุปสรรคในการงาน, มีมหนัตภยัอนัร้ายแรง, || 66 || 

มีความเกียจคร้าน, เส่ือมเสียเกียรติยศช่ือเสียง และบิดามารดาไดรั้บความพินาศ 
หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ พึงมีภัยถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน             

|| 67 || 
ทั้ งน้ี ในการขจัดโทษภัยเหล่าน้ี  พึงประกอบพิธีติลโหม และบริจาคแม่โคสีด า                 

แม่กระบือ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาวและปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ || 68 || 
 
 
 
 
 



  150 

(อันตรทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นอนัตรทศาของพระเกตุ หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, 

ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ ์หรือเกษตร พึงไดรั้บราชบลัลงัก,์ มีความสุขเป็นอยา่งยิง่, || 69 || 
ได้รับฟังเร่ืองราวอนัดีงาม (หรือนิทานคติธรรม), ได้บริจาคทาน, มีความสุขจากการ

บรรลุในธรรม, ไดรั้บท่ีดิน, ไดรั้บบุตร, ไดอ้ยูใ่นสังคมท่ีดี, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, || 70 || 
บรรลุธรรมโดยไม่ตอ้งพยายาม, จะไดเ้ขา้พิธีวิวาห์, ไดป้ระกอบส่ิงอนัเป็นศุภมงคลใน

บา้นเรือน และไดรั้บเส้ือผา้อาภรณ์และเคร่ืองประดบั || 71 || 
หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะ หรือเจา้เรือนกมัมะ พึงมีความสุขจากการมีโชคลาภเพิ่ม

มากขึ้น, มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสนทนาในแวดวงของผูมี้ความรู้ และไดรั้บเคร่ืองประดบั || 72 || 
หากพระพุธสถิตอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ หรือสถิตร่วมหรือมีมุมสัมพนัธ์

กับพระเสาร์, พระอังคาร หรือพระราหู พึงมีการทะเลาะวิวาทกับเหล่าอ ามาตย์, อาศัยอยู่ใน
บา้นเรือนของผูอ่ื้น, || 73 || 

สูญเสียพาหนะ เส้ือผา้ ปศุสัตว ์ทรัพยสิ์น และพืชพนัธุ์ธญัญาหาร 
ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาย่อมกล่าวถึงความเป็นศุภมงคล ในช่วงกลางทศา   

ยอ่มกล่าวถึงความสุขสบาย และการไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง || 74 || 
ในช่วงปลายทศา พึงมีความทุกข์ยากล าบาก และภรรยาและบุตรได้รับความทุกข์

ทรมาน 
หากพระพุธสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา || 75 || 
ร่างกายพึงไร้โรคภยัไขเ้จ็บ, ไดรั้บลาภผลอย่างมากมาย, บุตรมีความเจริญรุ่งเรือง และ

มีอาหาร เส้ือผา้ ปศุสัตว ์และผลก าไรจากการท ากิจการการคา้เพิ่มพูนมากขึ้น || 76 || 
หากไร้ก าลังอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา ในช่วงการเร่ิมต้น        

การเสวยแทรกทศา พึงมีความทุกข์ยากล าบากเป็นอย่างยิ่ง, ภรรยาและบุตรมีความทุกข์ทรมาน,        
|| 77 || 

และมีภยัจากพระราชา  
ในช่วงกลางของการเสวยแทรกทศา การออกเดินทางไปยงัท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิพึงน ามาซ่ึง

ความเป็นศุภมงคล 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั || 78 || 
ทั้ งน้ี ในการขจัดโทษภัยเหล่านั้ น พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ ง 1,000      

พระนาม | 
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อัธยายะที่ 61 
อันตรทศาของทศาศุกร์ 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ในอนัตรทศาศุกร์ หากพระศุกร์มีก าลงัอยูใ่นเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ หรือภพลาภะ

จากลคันา พึงแสดงถึงโยคท่ีมีพลงั, || 1 || 
พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองจากพราหมณ์, ไดรั้บแม่โค แม่กระบือ, มีความยินดีในการมี

บุตร, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, || 2 || 
เป็นท่ีเคารพนับถือ, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ไดรั้บราชบลัลงัก์ และมีความสุขเป็น

อยา่งมาก 
หากมีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตอยูใ่นนวางศอุ์จจ ์หรือนวางศเ์กษตร || 3 || 
พึงไดส้ร้างท่ีอยูอ่าศยัหลงัใหม่, ไดบ้ริโภคอาหารอนัเลิศรสเป็นนิตย,์ ภรรยาและบุตรมี

ความเจริญรุ่งเรือง, ไดรั้บประทานอาหารร่วมกบัมิตรสหาย, || 4 || 
ไดบ้ริจาคทานดว้ยอาหารท่ีมีราคาแพงอยูเ่ป็นนิตย,์ ไดป้ฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทาน

, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบัดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, || 5 || 
กิจการการคา้ไดรั้บผลก าไรเพิ่มขึ้น, ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้, ไดอ้อกเดินทางไปยงัทิศประจิม 

(ทิศตะวนัตก) และไดรั้บพาหนะและเส้ือผา้ || 6 || 
หากพระศุกร์สถิตร่วมกับศุภเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจัยจากลัคนา, สถิตอยู่ใน          

นวางศ์มิตร, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนลาภะท่ีมีต าแหน่งอุจจ์ หรือสถิตร่วมกบัพระเคราะห์โยคการกะ      
|| 7 || 

พึงได้รับราชบัลลังก์, มีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา, มีความ
เจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน และภรรยาและบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง || 8 || 

หากพระศุกร์สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ, สถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือ  
มีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ พึงมีภยัจากโจรผูร้้ายหรือฝีแผล, เป็นผูท่ี้มีความทุกขท์รมานอยู่เสมอ,   
|| 9 || 

เป็นปฏิปักษ์กบัผูท่ี้อยู่ในราชส านัก, ญาติพี่น้องอนัเป็นท่ีรักไดรั้บความพินาศ, ภรรยา
และบุตรมีความทุกขท์รมาน และเป็นผูท่ี้มีความทุกขท์รมานอยูเ่สมอ || 10 || 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงถึงแก่ความตาย ทั้งน้ี พึงสวดภาวนาต่อ
พระแม่ทุรคา และบริจาคทานดว้ยโคนม || 11 || 
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(อันตรทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตย์เป็นอันตรทศาของพระศุกร์ หาก (พระอาทิตย์) สถิตอยู่ในราศีอ่ืน

นอกจากศุภราศี พึงมีความทุกข์ร้อน, ขดัแยง้กบัเหล่าราชนัทั้งหลาย และมีการทะเลาะเบาะแวง้กบั
ทายาท || 12 || 

หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยูใ่นมิตรราศี, เรือนเกนทระหรือตรีโกณ
(จากลคันา) หรือสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ ตรีโกณ ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะจากเจา้ทศา || 13 || 

ในการเสวยแทรกทศาน้ี พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, มีพร้อมด้วยราชบลัลงัก์ ภรรยา 
และทรัพย,์ มีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่งอนัเน่ืองมาจากพระราชาของตน, ไดพ้บปะสมาคมกบัญาติ
พี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก, || 14 || 

บิดามารดามีความสุข, มีความสุขจากการได้พบปะพี่น้อง, มี เกียรติยศช่ือเสียง,                   
มีความสุขและมีโชค และไดรั้บบุตร || 15 || 

หากพระอาทิตยส์ถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยู่
ในวรรคของบาปเคราะห์ พึงมีความร้อนกาย, ทุกขร์ะทมใจ, || 16 || 

ไดรั้บความทุกขย์ากอนัเน่ืองมาจากญาติพี่นอ้งของตน, ไดบ้ริโภคอาหารเลิศรสอยูเ่ป็น
นิตย,์ บิดาไดรั้บความทุกขท์รมาน, สูญเสียญาติพี่นอ้ง, เกิดการทะเลาะวิวาทในราชส านกั, || 17 || 

เป็นฝีแผล หรือไดรั้บอนัตรายจากงู, มีภยัอนัตรายเกิดขึ้นในบา้นเรือนของตน, บงัเกิด
โรคภยัต่าง ๆ นานา และสูญเสียบา้นเรือนและเรือกสวนไร่นา || 18 || 

หากเป็นเจา้เรือนปัตนิ จะเป็นพระเคราะห์ท่ีสร้างความเสียหาย ทั้งน้ี ในการขจดัโทษ
ภยันั้น พึงกระท าใหพ้ระอาทิตยท์รงพึงพอพระทยั || 19 || 
 

(อันตรทศาจันทร์) 
เม่ือพระจนัทร์เป็นอนัตรทศาของพระศุกร์ หากพระจนัทร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, 

ตรีโกณ, ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะ, || 20 || 
สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์, จนัทร์เพ็ญ หรือสถิตร่วมกบัเจา้เรือนกมัมะ ในการเสวยแทรก

ทศาน้ี พึงมีความสุขจากพาหนะ, มีความสุขจากการบงัเกิดลาภผลภายในบา้นเรือน, || 21 || 
มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่ดุจคชสารดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, ไดป้ระกอบพิธี

สนานท่ีมหานที (แม่น ้าคงคา), ไดบู้ชาเทพเจา้และพราหมณ์, || 22 || 
มีโอกาสได้รับฟังเพลงท่ีบรรเลงด้วยเคร่ืองดนตรี, ได้พบเจอกับผูมี้ปัญญา, ได้รับ

เคร่ืองประดบัอนังดงาม, มีแม่โคและแม่กระบือเพิ่มมากขึ้น, กิจการการคา้ขายมีผลก าไรเพิ่มมากขึ้น 
|| 23 || 
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ทั้งยงัมีอาหาร เส้ือผา้ และความสุขสบาย และไดรั้บประทานอาหารร่วมกบัญาติพี่นอ้ง 
หากมีต าแหน่งนิจ, เข้าสู่ จุดอัสตะ, สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ                 

(จากลคันา), || 24 || 
หรือสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา ในการเสวยแทรกทศาน้ี    

พึงสูญเสียทรัพยสิ์น, บงัเกิดความยุง่ยากล าบาก, มีมหนัตภยัอนัร้ายแรง, || 25 || 
ร่างกายเหน่ือยลา้, มีความทุกข์ร้อนใจ, มีการทะเลาะวิวาทภายในราชส านัก, ไดอ้อก

เดินทางไปยงัต่างประเทศ, เกิดผลจากการเดินทางไปยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ, || 26 || 
ภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน และพลดัพรากจากญาติพี่นอ้งของตน 
หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพสหชัชะจากเจา้ทศา || 27 || 
พึงได้เป็นเจา้ผูป้กครองประเทศชาติบ้านเมืองอย่างฉับพลันเน่ืองจากพระราชาทรง

โปรดปราน, มีความชาญฉลาด, มีความสุข, มีเกียรติ, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, || 28 || 
ไดส้ร้างบ่อน ้า สวนอุทยาน และสระน ้าเป็นตน้ และไดรั้บทรัพย ์
ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีความสุขสบายกาย ส่วนในช่วงปลายทศานั้น        

พึงมีความทุกขท์รมานเป็นอยา่งยิง่ || 29 || 
 

(อันตรทศาอังคาร) 
เม่ือพระองัคารเป็นอนัตรทศาของพระศุกร์ หากพระองัคารสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ

หรือตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตอยูใ่นภพลาภะ, มีก าลงั, || 30 || 
หากสถิตร่วมกับเจ้าเรือนลัคนา หรือสถิตร่วมกับเจ้าเรือนกัมมะหรือเจ้าเรือนศุภะ       

เม่ือเสวยแทรกทศาน้ีเช่ือกนัวา่ยอ่มมีความรุ่งเรืองแห่งราชโยค || 31 || 
พึงมีความสุขจากการไดรั้บเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั หรือท่ีดินสมตามความปรารถนา 

หากสถิตอยูใ่นภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือจากลคันา || 32 || 
บิดามารดาพึงมีภยัจากการถูกโรคศีตชวรเบียดเบียนเป็นตน้, มีโรคภยัมากมายอนัไดแ้ก่

โรคชวร, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, มีความทุกขร์ะทมใจ, || 33 || 
สูญเสียญาติพี่นอ้งของตนเอง, มีการทะเลาะวิวาทกบัเหล่าราชนั, เป็นปฏิปักษก์บัผูท่ี้อยู่

ภายในราชส านัก และทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธัญญาหารไดรั้บความพินาศเป็นจ านวนมาก      
|| 34 || 

อีกทั้งผลก าไรจากการคา้ขายยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ และจะสูญเสียแผน่ดิน 
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หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ ร่างกายจะได้รับความเจ็บปวดทรมาน         
|| 35 ||  

ในการขจดัโทษภยันั้น พึงกระท าการสะเดาะเคราะห์อยา่งเหมาะสม 
 

(อันตรทศาราหู) 
เม่ือพระราหูเป็นอันตรทศาของพระศุกร์ หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, 

ตรีโกณ, ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ์, มีมุมสัมพันธ์กับศุภเคราะห์ หรือสถิตร่วมกับพระเคราะห์       
โยคการกะ || 36 || 

ในการเสวยแทรกทศาน้ี พึงมีความสุขอย่างมากมาย, ได้รับทรัพย์สินเงินทองและ      
พืชพันธุ์ธัญญาหาร, ได้รับประทานอาหารโดยมีญาติพี่น้องอันเป็นท่ีรักอยู่รายล้อมอยู่ภายใน
บา้นเรือน, || 37 || 

หากออกเดินจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน และไดรั้บปศุสัตวห์รือเรือกสวน
ไร่นา 

หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนอุปจยัจากลคันา ในการเสวยแทรกทศาน้ีพึงมอบความสุข
ให,้ || 38 || 

ศตัรูถึงแก่ความพินาศ, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่ และมีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปราน
ของพระราชา ซ่ึงพึงเกิดขึ้นในช่วงการเร่ิมเสวยแทรกทศาเป็นระยะเวลา 5 เดือน 

ส่วนในช่วงปลายทศานั้นพึงเป็นโรคอชีรณะ และโรคชวร || 39 || 
ทั้งยงัจะมีอุปสรรคในหนา้ท่ีการงาน, มีความทุกขร์ะทมใจจากการออกเดินทางสัญจร 

นอกจากน้ียงัมีบรมสุขและมีความสุขสวสัด์ิดุจเป็นพระราชา, || 40 || 
ไดอ้อกเดินทางมุ่งไปยงัทิศหรดี (ทิศตะวนัตกเฉียงใต)้, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, หากออก

เดินทางจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน, ไดก้ลบัมายงัประเทศของตนอีกคร้ัง, || 41 || 
ได้อุปการะช่วยเหลือพราหมณ์ทั้งหลาย และได้ผลจากการออกเดินทางไปยงัท่าน ้ า

ศกัด์ิสิทธ์ิ 
หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 42 || 
บิดามารดาจะได้รับผลกรรมอันเลวร้าย และเป็นปฏิปักษ์กับผูค้นในรูปแบบต่าง ๆ     

ทุกหนทุกแห่ง || 43 || 
หากสถิตอยู่ในภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ พึงแสดงถึงความเกียจคร้านของร่างกาย ทั้งน้ี 

ในการขจดัโทษภยันั้นพึงสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ || 44 || 
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(อันตรทศาพฤหัสบดี) 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นอันตรทศาของพระศุกร์ หากพระพฤหัสบดีมีต าแหน่งอุจจ์, 

เกษตร, สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, สถิตอยูใ่นศุภราศี, ภพศุภะ หรือภพปุตตะจากเจา้ทศา || 45 || 
พึงได้รับทรัพย์สินเงินทองจากเมืองนัษฏราชยะ (หรือราชอาณาจักรท่ีล่มสลาย),           

มีพร้อมดว้ยทรัพยแ์ละเส้ือผา้ท่ีพึงปรารถนา, ไดรั้บเกียรติ ทรัพยสิ์นเงินทอง และพืชพนัธุ์ธญัญาหาร
จากมิตรสหายและพระราชา, || 46 || 

ไดรั้บเกียรติยศและช่ือเสียงจากพระราชา, มีความสุขเน่ืองจากมา้และเสล่ียงคานหาม,       
ไดพ้บปะสมาคมกบัผูมี้ความรู้หรือพระราชา, มีความทุ่มเทในการศึกษาศาสตร์ความรู้, || 47 || 

มีความยินดีในการก าเนิดของบุตร, ไดพ้บปะสมาคมกับญาติพี่น้องอนัเป็นท่ีรัก และ
บิดา มารดา บุตร ตลอดจนพี่นอ้งพึงมีความสุข || 48 || 

หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพอริ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา พึงมีความทุกข์
ร้อนเพราะพระราชาหรือโจรผูร้้าย, มีความทุกขท์รมานกาย, || 49 || 

ตนเองเจ็บป่วย ญาติพี่น้องประสบความทุกข์ยาก, มีความทุกข์ระทมใจเพราะการ
ทะเลาะวิวาท, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, ได้ไปต่างบ้านต่างเมือง และจะ เกิดโรคภัยไขเ้จ็บต่าง ๆ นานา         
|| 50 || 

หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ จะมีความทุกข์ทรมานกาย ทั้งน้ี ในการ
ขจดัโทษภยันั้น พึงสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ || 51 || 

 
(อันตรทศาเสาร์) 
เม่ือพระเสาร์เป็นอันตรทศาของพระศุกร์ หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ์, บรมอุจจ์, 

เกษตร, สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, นวางศอุ์จจ ์หรือนวางศเ์กษตร || 52 || 
ในการเสวยแทรกทศาน้ี พึงมีความสุขสบายเป็นอย่างมาก, ไดพ้บปะญาติพี่นอ้งอนัเป็น

ท่ีรัก, มีเกียรติในราชส านกั, บุตรสาวถือก าเนิด, มีความเป็นศุภมงคล, || 53 || 
ไดรั้บผลแห่งการไปแสวงบุญท่ีท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ, ได้บุญกุศลจากการบริจาคทานและ

ปฏิบติัธรรม และมีสถานะอนัสูงส่งโดยพระพรจากพระราชา 
หากมีต าแหน่งนิจ พึงท านายถึงความทุกขย์ากล าบาก, || 54 || 
ร่างกายมีความเกียจคร้าน และทรัพยสิ์นท่ีหามาไดเ้กิดความพินาศเสียหายเป็นจ านวน

มาก 
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หากพระเสาร์สถิตอยูใ่นภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือจากลคันา || 55 || 
ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา บิดามารดาพึงมีความทุกข์ทรมานกาย, ภรรยาและ

บุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน, ไดอ้อกเดินทางอยูบ่่อย ๆ, || 56 || 
ผลก าไรจากการคา้ขายไม่เป็นไปตามปรารถนา และแม่โคแม่กระบือไดรั้บความพินาศ

ยอ่ยยบั 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะไดรั้บความเจ็บปวดทรมานกาย || 57 || 
ในการขจดัโทษภยันั้น พึงประกอบพิธีติลโหมเป็นตน้ 

 
(อันตรทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นอนัตรทศาของพระศุกร์ หากพระพุธสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, 

ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ ์หรือเกษตร พึงมีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา, || 58 || 
มีความสุขสวสัด์ิ, ไดรั้บบุตร, ไดรั้บทรัพยด์ว้ยหนทางท่ีชอบธรรม, ไดรั้บฟังธรรมจาก

คมัภีร์ปุราณะ, ไดพ้บปะกบัคนรัก, || 59 || 
ในบา้นเรือนเต็มไปดว้ยญาติพี่น้องอนัเป็นท่ีรัก, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, มีความสุขสบาย

เป็นอยา่งมากอนัเน่ืองมาจากพระราชาของตน และไดบ้ริโภคอาหารอนัเลิศรสเป็นนิตย ์|| 60 || 
หากไร้ก าลังอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา, มีมุมสัมพันธ์ กับ        

บาปเคราะห์หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ สัตวส่ี์เทา้พึงไดรั้บความพินาศ, || 61 || 
ไดไ้ปอาศยัอยู่ในบา้นเรือนของผูอ่ื้น, เกิดความวา้วุ่นใจ และพึงสูญเสียทรัพยสิ์นเงิน

ทองจากการคา้ขายอยูเ่สมอเป็นแน่ || 62 || 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ ในช่วงเร่ิมต้นการเสวยแทรกทศานั้ นจะกล่าวถึงความเป็น              

ศุภมงคล ในช่วงกลางทศาจะมีความสุขพอประมาณ ส่วนในช่วงปลายทศาจะมีความทุกข์
ยากล าบาก และเป็นโรคศีตชวร หรือวาตชวร เป็นตน้ || 63 || 

ดว้ยบาปโทษแห่งเจา้เรือนปัตนิ (หากพระพุธเป็นเจา้เรือนปัตนิ) ร่างกายจะมีความทุกข์
ทรมาน ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยันั้น พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม || 64 || 
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(อันตรทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นอนัตรทศาของพระศุกร์ หากพระเกตุมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สัมพนัธ์

กบัพระเคราะห์โยคการกะ หรือเตม็เป่ียมไปดว้ยก าลงัแห่งสถานพละ131 || 65 || 
ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศายอ่มกล่าวถึงแต่ความเป็นศุภมงคล, ไดบ้ริโภคอาหาร

อนัเลิศรสเป็นนิตย,์ กิจการการคา้มีผลก าไรเพิ่มขึ้น, มีแม่โค แม่กระบือเพิ่มมากขึ้น, || 66 || 
มีทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหารเพิ่มขึ้นมากมาย และมีชยัชนะในการท าศึกสงคราม 
ในช่วงปลายของการเสวยแทรกทศาพึงมีความสุข ส่วนในช่วงกลางทศานั้นพึงระลึก

ไวว้า่มีผลเป็นกลาง ๆ || 67 || 
ในช่วงก่ึงกลางการเสวยแทรกทศาจะมีความทุกข์ทรมานยิ่งนัก หลังจากนั้นจึงพึง       

ไร้โรคภยัไขเ้จ็บ 
หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยูใ่นภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา || 68 || 
พึงมีความทุกข์ร้อนเพราะโจรผูร้้าย งู หรือฝีแผล, สถิตปัญญาเส่ือมถอยลง, มีมหนัตภยั

อนัร้ายแรง, มีอาการปวดศีรษะ, มีความทุกขร้์อนใจ, มีการทะเลาะวิวาทโดยปราศจากเหตุผล, || 69 || 
เป็นโรคประเมหะเป็นตน้, ทรัพยสิ์นไดรั้บความพินาศเสียหายในวิถีทางต่าง ๆ นานา, 

ทะเลาะเบาะแวง้กบัภรรยาหรือบุตร, ไดอ้อกเดินทาง และการงานเสียหาย || 70 || 
หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะมีความทุกขท์รมานกาย ทั้งน้ี พึงบริจาค

ทานดว้ยแพะ และสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เหล่านั้น || 71 || 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131สถานพละ (สฺถานพล) คือ ก าลงัของพระเคราะห์ท่ีไดจ้ากต าแหน่งท่ีสถิตของพระเคราะห์ 

อนัไดแ้ก่ มีต าแหน่งอุจจ,์ นิจ, มูลตรีโกณ, เกษตร, อธิมิตรราศี, มิตรราศี, ราศีกลาง, ราศีอธิศตัรู, ราศีศตัรู;  
การสถิตอยู่ในราศีคู่  หรือราศีคี่; สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ เป็นต้น; และลูกเทรษกาณะ (หรือตรียางศ์)          
ท่ีพระเคราะห์สถิตอยู ่ซ่ึงแต่ละต าแหน่งก็จะมีการให้ค่าก าลงัท่ีแตกต่างกนัไป ดู Pārāśara, Bṛhatpārāśara-

Horāśāstram, 154-155. 
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อัธยายะที่ 62 
ผลของปรัตยันตรทศา 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
จ านวนวนั (ในการเสวยแทรก) ของอันตรทศาใด ๆ คูณด้วยอายุทศาของตนเอง 

จากนั้ นให้หารด้วย 120 ผลลัพธ์ ท่ีได้คือจ านวนวนั (ในการเสวยแทรก) ของปรัตยนัตรทศา 
(ปฺรตฺยนฺตรฺทศา) || 1 || 
 

(ปรัตยันตรทศาในอันตรทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นวิทศา (ปรัตยนัตรทศา) ของตนเอง พึงมีความวุน่วายใจ, เสียทรัพย,์ 

ภรรยาเจ็บป่วย, เกิดความเจ็บปวดท่ีศีรษะ และทะเลาะวิวาทกบัพราหมณ์ || 2 || 
เม่ือพระจันทร์เป็นปรัตยันตรทศาในอันตรทศาอาทิตย์ พึ งมีความวุ่นวายใจ,                     

มีการทะเลาะวิวาท, สูญเสียทรัพยสิ์น, มีความทุกขร์ะทมใจ และสูญเสียแกว้มณีหรือไข่มุก || 3 || 
ผลของวิทศาอังคาร คือ พึงมีภัยจากพระราชา, ได้รับอันตรายจากศัสตราวุ ธ ,                  

ถูกพนัธนาการ, มีความทุกขย์ากล าบากเป็นอยา่งมาก และไดรั้บบาดเจ็บจากศตัรูหรือไฟ || 4 || 
ผลของวิทศาราหู คือ พึงเป็นโรคอนัมีเสมหะสมุฏฐานเป็นเหตุ (เศฺลษฺมวฺยาธิ), มีภยัจาก

ศตัรู, ทรัพยสิ์นเสียหาย, มีมหนัตภยัอนัร้ายแรง, สูญส้ินพระราชอ านาจ และมีความหวาดวิตก || 5 || 
ผลของวิทศาพฤหัสบดี คือ ศัตรูพึ งได้รับความพินาศ, ได้รับชัยชนะ, มีความ

เจริญรุ่งเรือง, ไดรั้บเส้ือผา้ หรือเคร่ืองประดบัทองค า และไดรั้บมา้และยวดยานพาหนะ || 6 || 
เม่ือพระเสาร์เป็นวิทศา ผลคือ ทรัพยสิ์นพึงเกิดความเสียหาย, ปศุสัตวไ์ดรั้บความทุกข์

ทรมาน, เกิดความวุ่นวายใจเป็นอย่างยิ่ง, เจ็บป่วยอย่างรุนแรง และบงัเกิดความไม่เป็นศุภมงคลทั้ง
ปวงอยูเ่สมอ || 7 || 

เม่ือพระพุธเป็นวิทศา ผลคือ จะได้รับวิทยาความรู้, ได้พบปะสมาคมกับญาติพี่น้อง, 
ได้รับอาหารอนัโอชารส, ได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง, ได้รับพระธรรม และไดรั้บการเคารพบูชาจาก
พระราชา || 8 || 

ผลของวิทศาเกตุ คือ พึงมีภยัถึงแก่ชีวิต, เกิดความเสียหายขึ้นเป็นอย่างมากมาย, มีภยั
จากพระราชา, มีการทะเลาะวิวาทกบัศตัรู และมีการโตเ้ถียงอยา่งรุนแรง || 9 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นวิทศา ช่วงวนัทั้งหลาย (ท่ีเสวยแทรกทศา) พึงมีผลเป็นกลาง ๆ, มีลาภ
ผลเพียงนอ้ยนิด และมีความสุขเพียงเลก็นอ้ย || 10 || 
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(ปรัตยันตรทศาในอันตรทศาจันทร์) 
เม่ือเป็นพระจันทร์ ผลของวิทศาน้ี คือ พึงได้รับท่ีดิน อาหาร และทรัพย์สมบัติ,            

ไดรั้บการเคารพบูชาจากพระราชา, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, ไดรั้บลาภผลอย่างมากมาย, ไดเ้สพสม
กบัสตรีมากหนา้หลายตา || 11 || 

ผลของวิทศาองัคารในอนัตรทศาจนัทร์ คือ พึงมีปัญญาเพิ่มพูนขึ้น, ไดรั้บการเคารพ
บูชาเป็นอยา่งมาก, มีความสุขเพราะญาติพี่นอ้งทั้งหลายอยู่พร้อมหนา้กนั, ไดรั้บทรัพย ์และพึงมีภยั
จากศตัรู || 12 || 

ผลของวิทศาราหู คือ พึงได้รับความเจริญรุ่งเรือง, ได้รับทรัพย์สินเงินทองจาก
พระราชา และหาก (พระราหู) สถิตอยู่กบัเหล่าบาปเคราะห์พึงท าให้ถึงแก่ความตายอย่างกะทนัหัน  
|| 13 || 

ผลของวิทศาพฤหัสบดี คือ พึงไดรั้บเส้ือผา้, มีความเจริญรุ่งโรจน์, ไดรั้บพรหมญาณ132 
(พฺรหฺมชฺ าน) จากครูบาอาจารยท่ี์ดี และไดรั้บราชบลัลงักแ์ละเคร่ืองประดบั || 14 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นวิทศา ผลคือ ในวนัท่ีท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆฝนพึงมีความเจ็บป่วย  
เป็นอย่างมากอันเน่ืองมาจากวาตะ-ปิตตะสมุฏฐานโดยเฉพาะ, ทรัพย์สินเงินทองและพืชพันธุ์
ธญัญาหารเกิดความเสียหาย และเส่ือมยศ || 15 || 

ผลของวิทศาพุธ คือ พึงมีการก าเนิดของบุตร, ได้รับมา้, ไดรั้บวิทยาความรู้, ได้ขึ้นสู่
ต าแหน่งอนัสูงส่ง และไดรั้บเส้ือผา้สีขาวบริสุทธ์ิ และไดรั้บอาหาร || 16 || 

ผลของวิทศาเกตุ คือ พึงไดสู้้รบกบัพราหมณ์, ถึงแก่ความตายอย่างกะทนัหัน, สูญเสีย
ความสุข และมีความทุกขท์รมานเกิดขึ้นอยูเ่สมอ || 17 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นวิทศา ผลคือ พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, มีความสุขสบายเป็นอยา่งยิง่, 
มีการก าเนิดของบุตรสาว, ไดบ้ริโภคอาหารท่ีดี และเป็นท่ีรักไปทัว่ทั้งโลกา || 18 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นวิทศา ผลคือ พึงไดรั้บอาหาร, ไดรั้บเส้ือผา้, ศตัรูไดรั้บความพินาศ
ยอ่ยยบั, มีความสุข และไดรั้บชยัชนะอยูเ่สมอ || 19 || 
 
 
 
 
 

 
132พรหมญาณ คือ ความรู้เก่ียวกับพรหมันซ่ึงปรากฏอยู่ในคัมภี ร์เวทานตะทั้ งหลาย                  

ดู Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 738. 
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(ปรัตยันตรทศาในอันตรทศาอังคาร) 
ในอนัตรทศาอังคาร เม่ือพระองัคารเป็นวิทศา พึงมีภยัจากศัตรู, มีการทะเลาะวิวาท

อยา่งดุเดือด, เป็นโรครักตสราวะ และมีภยัถึงแก่ความตาย || 20 || 
ผลของวิทศาราหู คือ พึงถูกพนัธนาการ, สูญส้ินพระราชอ านาจ, ทรัพยสิ์นเสียหาย,    

ไดบ้ริโภคอาหารชั้นเลว, มีการทะเลาะวิวาท และมีภยัจากศตัรูอยูเ่ป็นนิตย ์|| 21 || 
ผลของวิทศาพฤหัสบดี คือ พึงมีสติปัญญาเส่ือมถอย, มีความทุกข์, มีความเดือดร้อน,    

มีการทะเลาะวิวาท และความคิดอ่านทั้งปวงพึงไม่บงัเกิดผล || 22 || 
เม่ือพระเสาร์เป็นวิทศา ผลคือ เจ้านายพึงเกิดความย่อยยบั, มีความทุกข์ทรมาน, 

ทรัพย์สินเสียหาย, มีมหันตภัยอันร้ายแรง, เกิดความส้ินหวงั, มีการทะเลาะวิวาท และมีความ     
หวาดวิตก || 23 || 

เม่ือพระพุธเป็นวิทศา สติปัญญาพึงถดถอยลงเป็นอย่างมาก, ทรัพย์สินเสียหาย,                  
มีโรคชวรเกิดขึ้นในร่างกาย, เส้ือผา้ อาหาร และมิตรสหายไดรั้บความเสียหายยอ่ยยบั || 24 || 

ผลของวิทศาเกตุ คือ พึงมีความเกียจคร้าน, ปวดศีรษะ, เป็นโรคท่ีเกิดจากบาปกรรม133, 
มีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั, มีภยัจากพระราชา และถูกศตัรูท าร้าย || 25 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นวิทศา ผลคือ พึงมีความทุกขย์ากล าบากอนัเน่ืองมาจากคนในวรรณะ
จณัฑาล, มีความหวาดวิตก, มีภัยจากพระราชาหรือจากศัตราวุธ, เป็นโรคอติสาร และมีอาการ
คล่ืนไส้อาเจียน || 26 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นวิทศา พึงได้รับท่ีดิน, ได้รับทรัพย,์ มีความปรีติยินดี, ได้พบปะ
สมาคมกบัมิตรสหาย และมีความสุขอยูเ่สมอ || 27 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นวิทศา พึงมีลาภผลในทางทิศทกัษิณ (ทิศใต)้, พึงได้รับเส้ือผา้สีขาว 
หรือเคร่ืองประดบัอนังดงาม และประสบความส าเร็จในการงานทั้งปวง || 28 || 
 

(ปรัตยันตรทศาในอันตรทศาราหู) 
ในอนัตรทศาราหู เม่ือพระราหูเป็นปรัตยนัตรทศา ผลคือ พึงถูกพนัธนาการ, มีโรคภยั

ไขเ้จ็บมากมาย, ถูกท าร้ายอยา่งหนกั และมีภยัจากมิตรสหาย || 29 || 
เม่ือ (เสวยแทรก) มาถึงปรัตยนัตรทศาพฤหัสบดี มนุษยพ์ึงไดรั้บความเคารพนับถือ   

ทัว่ทุกหนแห่ง, ไดรั้บชา้ง มา้ และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง || 30 || 

 
133จากศัพท์ “ปาปโรค” ซ่ึงในพจนานุกรมของเซอร์โมเนียร์ โมเนียร์-วิลเลียมส์ ได้ให้

ความหมายเพิ่มเติมไวว้า่หมายถึง ไขท้รพิษหรือฝีดาษ และริดสีดวงทวาร ไดอี้กดว้ย ดู Ibid., 618. 
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เม่ือพระเสาร์เป็นวิทศา ผลคือ จะถูกพันธนาการอย่างโหดเห้ียม, สูญเสียความสุข,      
มีมหนัตภยัร้ายแรง และถูกเบียดเบียนดว้ยโรคอนัมีเหตุจากวาตะสมุฏฐานอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนั || 31 || 

เม่ือพระพุธเป็นวิทศา ผลคือ พึงไดรั้บลาภผลหลากหลายรูปแบบจากการร่วมสมาคม
กบัสตรีเป็นการเฉพาะอยูเ่สมอ และประสบความส าเร็จจากการเดินทางไปยงัต่างประเทศ || 32 || 

ผลของวิทศาเกตุ คือ พึงมีสติปัญญาเส่ือมถอยลง, มีภยัอนัตราย, มีอุปสรรคขดัขวาง, 
ทรัพยสิ์นเสียหาย, มีมหันตภัยร้ายแรง ทั้งยงัเกิดการทะเลาะวิวาทและมีความวุ่นวายใจอยู่เสมอ         
|| 33 || 

ผลของวิทศาศุกร์ คือ พึงมีภยัเพราะเหล่าโยคินี, เกิดความเสียหายขึ้นกบัมา้, ไดบ้ริโภค
อาหารชั้นเลว, ภรรยาไดรั้บความยอ่ยยบั และมีความทุกโศกท่ีเกิดจากครอบครัว || 34 || 

ผลของวิทศาอาทิตย ์คือ พึงเป็นโรคชวร, มีมหันตภยัร้ายแรง, บุตรหลานมีความทุกข ์  
ทรมาน, ถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั และเกิดความประมาทผิดพลาด || 35 || 

ผลของวิทศาจนัทร์ คือ พึงมีความวุ่นวายใจและมีการทะเลาะวิวาท, มีความวิตกกงัวล, 
เส่ือมเกียรติ, มีมหนัตภยัร้ายแรง และบิดามีร่างกายพิกลพิการ || 36 || 

ผลของวิทศาอังคาร คือ พึงถูกโรคฝีคัณฑสูตรเบียดเบียน (ภคนฺทร) 134, ถูกโรค           
รักตปิตตะเบียดเบียน, ทรัพยสิ์นเสียหาย และเกิดความวุน่วายใจเป็นอยา่งมาก || 37 || 
 

(ปรัตยันตรทศาในอันตรทศาพฤหัสบดี) 
ในอนัตรทศาพฤหัสบดี เม่ือเป็นปรัตยนัตรทศาพฤหัสบดี พึงได้รับทองค า, พืชพนัธุ์

ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์, มีความเจริญรุ่งเรือง และบงัเกิดแต่ผลท่ีดี || 38 || 
เม่ือพระเสาร์เป็นวิทศา ผลคือ พึงไดรั้บโค ท่ีดิน และทองค า, มีความสุขอยู่เสมอ และ  

มีความเกษมส าราญเพราะอาหารและเคร่ืองด่ืม || 39 || 
เม่ือพระพุธเป็นวิทศา ผลคือ พึงไดรั้บวิทยาความรู้, ไดรั้บเส้ือผา้, ไดรั้บญาณความรู้,   

ไดรั้บไข่มุก และไดรั้บมิตรภาพของผองเพื่อนจากการร่วมคบคา้สมาคมกนั || 40 || 

 
134โรคฝีคณัฑสูตร (ภคนฺทร) นั้นจะมีอาการปวดต่อเน่ืองบริเวณรอบทวารหนกั และพบกอ้น

บวม แดง ร้อน และกดเจ็บ ทั้งน้ีอาจมีไขร่้วมดว้ย นอกจากน้ียงัมีหนองไหลเร้ือรัง ร่วมกบัมีอาคารคนัและ
ปวดรอบทวารหนัก ซ่ึงโรคน้ีคมัภีร์สุศรุตะ สังหิตา (สุศฺรุต ส หิตา) ได้จ าแนกไวว้่ามีทั้ งส้ิน 5 ประเภท  
ดู อรทยั เนียมสุวรรณ และคณะ, “การส ารวจสมุนไพรรักษาโรคริดสีดวง: กรณีศึกษาหนังสือบุดขาวของ
หมอรุ่ง ชูมณี อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช,” ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 8, 2 (เมษายน-
มิถุนายน 2556): 45.; Bhishagratna, An English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 2, 31. 
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ผลของวิทศาเกตุ คือ พึงเกิดภยัทางน ้ า, ถูกคดโกง, ถูกพนัธนาการ, มีการทะเลาะวิวาท 
และมีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนัท่ีน่ากลวัยิง่ || 41 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นวิทศา มนุษยจ์ะได้รับทรัพย์และวิทยาความรู้นานา, ได้รับทองค า 
เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั และมีความเกษมสุข ความยนิดี || 42 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นวิทศา มนุษยจ์ะไดรั้บลาภผลจากพระราชา จากมิตร หรือจากบิดา
มารดา และไดรั้บการเคารพบูชาทัว่ทุกหนแห่ง || 43 || 

เม่ือพระจันทร์เป็นปรัตยนัตรทศา พึงหลุดพน้จากความทุกข์ทั้ งปวง, ได้รับไข่มุก, 
ไดรั้บมา้ และการงานทั้งปวงยอ่มจะประสบความส าเร็จอยา่งแน่นอน || 44 || 

ผลของวิทศาอังคาร คือ พึงมีภัยจากศัสตราวุธ, เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน                 
ท่ีทวารหนัก, มีความเจ็บป่วยอันเกิดจากธาตุไฟหย่อน (วหฺนิมานฺทฺย) 135, เป็นโรคอชีรณะ และ           
มีความทุกขท์รมานแสนสาหสัเน่ืองจากศตัรู || 45 || 

 
135ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีทั้งส้ิน 4 ประการ ได้แก่ 1. สันตปัปัคคี คือ ไฟส าหรับอุ่นกาย       

ท าให้ตัวอุ่นเป็นปรกติ 2. ปริทัยหัคคี คือ ไฟส าหรับร้อนระส ่ าระสาย ท าให้ต้องอาบน ้ าและพัดวี                  
3. ชิรณัคคี  คือ ไฟส าหรับเผาให้แก่คร ่ าคร่า ท าให้ ร่างกายเห่ียวแห้งทรุดโทรม และทุพพลภาพ                    
และ 4. ปริฌามคัคี คือ ไฟส าหรับย่อยอาหาร ท าให้อาหารท่ีถูกกลืนเขา้คอแหลกละเอียดไป ทั้งน้ี เม่ือธาตุ
ใดหย่อน ธาตุนั้นจะท าหน้าท่ีได้น้อยลงกว่าปรกติ ซ่ึงความเจ็บป่วยอันเน่ืองจากธาตุเสียสมดุลไปนั้น 
(ก าเริบ, หย่อน และพิการ) จะท าให้มีปัญหาทางสุขภาพดว้ยอาหารท่ีแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัธาตุท่ีเสีย
สมดุลไปนั้น โดยหากเป็นธาตุไฟจะแสดงอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากขบวนการเผาผลาญพลงังานใน
ร่างกาย ซ่ึงมีส่ิงท่ีควบคุมความเจ็บป่วยของธาตุไฟอยู่ 3 ประการ คือ 1. พทัธปิตตะ (ดีในฝัก) หมายถึง 
กระบวนการผลิตน ้าดีของตบั โรคท่ีเกิดมกัเก่ียวกบัระบบน ้าดี ภายในถุงน ้าดี ท่อน ้าดีอุดตนั ภาวการณ์ผลิต
น ้ าดีของตับผิดปรกติ ตับอักเสบ เกิดอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เกิดน ้ าดีอักเสบ เป็นน่ิง เป็นต้น                    
2. อพทัธปิตตะ (ดีนอกฝัก) หมายถึง กระบวนการย่อยอาหาร โดยน ้ าดี หรือน ้ าดีในล าไส้ ระบบการย่อย
อาหาร มีอาการจุกเสียด ทอ้งอืดทอ้เฟ้อ อาหารไม่ยอ่ย เป็นดีซ่าน เหลืองทั้งตวั ถ่ายเป็นสีเขียว เป็นตน้ และ 
3. ก าเดา หมายถึง ความร้อยท่ีเกิดจากกระบวนการเผาผลาญ การท างานของร่างกาย โรคท่ีเกิดมกัมีอาหาร
ตวัร้อน เป็นไข ร้อนใน ติดเช้ือ อกัเสบ เป็นตน้ ทั้งน้ี พจนานุกรมของเซอร์โมเนียร์ โมเนียร์-วิลเลียมส์               
ได้ให้ความหมายของค าว่า “อคฺนิมานฺทฺย” ว่าหมายถึง อาการอาหารไม่ย่อย ไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง                    
ดู ประพจน์ เภตรากาศ และ พินิต ชินสร้อย, ตำราสมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อเด็ก
พิการ, 2555), 3.; รุจินันทร์ วิชิวานิเวศน์, การพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 2554), 12, 15.; Monier-Williams, A Sanskrit-English 

Dictionary, 5. 
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ผลของวิทศาราหู คือ พึงมีการทะเลาะวิวาทกบัคนในวรรณะจณัฑาล, มีภยั หรือสูญเสีย
ทรัพยสิ์นเพราะคนเหล่านั้น (คนในวรรณะจณัฑาล), มีความทุกข์ยากล าบาก และมีภยัจากบรรดา
โรคภยัไขเ้จ็บและเหล่าศตัรู || 46 || 
 

(ปรัตยันตรทศาในอันตรทศาเสาร์) 
ในอนัตรทศาเสาร์ เม่ือพระเสาร์เป็นปรัตยนัตรทศา พึงมีความทุกข์ทรมานกาย, มีภยั

จากการทะเลาะวิวาท, มีภยัจากบรรดาคนชั้นต ่า และมีความทุกขต์่าง ๆ นานา || 47 || 
เม่ือพระพุธเป็นวิทศาของพระเสาร์ (อันตรทศาเสาร์) พึงมีสติปัญญาเส่ือมถอยลง,         

มีภยัจากการทะเลาะวิวาท, อาหารและเคร่ืองด่ืมเกิดการเส่ือมสลาย, ทรัพยสิ์นเสียหาย และมีภยัจาก
ศตัรู || 48 || 

เม่ือพระเกตุเป็นวิทศา พึงถูกพนัธนาการอยู่ในบา้นของศตัรู, สูญเสียวรรณะ, มีความ
หิวโหยเป็นอยา่งมาก, มีความวิตกกงัวลในใจ, มีภยัอนัตราย และมีความหวาดกลวั || 49 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นวิทศา ผลคือ พึงประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีคาดหวงัไว,้ ญาติพี่น้อง
ของตนมีความเจริญรุ่งเรือง และไดรั้บลาภผลจากการกระท าของมนุษย ์|| 50 || 

ผลของวิทศาอาทิตย์ คือ ได้เป็นพระราชาผูย้ิ่งใหญ่, ได้เป็นเจ้าผูป้กครอง, มีความ
ขดัแยง้เกิดขึ้นในบา้นเรือนของตน และมีโรคาพยาธิเบียดเบียน อนัมีโรคชวร เป็นตน้ || 51 || 

ผลของวิทศาจนัทร์ คือ พึงมีความรู้มากมาย, มีความอุตสาหพากเพียรเป็นอย่างยิ่ง,           
มีเกียรติยศช่ือเสียงเพียงเลก็นอ้ย, ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย และไดเ้สพสมกบัสตรีมากหนา้หลายตา || 52 || 

เม่ือพระองัคารเป็นวิทศา พึงเส่ือมเสียช่ือเสียง, บุตรถูกท าร้าย, มีภยัจากไฟ, มีภยัจาก
ศตัรู และถูกเบียดเบียนดว้ย (โรคอนัมี) วาตะ-ปิตตะสมุฏฐานเป็นเหตุ || 53 || 

ผลของวิทศาราหู คือ พึงสูญเสียทรัพย์, เส้ือผา้ได้รับความเสียหาย, สูญเสียท่ีดิน,            
มีภยัอนัตราย, ไดอ้อกเดินทางไปยงัต่างประเทศ และพึงถึงแก่ความตาย || 54 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นวิทศา ผลคือ เกิดความแตกแยกในบ้านเรือนเพราะสตรี,             
ไร้ความสามารถในการมองเห็น, เกิดการทะเลาะวิวาท และมีความวุน่วายใจ || 55 || 
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(ปรัตยันตรทศาในอันตรทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นวิทศา ผลคือ พึงมีสติปัญญา, ได้รับวิทยาความรู้, ได้รับเส้ือผ้า,                    

มีความสุขเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บทรัพยสิ์น อนัมีทองค า เป็นตน้ || 56 || 
ผลของวิทศาเกตุ คือ ไดรั้บอาหารอนัแขง็กระดา้ง, เกิดโรคในช่องทอ้ง, เป็นโรคกามละ  

(กามล)136 และเป็นโรครักตปิตตะ || 57 || 
เม่ือพระศุกร์เป็นวิทศา พึงมีลาภผลในทิศอุดร (ทิศเหนือ), สูญเสียสัตวส่ี์เทา้ และเป็นผู ้

มีอ  านาจยิง่ใหญ่ในพระบรมมหาราชวงั || 58 || 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นวิทศาอยู่ในอนัตรทศาพุธ พึงเส่ือมเสียช่ือเสียง, มีโรคภยัไขเ้จ็บ, 

เกิดความทุกขท์รมานกาย และมีความวา้วุน่ใจ || 59 || 
ผลของวิทศาจนัทร์ในอันตรทศาพุธ คือ พึงได้รับภรรยา, ได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง, 

ไดรั้บบุตรสาว, มีทรัพยส์มบติัมากมาย และไดรั้บความสุขสบายอยูเ่สมอ || 60 || 
ผลของวิทศาอังคาร คือ พึงได้รับพระธรรม สติปัญญา และทรัพย์สินเงินทอง,            

เกิดความทุกขร้์อนเพราะโจรผูร้้าย หรือเพราะไฟ, ไดรั้บเส้ือผา้สีแดง และถูกท าร้ายดว้ยอาวุธ || 61 || 
ผลของวิทศาราหู คือ จะเกิดการทะเลาะวิวาทเพราะเหล่าสตรี, เกิดภยัอนัตรายอย่าง

ฉบัพลนั และมีภยัอนัตรายจากพระราชาและศสัตราวุธ || 62 || 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นวิทศา ผลคือ พึ งได้เป็นกษัตริย์ หรือได้เป็นผู ้ปกครอง

ราชอาณาจกัร, ไดรั้บการเคารพบูชาจากพระราชา, มีวิทยาความรู้เพิ่มพูนมากขึ้น และมีความรู้อนั
ประเสริฐ || 63 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นปรัตยันตรทศา พึงถูกเบียดเบียนอย่างรุนแรงด้วย (โรคอันมี)        
วาตะ-ปิตตะสมุฏฐานเป็นเหตุ, ถูกท าร้ายร่างกาย และสูญเสียทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก || 64 || 
 

(ปรัตยันตรทศาในอันตรทศาเกตุ) 
ในอนัตรทศาเกตุ เม่ือพระเกตุเป็นปรัตยนัตรทศา ผลคือ พึงเกิดความวิบติัขึ้นอย่างไม่มี

สาเหตุ, ไดเ้ดินทางไปยงัต่างประเทศ และสูญเสียทรัพยสิ์น || 65 || 
ในอันตรทศาเกตุ เม่ือพระศุกร์เป็นปรัตยนัตรทศา ผลคือ พึงมีภัยจากคนต่างชาติ    

(หรือคนป่าเถ่ือน), สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง, เป็นโรคตา, ปวดศีรษะ และปศุสัตว์ได้รับความ
เสียหาย || 66 || 

 
136กามละ หรือ กามลา คือ อีกช่ือหน่ึงของโรคปาณฑุ (ปาณฺฑุโรค) หรือโรคดีซ่าน ดู 

Bhishagratna, An English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 3, 269. 
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เม่ือพระอาทิตย์เป็นปรัตยนัตรทศา ผลคือ พึงมีความขัดแยง้กับบรรดามิตรสหาย,         
ถึงแก่ความตายอย่างกะทนัหัน, ไดรั้บความพ่ายแพป้ราชยั, สติปัญญาเส่ือมถอย และเกิดการทะเลาะ
วิวาท || 67 || 

ผลของวิทศาจนัทร์ คือ พึงสูญเสียอาหาร, เส่ือมยศ, ทุกขท์รมานกาย, เกิดการเขา้ใจผิด 
และโรคอามวาตะก าเริบ (อามวาต)137 || 68 || 

ผลของวิทศาอังคาร คือ พึงมีความทุกข์ทรมานจากการถูกท าร้ายด้วยศัสตราวุธ,             
มีความทุกข์ทรมานจากการตกจากท่ีสูง, มีความทุกข์ทรมานจากไฟ, มีภัยจากคนชั้นต ่า และ          
เกิดความหวาดกลวัเพราะศตัรู || 69 || 

ผลของวิทศาราหู คือ พึงมีภยัอนัตรายจากเหล่าสตรีผูเ้ป็นท่ีรักทั้งหลาย, มีศตัรู และ      
มีภยัจากคนต ่าทราม || 70 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปรัตยนัตรทศา ทรัพยสิ์นพึงเกิดความเสียหาย, เกิดภัยพิบัติ
ร้ายแรง, เส้ือผา้และมิตรสหายได้รับความฉิบหายย่อยยบั และได้รับความทุกข์ทรมานอยู่เสมอ            
|| 71 || 

ผลของวิทศาเสาร์ คือ แม่โค แม่กระบือพึงถึงแก่ความตาย, มีความทุกข์ทรมานกาย, 
มิตรสหายถึงแก่ความตาย และมีลาภผลเพียงเลก็นอ้ย || 72 || 

ผลของวิทศาพุธ คือ มีสติปัญญาเส่ือมถอยลง, มีความวุ่นวายใจเป็นอย่างยิ่ง,                 
วิทยาความรู้เส่ือมถอยลง, เกิดมหันตภยัร้ายแรง และไม่ประสบความส าเร็จในการงานอยู่เสมอ              
|| 73 || 
 

(ปรัตยันตรทศาในอันตรทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นปรัตยนัตรทศา มนุษยพ์ึงมีความสุขจากม้าขาว เส้ือผา้สีขาว ไข่มุก 

ทองค า และทบัทิม อีกทั้งยงัไดรั้บสตรีท่ีมีรูปโฉมงดงาม || 74 || 
เม่ือพระอาทิตย์เป็นปรัตยนัตรทศา แน่นอนว่า พึงเป็นโรควาตชวร, ปวดศีรษะ,             

มีความทุกข์ทรมานอนัเน่ืองมาจากพระราชา และจากศตัรู อีกทั้งยงัมีลาภผลเพียงเล็กน้อยเป็นแน่       
|| 75 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นปรัตยนัตรทศา ผลคือ พึงมีการก าเนิดของบุตรสาว, ไดรั้บลาภผล
จากพระราชา, ไดรั้บเส้ือผา้และเคร่ืองประดบั และไดเ้ป็นผูมี้อ  านาจเหนือราชอาณาจกัร || 76 || 

 
137โรคอามวาตะ คือ โรคท่ีมีอาการท้องผูก หรือล าไส้บีบตวัอย่างเฉ่ือยชา รวมทั้งมีอาการ

ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ดู Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 146. 
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ในอนัตรทศาศุกร์ เม่ือพระอังคารเป็นปรัตยนัตรทศา ผลคือ พึงเป็นโรครักตปิตตะ,       
มีการทะเลาะวิวาท, ถูกเฆ่ียนตี และมีความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั || 77 || 

ผลของวิทศาราหู คือ จะมีการทะเลาะวิวาทเพราะเหล่าสตรี, เกิดภัยอันตรายอย่าง
ฉบัพลนั และมีความทุกขท์รมานเพราะพระราชาและศตัรู || 78 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปรัตยนัตรทศา ผลคือ พึงมีทรัพยม์ากมาย, ราชอาณาจกัรมีความ
ยิง่ใหญ่, ไดรั้บเส้ือผา้ ไข่มุก เคร่ืองประดบั และไดรั้บชา้ง มา้ และท่ีอยูอ่าศยั || 79 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นปรัตยนัตรทศา แน่นอนว่า พึงได้รับอูฐ, แพะ, อาวุธ (ท่ีเป็นโลหะ),    
เมลด็ถัว่เขียว และเมลด็งา ทั้งยงัไดรั้บความทุกขท์รมานเพียงเลก็นอ้ย || 80 || 

เม่ือพระพุธเป็นปรัตยนัตรทศา ผลคือ พึงได้รับทรัพยสิ์นเงินทองและญาณความรู้    
อย่างมากมาย, ไดเ้ป็นราชาแห่งพระราชาทั้งปวง และไดรั้บทรัพยจ์ากทรัพยท่ี์ผูอ่ื้นน ามาจ าน าหรือ 
ค ้าประกนั || 81 || 

ผลของวิทศาเกตุ คือ จะถึงแก่ความตายโดยกะทันหันอย่างสยดสยองยิ่ง, ได้ออก
เดินทางจากบา้นจากเมืองของตนไปยงัต่างแดน และจะมีลาภผลพอประมาณ || 82 || 
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อัธยายะที่ 63 
ผลของสูกษมทศา 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
จ านวนฆฏี138 (ในการเสวยแทรก) ของปรัตยนัตรทศาคูณด้วยอายุทศาของตนเอง 

จากนั้นหารดว้ย 120 ผลลพัธ์ท่ีได้คือระยะเวลา (ในการเสวยแทรก) ของสูกษมทศา (สูกฺษฺมทศา)        
|| 1 || 
 

(สูกษมทศาในปรัตยันตรทศาอาทิตย์) 
ผลของสูกษมทศาอาทิตย ์คือ มนุษยท์ั้งหลายพึงละทิ้งภูมิล าเนาของตน, ส้ินลมหายใจ, 

สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั และสูญเสียความเคารพนบัถือ || 2 || 
เม่ือพระจนัทร์เป็นสูกษมทศาของพระอาทิตย ์พึงไดส้ักการบูชาเทพเจา้และพราหมณ์, 

ช่ืนชอบในการประกอบนิตยกรรม139 และไดเ้พลิดเพลินอยูก่บัเหล่ามิตรสหาย || 3 || 
เม่ือพระองัคารเป็นสูกษมทศาของพระอาทิตย ์พึงช่ืนชอบในการท าชัว่, มีความทุกข์

ทรมานเพราะศตัรูท่ีฉุนเฉียว และเป็นโรครักตสราวะ || 4 || 
เม่ือพระราหูเป็นสูกษมทศาของพระอาทิตย์ พึงมีภัยจากโจรผู ้ร้าย ไฟ หรือพิษ,               

เกิดความวิบติัและความพ่ายแพใ้นการท าศึกสงคราม และเลิกบริจาคทานและปฏิบติัธรรมเป็นตน้         
|| 5 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นสูกษมทศาของพระอาทิตย ์พึงไดรั้บความเคารพจากพระราชา, 
มีความเหมาะสมท่ีจะได้เป็นพระราชา, ได้รับการเคารพบูชาจากบรรดาข้าทาสคนรับใช้ และ            
มีความสงบสุขอยูภ่ายใตส้ายพระเนตรของพระราชา || 6 || 

 
1381 ฆฏี เท่ากับ 24 นาที ซ่ึง 1 ฆฎีมี 60 ปละ (ปล) ดังนั้ น 1 ปละก็จะเท่ากับ 24 วินาที ดู          

Charak, Essentials of Medical Astrology, 36. 
139นิตยกรรม (นิตยกรฺม) คือ พิธีท่ีพึงกระกอบเป็นกิจวตัร เช่น การประกอบมหายญัทั้ ง 5     

(ปญฺจมหายชฺญ) ได้แก่ พิ ธีสนาน (สนาน), พิ ธีสนธยาวันทนะ (สนฺธฺยาวนฺทน), พิ ธีเทวตารจนะ               
(เทวตารฺจน), พิธีเอาปาสนะ (เอาปาสน) และพิธีอคันิโหตระ (อคฺนิโหตฺร) รวมทั้งการประกอบพิธีอ่ืน ๆ    
ท่ีมีความจ าเป็นในแต่ละวนั เช่นการสวดคายตรีมนัตระ (คายตฺรีมนฺตฺร) ในตอนเชา้และตอนเยน็ เป็นตน้  
ดู  James G. Lochtefeld, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, vol. 2 (New York: Rosen, 2002), 

477.; Yuvraj Krishan, The Doctrine of Karma: Its Origin and Development in Brahmanical, Buddhist, 

and Jaina Traditions (Delhi: Motilal Banarsidass, 1997), 159. 
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เม่ือพระเสาร์เป็นสูกษมทศาของพระอาทิตย ์พึงสร้างความเดือดร้อนแก่นักบวชและ
พราหมณ์ดว้ยการลกัขโมยหรือการท าท่ีโหดเห้ียม, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั และมีความทุกขใ์จ || 7 || 

เม่ือพระพุธเป็นสูกษมทศาของพระอาทิตย ์พึงไดรั้บเส้ือผา้อนังดงาม, ไดเ้สพสมกับ
สตรีท่ีมีรูปโฉมงดงาม และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองโดยไม่คาดคิด || 8 || 

เม่ือพระเกตุเป็นสูกษมทศาของพระอาทิตย์ ทรัพย์สินท่ีมีค่าพึงเกิดความเสียหาย,         
ขา้ทาสบริวารและภรรยามีความสุขสวสัด์ิ และบา้งก็มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัขา้ทาสคนรับใช ้|| 9 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นสูกษมทศาของพระอาทิตย ์บุตร, มิตรสหาย และภรรยาพึงมีความสุข
สบาย และพึงประสบความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ || 10 || 
 

(สูกษมทศาในปรัตยันตรทศาจันทร์) 
ผลของสูกษมทศาจนัทร์ คือ พึงไดรั้บเคร่ืองประดบั, ไดรั้บท่ีดิน, ไดรั้บเกียรติ, ไดรั้บ

การเคารพบูชาจากพระราชา และมีทั้งความมืดมวั (อวิชชา) และความน่านบัถือ || 11 || 
เม่ือพระองัคารเป็นสูกษมทศาของพระจนัทร์ พึงมีความทุกข์, มีการทะเลาะเบาะแวง้

กับศัตรู, เป็นโรคในช่องทอ้ง, บิดาถึงแก่ความตาย และเกิดการก าเริบของธาตุวาตะ ปิตตะ กผะ         
|| 12 || 

เม่ือพระราหูเป็นสูกษมทศาของพระจนัทร์ พึงถูกมิตรสหายและญาติพี่นอ้งโกรธเคือง, 
พลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู,่ สูญเสียทรัพยสิ์น และถูกพนัธนาการดว้ยโซ่ตรวนในต่างแดน || 13 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระจนัทร์ พึงมีพลงัอ านาจ
พร้อมดว้ยฉตัรและจามร, มีบุตร และมีความสุขอยูเ่สมอ || 14 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระจนัทร์ พึงมีภยัจากพระพิโรธ
ของพระราชา, สูญเสียทรัพย์สินเงินทองเพราะกิจการการค้าขาย, ถูก ลักขโมย และมีภัยจาก
พราหมณ์ || 15 || 

เม่ือพระพุธเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระจันทร์ พึงได้รับเกียรติจาก
พระราชา, ได้รับทรัพยส์มบัติ, ได้รับพาหนะจากต่างประเทศ และมีบุตรหลานเพิ่มขึ้นมากมาย           
|| 16 || 

เม่ือพระเกตุเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระจนัทร์ ตนเองพึงถูกสังหารดว้ย
อาวุธ,  เขาสัตว ์หรือพ่อโค และมีภยัอนัตรายจากไฟและดวงอาทิตย ์|| 17 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระจนัทร์ พึงได้เข้าพิธีวิวาห์, 
ไดรั้บท่ีดิน, ไดรั้บเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั และพลงัอ านาจ, ไดรั้บราชบลัลงัก์ และมีเกียรติยศช่ือเสียง     
|| 18 || 
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เม่ือพระอาทิตย์เป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระจันทร์ พึงมีความทุกข์
ทรมานยิ่งกว่าความทุกขท์รมาน, การงานไดรั้บความเสียหาย, สูญเสียปศุสัตว ์พืชพนัธุ์ธญัญาหาร 
และทรัพยสิ์นเงินทอง และเกิดความไม่สมดุลของธาตุดินในร่างกาย || 19 || 
 

(สูกษมทศาในปรัตยันตรทศาอังคาร) 
ผลของสูกษมทศาอังคาร คือ พึงสูญเสียท่ีดิน, เกิดความเลวร้ายขึ้ นแก่ญาติพี่น้อง,     

เป็นโรคอปัสมาระ (อปสฺมาร)140, ถูกพนัธนาการ, เกิดความป่ันป่วนในร่างกาย และมีความทุกข ์  
ร้อนใจ || 20 || 

เม่ือพระราหูเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระอังคาร ร่างกายพึงมีธาตุ
ผิดปรกติ (โทษ), มีภัยจากมนุษย์, ภรรยาและวงศ์ตระกูลได้รับความย่อยยบั และมีภัยอันตราย          
ท่ีน่ากลวัเน่ืองมาจากไฟ และงู || 21 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นสูกามทศาอยูใ่น (ปรัตยนัตรทศา) พระองัคาร พึงมีความช่ืนชอบ
ในการบูชาเทพเจา้, ในช่วงเวลาน้ีมีความสามารถในการท าให้มนตราสัมฤทธิผล, ไดรั้บการเคารพ
บูชาไปทัว่โลก และมีความยนิดีปราโมทย ์|| 22 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระองัคาร พึงหลุดพน้จากการ    
ถูกพนัธนาการ, มีทรัพยสิ์นเงินทอง พืชพนัธุ์ธัญญาหาร และเส้ือผา้, มีขา้ทาสบริวารและทรัพย์
สมบติัมากมาย และมีความเจริญรุ่งเรือง || 23 || 

เม่ือพระพุธเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระองัคาร พึงมีพาหนะท่ีประดับ
ประดาด้วยฉัตร, มีความสุขยิ่งกว่าการไดค้รองราชสมบติั และพึงทุกข์ทรมานจากอาการไอ และ             
โรคศวาสะ (ศฺวาส)141 เป็นตน้ || 24 || 

 
140โรคอปัสมาระ (อปสฺมาร)  คือ โรคลมบ้าหมู มาจากศัพท์ ‘สฺมาร’ มีอุปสรรค ‘อป’  

ประกอบหน้า หมายความว่า ความทรงจ าหายไป อันเป็นอาการของโรคลมบ้าหมู ซ่ึงเกิดจากความ
ผิดปรกติของระบบประสาทท่ีเกิดขึ้ นเป็นช่วงสั้ น ๆ และมีแนวโน้มท่ีจะมีอาการเกิดขึ้ นซ ้ าได้อีก             
โดยระหว่างท่ีมีอาการชกัผูป่้วยจะไม่รู้สึกตวั และอาจมีอาการอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น มีความผิดปรกติของการ
เคล่ือนไหวร่างกาย ความรู้สึกและพฤติกรรม ฯลฯ ดู รัตนา มาศเกษม, “การศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตมโนทัศน์และปัจจัยบางประการกับการดูแลตนเองในผูป่้วยโรคลมบ้าหมู ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศลัยศาสตร์, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2527), 17-18.; Bhishagratna, An English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 3, 381. 

141โรคหอบหืด ดู An English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 3, 319. 
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เม่ือพระเกตุเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระอังคาร พึงถูกผูอ่ื้นชักน า
ความคิด, ถูกต าหนิติเตียนอยูเ่สมอ และมีจิตอกุศลอยูต่ลอดเวลา || 25 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระองัคาร พึงไดเ้สพสมกบัสตรี   
ท่ีช่ืนชอบ, ไดบ้ริโภคอาหารท่ีโปรดปราน และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองท่ีพึงปรารถนา || 26 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระองัคาร พึงเป็นปฏิปักษ์กบั  
พระราชา, ได้รับความทุกข์ทรมานอนัเน่ืองมาจากพราหมณ์, เป็นผูค้ดโกงทั้งทางความคิดและ     
การกระท า และเป็นท่ีครหานินทาไปทัว่โลก || 27 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระอังคาร พึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ      
ผุดผ่อง, ได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง, มีความเช่ือมั่นศรัทธาในเทพเจ้าและพราหมณ์ และปราศจาก
โรคาพยาธิเบียดเบียน || 28 || 
 

(สูกษมทศาในปรัตยันตรทศาราหู) 
ผลของสูกษมทศาราหู คือ พึงมีความคิดท่ีมุ่งร้ายต่อชาวโลก, มีการตดัสินใจผิดพลาด

ในการงานของตน, มีแต่ความอา้งวา้งเปล่าเปล่ียว และมีจิตใจชัว่ร้าย || 29 || 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระราหู พึงมีโรคเร้ืองรัง, 

ยากจนขดัสน, มีท่าทีเป็นมิตรต่อชนทั้งปวง, มีความช่ืนชอบในการปฏิบติัธรรมดว้ยการใหท้าน และ
ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ || 30 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระราหู พึงมีทรัพย์จากหนทางท่ี  
ไม่ดีอันเป็นท่ีน่าครหานินทา, เป็นอนัธพาล, เป็นทาสรับใช้ผูอ่ื้น, มีความคิดท่ีไม่ดี และโง่เขลา     
เบาปัญญา || 31 || 

เม่ือพระพุธเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตร) พระราหู พึงมีความปรารถนาท่ีจะเสพสม
กบัสตรี, มีวาจาฉาดฉาน, เป็นท่ีเคารพบูชาไปทัว่โลก, มีความตอ้งการอาหาร (หิวโหย) และร่างกาย
มีความเหน่ือยลา้ || 32 || 

เม่ือพระเกตุเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระราหู พึงมีวาจาอ่อนหวาน, 
สูญเสียเกียรติยศช่ือเสียง, ถูกพนัธนาการจนถึงแก่ความตาย, เป็นคนหยาบกระดา้ง และพึงเสียชีวิต        
|| 33 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระราหู พึงไดรั้บการปลดปล่อยจาก
การถูกพนัธนาการ, มีท่ีอยู่อาศยั เกียรติยศช่ือเสียง และทรัพยสิ์นเงินทองเป็นจ านวนมาก, ได้รับ
ทรัพยจ์ากบิดา (ผูใ้หก้  าเนิด) || 34 || 
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เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระราหู พึงเป็นโรคริดสีดวง
ทวารท่ีปรากฎออกมาภายนอก (วฺยกตารฺศสฺ)142, เป็นโรคคุลมะ, ความโกรธแคน้เบาบางลง และ        
มีความสุขทั้งปวงจากยวดยานพาหนะเป็นตน้ || 35 || 

เม่ือพระจันทร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระราหู พึงได้รับแก้วแหวน       
เงินทอง, เทิดทูนในวิทยาความรู้, มีศีลธรรม และสักการบูชาเทพเจา้อย่างสูงสุดดว้ยความศรัทธา      
|| 36 || 

เม่ือพระองัคารเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระราหู พึงไดรั้บความพ่ายแพ,้ 
หลีกหนีออกไปจากผูค้น, มีความโกรธแคน้ผูค้น, ถูกพนัธนาการ และช่ืนชอบท่ีจะมีพฤติกรรม      
ลกัขโมยอยูเ่ป็นนิตย ์|| 37 || 
 

(สูกษมทศาในปรัตยันตรทศาพฤหัสบดี) 
ผลของสูกษมทศาพฤหัสบดี คือ ความทุกข์โศกมลายหายไป, มีทรัพยสิ์นมากมาย,      

ไดป้ระกอบพิธีอคันิโหตระ (บูชาไฟ), ไดส้ักการบูชาพระศิวะ และมีพาหนะท่ีประกอบดว้ยฉัตร         
|| 38 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระพฤหัสบดี พึงละทิ้งการบ าเพ็ญ
พรต, มีจิตใจร้อนรน, ทรัพย์สมบัติสูญหายไปในต่างแดน และทะเลาะเบาะแวง้กับญาติพี่น้อง        
อยูเ่ป็นนิตย ์|| 39 || 

เม่ือพระพุธเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระพฤหัสบดี พึงมีสติปัญญาความรู้
เพิ่มมากขึ้น, มีเกียรติยศน่านับถือ, ได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง และมีความสุขสบายทุกรูปแบบอยู่
ภายในบา้นเรือน || 40 || 

เม่ือพระเกตุเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระพฤหัสบดี พึงมีปัญญา, มีพลงั
อ านาจและเป็นบัณฑิต, ได้เรียนรู้ศาสตรวิชาและได้สักการบูชาพระศิวะ, ได้ประกอบพิธีอัคนิ        
โหตระ (บูชาไฟ) และมีความเช่ือมัน่ศรัทธาในครูบาอาจารย ์|| 41 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระพฤหัสบดี พึงพ้นจากโรคา   
พยาธิ, มีความสุข, มีโภคทรัพย,์ ได้รับทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธัญญาหาร และมีความสุข
สบายอนัเกิดจากบุตรและภรรยา || 42 || 

 
142ริดสีดวงทวาร (อรฺศสฺ) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ริดสีดวงภายใน และริดสีดวงภายนอก          

ดู อรทยั เนียมสุวรรณ และคณะ, “การส ารวจสมุนไพรรักษาโรคริดสีดวง: กรณีศึกษาหนังสือบุดขาวของ
หมอรุ่ง ชูมณี อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช,” 45.; Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna, Bhishagratna, 

An English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 2, 22. 
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เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระพฤหัสบดี ธาตุวาตะ, ปิตตะ 
และเสมหะพึงเกิดการก าเริบอยา่งรุนแรง และเกิดอาการเจ็บปวดจากโรคน ้าเหลือง (รส)143 || 43 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระพฤหัสบดี พึงมีพลงัอ านาจ
พร้อมดว้ยฉตัรและจามร, มีการก าเนิดของบุตร และมีอาการเจ็บปวดท่ีดวงตาหรือช่องทอ้ง || 44 || 

เม่ือพระองัคารเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระพฤหัสบดี พึงถูกวางยาพิษ
โดยสตรี, ถูกพันธนาการ, มีการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง, ได้ออกเดินทางไปยงัต่างแดน และ              
เกิดความผิดพลาด || 45 || 

เม่ือพระราหูเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระพฤหัสบดี พึงเต็มไปด้วย
โรคาพยาธิมากมาย, ถูกเหล่าโจรผูร้้ายขโมยทรัพยส์มบติั และถูกงูและแมงป่องกดัต่อย || 46 || 
 

(สูกษมทศาในปรัตยันตรทศาเสาร์) 
ผลของสูกษมทศาเสาร์ คือ พึงเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น, เกิดโรคภัยท่ีร้ายแรง 

(หรือโรคเร้ือน), ถูกเบียดเบียน (ด้วยโรค) จากธาตุลม (วาตะ), เกิดความพินาศเสียหายขึ้นแก่         
วงศต์ระกูล, มีอาหารการกินเพียงเลก็นอ้ย และมีความทุกขห์นกัหนา || 47 || 

เม่ือพระพุธเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเสาร์ พึงได้รับลาภผลจากการ
ประกอบอาชีพคา้ขาย, มีวิทยาความรู้, มีพลงัอ านาจ, ไดรั้บภรรยา และไดรั้บท่ีดิน || 48 || 

เม่ือพระเกตุเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเสาร์ พึงถูกจ้ีปล้น, เป็นโรค
ระบาดร้ายแรง อนัมีโรคเร้ือนเป็นอาทิ, วิถีชีวิตตกต ่าลง, ถูกกกัขงัหน่วงเหน่ียว, เกิดความเจ็บปวด
ไปทัว่ทั้งสรรพางค ์และมีโรคาพยาธิเบียดเบียน || 49 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเสาร์ พึงมีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่, 
ไดฝึ้กฝนเรียนรู้การใชศ้สัตราวุธ, ไดรั้บบุตร, ไดรั้บการราชาภิเษก, ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และมีทั้ง
ทรัพยสิ์นเงินทองและส่ิงท่ีพึงปรารถนา || 50 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยันตรทศา) พระเสาร์ พึงเป็นพระราชาผู ้     
สง่างาม, ไดเ้ป็นผูป้กครองบา้นเมือง, มีการทะเลาะเบาะแวง้ในบา้นเรือนของตน และบา้งก็มีความ
ทุกขท์รมานเกิดขึ้นกบัร่างกายของตน || 51 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเสาร์ พึงมีความรู้มากมาย,              
มีความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง, มีความสง่างามเป็นอย่างยิ่ง, มีทรัพยสิ์นมากมาย และบรรดา
ภรรยาและบุตรมีความสุขสบายกนัถว้นหนา้ || 52 || 

 
143An English Translation of the Sushruta Samhita, vol. 1, 106. 
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เม่ือพระองัคารเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเสาร์ พึงมีสง่าราศีลดนอ้ยลง, 
มีความวุ่นวายใจเป็นอย่างมาก, มีความเจ็บป่วยอันเกิดจากธาตุไฟหย่อน (อคฺนิมานฺทฺย), เกิดความ
ผิดพลาด, มีการทะเลาะวิวาท และถูกเบียดเบียนดว้ยโรคอนัมีวาตะ-ปิตตะสมุฏฐานเป็นเหตุ || 53 || 

เม่ือพระราหูเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเสาร์ บิดามารดาพึงไดรั้บความ
พินาศย่อยยบั, มีความทุกข์ใจ, บงัเกิดความฉิบหายอย่างยิ่งใหญ่ และการงานมีความยุ่งยากอยู่เสมอ    
|| 54 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเสาร์ พึงไดรั้บเหรียญตรา
อนังดงาม, มีโภคทรัพย์, มีเกียรติยศช่ือเสียง, ทรัพย์สินเงินทองและพืชพันธุ์ธัญญาหารมีความ
เพิ่มพูนขึ้น และไดรั้บฉตัรและจามร || 55 || 
 

(สูกษมทศาในปรัตยันตรทศาพุธ) 
ผลของสูกษมทศาพุธ คือ พึงมีความสุขสวสัด์ิ, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, มีพร้อมดว้ย

ทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร และมีท่าทีเป็นมิตรต่อชนทั้งปวง || 56 || 
เม่ือพระเกตุเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระพุธ พึงเป็นโรคพาลเคราะห์ 

(พาลคฺรห)144, มีภยัอนัตรายจากไฟ, มีความทุกขร้์อนเพราะโทษท่ีเกิดจากโรคสตรี (มีความทุกขร้์อน
เพราะภรรยาเป็นโรคทางนรีเวช), มีการด าเนินไปในทางท่ีไม่ดี และมีการบริโภคอาหารชั้นต ่า || 57 
|| 

เม่ือพระศุกร์เป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระพุธ พึงได้รับพาหนะ, ได้รับ
ทรัพยส์มบติั, ไดรั้บอาหารและทรัพยจ์ากน ้ า (เช่น เมล็ดบวั ไข่มุก), มีเกียรติอนัสูงส่ง และมีโภค
ทรัพยม์ากมาย || 58 || 

เม่ือพระอาทิตย์เป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยันตรทศา) พระพุธ พึงถูกเฆ่ียนตี,                      
มีปัญหายุ่งยากอนัเน่ืองมาจากพระราชา, เกิดความเสียหายเพราะมีความคิดอ่านผิดพลาดหรือเพราะ
มีโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน และมกัพูดจาวา่ร้ายผูค้น || 59 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระพุธ พึงมีโชคดี, มีความคิด
แน่วแน่, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา และไดอ้อกเดินทางสัญจรไปหามิตรสหายหรือครูบาอาจารย ์      
|| 60 || 

 
144โรคพาลเคราะห์ (พาลคฺรห) คือ โรคหรือความผิดปรกติต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเด็ก ดู Singhal 

Harish Kumar Kumaret al., “A Review on Clinical Application of the Concept of Balagraha in Modern 

Times,” Journal of Biological & Scientific Opinion 2, no. 1 (January-February 2014): 117. 
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เม่ือพระองัคารเป็นสูกามทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระพุธ พึงถูกเผาไหมด้ว้ยไฟ, 
ไดรั้บพิษ, มีความโง่เขลา, มีความยากจนขน้แคน้, เกิดความผิดพลาด และมีความวุ่นวายใจเป็นอยา่ง
มาก || 61 || 

เม่ือพระราหูเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระพุธ พึงมีภยัอนัตรายจากไฟ งู 
หรือพระราชา, พ่ายแพต้่อศตัรูเพราะความทุกขย์ากล าบาก และมีความสับสนงุนงงจากการถูกภูตผี
ปีศาจเขา้สิงหรือจากความผิดพลาด || 62 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) พระพุธ พึงได้ให้ความ
ช่วยเหลือดูแลครอบครัว, ได้ให้ทานบริจาคด้วยวตัถุส่ิงของต่าง ๆ อันมีโภคทรัพยเ์ป็นต้น และ       
พึงไดรั้บทรัพยส์มบติัโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา || 63 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นสูกษมทศาอยูใ่น (ปรัตยนัตรทศา) พระพุธ พึงมีลาภผลจากการท ามา
คา้ขาย, ไดรั้บวิทยาความรู้และพลงัอ านาจ, ไดรั้บภรรยา และไดรั้บส่ิงของต่าง ๆ มากมาย || 64 || 
 

(สูกษมทศาในปรัตยันตรทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นสูกษมทศาอยู่ใน (ปรัตยนัตรทศา) ตนเอง พึงมีความทุกขเ์พราะภรรยา

และบุตร, มีความผิดปรกติเกิดขึ้นในร่างกาย และพึงประกอบอาชีพเป็นขอทานเพราะความยากจน        
|| 65 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเกตุ โรคภยัไขเ้จ็บพึงอนัตรธาน
ไป, ได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง, มีความเช่ือมัน่ศรัทธาในครูบาอาจารยแ์ละพราหมณ์ และได้พบปะ
สมาคมกบับรรดาญาติพี่นอ้งของตน || 66 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเกตุ พึงมีการศึกสงคราม, 
สูญเสียแผ่นดิน, ไดไ้ปอาศยัอยู่ในถ่ินท่ีห่างไกลจากบา้นเมืองของตน, มิตรสหายไดรั้บความวิบติั 
และเกิดความเจ็บป่วย || 67 || 

เม่ือพระจันทร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเกตุ พึงมีทาสหญิงชาย         
เป็นจ านวนมาก, ได้รับลาภผลและชยัชนะในการท าศึกสงคราม และมีเกียรติยศช่ือเสียงท่ีงดงาม       
|| 68 || 

เม่ือพระอังคารเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเกตุ พึงมีภัยอันตรายจาก      
การขี่ม้า เป็นต้น (ตกม้า), ถูกท าร้ายจากโจรผูร้้ายหรือคนชั่วช้า, ถูกโรคคุลมะเบียดเบียน และ       
เป็นโรคท่ีเกิดขึ้นกบัศีรษะ (ศิโรโรค) || 69 || 
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เม่ือพระราหูเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยันตรทศา) พระเกตุ  บรรดาภรรยาและ                 
ครูบาอาจารยพ์ึงถึงแก่ความพินาศ, อ่อนก าลงัลงเพราะสมสู่กบัหญิงแพศยา และอาเจียนออกมาเป็น
เลือด เป็นน ้าดี || 70 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเกตุ พึงมีการทะเลาะ     
เบาะแวง้กบัศตัรู, ไดรั้บทรัพยส์มบติั, มีพลงัอ านาจแห่งราชาโดยไม่ทนัตั้งตวั, ปศุสัตวแ์ละเรือกสวน
ไร่นาไดรั้บความเสียหาย และมีความเจ็บป่วย || 71 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเกตุ พึงมีความทุกขท์รมานท่ีไม่
เป็นจริง (มฺฤษา ปีฑา), มีความสุขเพียงเล็กนอ้ย, มีความหิวโหย (อดอยากอาหาร), ทะเลาะเบาะแวง้
กบัภรรยา และไม่มีความซ่ือสัตย ์|| 72 || 

เม่ือพระพุธเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเกตุ พึงไดพ้บเจอและพลดัพราก
กบัผูค้นหลากหลายประเภท, ถูกศตัรูเบียดเบียน และมีทรัพยส์มบติัมากมาย || 73 || 
 

(สูกษมทศาในปรัตยันตรทศาศุกร์) 
ผลของสูกษมทศาศุกร์ คือ ศตัรูพึงถึงแก่ความพินาศ, มีความสุขสบายเป็นอย่างมาก 

และไดส้ร้างวิหารของพระศงักร (พระศิวะ) สระน ้า และบ่อน ้า || 74 || 
เม่ือพระอาทิตย์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระศุกร์ พึงมีความร้อนรุ่ม        

สุมทรวง, เกิดความผิดพลาด, ไดอ้อกเดินทางไป ๆ มา ๆ และบา้งก็มีลาภผล บา้งก็เกิดความเสียหาย     
|| 75 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระศุกร์ พึงปราศจากโรคภัย, 
ได้รับทรัพยส์มบติั, ได้รับลาภผลจากการท างานท่ีมีการเดินทางไปมา (การคา้ขาย) และมีปัญญา
ความรู้เพิ่มพูนมากขึ้น || 76 || 

เม่ือพระอังคารเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระศุกร์ พึงมีความโง่เขลา,                
ทุกขย์ากล าบากเพราะศตัรู, สูญเสียบา้นเมือง, มีมหนัตภยัร้ายแรง และมีความทุกขเ์พราะโรคาพยาธิ 
|| 77 || 

เม่ือพระราหูเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระศุกร์ พึงมีภัยอันตรายจาก
พระราชา ไฟ หรืองู, สูญเสียญาติพี่น้อง, มีความทุกข์ยากเป็นอย่างยิ่ง, สูญเสียท่ีอยู่อาศัย และ          
พึงมีอนัตรายร้ายแรง || 78 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระศุกร์ พึงไดรั้บลาภผลจาก
การท างานอยู่เสมอ, มีเรือกสวนไร่นา ทรัพยสิ์นเงินทอง และพลงัอ านาจเพิ่มมากขึ้น และได้รับ     
ผลก าไรอยา่งมากมายจากการคา้ขาย || 79 || 
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เม่ือพระเสาร์เป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระศุกร์ พึ งถูกศัตรูเบียดเบียน,        
มีความทุกข์เป็นอย่างยิ่ง, สัตว์ส่ีเท้าได้รับความพินาศย่อยยบั และเกิดการสูญเสีย (สมาชิก) ใน
ตระกูลของตน หรือสูญเสียครูบาอาจารย ์|| 80 || 

เม่ือพระพุธเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระศุกร์ พึงมีทรัพยส์มบัติเพราะ    
บรรดาญาติพี่น้อง, มีทรัพยสิ์นเงินทองเพิ่มมากขึ้นจากการคา้ขาย และมีความสุขสบายเพราะบุตร
และภรรยา || 81 || 

เม่ือพระเกตุเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระศุกร์ พึงเป็นโรคอันเกิดจาก     
ธาตุไฟ (อคฺนิโรค), มีความทุกขท์รมานเป็นอยา่งยิ่ง, เกิดความเจ็บปวดท่ีปาก ดวงตา และศีรษะ และ
เกิดความเสียหายแก่กองทรัพยส์มบติั ทั้งยงัมีความทุกขท์รมานใจ || 82 || 
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อัธยายะที่ 64 
ผลของปราณทศา 

 
จ านวนปละ145 (ในการเสวยแทรก) ของสูกษมทศาคูณดว้ยอายุทศาของตนเอง จากนั้น   

หารดว้ย 120 ผลลพัธ์ท่ีไดพ้ึงเป็นปราณทศา (ปฺราณทศา) || 1 || 
 

(ปราณทศาในสูกษมทศาอาทิตย์) 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นปราณทศา พึงท านายถึงการสับสนในความเป็นบุรุษเพศ146, ไดรั้บ

อนัตรายจากยาพิษ โจร หรือไฟ อีกทั้งยงัท านายถึงการตายอยา่งทุกขท์รมาน || 2 || 
เม่ือพระจันทร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอาทิตย์ พึงมีความสุข, ได้รับ

อาหารการกิน, ไดป้ระกอบพิธีสังสการ147 และมีพลงัอ านาจแห่งราชาพร้อมทั้งมีความเมตตาปราณี 
อนัมีความโอบออ้มอารีเป็นอาทิ || 3 || 

 
1451 ปละ (ปล) เท่ากบั 24 วินาที ซ่ึง 1 ปละมี 60 วิปละ (วิปล) ดงันั้น 1 วิปละก็จะเท่ากบั 0.4 

วินาที ดู Charak, Essentials of Medical Astrology, 36. 
146จากศพัท ์“เป าศฺจลฺย” พจนานุกรมของเซอร์โมเนียร์ โมเนียร์-วิลเลียมส์ ไดใ้ห้ความหมาย

ไวว้่า “หญิงส าส่อน หญิงโสเภณี” แต่ฉบบัแปลของสันถานัมไดแ้ปลค าน้ีไวว้่า “การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีผิด
ธรรมชาติ (unnatural sexual intercourse)” ส่วนเทวจนัทร์ไดแ้ปลค าน้ีเป็นภาษาฮินดีวา่ “การมีเพศสัมพนัธ์
กับผูช้าย (ปุมฺไมถุน)” ผูวิ้จัยจึงได้เลือกแปลให้สอดคล้องกับฉบับแปลทั้ งสองน้ี ดู Monier-Williams,  

A Sanskrit-English Dictionary, 650.; Pārāśara, Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 480.; Brihat 

Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 2, 785. 
147พิธีสังสการ (ส สฺการ) คือ พิ ธีกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิตของชาวฮินดู 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นวรรณะพราหมณ์ ซ่ึงมีพิธีกรรมท่ีรู้จกักนัดีถึง 16 พิธีกรรม ไดแ้ก่ 1. ครรภาธาน 
(ครฺภธาน) พิธีเร่ิมตน้การตั้งครรภ ์2. ปุงสวนะ (ปุสวน) พิธีท าให้ทารกในครรภ์เป็นเพศชาย ซ่ึงจะจดัขึ้น
ประมาณเดือนท่ี 2-8 ของการตั้งครรภ์ 3. สีมนัโตนนยนะ (สีมนฺโตนฺนยน) พิธีแสกผมของหญิงตั้งครรภ ์
ซ่ึงจะจดัขึ้นเม่ือมีอายุครรภ ์4, 6 หรือ 8 เดือน โดยสามีจะท าการสางผม แสกผม ชโลมน ้ ามนั และมดัผม
ให้แก่ภรรยา พิธีน้ี มุ่งหมายให้ทารกในครรภเ์จริญเติบโตไปไดด้ว้ยดี 4. ชาตกรรม (ชาตกรฺม) พิธีแห่งการ
ก าเนิด ซ่ึงแต่เดิมจะจัดขึ้ นก่อนตัดสายสะดือ ทั้ งย ังมีการเฉลิมรูปดวงชะตาก าเนิดในช่วงน้ีด้วย                      
5. นามกรณะ (นามกรณ) พิธีตั้งช่ือ 6. นิษกรมณะ (นิษฺกฺรมณ) พิธีพาเด็กออกจากบ้านเป็นคร้ังแรกเพื่อ
น าไปถวายแก่พระสูรยเทพ ซ่ึงจะจดัขึ้นเม่ือเด็กมีอายุประมาณ 12 วนั ไปจนถึง 4 เดือน 7. อนันปราศนะ 
(อนฺนปฺราศน) พิธีป้อนอาหารเป็น  คร้ังแรก ซ่ึงจะจดัขึ้น เม่ือเด็กมีอายไุด ้6 เดือน 8. จุฑากรณะ (จุฑากรณ) 
พิธีไวจุ้ก จดัขึ้นเม่ือเด็กมีอายุ 1-3 ปี บา้งก็ยดืไปจนถึงอายุ 7 ปี โดยจดัพร้อมกบัพิธีอุปนยนะ 9. กรรณเวธะ 
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เม่ือพระองัคารเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอาทิตย ์พึงถูกพระราชาข่มเหง    
ท าร้ายเพราะผูอ่ื้น, พึงสูญเสียทรัพย,์ มีมหนัตภยัร้ายแรง และไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก || 4 || 

เม่ือพระราหูเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอาทิตย ์พึงมีความทุกขท์รมานอย่าง
แสนสาหัสอนัเน่ืองมาจากอาหาร ยิ่งไปกว่านั้นพึงไดรั้บยาพิษ และมีความทุกข์ยากล าบากเพราะ
ทรัพยสิ์นเงินทอง ไฟ และพระราชา || 5 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอาทิตย ์พึงไดรั้บทรัพยส์มบติั
และวิทยาความรู้นานา, มีลาภผลจากการท างานท่ีมีการเดินทางไปมา (การคา้ขาย) ในพระราชวงั
ของพระราชาหรืออาศรมของพราหมณ์ || 6 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอาทิตย์ พึงถูกพันธนาการ,              
สูญส้ินลมหายใจ, มีความวุ่นวายใจ, มีความเจ็บปวดรวดร้าวเป็นอย่างมาก และเกิดความสูญเสีย
อยา่งมากมาย || 7 || 

เม่ือพระพุธเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอาทิตย ์เจา้ชะตาพึงมีความยินดีใน
การบริโภคอาหารเยีย่งราชาอยู่เสมอ ทั้งยงัมีความยินดีในสัญลกัษณ์แห่งราชา (ฉตัรและจามร) และ
ต าแหน่งราชานั้น || 8 || 

เม่ือพระเกตุเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอาทิตย ์พึงทะเลาะเบาะแวง้กบัเหล่า
ครูบาอาจารย ์ภรรยา หรือญาติพี่นอ้ง, สูญเสียทรัพยส์มบติั และไดรั้บความพ่ายแพป้ราชยั || 9 || 

 

(กรฺณเวธ) พิธีเจาะหูเพื่อใส่ต่างหู 10. วิทยารัมภะ (วิทฺยารมฺภ) พิธีเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียนรู้
ตัวอักษร 11. อุปนยนะ (อุปนยน) พิธีเร่ิมเข้ารับการศึกษา ซ่ึงจะได้รับสายยชัโญปวีต (ยชฺโ ปวีต)                                       
12. เวทารัมภะ (เวทารมฺภ) พิธีก่อนเร่ิมศึกษาพระเวท 13. เกศานตะ (เกศานฺต) พิธีโกนหนวดโกนเคราเป็น
คร้ังแรก ซ่ึงจะจัดขึ้นเม่ือเด็กชายมีอายุ 16 ปี ทั้ งน้ีจะมีการประกอบพิธีโคทาน คือ การมอบโคให้แก่          
ครูบาอาจารย์ร่วมด้วย 14. สมาวรรตนะ (สมาวรฺตน) พิ ธีส าเร็จการศึกษา 15. พิ ธีวิวาห์  (วิวาห)                           
16. อนัตเยษฏิ (อนฺเตฺยษฺฏิ) พิธีศพ ทั้ งน้ี คมัภีร์มนุสมฤติ (มนุสฺมฺฤติ) ระบุว่าพิธีสังสการมีเพียง 13 พิธี
เท่านั้น ส่วนคมัภีร์เคาตมธรรมสูตร (เคาตมธรฺมสูตฺร) ระบุไวว้า่มีทั้งส้ิน 40 พิธีกรรม ดู อรุณศรี อ้ึงตระกูล, 
“พิธีสังสการในวยัเด็กในอินเดียสมยัโบราณ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาตะวนัออก, 
บัณ ฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2522), 10-15.; Bansi Pandit, Explore Hinduism (Lough 

borough: Explore Books, 2005), 125-132.; Rajbali Panday, Hindu Samskaras, 2nd ed. (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1994).; Suresh Chandra, Encyclopaedia of Hindu Gods and Goddesses, 2nd ed. (New 

Delhi: Sarup & Sons, 2001), 142. 
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เม่ือพระศุกร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอาทิตย ์พึงไดรั้บการเคารพบูชาจาก
พระราชา, มีทรัพยสิ์นเงินทองเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความสุขท่ีเกิดจากภรรยาและบุตร และไดรั้บความ
เกษมส าราญจากอาหารและเคร่ืองด่ืม || 10 || 
 

(ปราณทศาในสูกษมทศาจันทร์) 
เม่ือพระจนัทร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระจนัทร์ พึงบรรลุโยคะ, เกิดสมาธิ,   

มีความสุขจากภรรยาและบุตร และพึงไดรั้บเส้ือผา้และทรัพยส์มบติั || 11 || 
เม่ือพระองัคารเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระจนัทร์ พึงเกิดความเสียหาย (หรือ

เกิดความเจ็บป่วย), เป็นโรคเร้ือน, สูญเสียญาติพี่น้อง, มีมหันตภยัร้ายแรงจากโรครักตสราวะ และ       
การถูกผีสิงเป็นตน้ || 12 || 

เม่ือพระราหูเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระจนัทร์ พึงมีภยัอนัตรายโดยเฉพาะ
จากงู, ถูกภูตผีปีศาจก่อกวน, มีปัญหาทางการมองเห็น และสติปัญญาเส่ือมถอยลง || 13 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระจันทร์ พึงมีศีลธรรมเพิ่ม      
มากขึ้น, ไดรั้บท่ีดิน, ไดส้ักการบูชาเทพเจา้และพราหมณ์, มีความสุขสวสัด์ิ และเป็นผูท่ี้ดูเป็นมิตร    
|| 14 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระจนัทร์ ร่างกายพึงเส่ือมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว, ทนทุกขเวทนาจากการถูกศตัรูท าร้าย, มีดวงตามืดบอด และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง || 
15 || 

เม่ือพระพุธเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระจนัทร์ พึงไดรั้บจามรและฉตัร, ไดรั้บ
ราชบลัลงักม์าจากพระราชา และเสมอดว้ยความสุขสวสัด์ิทั้งปวง || 16 || 

เม่ือพระเกตุเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระจันทร์ พึงได้รับบาดเจ็บจาก       
ศสัตราวุธ ไฟ หรือศตัรู, ไดรั้บอนัตรายจากยาพิษ, เป็นโรคในช่องทอ้ง และพลดัพรากจากบุตรและ
ภรรยา || 17 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระจนัทร์ พึงไดรั้บบุตร มิตรสหาย และ
ภรรยา, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองจากต่างแดน, ไดรั้บความสุข รวมทั้งไดรั้บทรัพยส์มบติั || 18 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระจันทร์ พึงมีความโหดเห้ียม,      
เต็มไปดว้ยความโกรธแคน้, สูญส้ินลมหายใจ, มีความทุกข์ระทมใจ, พลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่ และ     
มีภยัอนัตรายร้ายแรง || 19 || 

เม่ือพระองัคารเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระองัคาร พึงถูกพนัธนาการเพราะ  
คนแปลกหนา้ หรือพึงถึงแก่ความตายเพราะอาวุธของศตัรู โดยไม่ตอ้งสงสัย || 20 || 
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เม่ือพระราหูเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระองัคาร พึงพลดัพรากจากบุตรและ
ภรรยา, มีความทุกขร้์อนเพราะถูกญาติพี่นอ้งก่อกวน และสูญส้ินลมหายใจเพราะยาพิษ || 21 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอังคาร พึงช่ืนชอบในการ
สักการบูชาเทพเจา้, มีทรัพยส์มบติั, มีความทุ่มเทในการสวดภาวนามนัตระ และไดรั้บความสุขจาก
บุตรหลาน || 22 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระองัคาร พึงเสียชีวิตจากการถูกไฟ
คลอก, สูญเสียทรัพยสิ์น, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั และมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกับบรรดาญาติพี่น้อง         
|| 23 || 

เม่ือพระพุธเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระองัคาร พึงไดรั้บเส้ือผา้อนัเป็นทิพย ์   
(ท่ีงดงาม), ได้ประดับประดาด้วยเคร่ืองประดับอันเป็นทิพย ์(ท่ีงดงาม) และพึงได้รับเหล่าสตรี      
อนัเป็นทิพย ์(ท่ีงดงาม) || 24 || 

เม่ือพระเกตุเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระองัคาร พึ งบาดเจ็บจากการตกจาก      
ท่ีสูง, มีปัญหาเก่ียวกบัดวงตา, มีอนัตรายอยา่งร้ายแรงอนัเน่ืองมาจากงู และสูญเสียทรัพยสิ์น || 25 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระอังคาร พึงได้รับทรัพยสิ์น     
เงินทองและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, มีความสุขจากการท่ีชนทั้งโลกใหค้วามเคารพบูชา และพึงเป็นโรค
เพราะการเสพสุขนานา || 26 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระองัคาร พึงเป็นโรคชวร, วิกลจริต, 
สูญเสียทรัพยสิ์น, เป็นท่ีเกลียดชงัของพระราชา, เป็นโรคเร้ือรัง และมีความยากจนขน้แคน้ || 27 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระองัคาร พึงมีความสุขจากบริโภค
อาหาร, มีความสุขจากเส้ือผา้และเคร่ืองประดับ และถูกเบียดเบียนด้วยอาการสะบัดร้อนสะบัด
หนาว (ศีโตษฺณ)148 || 28 || 

 
148อาการสะบดัร้อนสะบดัหนาว มกัเกิดจากพิษไข ้อีกทั้งในคมัภีร์ตกัศิลาซ่ึงเป็นต าราแพทย ์     

แผนไทยท่ีว่าดว้ยอาการไขไ้ด้กล่าวถึงไขท่ี้มีอาการสะบดัร้อนสะบดัหนาวไวอ้นัได้แก่ 1. ไขห้วดัน้อย       
มีอาการ สะบดัร้อนสะบดัหนาว ปวดศีรษะเป็นก าลงั ระวิงระไว ไอ จาม น ้ ามูกตก เป็นไขท่ี้มีอาการไม่
รุนแรง 2. ไขห้วดัใหญ่ มีอาการจบัสะบดัร้อนสะทา้นหนาว ปวดศีรษะ ไอ จาม น ้ามูกตกเป็นก าลงั ตวัร้อน 
อาเจียน ปากแห้ง ปากเปร้ียว ปากขม กินข้าวไม่ได้ ไอเป็นก าลัง ท าพิษให้คอแห้ง ปากแห้ง ฟันแห้ง       
จมูกแห้ง น ้ามูกแห้ง บางทีกระท าให้น ้ามูกไหลหยดยอ้ย เหตุดงัน้ีเพราะว่ามนัสมองนั้นเหลวออกไปหยอด
ออกจากนาสิกทั้งสองขา้ง ไปปะทะกบัศอเสมหะจึงให้ไอไป แกมิ้ฟังกลายเป็นริดสีดวง มองคร่อ (หวดัลง
ปอด) หืด ไอ และฝีเจ็ดประการจะบงัเกิด 3. ไขก้ าเดาน้อย มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง ตวัร้อนเป็นเปลว ไอ 
สะบดัร้อนสะท้านหนาว ปากขม ปากเปร้ียว กินขา้วไม่ได ้อาเจียน นอนไม่หลบั และ 4. ไขก้ าเดาใหญ่ 
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(ปราณทศาในสูกษมทศาราหู) 
เม่ือพระราหูเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระราหู พึงไม่มีความยนิดีในการบริโภค

อาหาร, มีภยัอนัตรายจากยาพิษ และสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองโดยไม่ทนัตั้งตวั || 29 || 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระราหู พึงมีความสุขสบายกาย, 

ไร้ซ่ึงภยนัอนัตราย, ไดรั้บพาหนะทั้งหลาย และมีการทะเลาะเบาะแวง้กบับรรดาคนชั้นต ่า || 30 || 
เม่ือพระเสาร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระราหู พึงเกิดไฟไหมบ้า้น, เกิดความ

วิบติัขึ้นกบัร่างกายอนัมีเหตุมาจากโรคภยัไขเ้จ็บหรือถูกพนัธนาการ และทรัพยส์มบติัพึงถูกขโมย
ไปโดยบรรดาคนชั้นต ่า || 31 || 

เม่ือพระพุธเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระราหู พึงมีพลงัอ านาจอนัเน่ืองมาจาก
ค าแนะน าสั่งสอนของครูบาอาจารย,์ มีความเคารพนบัถือครูบาอาจารยเ์พิ่มมากขึ้น และมีพร้อมดว้ย
คุณธรรมและศีลธรรม || 32 || 

เม่ือพระเกตุเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระราหู พึงมีการทะเลาะเบาะแวง้กับ
ภรรยาและบุตร, พลดัพรากจากบา้นเรือน และการงานเกิดความเสียหายเพราะความวูว่าม || 33 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระราหู พึงมีสมบติัคือฉตัรและพาหนะ,       
มีลาภผลเพิ่มพูนขึ้นอนัเน่ืองมาจากการงานทั้งปวง, ได้สักการบูชาพระศิวะ และได้สร้างอาคาร
บา้นเรือน || 34 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระราหู พึงมีภัยจากโรคริดสีดวง
ทวาร (อรฺศสฺ) เป็นตน้, ไดป้ระสบกบัความพลุ่งพล่านของพระราชา และสูญเสียบรรดาสัตวส่ี์เทา้     
|| 35 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระราหู พึงมีความโสมนสัแช่มช่ืนใจ, 
คิดแต่ส่ิงท่ีดีงาม, ได้รับการเคารพนับถือ, ได้พบปะครูบาอาจารย,์ มีความเกรงกลัวต่อบาป และ        
มีความสุขสบายใจ || 36 || 

 

มีอาการปวดศีรษะมาก ตาแดง ตวัร้อนเป็นเปลว ไอ สะบดัร้อนสะทา้นหนาว ปากแหง้ คอแห้ง เพดานแห้ง          
ฟันแห้ง เช่ือมมวั (หน้าหมองเน่ืองจากพิษไข)้ เม่ือยไปทั้งตวั สะบดัร้อนสะทา้นหนาวไม่เป็นเวลา บางที
ผดุขึ้นเป็นเม็ดเท่ายงุกดัทั้งตวั แต่เม็ดนั้นยอดไม่มี บางทีให้ไอเป็นโลหิตออกมาทางจมูกทางปาก บางทีให้
ชกัมือก าเทา้ก า ดู ธีรภทัร สินธุเดช, “มนตร์ไภษชัยะ: การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีและการแพทย์
ในอถรรพเวท” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2556), 196.; ศิริพงษ์ แพทยานนท์, “คมัภีร์ตกัศิลา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดและ
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย หน่วยที่ 8-15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2558), 173-174. 
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เม่ือพระอังคารเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระราหู พึงมีภัยอันตรายเพราะ        
คนในวรรณะจณัฑาล หรือไฟ, สูญเสียท่ีอยู่อาศยัของตน, มีเคราะห์ร้ายมากมาย, สกปรกโสโครก 
และมีพฤติกรรมเหมือนสุนขั || 37 || 
 

(ปราณทศาในสูกษมทศาพฤหัสบดี) 
เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพฤหัสบดี พึงมีความร่ืนเริง

บนัเทิงใจเพิ่มมากขึ้น, มีทรัพยสิ์นเพิ่มพูน, ไดป้ระกอบพิธีอคันิโหตระ (บูชาไฟ), ไดส้ักการบูชา
พระศิวะ และไดรั้บพาหนะท่ีประดบัดว้ยฉตัร || 38 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพฤหัสบดี พึงยุติการบ าเพ็ญพรต,     
มีความทุกข์ทรมานใจ, ทรัพยส์มบติัสูญหายในต่างแดน และทะเลาะเบาะแวง้กบัเหล่าญาติพี่น้อง      
|| 39 || 

เม่ือพระพุธเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพฤหัสบดี พึงมีความรู้อนัจริงแทแ้ละ
มีสติปัญญาเพิ่มพูนขึ้น, ได้รับการเคารพบูชาจากชนทั่วทั้ งโลกา และได้รับความสุขสบายจาก
ทรัพยสิ์นเงินทอง ภรรยา และบุตร || 40 || 

เม่ือพระเกตุเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพฤหัสบดี พึง มีสติปัญญาความรู้,  
เป็นบณัฑิตผูย้ิ่งใหญ่, มีความเขา้ใจในศาสตร์วิชาความรู้, ไดส้ักการบูชาพระศิวะ, ไดป้ระกอบพิธี
อคันิโหตระ (บูชาไฟ) และมีความเช่ือมัน่ศรัทธาในครูบาอาจารย ์|| 41 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพฤหัสบดี พึงพน้จากโรคภยัไขเ้จ็บ, 
มีความสุข, มีโภคทรัพย,์ ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร และมีความสุขสบายเพราะ
บุตรและภรรยา || 42 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพฤหัสบดี ธาตุวาตะ ปิตตะ และ
เสมหะพึงเกิดการก าเริบอย่างรุนแรง และเกิดความเจ็บปวดอนัเน่ืองมาจากโรคน ้ าเหลือง (รสวฺยาธิ) 
|| 43 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพฤหัสบดี พึงมีพลงัอ านาจพร้อม
ดว้ยฉตัรและจามร, ไดรั้บบุตร และเกิดความเจ็บปวดทุกขท์รมานท่ีดวงตาและช่องทอ้ง || 44 || 

เม่ือพระองัคารเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพฤหสับดี พึงไดรั้บยาพิษจากสตรี,        
ถูกพนัธนาการ, ไดรั้บโทษทณัฑอ์ยา่งรุนแรง และไดอ้อกเดินทางไปยงัต่างแดน || 45 || 

เม่ือพระราหูเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพฤหัสบดี พึงเจ็บป่วยด้วยบรรดา
โรคาพยาธิทั้งหลาย, ถูกเหล่าโจรผูร้้ายขโมยทรัพยส์มบติั, ถูกงูกดั และถูกแมงป่องต่อย || 46 || 
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(ปราณทศาในสูกษมทศาเสาร์) 
เม่ือพระเสาร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ ความงดงามพึงถูกเผาไหมไ้ป

เพราะโรคชวร, เป็นโรคเร้ือน, เกิดโรคท่ีบริเวณทอ้ง และถึงแก่ความตายเพราะน ้าหรือไฟ || 47 || 
เม่ือพระพุธเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ พึงมีทรัพยสิ์นเงินทอง, มีพืช

พนัธุ์ธญัญาหาร, มีความเป็นมงคล, ไดรั้บการเคารพบูชาเพราะการท ามาคา้ขาย (ไดรั้บผลก าไรจาก
การคา้ขายเป็นจ านวนมาก) และไดส้ักการบูชาเทพเจา้และพราหมณ์ || 48 || 

เม่ือพระเกตุเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ พึงตอ้งทนทุกขเวทนาจนถึงแก่
ความตาย, ถูกภูตผีปีศาจรังควาญ และไดก้ระท าส่ิงอนัน่าอปัยศต่อภรรยาของผูอ่ื้น || 49 || 

เม่ือพระศุกร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ พึงมีความสุขสบายเพราะบุตร 
ทรัพยสิ์นเงินทอง และเพราะพลงัอ านาจ, มีความสุขเพราะเกียรติท่ีไดรั้บจากพระราชา, ไดป้ระกอบ
พิธีอคันิโหตระ (บูชาไฟ) และไดเ้ขา้พิธีวิวาห์ || 50 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ พึงเจ็บปวดดวงตา, มีโรคภยั
เกิดขึ้นท่ีศีรษะ, ไดรั้บภยัอนัตรายจากงู หรือศตัรู, สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง และมีความทุกขท์รมาน
อยา่งแสนสาหสั || 51 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ พึงไร้โรคาพยาธิ, ไดรั้บบุตร, 
มีความสงบสุข และมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และไดส้ักการบูชาเทพเจา้และพราหมณ์ || 52 || 

เม่ือพระองัคารเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ พึงเป็นโรคคุลมะ, มีภยัจาก
ศตัรู, สูญส้ินลมหายใจเพราะสัตวป่์า และมีภยัอนัตรายจากงู หรือไฟ || 53 || 

เม่ือพระราหูเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ พึงพลดัพรากจากภูมิล าเนา,     
มีภยัอนัตรายจากพระราชา, มีความหลงผิด (โมหะ), ไดบ้ริโภคยาพิษ และมีความทุกขท์รมานอนัมี
เหตุมาจากวาตะ-ปิตตะสมุฏฐาน || 54 || 

เม่ือพระพฤหสับดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ พึงไดเ้ป็นเสนาบดี, ไดรั้บ
ท่ีดิน, ได้พบปะสมาคมกับญาติพี่น้องของตน, ได้รับความเคารพนับถือ และได้รับเกียรติจาก
พระราชา || 55 || 
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(ปราณทศาในสูกษมทศาพุธ) 
เม่ือพระพุธเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพุธ พึงไร้โรคาพยาธิ, ไดรั้บความสุข, 

ประสบความส าเร็จในการประพฤติธรรม และเสมอดว้ยความสุขสวสัด์ิทั้งปวง || 56 || 
เม่ือพระเกตุเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพุธ พึงถูกไฟแผดเผา, ถูกโจรจว้งแทง

ตามร่างกาย, มีความทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างยิ่ง, ไดด่ื้มกินยาพิษ และมีความทุกข์จนเป็นเหตุให้ถึงแก่
ความตาย || 57 || 

เม่ือพระพฤหสับดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพุธ พึงไดเ้ป็นพระราชา, ไดรั้บ
ทรัพยส์มบติั, มีเกียรติ, มีคุณธรรม, ไดส้ักการบูชาพระศิวะ และมีความสุขสบายอนัเน่ืองมาจากบุตร
และภรรยา || 58 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพุธ พึงมีอาการร้อนใน, เป็นโรค
ชวร และวิกลจริต, ไดรั้บความรักจากเหล่าญาติพี่น้องและสตรี และจะไดรั้บทรัพยส์มบติัจากโจร
ขโมย || 59 || 

เม่ือพระจนัทร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพุธ พึงไดรั้บภรรยา, ไดรั้บทรัพย์
สมบติั, ไดรั้บบุตรสาว, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง และมีความสุขสบายอยูเ่สมอ || 60 || 

เม่ือพระองัคารเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพุธ พึงตกต ่าลง, เป็นโรคในช่อง
ทอ้ง, เกิดความเจ็บปวดท่ีฟันและดวงตา, เป็นโรคริดสีดวงทวาร และมีอนัตรายถึงแก่ชีวิต || 61 || 

เม่ือพระราหู เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพุ ธ  พึ งได้ รับ เส้ื อผ้าและ 
เคร่ืองประดบั, มีการพลดัพราก, เป็นศตัรูกบัพราหมณ์ และมีความทุกขอ์นัเกิดจากโรคสันนิบาต 149  
|| 62 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพุธ พึงเป็นผูท่ี้น่าเคารพนบัถือ, 
ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, มีวิทยาความรู้, มีคุณงามความดี และมีลาภผลอย่างงามจากกิจการการคา้     
|| 63 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระพุธ พึงพบกบัความยากไร้เพราะถูก
ลกัขโมย, มีความยากจนขน้แคน้ และยิง่ไปกวา่นั้นคือ เป็นขอทาน || 64 || 
 
 
 
 

 
149โรคอนัเกิดจากธาตุทั้งสาม คือ วาตะ ปิตตะ และกผะ (เสมหะ) ร่วมกนักระท าให้เกิดโทษ 

หรือเรียกวา่ ตรีโทษ ดู ประพจน์ เภตรากาศ และ พินิต ชินสร้อย, ตำราสมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย, 51. 
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(ปราณทศาในสูกษมทศาเกตุ) 
เม่ือพระเกตุเป็นปราณทศาของตนเอง พึงบาดเจ็บจากการตกมา้, ทะเลาะวิวาทกบัเหล่า

ศตัรู และถึงแก่ความตายโดยไม่ทนัคาดคิด || 65 || 
เม่ือพระศุกร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเกตุ พึงไดรั้บท่ีดิน, ศตัรูไดรั้บความ

พินาศ, ไดรั้บมา้, มีความสุขใจ และไดรั้บปศุสัตว ์เรือกสวนไร่นา และทรัพยสิ์นเงินทอง || 66 || 
เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเกตุ พึงมีภยัจากโจรผูร้้าย ไฟ หรือ

ศตัรู, ถูกท าร้ายอยา่งเจ็บปวด และทุกขท์รมานจนเป็นเหตุใหส้ิ้นลมหายใจ || 67 || 
เม่ือพระจันทร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเกตุ พึงได้สักการบูชาเทพเจ้า 

พราหมณ์ และครูบาอาจารย,์ ไดอ้อกเดินทางไกล, มีทรัพยสิ์นเงินทอง, มีความสุข และเกิดโรคภยั
ไขเ้จ็บขึ้นท่ีคอ หรือดวงตา || 68 || 

เม่ือพระอังคารเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเกตุ พึงเป็นโรคท่ีรุนแรง,           
จมูกบวม (เยื่อบุจมูกอักเสบ), เกิดความป่ันป่วนเพราะโรคสันนิบาต และขัดแยง้กับญาติพี่น้อง    
ของตน || 69 || 

เม่ือพระราหูเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเกตุ พึงทะเลาะเบาะแวง้กบัภรรยา
และบุตร, พลดัพรากจากบา้นเรือน และการงานเสียหายเพราะความวูว่ามของตนเอง || 70 || 

เม่ือพระพฤหัสบดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเกตุ พึงได้รับบาดแผลจาก
ศสัตราวุธ, เป็นโรคท่ีรุนแรง, เกิดอาการเจ็บปวดท่ีหวัใจ และพลดัพรากจากบุตรและภรรยา || 71 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเกตุ พึงมีความสับสนทางจิตใจอยา่ง
รุนแรง, ช่ืนชอบในการท าชั่วอยู่เสมอ, ถูกพันธนาการอันเน่ืองมาจากการถูกลงทัณฑ์ และ                      
มีความทุกข ์|| 72 || 

เม่ือพระพุธเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเกตุ พึงมีเตียงดอกไม ้เคร่ืองประดบั 
ผงเจิม และอาหารการกิน, มีความสุขสบาย และมีความเกษมส าราญไปทัว่ทั้งสรรพางค ์|| 73 || 
 

(ปราณทศาในสูกษมทศาศุกร์) 
เม่ือพระศุกร์เป็นปราณทศาของตนเอง พึงมีญาณความรู้, มีความเช่ือมั่นศรัทธาใน    

พระผูเ้ป็นเจ้า (พระอิศวร), มียาอายุวฒันะคือการได้ท าท่ีท าให้มีความเพลิดเพลินใจ และมีบุตร
หลานเพิ่มขึ้นมากมาย || 74 || 

เม่ือพระอาทิตยเ์ป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระศุกร์ พึงมีเกียรติยศช่ือเสียงระบือ
ไปทัว่โลก, สูญเสียความสุขสบายไปอนัเน่ืองมาจากบุตร และมีความทุกขเ์พราะโรคท่ีท าให้มีอาการ
ตวัร้อน (อุษฺณ) เป็นตน้ || 75 || 
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เม่ือพระจนัทร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระศุกร์ พึงช่ืนชอบในการประกอบ
พิธีสักการบูชาเทพเจา้, มีความปรีติสุขจากการอุทิศตนในการสวดมนัตระ และไดรั้บทรัพยสิ์นเงิน
ทองและความสุขสวสัด์ิ || 76 || 

เม่ือพระองัคารเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระศุกร์ พึงเป็นโรคชวร, เป็นโรค     
มสูริกา (มสูริกา)150, เป็นฝีหนอง (สฺโผฏ), มีอาการคัน และเป็นแผลตกสะเก็ด (จิปิฏก) และ             
ไดส้ักการบูชาเทพเจา้และพราหมณ์ || 77 || 

เม่ือพระราหูเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระศุกร์ พึงมีความทุกข์ทรมานเพราะ
ศตัรูอยู่เป็นนิตย,์ เกิดความเจ็บปวดท่ีดวงตา และช่องทอ้ง, มีการทะเลาะวิวาท และถูกเหล่ามิตร
สหายเบียดเบียน || 78 || 

เม่ือพระพฤหสับดีเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระศุกร์ พึงมีชีวิตยนืยาว ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บ, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่, มีบุตร ภรรยา ทรัพยสิ์นเงินทอง และความยิ่งใหญ่ และไดรั้บ
พาหนะท่ีประดบัดว้ยฉตัร || 79 || 

เม่ือพระเสาร์เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระศุกร์ พึงมีอนัตรายจากความพิโรธ
ของพระราชา, สูญเสียความสุข, ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง และมีการทะเลาะวิวาทกบัคน     
ชั้นต ่า || 80 || 

เม่ือพระพุธเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระศุกร์ พึงมีความสุขส าราญใจ, ไดรั้บ
เกียรติจากพระราชา, มีท่ีดินอยูต่ามทิศ (ดินแดน) ต่าง ๆ และพึงมีความสุข (อุตฺสาห) เพิ่มมากขึ้นอยู่
เป็นนิตย ์|| 81 || 

เม่ือพระเกตุ เป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระศุก ร์  พึ งสูญ เสียชีวิตและ
ยศถาบรรดาศกัด์ิ, สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธัญญาหาร และพึงไกลห่างจากโภคทรัพย์
และทรัพยส์มบติัทั้งหลาย || 82 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ ผลแห่ง (มหา) ทศาและอนัตรทศาของบรรดานักษตัรทั้งหลาย      
รวมทั้งทศาย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้กล่าวไปแล้วโดยเน้ือหาพอสังเขปนั้น ให้พึงท าความเข้าใจด้วยการ
พิจารณาอยา่งถี่ถว้น || 83 || 
 
 
 
 

 
150โรค ฝี ด าษ  ห รือ ไข้ท รพิ ษ  (variola) ดู  Bhishagratna, An English Translation of the 

Sushruta Samhita, vol. 2, 90. 
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อัธยายะที่ 65 
ผลของอันตรทศาในกาลจักรทศา 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านไมเตรยะ จากน้ีขา้พเจา้จะกล่าวแก่ท่านถึงผลของอนัตรทศาในกาลจกัรทศา 

อันเป็นส่ิงท่ีพระปินากิน (พระศิวะ) ได้กล่าวแก่พระเทวี (พระแม่ปารวตี) ไว้อย่างสมบูรณ์            
ดว้ยพระองคเ์อง || 1 || 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีเมษ) 
ในนวางศ์แห่งราศีเมษ หากพระอังคารเสวยแทรกอายุเป็นอันตรทศาอยู่ท่ีราศีเมษ      

(และราศีพิจิก) พึงเป็นโรคชวร และเป็นฝีแผล 
หากพระพุธ, พระศุกร์, พระจนัทร์ หรือพระพฤหัสบดีเป็นผูเ้สวยแทรกอายุ พึงท านาย

ถึง (การไดรั้บ) เส้ือผา้และเคร่ืองประดบั || 2 || 
หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุ พึงถูกศตัรูรบกวน และหากพระอาทิตยเ์สวยแทรกอาย ุ  

พึงเกิดมหนัตภยัร้ายแรง 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีพฤษภ) 
ในนวางศแ์ห่งราศีพฤษภ หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน 

(ราศีมกร และราศีกุมภ)์ พึงเป็นบงัเกิดโรคภยัไขเ้จ็บ และมีการทะเลาะเบาะแวง้ || 3 || 
หากพระพฤหสับดีเสวยแทรกทศา พึงมีความสุขทางกาย และไดรั้บวิทยาความรู้ 
ดูก่อนพรหมนั หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ 

และราศีพิจิก) ในนวางศ์แห่งราศีพฤษภ ผลคือพึงพลดัพรากจากภูมิล าเนา, เสียชีวิต, เป็นโรคชวร 
และถูกท าร้ายดว้ยศสัตราวุธ 

หากพระศุกร์, พระพุธ หรือพระจนัทร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาในนวางศแ์ห่งราศี
พฤษภ ผลคือพึงได้รับเส้ือผา้และเคร่ืองประดับ, ได้สมสู่กับบรรดาสตรีมากหน้าหลายตา และ          
มีความสุข 

หากพระอาทิตยเ์สวยแทรกอายุทศา พึงมีภยัจากพระราชา, บิดาถึงแก่ความตาย และ            
มีอนัตรายจากบรรดาสัตวป่์า || 4-6 || 
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(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีมิถุน) 
หากพระศุกร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ ท่ีราศีของตน (ราศีพฤษภ และราศีตุล)     

ในนวางศแ์ห่งราศีมิถุน พึงไดรั้บไข่มุกและเส้ือผา้เป็นตน้ 
หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก) 

ในนวางศ์แห่งราศีมิถุน บิดามารดาพึงมีภยัถึงแก่ความตาย, เป็นโรคชวร, เป็นฝีแผล และได้ออก
เดินทางไปยงัต่างประเทศ 

หากพระพฤหัสบดีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยูท่ี่ราศีของตน (ราศีธนู และราศีมีน) 
ในนวางศแ์ห่งราศีมิถุน พึงไดรั้บวิทยาความรู้และทรัพยส์มบติั, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่, เป็นท่ีรักของ
หมู่ชน และมีเกียรติยศช่ือเสียง 

หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมกร และราศีกุมภ์)     
ในนวางศ์แห่งราศีมิถุน พึงไดอ้อกเดินทาง, เป็นโรคร้ายแรง (โรคเร้ือน), ถึงแก่ความตาย, สูญเสีย
ทรัพยสิ์น และสูญเสียญาติพี่นอ้ง 

หากพระพุธเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมิถุน และราศีกันย)์     
ในนวางศแ์ห่งราศีมิถุน พึงไดรั้บวิทยาความรู้, ไดรั้บเส้ือผา้, บุตรและภรรยามีความสุข และเป็นท่ีรัก
ของหมู่ชน 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีกรกฎ) 
หากพระจนัทร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีกรกฎ) ในนวางศ์

แห่งราศีกรกฎ พึงมีพลังอ านาจยิ่งใหญ่, ได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง, ได้อยู่ร่วมกับบุตรและภรรยา,              
มีความสุขใจ และมีเกียรติยศช่ือเสียง 

หากพระอาทิตยเ์สวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีสิงห์) ในนวางศ์
แห่งราศีกรกฎ พึงมีภยัจากพระราชา, มีภยัจากศตัรู, มีมหัตภยัร้ายแรงจากเหล่าสัตวป่์า และมีภยัจาก
การเป็นโรคชวรหรือการเจ็บไขไ้ดป่้วย 

หากพระศุกร์และพระพุธเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีพฤษภ,   
ราศีตุล; ราศีมิถุน, ราศีกันย)์ ในนวางศ์แห่งราศีกรกฎ พึงมีความสุขสบายอันเน่ืองมาจากวิทยา
ความรู้ บุตร อญัมณี และญาติพี่นอ้ง, มีเกียรติ และมียศถาบรรดาศกัด์ิ 

หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก) 
ในนวางศแ์ห่งราศีกรกฎ พึงถึงแก่ความตายเพราะยาพิษหรือศตัราวุธอย่างน่าสยดสยอง, ถึงแก่ความ
ตายเพราะเป็นโรคชวร หรือถูกไฟคลอก และมีความทุกขห์ลากหลายรูปแบบ || 7-14 || 
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หากพระพฤหัสบดีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยูท่ี่ราศีของตน (ราศีธนู และราศีมีน) 
ในนวางศ์แห่งราศีกรกฎ พึงไดรั้บพลงัอ านาจ, มีความสุขกาย และไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก
มหาราชา || 15 || 

หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมกร และราศีกุมภ์)    
ในนวางศ์แห่งราศีกรกฎ จะมีความทุกข์เน่ืองจากโรคภยัไขเ้จ็บอนัมีสาเหตุมาจากวาตะสมุฏฐาน,     
มีความทุกขเ์พราะถูกงูกดัหรือแมงป่องต่อย และไดรั้บความทุกขท์รมานต่าง ๆ นานา || 16 || 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีสิงห์) 
หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก) 

ในนวางศแ์ห่งราศีสิงห์ พึงเป็นโรคชวรท่ีเกิดแต่ปิตตะสมุฏฐาน (ไขเ้พื่อดี), ถูกท าร้ายดว้ยศสัตราวุธ,                       
เป็นอหิวาตกโรค (วิสูจิกา) และเป็นโรคท่ีเกิดในช่องปาก (มุขโรค) || 17 || 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ หากพระศุกร์และพระพุธเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศี      
ของตน (ราศีพฤษภ, ราศีตุล; ราศีมิถุน, ราศีกนัย)์ ในนวางศ์แห่งราศีสิงห์ พึงไดรั้บภรรยาและบุตร
เป็นตน้ และไดรั้บวิทยาความรู้ เคร่ืองประดบั เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม || 18 || 

ในนวางศ์แห่งราศีสิงห์ หากพระจนัทร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน 
(ราศีกรกฎ) พึงตกจากต้นไม้เป็นต้น, สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง, มีภัยอันตราย และต้องละทิ้ง
ภูมิล าเนา || 19 || 

หากพระอาทิตยเ์สวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีสิงห์) ในนวางศ์
แห่งราศีสิงห์ พึงมีภยัร้ายแรงจากศตัรู, เป็นโรคชวร, มีโรคภยัไขเ้จ็บ, โง่เขลาเบาปัญญา และมีภยัถึง
แก่ความตาย || 20 || 

หากพระพฤหัสบดีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยูท่ี่ราศีของตน (ราศีธนู และราศีมีน) 
ในนวางศ์แห่งราศีสิงห์ พึงได้รับทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธัญญาหารอย่างมากมาย , ได้รับ
ความเมตตาปราณีจากพราหมณ์และเทพเจา้ และมีวิทยาความรู้เพิ่มพูนขึ้นอยา่งมากมาย || 21 || 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีกันย์) 
ในนวางศ์แห่งราศีกันย ์หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน   

(ราศีมกร และราศีกุมภ)์ พึงตอ้งออกเดินทาง, เป็นโรคชวร, มีภยัจากความโหยหิว, รู้สึกส้ินหวงั และ
มีความทุกขเ์พราะโรคภยัไขเ้จ็บ || 22 || 
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หากพระพฤหัสบดีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยูท่ี่ราศีของตน (ราศีธนู และราศีมีน) 
ในนวางศแ์ห่งราศีกนัย ์พึงไดรั้บลาภผลจากพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา, มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่,         
ไดพ้บปะกบัญาติพี่นอ้ง และมีวิทยาความรู้อนัดีงามเพิ่มพูนมากขึ้น || 23 || 

หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก)       
ในนวางศแ์ห่งราศีกนัย ์พึงไดอ้อกเดินทาง, เป็นโรคชวร, เป็นโรคมสูรี (โรคฝีดาษ หรือไขท้รพิษ),   
มีอนัตรายจากไฟ และถึงแก่ความตายเพราะถูกท าร้ายดว้ยศสัตราวุธ || 24 || 

ผลของพระพุธ, พระศุกร์ และพระจนัทร์ท่ีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของ
ตน (ราศีมิถุน, ราศีกนัย;์ ราศีพฤษภ, ราศีตุล; ราศีกรกฎ) ในนวางศแ์ห่งราศีกนัย ์คือ พึงไดรั้บขา้ทาส
บริวาร บุตร และทรัพยสิ์นเงินทอง และไดรั้บเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั || 25 || 

หากพระอาทิตยเ์สวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีสิงห์) ในนวางศ์
แห่งราศีกันย ์พึงได้ออกเดินทาง, เป็นโรคชวร, สูญเสียบุตร, มีการทะเลาะเบาะแวง้ และเสียชีวิต
เพราะถูกท าร้ายดว้ยศสัตราวุธ || 26 || 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีตุล) 
หากพระศุกร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีพฤษภ และราศีตุล)         

ในนวางศแ์ห่งราศีตุล พึงไดรั้บภรรยา บุตร และทรัพยสิ์นเงินทอง, ไดรั้บเส้ือผา้และเคร่ืองประดบั, 
มีสติปัญญาปราดเปร่ือง และมีความสุขเพิ่มมากขึ้น || 27 || 

หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก)        
ในนวางศแ์ห่งราศีตุล บิดาพึงไดรั้บความทุกขท์รมาน, ทะเลาะเบาะแวง้กบัผองเพื่อน, เกิดโรคภยัไข้
เจ็บท่ีศีรษะ (ศิโรโรค), เป็นโรคชวร และถูกสังหารดว้ยศสัตราวุธหรือไฟ || 28 || 

หากพระพฤหัสบดีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยูท่ี่ราศีของตน (ราศีธนู และราศีมีน) 
ในนวางศ์แห่งราศีตุล พึงได้รับทรัพย์สินเงินทองและอัญมณีเป็นจ านวนมาก, ได้ปฏิบัติธรรม,          
มีความสุขอนัเน่ืองมาจากพระราชา และทรัพยส์มบติัทั้งหลายทั้งปวงมีเพิ่มมากขึ้น || 29 || 

หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมกร และราศีกุมภ์)      
ในนวางศ์แห่งราศีตุล พึงได้ออกเดินทาง, เป็นโรคร้ายแรง (โรคเร้ือน), สูญเสียเรือกสวนไร่นา,       
ถูกศตัรูท าร้าย และมีความทุกขเ์ป็นอยา่งยิง่ || 30 || 

หากพระพุธเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมิถุน และราศีกันย)์      
ในนวางศแ์ห่งราศีตุล พึงไดรั้บบุตร ภรรยา และทรัพยสิ์นเงินทอง, ไดพ้บเจอญาติพี่นอ้ง, มีความสุข
สวสัด์ิ และมีความสุขส าราญใจ || 31 || 
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(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีจิก) 
ผลของพระศุกร์, พระพุธ และพระจันทร์ท่ีเสวยแทรกอายุเป็นอันตรทศาอยู่ท่ีราศี     

ของตน (ราศีพฤษภ, ราศีตุล ; ราศีมิถุน, ราศีกันย์; ราศีกรกฎ) ในนวางศ์แห่งราศีพิ จิก คือ                        
พึงปราศจากโรคาพยาธิ, มีความสุขสบาย และมีความสุขกบัทรัพยสิ์นเงินทองนานาชนิด || 32 || 

หากพระอาทิตยเ์สวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีสิงห์) ในนวางศ์
แห่งราศีพิจิก พึงถูกศตัรูก่อกวน, มีภยัจากโรคภยัไขเ้จ็บ, สูญเสียทรัพยสิ์น, บิดาประสบภยัอนัตราย 
และมีภยัจากสัตวร้์าย || 33 || 

หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก) 
ในนวางศแ์ห่งราศีพิจิก พึงมีภยั (ดว้ยโรค) จากวาตะ-ปิตตะสมุฏฐาน, เป็นโรคมสูรี (โรคฝีดาษ หรือ
ไขท้รพิษ) และมีอนัตรายจากไฟ หรือศสัตราวุธ เป็นตน้ || 34 || 

หากพระพฤหัสบดีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยูท่ี่ราศีของตน (ราศีธนู และราศีมีน) 
ในนวางศแ์ห่งราศีพิจิก พึงมีทรัพยสิ์นเงินทอง อญัมณี และพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไดส้ักการบูชาเทพ
เจา้และพราหมณ์ และไดรั้บลาภผลจากพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา || 35 || 

หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมกร และราศีกุมภ์)     
ในนวางศแ์ห่งราศีพิจิก พึงเกิดความย่อยยบัของทรัพยสิ์นและญาติพี่นอ้ง, เกิดความสับสนวา้วุ่นใจ, 
มีความทุกขร์ะทมใจ, ถูกศตัรูท าร้าย และเป็นโรคร้ายแรง (โรคเร้ือน) || 36 || 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีธนู) 
หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก) 

ในนวางศแ์ห่งราศีธนู พึงถูกไฟคลอกอยา่งรุนแรง, เป็นโรคชวร, มีอาการคล่ืนไส้อาเจียน, เป็นโรคท่ี
เกิดขึ้ นในช่องปาก (มุขโรค) ท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก และร่างกายได้รับความ
เจ็บปวดแสนสาหสั || 37 || 

ผลของพระศุกร์, พระพุธ และพระจันทร์ท่ีเสวยแทรกอายุเป็นอันตรทศาอยู่ท่ีราศี     
ของตน (ราศีพฤษภ, ราศีตุล; ราศีมิถุน, ราศีกนัย;์ ราศีกรกฎ) ในนวางศแ์ห่งราศีธนู คือ พึงมีความสุข
สวสัด์ิจากทรัพยสิ์นและความรู้, ศตัรูถึงแก่ความพินาศ และมีความสุขเพราะพระราชา || 38 || 

หากพระอาทิตยเ์สวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีสิงห์) ในนวางศ์
แห่งราศีธนู ภรรยาและทรัพย์สินเงินทองพึงเกิดความย่อยยบั, มีการทะเลาะวิวาท, มีภัยจาก
พระราชา และไดอ้อกเดินทางไปยงัต่างแดน || 39 || 
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หากพระพฤหัสบดีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยูท่ี่ราศีของตน (ราศีธนู และราศีมีน) 
ในนวางศแ์ห่งราศีธนู พึงไดบ้ริจาคทาน ปฏิบติัธรรม และไดบ้ าเพญ็ตบะ, ไดรั้บการเคารพบูชาจาก
พระราชา และไดรั้บภรรยาและทรัพยสิ์นเงินทอง || 40 || 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีมกร) 
หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมกร และราศีกุมภ์)      

ในนวางศ์แห่งราศีมกร พึงบังเกิดความพิโรธของพราหมณ์ เทพเจ้า และพระราชา, บรรดาญาติ        
พี่นอ้งพบกบัความพินาศ และพลดัพรากจากแผน่ดินของตน || 41 || 

ผลของพระศุกร์, พระพุธ, พระจันทร์ และพระพฤหัสบดีท่ีเสวยแทรกอายุเป็น       
อนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีพฤษภ, ราศีตุล ; ราศีมิถุน, ราศีกนัย์; ราศีกรกฎ; ราศีธนู, ราศีมีน)       
ในนวางศ์แห่งราศีมกร คือ พึงได้สักการบูชาเทพเจ้า, ได้บ าเพ็ญตบะ, ได้เจริญสมาธิ และได้รับ
เกียรติจากพระราชา || 42 || 

หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก) 
ในนวางศ์แห่งราศีมกร พึงเกิดโรคภยัไขเ้จ็บท่ีบริเวณศีรษะ, เป็นโรคชวร, เกิดอาการเจ็บปวดท่ีมือ
และเทา้ และเป็นโรครักตปิตตะและเป็นโรคอติสารทั้งหลาย || 43 || 

หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมกร และราศีกุมภ์)      
ในนวางศ์แห่งราศีมกร ญาติพี่น้อง บุตร และบิดาพึงได้รับความย่อยยบั, เป็นโรคชวร และมีภัย
อนัตรายจากพระราชาและศตัรู || 44 || 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีกุมภ์) 
หากพระศุกร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ ท่ีราศีของตน (ราศีพฤษภ และราศีตุล)     

ในนวางศ์แห่งราศีกุมภ์ พึงได้รับทรัพย์สมบัติและวิทยาความรู้นานา, มีพลังอ านาจยิ่งใหญ่อัน
เน่ืองมาจากบุตร ภรรยา และมิตรสหาย และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง || 45 || 

หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก) 
ในนวางศ์แห่งราศีกุมภ์ พึงมีภยัอนัตรายจากโรคชวร ไฟ โจรผูร้้าย และศตัรู ซ่ึงท าให้มีความทุกข์
เป็นอยา่งยิง่ ทั้งยงัมีความทุกขท์างใจ || 46 || 

หากพระพฤหัสบดีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยูท่ี่ราศีของตน (ราศีธนู และราศีมีน) 
ในนวางศแ์ห่งราศีกุมภ ์พึงไร้ซ่ึงความทุกข์และโรคภยัไขเ้จ็บ, ไดส้ักการบูชาเทพเจา้และพราหมณ์ 
และมีความปรีติยนิดีอนัเน่ืองมาจากพระราชา || 47 || 
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หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมกร และราศีกุมภ์)      
ในนวางศแ์ห่งราศีกุมภ์ พึงเกิดความผิดปรกติของตรีโทษ, มีการทะเลาะวิวาท, ไดอ้อกเดินทางไป
ต่างบา้นต่างเมือง และเป็นโรคกษยะ (กฺษยวฺยาธิ)151 || 48 || 

หากพระพุธเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมิถุน และราศีกันย)์      
ในนวางศ์แห่งราศีกุมภ์ พึงได้รับบุตร มิตรสหาย ทรัพยสิ์นเงินทอง และภรรยา, มีจิตใจผ่องแผว้,      
มีความสุขสวสัด์ิ และไดรั้บเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม || 49 || 
 

(อันตรทศาในนวางศ์แห่งราศีมีน) 
หากพระจนัทร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีกรกฎ) ในนวางศ์

แห่งราศีมีน พึงมีความสุขจากภรรยา, ไดรั้บวิทยาความรู้, โรคภยัมลายหายส้ิน, มีจิตใจแจ่มใส และ       
ไดพ้บปะกบัมิตรสหาย || 50 || 

หากพระอาทิตยเ์สวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีสิงห์) ในนวางศ์
แห่งราศีมีน พึงทะเลาะเบาะแวง้กบัเหล่าญาติพี่น้อง, ไดรั้บภยัอนัตรายจากโจรผูร้้าย, มีความทุกข ์    
ระทมใจ, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั และมีภยัอนัตราย || 51 || 

หากพระพุธ และพระศุกร์ท่ีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีมิถุน, 
ราศีกันย ;์ ราศีพฤษภ, ราศีตุล) ในทศานวางศ์ราศีมีน ศตัรูพึงได้รับความย่อยยบั, ได้รับชัยชนะ, 
ไดรั้บโคนม ท่ีดิน และบุตร และไดรั้บอญัมณี || 52 || 

หากพระองัคารเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ท่ีราศีของตน (ราศีเมษ และราศีพิจิก) 
ในนวางศ์แห่งราศีมีน พึงเป็นโรคอนัเกิดจากปิตตะสมุฏฐาน, มีการทะเลาะวิวาทกับบรรดาญาติ  
พี่นอ้งอยูเ่สมอ และไดรั้บภยัอนัตรายจากเหล่าศตัรู || 53 || 

หากพระพฤหัสบดีเสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยูท่ี่ราศีของตน (ราศีธนู และราศีมีน) 
ในนวางศแ์ห่งราศีมีน พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง พืชพนัธุ์ธญัญาหาร และภรรยา, เป็นท่ีพอพระทยั
ของพระราชา และไดรั้บเส้ือผา้และเคร่ืองประดบั || 54 || 

หากพระเสาร์เสวยแทรกอายุเป็นอนัตรทศาอยู่ ท่ีราศีของตน (ราศีมกร และราศีกุมภ์)     
ในนวางศ์แห่งราศีมีน พึงสูญเสียพลังอ านาจจากการคบค้าสมาคมกับบรรดาคนวรรณะแพศย์,      
พลดัพรากจากภูมิล าเนา และมีความยากจนขน้แคน้ || 55 || 
 
 

 
151วณัโรคปอด (consumption) ดู Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna, An English Translation 

of the Sushruta Samhita, vol. 3, 240. 
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ปราศระ กล่าววา่ – 
ผูมี้ปัญญาทั้งหลายพึงรู้ถึงผลในนวางศ์แห่งราศีของตนเรียงไปตามล าดับ หากเป็น      

สวยะจกัร ผลของการเสวยแทรกอนัตรทศาราศีก็พึงเป็นไปตามน้ี || 56 || 
นอกเหนือจากน้ี ผลของทศายอ่มถูกท านายจากศุภเคราะห์ และบาปเคราะห์ ซ่ึงทั้งหมด

ทั้งปวงน้ี บรรดาผูมี้ลมหายใจยอ่มไดพ้บพานอยูเ่ป็นนิตย ์โดยไม่มีขอ้กงัขา || 57 || 
หากทศาทั้งหลายมีอนัตรทศาท่ีเป็นพระเคราะห์มิตร (กับเจา้ทศา) พึงมีความเป็นศุภ  

มงคล อนัตรทศาท่ีเป็นพระเคราะห์ศตัรู (กบัเจา้ทศา) พึงเป็นอุปสรรคขดัขวาง ส าหรับอนัตรทศาท่ี
เป็นกลาง (กบัเจา้ทศา) พึงใหผ้ลเป็นกลาง ๆ เป็นไปตามล าดบัน้ี || 58 || 
 เม่ือบรรดาพระเคราะห์ได้มอบผลท่ีอันอุปสรรคขัดขวางพึงประกอบพิธีสะเดาะ
เคราะห์ 
 
 คร่ึงแรกของคัมภี ร์พฤหัตปาราศรศาสตร์ฉบับ น้ีอันมีทั้ งการให้ข้อเสนอแนะ              
และค าอธิบายท่ีเขา้ใจไดง้่าย ไดด้ าเนินมาถึงตอนจบดว้ยประการฉะน้ี || 
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คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ส่วนท้าย 
 

อัธยายะที่ 75 
ลักษณะของมหาบุรุษทั้ง 5 (ปัญจมหาบุรุษลักษณะ) 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
จากน้ี ขา้พเจา้จะกล่าวแก่ท่านถึงลกัษณะของมหาบุรุษทั้ง 5 โดยพระองัคารเป็นตน้นั้น 

(พระองัคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์ และพระเสาร์)152 มีก าลงั, มีต าแหน่งเกษตร, อุจจ ์  
อยูใ่นเรือนเกนทระ || 1 || 

ช่ือเรียกของเหล่ามหาบุรุษดงักล่าวน้ี คือ รุจกะ (รุจก แปลว่าผูง้ดงาม หรือนกพิราบ), 
ภทัระ (ภทฺร แปลว่าผูมี้สุข, โคหนุ่ม หรือนกเดา้ลม (wagtail) ทั้งยงัเป็นอีกพระนามของพระศิวะ 
อีกดว้ย), หังสะ (ห ส แปลว่าหงส์), มาลวยะ (มาลวฺย แปลว่าเจา้ชายแห่งมาลวะ) และศศกะ (ศศก 
แปลวา่กระต่ายนอ้ย) ไล่เรียงไปตามล าดบั || 2 || 
 

(ลักษณะของรุจกะ) 
มีความอุตสาหะพากเพียรเป็นอย่างยิ่ง, งดงามผ่องแผว้, มีใบหน้ายาว, มีพละก าลัง

มหาศาล, คิ้วงดงาม, มีเส้นผมด าเป็นลอน, ชอบท ายทุธสงคราม, มีความงดงาม, || 3 || 
(ผิวกาย) มีสีแดงเข้ม, เป็นผู ้สังหารศัตรูท่ีน่าเกรงขาม, เป็นพระราชาของเหล่า

ประชาชน, มีศีลธรรมสูงส่ง, มีความรู้ในมนัตระ, เทา้เลก็, เป็นหวัหนา้กองโจร, || 4 || 
มีสัญลักษณ์รูปวชัระ คันธนู บ่วงบาศ พิณวีณา จักร หรือโค ปรากฏอยู่บนฝ่ามือ,           

มีความช านาญในการร่ายมนัตระและเวทยม์นตร์คาถา, มีความศรัทธาต่อพราหมณ์, มีความสูง 100 
องคุลี153, || 5 || 
 
 

 
152รุจกะ ดูจากต าแหน่งของพระอังคาร, ภัทระ ดูจากต าแหน่งของพระพุธ, หังสะ ดูจาก

ต าแหน่งของพระพฤหสับดี, มาลวยะ ดูจากต าแหน่งของพระศุกร์ และศศกะ ดูจากต าแหน่งของพระเสาร์ 
153มาตราวดัของอินเดียโบราณ 1 องคุลี (องฺคุล) เท่ากับ 1.90 เซนติเมตร ดังนั้ นส่วนสูง          

100 อ งคุ ลี  จึ งมีค่ าประมาณ  190 เซน ติ เมตร  ดู  Vibhuti Chakrabarti, Indian Architectural Theory: 

Contemporary Uses of Vastu Vidya (Surrey: Curzon Press, 1998), 5. 
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ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ บรรดาผูห้ย ัง่รู้อนาคตได้กล่าวไวว้่า รุจกะย่อมมี
ใบหนา้และทรวงทรงองคเ์อวงดงาม และมีน ้าหนกัหน่ึงพนัตุลา154 || 6 || 

มีชีวิตอยู่ถึงอาย ุ70 ปี, เป็นผูป้กครองอาณาจกัรแห่งเทือกเขาวิธยะ (วินฺธฺย ไทยมกัเรียก 
วินธยั) หรือเทือกเขาสหยะ (สหฺย หรือ สหฺยาทฺริ) และบุรุษผูน้ี้จะเดินทางไปยงัเทวโลกก็เพราะอาวุธ 
หรือไฟ || 7 || 
 

(ลักษณะของภัทระ) 
ชายผูมี้เนินอกใหญ่ก าย  า, เป็นผูเ้ปรียบดั่งราชสีห์, มีท่าเดินดั่งคชสาร, แขนยาวถึง       

หวัเข่า, มีความรู้ในโยคะ, ฉลาดปราดเปร่ืองในทุก ๆ เร่ือง, || 8 || 
มีหนวดเครางาม เทา้งาม, เต็มไปดว้ยตณัหาราคะ, มีคุณธรรมจริยธรรม, บุรุษท่ีมีฝ่ามือ

หรือฝ่าเท้ามีสัญลักษณ์รูปสังข์ จกัร คทา ลูกศร ช้าง คนัไถ ธง หรือดอกบัว, มีความรู้ในศาสตร      
วิทยา, มีจมูกท่ีงดงาม, เป็นบณัฑิตผูมี้ผมสีด าเป็นลอน, || 9-10 || 

พึ่ งพาตนเองในการกระท าส่ิงทั้ งปวง, เป็นผูป้กปักษ์คุ ้มครองครอบครัวของตน,              
ไดเ้สวยพลงัอ านาจเพราะบรรดามิตรสหาย, ไดอ้ยูร่่วมกบัภรรยาและบุตร, || 11 || 

เป็นพระราชาผูมี้คุณงามความดี, เป็นผูป้กครองมธัยประเทศ และบุรุษผูมี้นามวา่ภทัระ
จะมีอายอุยูจ่นถึง 100 ปี || 12 || 
 

(ลักษณะของหังสะ) 
(ผิวกาย) มีสีเหลือง, น ้ าเสียงประดุจหงส์, จมูกโด่ง, ใบหนา้งดงาม, ดวงตามีสีน ้ าตาล,     

มีเสมหะเป็นธาตุเจา้เรือน, มีเลบ็สีแดง, มีความชาญฉลาด, || 13 || 
เป็นพระราชาผู ้มีศีรษะกลมมน, แก้มอวบอ่ิม, มีเท้างดงาม, ท่ีฝ่ามือหรือฝ่าเท้ามี

สัญลกัษณ์รูปดอกบัว ปลา ตะขอช้าง คันธนู สังข์ หรือขัฏวางคะ (ขฏฺวางฺค)155, เป็นผูท่ี้ไม่มีทาง
สมหวงัในความรักกบัเหล่าสตรี, มีส่วนสูง 96 องคุลี156, มีความสุขจากการเล่นกีฬาทางน ้า, || 14-15 || 

 
154มาตราชั่งของอินเดียโบราณ 1 ตุลา เท่ากบั 20.2226 ปอนด์ หรือประมาณ 9.17 กิโลกรัม    

หาก 1,000 ตุลา จะมีค่าประมาณ 9,000.17 กิโลกรัม ซ่ึงไม่น่าเป็นไปได้ และอีกต าราหน่ึงก็ว่า 1 ตุลา 
เท่ากับ 11.66 กรัม หาก 1,000 ตุลา จะมีค่าประมาณ 11,660 กรัม หรือ 11.66 กิโลกรัม ซ่ึงก็ไม่น่าจะเป็น
น ้ า ห นั ก ข อ งช าย ท่ี โ ต เต็ ม วั ย  ดู  P.N. Shrivastav, Madhya Pradesh District Gazetteers (Bhopal: 

Government Central Press, 1971), 785.; Thomas Thomton, The East Indian Calculator (London: 

Kingsbury, Parburry, & Allen, 1823), 441. 
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บุรุษอันมีนามว่าหังสะเป็นผูป้กครองดินแดงท่ีอยู่ท่ามกลางแม่น ้ าคงคาและยมุนา       
จะเสียชีวิตภายในช่วงอาย ุ100 ปี โดยไดเ้สวยสุขสบายทั้งปวงมาชัว่ชีวิต || 16 || 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ขฏัวางคะ (ขฏฺวางฺค) 
ท่ีมา: T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. 1, part 1 (Madras: Law Printing 

House, 1914), 7. 
 
 

 
155อาวุธชนิดหน่ึงมีลกัษณะคลา้ยไมก้ระบอง ท าจากกระดูกท่อนแขนส่วนปลายหรือกระดูก

แขง้ มีหัวกะโหลกมนุษยป์ระดบัอยู่ท่ีปลายดา้นบน ซ่ึงภายหลงัไดมี้การปรับเปล่ียนโดยสร้างขึ้นจากไม้
แทนการใช้กระดูกมนุษย์ อาวุธชนิดน้ียงัเป็นอาวุธประจ ากายของพระศิวะ และบรรดาฤษีอีกด้วย                 
ดู  Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 335.; T.A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu 
Iconography, vol. 1, part 1 (Madras: Law Printing House, 1914), 7. 

156ประมาณ 182.40 เซนติเมตร 
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(ลักษณะของมาลวยะ) 
เป็นผูท่ี้งดงามราวดวงจนัทร์ท่ีส่องสวา่ง, เอวบาง, มีริมฝีปากงดงาม, ส่วนสูงปานกลาง, 

กายมีกล่ินหอม, ร่างกายมีสีแดงระเร่ือ, || 17 || 
แขนยาวถึงหัวเข่า, มีสุรเสียงดุจพญาช้างสาร, มีฟันขาวสวยงาม, ใบหน้ายาว 13 

องคุลี157 และกวา้ง 10 องคุลี158, || 18 || 
บุรุษผูมี้นามว่ามาลวยะกล่าวกนัว่าเป็นผูป้กครองเมืองสินธุ และมาลวะ ไดรั้บความสุข

สบายอยูจ่นถึงอาย ุ70 ปี แลว้จึงไปสู่สรวงสวรรค ์|| 19 || 
 

(ลักษณะของศศะ) 
มีปาก (หรือใบหน้า) เล็ก, มีฟันซ่ีเล็ก, เป็นบุรุษผูก้ลา้หาญ, หน้าทอ้งผอมบาง, รูปร่าง

สูงโปร่งก าลงัดี, เรียวขางดงาม, เอวเลก็, เป็นบณัฑิตผูล้่วงรู้ในความบกพร่องของผูอ่ื้น, || 20 || 
เป็นเสนาบดีผูมี้ความอดทนต่อการอยู่ในป่าเขาและถ่ินทุรกันดารทั้งหลาย, มีฟันยื่น    

เขยิน, เป็นผูรู้้วิธีการปรุงยาอายุวฒันะ, ปราดเปรียวว่องไว, ลุ่มหลงในสตรีเพศ, เป็นผูถื้อครอง
ทรัพย์สินของผูอ่ื้น, ท่ีฝ่ามือฝ่าเท้ามีลายเส้นรูปกลองมุรชะ อาวุธยุทโธปกรณ์ พิณวีณา หรือ
พวงมาลยั, || 21 || 

พระราชาผูมี้นามวา่ศศะน้ีมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสุข ไดป้กครองแผน่ดินอยูถึ่ง 70 ปี 
เหล่าบุรุษน้ีคือบรรดาบุรุษผูเ้ป็นราชาทั้ง 5 ประเภท || 22 || 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
157ประมาณ 24.70 เซนติเมตร 
158ประมาณ 19 เซนติเมตร 
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อัธยายะที่ 81 
ผลแห่งลักษณะของร่างกาย 

 
ไมเตรยะ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านมุนี ผลดีและผลร้ายอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของลคันาและจนัทร์ก าเนิดก็ได้

กล่าวไวแ้ลว้ จากน้ี ท่านจึงควรกล่าวถึงบรรดาลกัษณะของร่างกายสตรีดว้ย || 1 || 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านไมเตรยะ บดัน้ีขา้พเจา้จะกล่าวแก่ท่านถึงส่ิงท่ีท่านไดไ้ต่ถาม ขอให้ท่านจง

รับฟังผลแห่งลกัษณะร่างกายของเหล่าสตรีท่ีพระศิวะไดก้ล่าวเอาไว ้|| 2 || 
 

(ฝ่าเท้า) 
หากสตรีมีฝ่าเทา้ท่ีมีความเนียนนุ่ม, อ่อนน่ิม, อวบอ่ิม, ราบเรียบ, มีสีแดง, ไม่มีเหง่ือ 

และอุ่น กล่าวกนัวา่จะท าใหมี้โภคทรัพย ์|| 3 || 
ฝ่าเทา้ท่ีแข็งกระดา้ง, แตกระแหง, หยาบ, ไม่ราบเรียบ, ไม่เป็นสีแดง, ไม่อวบอ่ิม และ  

มีลกัษณะคลา้ยกระดง้ฝัดขา้วเปลือก (ศูรฺป) เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความทุกข ์และความยากจน || 4 || 
 

 
 
ภาพท่ี 2 กระดง้ฝัดขา้วเปลือก (ศูรฺป) 
ท่ีมา: Radha Gupta, Suman Agarwal, and Vipin Kumar, “Puraanic Subject Index,” accessed May 

20, 2016, http://vipin110012.tripod.com/pur_index28/shurpanakha.htm.  
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ฝ่าเทา้สตรีท่ีมีสัญลกัษณ์รูปดอกบวั สังข์ ธง ฉัตร ปลา สวสัติกะ และจกัรปรากฏอยู ่ 
แทจ้ริงนั้นเป็นหมายแสดงถึงความเป็นราชินี || 5 || 

ท่ี ฝ่าเท้ามีเส้นท่ียาวตรงไปตลอดฝ่าเท้า เช่ือกันว่าจะท าให้ มีโภคทรัพย์ทั้ งปวง                
สตรีผูใ้ดมีฝ่าเทา้ท่ีมีสัญลกัษณ์รูปอีกา หนู หรืองู เช่ือกนัวา่จะท าใหเ้กิดความอบัโชค || 6 || 
 

(เล็บเท้า) 
บรรดาเล็บเท้ามีสีแดง, กลมมน, เล็บนูน และเนียนเรียบ ย่อมมีความเป็นศุภมงคล    

ส่วนเล็บท่ีมีสีคล ้า และเล็บฉีกเปราะ กล่าวกนัว่าส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดความไม่เป็นมงคลอยู่เสมอ    
|| 7 || 
 

(น้ิวเท้า) 
น้ิวหัวแม่เท้าท่ีอวบอ่ิม, กลมมน และนูนขึ้ น เป็นส่ิงแสดงถึงความเป็นศุภมงคล          

ส่วนน้ิวหัวแม่เทา้ท่ีแบน, มีขนาดเล็กสั้นมาก และคดโคง้ เช่ือกนัว่าเป็นส่ิงแสดงถึงความโชคร้าย       
|| 8 || 

น้ิวเท้าท่ีมีขนาดเล็ก, อวบอ่ิม, กลมมน และมีเน้ือแน่นกระชับ ย่อมเป็นศุภมงคล      
ส่วนน้ิวเทา้ท่ีมีขนาดสั้นหรือยาว (จนเกินไป) และน้ิวผอมแหง้ ยอ่มถูกดูหม่ินครหา || 9 || 

น้ิวเทา้ยาว เช่ือกนัว่าเป็นหญิงแพศยา, น้ิวเทา้ผอมแห้ง เช่ือกนัว่าเป็นผูไ้ร้ทรัพย,์ น้ิวเทา้
สั้น เหล่าผูมี้ปัญญากล่าวกนัวา่จะมีอายสุั้น || 10 || 

บรรดาสตรีท่ีมีน้ิวเทา้แบนย่อมเป็นทาสี, น้ิวเทา้เกยกนัจะเป็นม่ายไร้สามี มีความทุกข ์
และเป็นหญิงรับใช ้|| 11 || 

สตรีใดท่ีขณะเดินอยู่ตามถนนหนทางมีฝุ่ นกระจายคลุง้ขึ้นมา พึงรู้ว่าสตรีผูน้ั้นเป็นผูมี้
มลทิน และจะมีความพินาศเกิดขึ้นแก่ตระกูลทั้งสาม159 || 12 || 

สตรีใดท่ีขณะเดินอยู่นั้นน้ิวเทา้อนัไดแ้ก่ น้ิวก้อย น้ิวกลาง หรือน้ิวนางไม่สัมผสัพื้น       
สตรีผูน้ั้นพึงเป็นม่าย || 13 || 

บรรดาสตรีท่ีมีน้ิวช้ียาวกว่าน้ิวหวัแม่เทา้ สตรีเหล่านั้นในวยัแตกเน้ือสาวพึงเขา้หาผูช้าย 
จากนั้นมาก็พึงประพฤติตนเป็นหญิงส าส่อน || 14 || 
 
 

 
159เทวจนัทร์ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า ตระกูลทั้งสามไดแ้ก่ ตระกูลของบิดา ตระกูลของมารดา 

และตระกูลของสามี 
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(หลังเท้า) 
หลงัเท้าของสตรีท่ีมีน ้ ามีนวล, อ่อนนุ่ม, อวบอ่ิม, ไม่มีเส้นเลือดปูดโปน, ปราศจาก

เหง่ือ และเป็นโหนกสูง คือหมายแสดงถึงความเป็นราชินี || 15 || 
หลงัเท้างุ ้มลง, มีเส้นเลือดปูดโปน, มีขนดก และไร้ซ่ึงเน้ือหนัง เป็นหมายแสดงถึง

ความยากจนขดัสน, ชอบเดินเท่ียวไปตามทาง, เป็นทาสี และเป็นหญิงอปัลกัษณ์ (หรือหญิงอารมณ์
ร้าย) ตามล าดบั || 16 || 
 

(ส้นเท้า) 
หากส้นเทา้เนียนเรียบเช่ือกนัว่าจะเป็นผูเ้ลอโฉม หากมีส้นเทา้หยาบกระดา้งเช่ือกนัว่า

จะเป็นหญิงอปัลกัษณ์ (หรือเป็นหญิงอารมณ์ร้าย) 
หากส้นเทา้เป็นโหนกสูงมากเช่ือกนัว่าเป็นหญิงแพศยา และหากส้นเทา้ยาวเช่ือกนัว่า

เป็นสตรีผูมี้ความทุกขร์ะทมเป็นอยา่งยิง่ || 17 || 
 

(ท่อนขาตั้งแต่หัวเข่าลงไป) 
ท่อนขาทั้งคู่กลมมนไดรู้ป, ปราศจากเส้นขน, เนียนเรียบ, ไม่มีเส้นเลือดปูดโปน และ      

มีความงดงาม หากท่อนขาคู่น้ีเป็นของสตรีผูใ้ด สตรีผูน้ั้นยอ่มเป็นท่ีรักของพระราชา || 18 || 
 

(หัวเข่า) 
หัวเข่าทั้ งสองกลมมนได้รูป, เนียนเรียบ และมีเน้ือหนัง ย่อมมีความเป็นศุภมงคล         

ส่วนหัวเข่าท่ีไร้เน้ือหนังเช่ือกันว่าเป็นหญิงส าส่อน หัวเข่าท่ีหย่อนยานเช่ือกันว่าเป็นหญิงยาจก         
|| 19 || 
 

(ต้นขา) 
ตน้ขาทั้งสองกลมมน, นุ่มนวล, รูปร่างเหมือนงวงช้าง, น่าอภิรมย,์ มีเน้ือแน่นกระชบั 

และไม่มีเส้นเลือดปูดโปน สตรีผูน้ั้นพึงไดเ้ป็นพระมเหสี || 20 || 
ตน้ขาท่ีมีเส้นขนนั้นพึงท าให้เป็นหญิงอปัลกัษณ์ (หญิงอารมณ์ร้าย) ส่วนตน้ขาท่ีแบน

ราบนั้นพึงท าใหเ้ป็นหญิงม่ายไร้สามี 
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(สะโพก) 
สะโพกมีขนาด 24 องคุลีพอดี160 ยอ่มเป็นศุภมงคล || 21 || 
สตรีท่ีมีสะโพกใหญ่ และยกขึ้นได้รูป เป็นสะโพกท่ีประเสริฐยิ่งนัก ย่อมจะท าให้มี

ความสุข 
ส่วนสะโพกท่ีหย่อนคลอ้ย, แคบ (ไม่ผายออก), แบนราบ, ไร้เน้ือหนัง, เล็ก และมีขน 

บรรดาผูมี้ปัญญาไดก้ล่าวไวว้า่จะท าใหเ้ป็นหญิงม่าย 
 

(บั้นท้าย) 
บั้นท้ายท่ีมีเน้ือหนัง, ยกขึ้ นสูง, ใหญ่ และงดงาม เป็นส่ิงแสดงถึงความเป็นมงคล     

ส่วนบั้นท้ายท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากน้ี พึงรู้ว่าเป็นหมายแสดงถึงความเป็นหญิงอัปลักษณ์       
(หญิงอารมณ์ร้าย) || 22-23 || 
 

(ของลับ) 
ของลบัสตรีท่ีมีลกัษณะเหมือนกระดองเต่า, มีสีแดง, เป็นโหนกนูน, มีเส้นขนอ่อนนุ่ม,          

มีลกัษณะเหมือนดวงตากวาง (มฺฤคีทฺฤศา)161 และมีเม็ดมณี (ปุ่ มกระสัน) ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ย่อมมี
ความเป็นมงคล || 24 || 

ของลบัสตรีท่ีมีลกัษณะเหมือนกีบเทา้กวาง, ช่องคลอดเป็นเหมือนดัง่เตาไฟ, มีขนดก, 
ปากเปิดอา้ออก และมีจมูก (ปุ่ มกระสัน) ยืน่ออกมา ยอ่มไม่มีความเป็นมงคล || 25 || 

หากดา้นซ้ายของของลบัโหนกนูนขึ้น (มากกว่าดา้นขวา) เช่ือว่าจะให้ก าเนิดบุตรสาว 
และหากเป็นไปในทางตรงข้าม เช่ือว่าจะให้ก าเนิดบุตรชาย ของลับสตรีท่ีบิดเบ้ียวไปทางซ้าย          
เช่ือกนัวา่จะไม่มีโอกาสไดต้ั้งครรภอ์ยา่งแน่นอน || 26 || 
 

(ท้องน้อย) 
ท้องน้อยท่ีมีขนาดใหญ่, อ่อนนุ่ม และป่องขึ้ นเล็กน้อย ย่อมท าให้เกิดความเป็น            

ศุภมงคล ส่วนท้องน้อยท่ีมีเส้นเลือดปูดโปน และมีไรขน ได้รับการพิจารณาแลว้ว่าไม่ท าให้เกิด
ความเป็นศุภมงคลเลย || 27 || 
 

 
160ประมาณ 45.60 เซนติเมตร หรือประมาณ 18 น้ิว 
161ฉบบัของสันถานมักล่าววา่ มีลกัษณะเหมือนใบโพ (อศฺวตฺถทลากฺฤติะ) ดู Pārāśara, Brihat 

Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 2, 970. 
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(สะดือ) 
สะดือลึก และบิดไปทางขวา จะก่อให้เกิดความสุขเป็นอย่างยิ่ง ส่วนสะดือท่ีบิดไป

ทางซ้าย, สะดือท่ีมีปุ่ มปมยื่นออกมาอย่างชดัเจน (สะดือจุ่น) หรือสะดือต้ืน เป็นสะดือท่ีไม่มีความ
เป็นศุภมงคล || 28 || 
 

(หน้าท้อง) 
หนา้ทอ้งกวา้งย่อมเป็นศุภมงคล กล่าวกนัว่าจะให้ก าเนิดบุตรชายจ านวนมาก หากหนา้

ทอ้งเหมือนกบจะเป็นสิริมงคลยิง่นกั จะใหก้ าเนิดพระราชา || 29 || 
หากสตรีท่านใดมีหนา้ทอ้งป่องมากจะเป็นหมนั สตรีท่านใดมีรอยพบัสามรอย (ตฺริวลี) 

ท่ีหนา้ทอ้งจะละทิ้งทางโลก และหากมีรอยหมุนวนเป็นขดท่ีหนา้ทอ้งจะท าใหเ้ป็นนางทาสี || 30 || 
 

(สีข้าง) 
สีข้างทั้ งสองของเหล่าสตรีท่ีมีความอวบอ่ิม, เนียนเรียบ และอ่อนนุ่ม กล่าวกันว่า

ก่อให้เกิดความสุขเกษม แต่สีขา้งท่ีมีเส้นเลือดปูดโปน, มีขนดก และสีขา้งหนาใหญ่ เช่ือกนัว่าไม่
เป็นสิริมงคล || 31 || 
 

(ทรวงอก) 
ทรวงอกของเหล่าสตรีท่ีปราศจากเส้นขน และเนียนเรียบ ย่อมมีความเป็นศุภมงคล 

ส่วนเหล่าสตรีท่ีมีทรวงอกกวา้ง และมีขนดก แน่นอนวา่ยอ่มไม่มีความเป็นสิริมงคล || 32 || 
 

(เต้านม) 
เตา้นมทั้งสองข้างมีความเนียนเรียบ, อวบอ่ิม (ใหญ่), รูปร่างกลม และแน่นกระชับ 

ย่อมมีความเป็นศุภมงคล แต่หากยอดถนัใหญ่, ไม่มีเน้ือหนงัมงัสา หรือเตา้นมอยู่ห่างกนั เช่ือกนัว่า
ไม่มีความเป็นศุภมงคล || 33 || 

สตรีท่ีมีเตา้นมดา้นขวาตั้งชนัขึ้นเป็นท่ีรู้กนัว่าจะให้ก าเนิดบุตรชาย แต่หากสตรีผูน้ั้น     
มีเตา้นมดา้นซา้ยตั้งชนัขึ้นเช่ือกนัวา่จะใหก้ าเนิดบุตรสาว || 34 || 
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(ยอดถัน) 
ยอดถนัทั้งสองขา้งของเหล่าสตรีท่ีมีความเป็นศุภมงคล คือ ยอดถนัท่ีกลมไดรู้ป และ    

มีสีด าคล ้า ส่วนยอดถนัยืดยาว, มีขนาดเล็ก หรือบุ๋มลง (บอด) กล่าวกนัว่าไม่มอบให้ซ่ึงความเป็น
ศุภมงคล || 35 || 
 

(หัวไหล่) 
หัวไหล่ทั้งสองขา้งเนียนเรียบ, กระดูกขอ้ต่อไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชดั และมีเน้ือหนัง 

กล่าวกนัว่าเป็นหัวไหล่ท่ีมีความเป็นศุภมงคล ส่วนหวัไหล่ท่ีคดงอผิดรูป, มีขนดก, ไร้เน้ือหนงั หรือ
ไหล่ยกสูงขึ้น ยอ่มไม่เป็นศุภมงคล || 36 || 
 

(รักแร้) 
หากรักแร้มีขนบาง ๆ, เนียนนุ่ม และมีเน้ือมีหนัง ย่อมมีความเป็นศุภมงคล แต่หาก

รักแร้มีเส้นเลือดปูดโปน, มีเหง่ือ และรักแร้เป็นหลุมลึก เช่ือกนัวา่ไม่มีความเป็นศุภมงคล || 37 || 
 

(แขน) 
ท่อนแขนทั้งสองขา้งของสตรีท่ีไร้เส้นขน, ไม่มีเส้นเลือดปูดโปน, ไม่เห็นกระดูก,   

ท่อนแขนตรงหรือโคง้เป็นวง และมีขอ้ศอกท่ีอ่อนนุ่ม ยอ่มประเสริฐยิง่นกั || 38 || 
ท่อนแขนทั้งสองของเหล่าสตรีท่ีมีเส้นเลือดปูดโปน, คดงอผิดรูป, ไร้เน้ือหนังมงัสา, 

ท่อนแขนเลก็ และมีขนดก ยอ่มท าใหเ้กิดความทุกขย์ากล าบาก || 39 || 
 

(น้ิวหัวแม่มือ) 
น้ิวหัวแม่มือทั้งสองข้างของเหล่าสตรีท่ีมีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมย่อมก่อให้เกิด

ความเป็นศุภมงคล ส่วนน้ิวหัวแม่มือท่ีคดงอผิดรูป และลีบเล็กไร้เร่ียวแรงกล่าวกันว่าก่อให้เกิด
ความทุกขย์ากล าบาก || 40 || 
 

(ฝ่ามือ) 
ฝ่ามือของเหล่าสตรีท่ีกลางฝ่ามือเป็นเนินสูงขึ้น, มีสีแดงระเร่ือ, ไร้ต าหนิ, อ่อนนุ่ม และ  

มีเส้นลายมือเพียงเลก็นอ้ย พึงรู้วา่จะมอบความสุขใหเ้ป็นอยา่งมาก || 41 || 
หากฝ่ามือของเหล่าสตรีมีเส้นลายมือมากมายพึงเป็นม่าย หากไม่มีเส้นลายมือเลย         

พึงเป็นผูไ้ร้ทรัพย ์และหากฝ่ามือมีเส้นเลือดอยูม่ากมายพึงด าเนินชีวิตเป็นขอทาน (ภิกฺษุ) || 42 || 
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หลังมือปราศจากเส้นขน, มี เน้ือหนัง และอ่อนนุ่ม เป็นหลังมือท่ีประเสริฐยิ่ง                 
ส่วนหลังมือท่ีเต็มไปด้วยเส้นเลือด, มีขนดก และเป็นหลุมเป็นร่องลึก เป็นลักษณะแห่งความ           
โชคร้าย || 43 || 

หากมือซ้ายของสตรีมีเส้นลายมือโค้งกลม, สีแดงระเร่ือ, ชัดเจน, ลึก และลายเส้น
สม ่าเสมอ กล่าวกนัวา่ก่อใหเ้กิดความสุขสวสัด์ิอยา่งบริบูรณ์ || 44 || 

หากมีเส้นลายมือเป็นรูปปลาพึงเป็นผูมี้โชค หากเป็นรูปสวสัติกะพึงเป็นผูมี้ทรัพยสิ์น
เงินทอง หากเป็นรูปดอกบวัพึงไดเ้ป็นราชินีและยงัไดเ้ป็นพระมารดาของพระราชาอีกดว้ย || 45 || 

หากเป็นลายก้นหอยวนขวาเช่ือกันว่าจะเป็นสตรีผูเ้ป็นท่ีรักยิ่งของพระจักรพรรดิ              
หากเป็นรูปสังข ์เต่า หรือฉตัร เช่ือกนัวา่จะเป็นพระราชมารดา || 46 || 

หากมือซ้ายของสตรีมีเส้นลายมือเป็นรูปชา้ง, มา้, โค หรือคนัชัง่ ดงัน้ี สตรีผูน้ั้นพึงได้
เป็นภรรยาของพ่อคา้วาณิช || 47 || 

หากเป็นรูปวชัระ หรือปราสาท สตรีผูน้ั้นพึงเป็นผูใ้ห้ก าเนิดบุตรท่ีจะเป็นผูร้จนาต ารา
แห่งศาสตร์ความรู้ หากเป็นรูปเกวียน หรือแอกเทียมเกวียน พึงไดเ้ป็นภรรยาของกสิกร || 48 || 

สตรีท่ีมีลายมือเป็นรูปคนัธนู, จามร, มีดดาบ, หอก, ตรีศูล, ตะขอชา้ง, คทา หรือกลอง
ทุนทุภิ (ทุนฺทุภิ)162 บรรดาผูมี้ความรู้เช่ือกนัวา่จะไดเ้ป็นราชินี || 49 || 

หากสตรีผูใ้ดมีเส้นลายมือท่ีลากยาวออกมาจากโคนน้ิวหัวแม่มือจนสุดท่ีน้ิวก้อย             
สตรีผูน้ั้นจะพิฆาตสามี163 ใหพ้ึงหลีกเล่ียงเสีย || 51 ||164 

หากมีเส้นลายมือเป็นรูปลา, อีกา, กบ, แมงป่อง, สุนขัป่า, แมว, งู, อูฐ หรือสุนขัจ้ิงจอก 
เส้นลายมือเหล่าน้ีจะท าใหเ้กิดความทุกขท์รมาน || 52 || 
 
 

 
162ทุนทุภิ หรือ ภูมิทุนทุภิ (ภูมิทุนฺทุภิ) คือ กลองหน้าเดียวชนิดหน่ึงสร้างขึ้นโดยการขุดหลุม

บนพื้นดินแล้วใช้หนังววัขึงเป็นหน้ากลองใช้ตีในยามศึกสงคราม หรือช่วงเทศกาลมหาพรต ดู Arthur 

Anthony Macdonell and Arthur Berriedale Keith, Vedic Index of Names and Subjects, vol. 2 (Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1995), 108, 418.; Matt Dean, The Drum: A History (Maryland: Scarecrow Press, 

2012), 6. 
163พิฆาตสามี (ปติฆฺน) ผูว้ิจยัเห็นว่ามีอยู่ 2 นัยความหมาย คือ หมายถึงหญิงผูน้ั้นจะสังหาร

สามีของตนเอง และอีกความหมายหน่ึงคือ สามีของหญิงผูน้ั้นจะถึงแก่ความตายทุกคน หรือท่ีมกัเรียกกนั
วา่ ผูห้ญิงกินผวั 

164ตน้ฉบบัไม่ปรากฏโศลกท่ี 50 
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(น้ิวมือ) 
น้ิวมือของเหล่าสตรีท่ีมีข้อน้ิวงดงาม, น้ิวกลม, เรียวเล็ก, น้ิวยาว, ไร้เส้นขน และ      

อ่อนนุ่ม เช่ือกนัวา่จะก่อใหเ้กิดความสุขและความเป็นสวสัดิมงคล || 53 || 
น้ิวมือท่ีคดงอ, ขอ้น้ิวใหญ่, ไร้รอยขอ้ต่อ, ลีบเล็ก, มีเส้นขน หรือน้ิวสั้น กล่าวกันว่า

ก่อใหเ้กิดความทุกข ์และความยากจนขน้แคน้ || 54 || 
 

(เล็บมือ) 
เล็บมือของเหล่าสตรีท่ีมีสีแดง, เล็บนูน และมีปลายเล็บ (ศาขินฺ) ยอ่มเป็นเล็บท่ีมีความ

เป็นศุภมงคล ส่วนเล็บมือท่ีมีสีคล ้ าสกปรก, เป็นสีเหลือง หรือสีขาว ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็น
ศุภมงคล || 55 || 
 

(แผ่นหลัง) 
แผ่นหลงัของเหล่าสตรีท่ีไม่เห็นกระดูก (สันหลงั) และมีเน้ือหนงั พึงรู้ว่าเป็นแผ่นหลงั

ท่ีมีความเป็นศุภมงคล แต่แผ่นหลงัท่ีมีเส้นเลือดปูดโปน, มีขนดก และแผ่นหลงัท่ีคดงอ เป็นแผ่น
หลงัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเป็นศุภมงคล || 56 || 
 

(ลำคอ) 
ล าคอของเหล่าสตรีท่ีมีรอยเส้นสามเส้น, ล าคอกลม, ไม่เห็นกระดูก, อวบอ่ิม และ         

อ่อนนุ่ม เช่ือกนัวา่ก่อใหเ้กิดความสุขสวสัด์ิ || 57 || 
ล าคอใหญ่จะท าให้เป็นม่าย, ล าคอคดงอผิดรูปเป็นหมายแสดงถึงความเป็นทาสี,     

ล าคอแบนจะท าใหเ้ป็นหมนั ส่วนล าคอเลก็จะท าใหไ้ร้ผูสื้บสันดาน || 58 || 
 

(ท้ายทอย)165 
ทา้ยทอยของเหล่าสตรีท่ีมีเน้ือหนงั, ตรง และนูนขึ้น ย่อมเป็นศุภมงคล ส่วนทา้ยทอยท่ี

มีเส้นเลือดปูดโปน, ใหญ่, คดโคง้ และมีขนดก ยอ่มไม่เป็นศุภมงคล || 59 || 
 

 
165กฺฤกาฏิกา คือ จุดท่ีกระดูกสันหลังไปบรรจบกับกะโหลกศีรษะ ซ่ึงอยู่บริเวณต้นคอ

ดา้นหลงั หรือท้ายทอย ซ่ึงมีอยู่ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา ดู Maya Tiwari, Ayurveda: Secrets of Healing 

(Delhi: Motilal Banarsidass, 2003), 95.; Melanie Sachs and Robert Sachs, Ayurvedic Spa (Winconsin: 

Lotus Press, 2007), 174. 
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ภาพท่ี 3 ทา้ยทอย (กฺฤกาฏิกา) 
ท่ีมา: Suryanamaskara, “Marma: Punti Energetici di Yoga e Ayurveda,” accessed October 3, 2016, 

http://suryanamaskara.altervista.org/blog/2013/12/05/marma-punti-energetici-di-yoga-e-ayurveda. 
 

(คาง) 
หากสตรีมีคางท่ีมีความอ่อนนุ่ม, มีเน้ือหนัง และมีสีแดงระเร่ือ ย่อมเป็นศุภมงคล       

ส่วนคางท่ีอว้นใหญ่ และมีเส้นขีดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (คางสองชั้น) ย่อมถูกครหานินทาไปทั่ว         
|| 60 || 
 

(แก้ม) 
แกม้ทั้งสองขา้งของสตรีท่ีมีรูปร่างกลม, มีขนาดใหญ่ และแกม้ป่อง จะก่อให้เกิดความ

เป็นศุภมงคล ส่วนแกม้ท่ีมีขนาดเล็ก, มีขน, หยาบกระดา้ง และแกม้ตอบ เช่ือกนัว่าก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นมงคล || 61 || 
 

(ปาก) 
ปากกลมเหมือนตากวาง, อวบอ่ิม, มีกล่ินหอม, เนียนนุ่ม, เนียนเรียบสม ่าเสมอ และ      

มีความงดงาม กล่าวกนัวา่เป็นส่ิงแสดงถึงความสุขสวสัด์ิ || 62 || 
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(ริมฝีปาก) 
ริมฝีปากล่างของสตรีผูใ้ดเป็นสีชมพู, เนียนนุ่ม, มีรูปร่างกลม, ตรงก่ึงกลางมีเส้นแบ่ง

คร่ึง และงดงาม สตรีผูน้ั้นพึงเป็นท่ีรักของพระราชา || 63 || 
ริมฝีปากล่างของสตรีท่ีมีขนาดเล็ก, หยาบกระดา้ง, ริมฝีปากกวา้ง, แตกระแหง, มีสีด า

คล ้า และหนาใหญ่ เช่ือกนัวา่ท าใหเ้ป็นม่าย และเจ็บไขไ้ดป่้วย || 64 || 
ริมฝีปากบนของเหล่าสตรีท่ีมีสีแดงดุจดอกบวั, อ่อนละมุน, ตรงกลางอูมขึ้น และไม่มี

เส้นขน จะก่อใหเ้กิดความสวสัดิมงคล และความสุข || 65 || 
 

(ฟัน) 
ฟันทั้ง 32 ซ่ีของสตรีท่ีมีสีเหมือนน ้านม, เงางาม, ฟันบนและฟันล่างเสมอกนั และมีฟัน

ท่ียืน่ออกมาบา้ง (เลก็นอ้ย) เป็นฟันท่ีมีความเป็นศุภมงคล || 66 || 
ฟันท่ีมีขนาดใหญ่, สีด าคล ้า, ฟันซ่ียาว, ฟันเหลือง, มีฟันสองแถว, ฟันล่างมีจ านวนมาก 

และฟันล่างห่าง เช่ือกนัวา่เป็นฟันท่ีไม่เป็นศุภมงคล || 67 || 
 

(ลิ้น) 
ลิ้นของสตรีท่ีอ่อนนุ่ม และมีสีแดง จะก่อให้เกิดความเป็นศุภมงคล และท าให้มีความ

เกษมส าราญอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด หากปลายลิ้นแผ่ออก แต่ช่วงกลางลิ้นกลบัหดเลก็ลง จะท าให้ไดรั้บ
ความทุกขท์รมาน || 68 || 

ลิ้นท่ีมีสีซีดขาวเช่ือกันว่าจะท าให้ถึงแก่ความตายในน ้ า ส้ินท่ีมีสีด าคล ้าเช่ือกันว่าจะ
เป็นหญิงผูช่ื้นชอบการทะเลาะวิวาท ลิ้นใหญ่เช่ือกนัวา่จะก่อใหเ้กิดความยากจนขน้แคน้ และลิ้นยาว
เช่ือกนัวา่เป็นหญิงท่ีชอบกินของท่ีกินไม่ได ้|| 69 || 

อีกทั้งบรรดามุนีในอดีตยงัไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะท าใหวิ้กลจริต 
 

(เพดานปาก) 
เพดานปากของสตรีท่ีเนียนเรียบ, อ่อนนุ่ม และมีสีชมพู เป็นเพดานปากท่ีประเสริฐยิ่ง      

|| 70 || 
เพดานปากมีสีขาวซีดเช่ือกนัว่าเป็นเหตุให้เป็นม่าย, เพดานปากสีเหลืองเช่ือกนัว่าจะ 

ละทิ้งทางโลก, เพดานปากสีด าเช่ือกนัว่าจะไม่มีผูสื้บสันดาน และเพดานปากท่ีแห้งหยาบเช่ือกนัว่า
จะท าใหมี้พงศพ์นัธุ์มากมาย || 71 || 
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(การหัวเราะ) 
การหัวเราะท่ีไม่เห็นฟัน แก้มบานออกเล็กน้อย เหล่ามุนีทั้ งหลายกล่าวกันว่าจะ

ก่อให้เกิดความเป็นศุภมงคล ส่วนลกัษณะการหัวเราะอย่างอ่ืนนั้นให้ระลึกไวว้่าไม่เป็นศุภมงคล       
|| 72 || 
 

(จมูก) 
จมูกของสตรีท่ีมีรูจมูกกลมเสมอกัน และรูจมูกเล็ก ย่อมเป็นสิริมงคล ส่วนจมูก ท่ีมี

ปลายจมูกใหญ่ และช่วงกลางจมูก (สันจมูก) ยบุต ่าลง เป็นจมูกท่ีไม่เป็นศุภมงคล || 73 || 
ปลายจมูกมีสีแดง หรืองุม้งอ จมูกแบบน้ีเป็นเหตุให้เป็นม่าย, จมูกแบนจะท าให้เป็น

ทาสรับใช ้ส่วนจมูกสั้นหรือจมูกยาว จะเป็นผูช่ื้นชอบการทะเลาะวิวาท || 74 || 
 

(ดวงตา) 
ดวงตาทั้งสองของสตรีท่ีภายใน (เปลือกตา) มีสีแดง, มีม่านตาสีด า, , ดวงตามีสีขาว      

ดุจน ้านมโค, มีความแวววาว และขนตามีสีด าขลบั ยอ่มเป็นศุภมงคล || 75 || 
หากดวงตาปูดโปนเช่ือกนัว่าจะมีอายุสั้น, หากดวงตากลมเช่ือกนัว่าเป็นหญิงส าส่อน 

และหากดวงตาเป็นสีน ้าตาลดุจน ้าผ้ึงเช่ือกนัวา่จะมีความสุขสวสัด์ิทั้งปวง || 76 || 
สตรีท่ีตาบอดขา้งซ้ายพึงเป็นหญิงส าส่อน, สตรีท่ีตาบอดดา้นขวาพึงเป็นหมนั, สตรีท่ีมี

ดวงตาดุจนกพิราบพึงเป็นหญิงท่ีไม่มีศีลธรรม และสตรีท่ีมีดวงตาดุจคชสารพึงเป็นสตรีผูมี้ความ
ทุกขย์าก || 77 || 

 
(ขนตา) 
สตรีท่ีมีขนตาเส้นเล็ก, สีด า, อ่อนนุ่ม และดกหนา พึงอุดมไปด้วยความสุขสวสัด์ิ     

ส่วนสตรีท่ีมีขนตานอ้ย, เส้นใหญ่ และมีสีน ้าตาล พึงมีความทุกขย์ากอยูเ่นือง ๆ || 78 || 
 

(คิ้ว) 
คิ้วทั้งสองขา้งของเหล่าสตรีท่ีโคง้ดุจคนัศร, เงางาม, มีสีด า, ไม่หนาแน่น และมีเส้นขน

อ่อนนุ่ม เช่ือกนัวา่จะก่อใหเ้กิดความสุขและมีเกียรติยศช่ือเสียง || 79 || 
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(ใบหู) 
ใบหูทั้ งสองข้างยาว และโค้งวนอย่างงดงาม ย่อมก่อให้เกิดความสุขสวสัด์ิ และ             

จะให้ก าเนิดบุตรชาย ส่วนใบหูท่ีมีเส้นขนขึ้นท่ีช่องหู, ใบหูบิดงอ และใบหูเล็ก ย่อมถูกครหานินทา        
|| 80 || 
 

(หน้าผาก) 
หน้าผากของเหล่าสตรีท่ีไม่มีเส้นเลือดปูดโปน, ปราศจากเส้นขน, รูปร่างเหมือน

พระจนัทร์คร่ึงดวง และมีความกวา้งไม่น้อยกว่า 3 องคุลีของสตรี166 ย่อมก่อให้เกิดความสุขสบาย
และจะใหก้ าเนิดบุตรชาย || 81 || 

หนา้ผากท่ีมีสัญลกัษณ์สวสัติกะกล่าวกนัวา่จะท าใหไ้ดรั้บราชบลัลงัก ์ส่วนหนา้ผากท่ีมี      
ขนขึ้นดก, โหนกนูน และหนา้ผากกวา้ง จะท าใหไ้ดรั้บความทุกข ์|| 82 || 
 

(กะโหลกศีรษะ) 
กะโหลกศีรษะของสตรีท่ีสูงและกลมเหมือนกระพอง (กุมฺภ) 167ของพญาช้างสาร      

ยอ่มเป็นศุภมงคล ส่วนกะโหลกศีรษะท่ีมีขนาดใหญ่, บิดเบ้ียว และยาว ยอ่มท าใหเ้กิดความโชคร้าย 
และมีความทุกขท์รมาน || 83 || 
 

(เส้นผม) 
เส้นผมมีสีด า, อ่อนนุ่ม, ยาว และเส้นเลก็ละเอียด ยอ่มประเสริฐยิ่งนกั ส่วนเส้นผมท่ีมีสี

น ้าตาล, หยาบกระดา้ง, แหง้แขง็, ผมบาง และสั้นกุด ยอ่มไม่เป็นสิริมงคล || 84 || 
เส้นผมของสตรีมีสีเหลือง, สีน ้ าตาล หรือสีด า (ท่ีมีคุณลักษณะอันดี) กล่าวกันว่า 

ย่อมน ามาซ่ึงความเป็นศุภมงคล ทั้ งน้ี ลักษณะร่างกายของบรรดาบุรุษก็พึงให้ช้ีแจงไปดังน้ี 
(เช่นเดียวกนั) || 85 || 
 
 
 
 

 
166ประมาณ 5.70 เซนติเมตร  
167ส่วน ท่ี นูน เป็นปุ่ มสองข้างหัวช้าง  บ้างเรียกว่าตระพอง ตะพอง ห รือกะพอง ดู 

ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 51. 
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อัธยายะที่ 82 
ผลของตำหนิ อันมีขี้แมลงวันเป็นอาทิ 

 
ปราศระ กล่าววา่ – 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ บัดน้ีข้าพเจ้าจะกล่าวถึงผลแห่งต าหนิทั้ งหลายของร่างกาย 

โดยเฉพาะไฝ (มศก), ปาน (อาวรฺตฺต) และขี้แมลงวนั (ติล) ขอใหท้่านจงตั้งใจรับฟังเถิด || 1 || 
บรรดาผูมี้ความรู้ได้กล่าวไวว้่า ขี้ แมลงวนัแดงหรือปานท่ีมีเส้นขนปรากฏท่ีร่างกาย

ดา้นซา้ยของสตรี หรือปรากฏท่ีร่างกายดา้นขวาของบุรุษ ดงัน้ียอ่มเป็นศุภมงคล || 2 || 
ต าหนิ อนัมีขี้แมลงวนัเป็นตน้ปรากฏอยู่ท่ีหน้าอกของสตรีจะก่อให้เกิดความสุข และ

ความสวสัดิมงคล หากมีร่องรอยขี้แมลงวนัสีแดงอยู่ท่ีเตา้นมดา้นขวาของสตรีผูใ้ด สตรีผูน้ั้นพึงมี
ความสุข, ความสวสัดิมงคล และมีพงศ์พนัธุ์มากมาย แต่หากขี้แมลงวนัสีแดงปรากฏอยู่ท่ีเตา้นม
ดา้นซา้ย หญิงนั้นพึงมีบุตรเพียงคนเดียว || 3-4 || 

หากขี้ แมลงวันปรากฏอยู่ ท่ี เต้านมด้านขวา หญิงนั้ นจะมีบุตรทั้ งชายและหญิง             
หากมีต าหนิท่ีหนา้ผาก หรือมีต าหนิอยู่ตรงระหวา่งคิ้วทั้งสอง กล่าวกนัว่าจะท าใหไ้ดรั้บราชบลัลงัก ์
|| 5 || 

หากมีไฝสีแดงอยูท่ี่แกม้จะท าใหมี้อาหารอนัโอชารสบริโภคอยู่เสมอ 
สตรีผูใ้ดท่ีมีต าหนิอยู่ท่ีด้านขวาของของลบั สตรีผูน้ั้นพึงได้เป็นมเหสีของพระราชา 

และยงัไดเ้ป็นพระมารดาของพระเจา้แผน่ดินอีกดว้ย 
หากปลายจมูกมีต าหนิสีแดง ยอ่มเป็นหมายแสดงถึงการเป็นชายาของพระราชา || 6-7 || 
แต่หากต าหนินั้ นเป็นสีด า เช่ือกันว่าเป็นหมายแสดงถึงการเป็นหญิงม่าย หรือ          

หญิงส าส่อน หากบรรดาบุรุษและสตรีทั้งหลายมีต าหนิอยู่ใตส้ะดือ (ทอ้งน้อย) กล่าวกนัว่ามีความ
เป็นสิริมงคล || 8 || 

มีต าหนิอยู่ท่ีใบหู, แก้ม, มือ หรือล าคอ จะท าให้มีบุตรชายในการตั้งครรภ์คร้ังแรก        
ก่อใหเ้กิดความเป็นศุภมงคล และมีความสุข || 9 || 

มีต าหนิอันได้แก่ขี้ แมลงวนัอยู่ท่ีพงหญ้า (บริเวณขนเพชร) กล่าวกันว่าจะท าให้มี    
ความทุกขท์รมาน 

หากมีต าหนิรูปร่างเหมือนตรีศูลอยู่ท่ีหนา้ผาก ชายพึงไดเ้ป็นพระราชา หญิงพึงไดเ้ป็น
มเหสีของพระราชา 
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มีปานท่ีมีเส้นขนวนไปทางขวาปรากฏอยู่ท่ีหน้าอก, สะดือ, มือ, ใบหู, แผ่นหลัง
ดา้นขวา หรือทอ้งน้อย ย่อมเป็นสิริมงคล แต่หากเป็นปานท่ีมีเส้นขนวนไปทางซ้ายก็ย่อมไม่เป็น
ศุภมงคล  

ปานของสตรีท่ีปรากฏอยู่ท่ีสะโพก และของลับ เช่ือกันว่าจะท าให้มีความทุกข ์               
|| 10-12 || 

มีปานอยูท่ี่หนา้ทอ้ง จะสังหารพี่ชาย หากอยูท่ี่กลางหลงัจะท าใหเ้ป็นหญิงส าส่อน 
หากมีปานอยู่ท่ีรอยแสกผม (สีมนฺต)168, กลางหนา้ผาก, กลางศีรษะ หรือท่ีล าคอของทั้ง

ชายและหญิง บรรดาผูมี้ปัญญาทั้งหลายไดก้ล่าวไวว้า่ไม่ก่อใหเ้กิดความเป็นศุภมงคล 
บรรดาสตรีผูมี้ลักษณะอันดีและมีจริยาวตัรงดงาม จะส่งผลให้สามีท่ีมีอายุไขสั้ น           

มีอายยุนืยาวขึ้นได ้ทั้งยงัมีความปรีติยนิดีเป็นอยา่งยิง่ 
ดูก่อนท่านพราหมณ์ ผลอนัเน่ืองมาจากต าหนิท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ก็มีดงัน้ีแล || 13-15 || 

 

 
168ดูภาพท่ี 3 



 

บทท่ี 3 
ประวัติความเป็นมา และความสำคญัของโหราศาสตร์ 

 
โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของมนุษยม์าตั้งแต่อดีตในฐานของ

ส่ิงท่ีสามารถช้ีแนะใหม้นุษยด์ าเนินชีวิตไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและประสบแต่ส่ิงท่ีตนปรารถนา แทบทุก
อารยธรรมบนโลกใบน้ีล้วนมีการศึกษาโหราศาสตร์ในฐานะของศาสตร์ท่ีส าคัญแขนงหน่ึง             
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกับดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 1 โดยศาสตร์น้ีมักมีเร่ืองของ     
เทพเจา้ คติความเช่ือ รวมทั้งองค์ความรู้ทางจกัรวาลวิทยาของสังคมนั้น ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งอยู่ดว้ย2 
ดว้ยเหตุน้ีโหราศาสตร์จึงมกัถูกตดัสินว่าเป็นศาสตร์ท่ีลึกลบั เขา้ใจไดย้าก บา้งก็ว่าเป็นเร่ืองงมงาย
เหลวไหล ท าใหไ้ม่ค่อยมีผูห้ยิบยกโหราศาสตร์มาศึกษาในเชิงวิชาการ ดงันั้น เพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโหราศาสตร์อินเดียและโหราศาสตร์ไทยอยา่งลึกซ้ึง ในบทน้ีผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาแนวคิด
เก่ียวกบัโหราศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

ความหมายของโหราศาสตร์ 
 
 “โหราศาสตร์” เป็นค าศัพท์ภาษาสันสกฤตท่ีเกิดจากการน าค าว่า “โหรา” และ 
“ศาสตร์” มารวมเข้าด้วยกัน ซ่ึงเป็นการสร้างค าแบบตัตปุรุษสมาส (ตตฺปุรุษสมาส) โดยค าว่า 
“โหรา” นั้น คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์3 และคมัภีร์พฤหัตชาตก4 ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า    
มาจากค าว่า “อโหราตฺร” แปลว่า กลางวนัและกลางคืน ซ่ึงเป็นการน าค าสองค ามาสมาสกัน คือ        
ค  าว่า “อหรฺ” (กลางวนั) และ “ราตฺร” (กลางคืน) จากนั้นได้ลบพยางค์แรก (อ) และพยางค์สุดทา้ย 

 
1ดู G. Thibaut, Astronomie, Astrologie und Mathematik (Strassburg: Karl J. Trübner, 

1899). 
2
Nicholas Campion, Astrology and Cosmology in the World’s Religions (New York: New 

York University Press, 2012), 19-20. 
3อโหราตฺร-ปทาทฺยนฺตฺยโลปาทฺโธเรติ กถฺยเต | ตสฺยา หิ ชฺ านมาเตฺรณ ชาตกรฺมผล  วเทตฺ  

|| พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 5.1 || 
4โหเรตฺยโหราตฺรวิกลฺปเมเก วาญฺฉนฺติ ปูรฺวาปรวรฺณโลปาตฺ | กรฺมารฺชิต  ปูรฺวภเว สทาทิ 

ยตฺตสฺย ปกฺตึ สมภิวฺยนกฺติ || พฤหตัชาฏก 1.3 || 
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(ตฺร) ทิ้งไปเสีย จึงเหลือเพียงแค่ค  าว่า “โหรา”5 แต่การสร้างค าในลกัษณะน้ีไม่มีปรากฏอยู่ในต ารา
ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต 

ทั้งน้ี เซอร์โมเนียร์ โมเนียร์-วิลเลียมส์ ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “โหรา” ว่าหมายถึง 
ชัว่โมง6 ทั้งยงัระบุว่าค าน้ีมาจากค าภาษากรีกโบราณว่า ὥρα (hṓra) ซ่ึงมีความหมายว่า ระยะเวลาท่ี
ก าหนดโดยธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล ปี เดือน วนั; ช่วงเวลาของวนั เช่น เชา้ เท่ียง บ่าย เยน็ ค ่า; ชัว่โมง7

ส าหรับค าว่า “โหรา” ในภาษาสันสกฤต นอกจากจะมีความหมายว่า ชั่วโมงแล้ว ยงัหมายถึง 
ดวงชะตา และการแบ่งวรรคประเภทหน่ึงท่ีแบ่งราศีแต่ละราศีออกเป็นสองส่วน8 ดังนั้ น ค าว่า 
“โหราศาสตร์” เม่ือแปลตามศัพท์ย่อมมีความหมายว่าศาสตร์ท่ีศึกษาในเร่ืองเวลานั่นเอง ทั้ งน้ี  
กรีก และอินเดีย ไดมี้การติดต่อกนัอย่างนอ้ยท่ีสุดก็ในช่วงท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชบุกขา้ม
ช่องเขาฮินดูกูชเขา้มาท าสงครามกบัอินเดียเหนือ (326 ปีก่อนคริสตกาล)9 ซ่ึงคมัภีร์โหราศาสตร์ท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากกรีกเด่นชดัท่ีสุดคือ คมัภีร์โรมกสิทธานตะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในคมัภีร์ปัญจสิทธานติกา 
ของวราหมิหิระ (ประพนัธ์ขึ้นราว ค.ศ.505)10 โดยช่ือ “โรมก” น้ีก็มาจากค าว่า “โรมนั (Roman)” 
นัน่เอง 

นอกจากน้ี ในภาษาสันสกฤตยงัมีค าว่า “โชฺยติษ”11 อนัหมายถึงศาสตร์ท่ีศึกษาการ
โคจรของเทห์ฟากฟ้า ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมถึงดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์ 12 เพราะ
โหราศาสตร์เองก็ตอ้งอาศยัการโคจรของดวงดาวเป็นหลกัในการใช้พยากรณ์ 13 ซ่ึงโชยติษะถือเป็น
หน่ึงในบรรดาเวทางคศาสตร์ โดยใช้ในการหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น              

 
5
Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 34.; Varāhamihira, The Brihajjatakam, 5. 

6
Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 1306. 

7
Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament (New York: 

Harper & Brothers, 1889), 679.; S.C. Woodhouse, English-Greek Dictionary: A Vocabulary of the Attic 

Language (London: George Routledge & Sons, 1910), 408. 
8ดู Jain, A Text book of Astrology, 81. 
9
Kaushik Roy, India’s Historic Battles: From Alexander the Great to Kargil (New Delhi: 

Pauls Press, 2004), 11. 
10

Winternitz, History of Indian Literature, 684. 
11มาจากธาตุ  “ชฺยุตฺ” ท่ีหมายถึง การส่องแสง ดู  Monier-Williams, A Sanskrit-English 

Dictionary, 427. 
12

Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, 746. 
13ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 1357. 



  215 

การเพาะปลูก, การเก็บเก่ียว และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในรอบปี14 ซ่ึงพระเวททั้งส่ีก็ลว้น
มีคัมภีร์โชยติษะเป็นของตนเอง15 ทั้ งน้ี เห็นได้ว่า “โชฺยติษ” ไม่ได้มีนัยความหมายท่ีเน้นไปยงั
ศาสตร์แห่งการพยากรณ์โดยตรง 

ดงันั้น ค าว่า “โหรา” จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะมาจากภาษากรีกโบราณ ὥρα เพราะการ
สร้างค าโดยการลบพยางค์หน้าและพยางค์หลงัตามท่ีคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และคมัภีร์    
พฤหัตชาตก ไดก้ล่าวอา้งไวข้า้งตน้นั้น ไม่ใช่หลกัในการสร้างค าของภาษาสันสกฤต แต่น่าจะเป็น
การพยายามอธิบายท่ีมาของค า ๆ น้ีจากเหล่านักปราชญ์ในอดีต โดยน าไปเช่ือมโยงกบัค าศพัท์ใน
ภาษาสันสกฤต เพื่อให้ชาวอินเดียในสมยันั้นได้เขา้ใจความหมายของค าท่ีมาจากภาษากรีกค าน้ี 
เพราะแต่เดิมมีการใช้ค  าว่า “โชฺยติษ” มาก่อน ซ่ึงหากใช้ค  าว่าโชยติษศาสตร์ (โชฺยติะศาสฺตฺร)            
จะมีความหมายมุ่งเนน้ไปท่ีดาราศาสตร์ แต่ค าว่า “โหราศาสตร์ (โหราศาสฺตฺร)” ก็จะมีความหมายท่ี
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น อนัหมายถึงศาสตร์แห่งการท านายท่ีอาศยัการโคจรของดวงดาวเป็นส าคญั   
แต่ทวา่ในสมยัหลงั ๆ โหราศาสตร์จะมีความหมายท่ีครอบคลุมถึงศาสตร์แห่งการท านายทุกรูปแบบ 
ทั้งท่ีอาศยัดวงดาว และไม่ไดอ้าศยัดวงดาว เช่น การท านายจากรูปร่างลกัษณะและต าหนิ ไฝ ปาน, 
การดูลายมือ, การดูชยัภูมิ ฯลฯ ซ่ึงศาสตร์เหล่าน้ีก็ไดป้รากฏอยูใ่นคมัภีร์โหราศาสตร์อยา่งกวา้งขวาง
ดว้ยเช่นกนั ในส่วนของโหราศาสตร์ไทยมกัจะมีเร่ืองการท านายฝันเพิ่มขึ้นดว้ยทั้งยงัอาจกินความ
ถึงการเส่ียงทายต่าง ๆ ดว้ย อนัมีการท านายดว้ยไพ่ต่าง ๆ และการเส่ียงเซียมซี เป็นตน้ 
 

ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์ 
 
 โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีความเป็นมาอย่างยาวนาน หลากหลายอารยธรรมในโลก 
เช่น บาบิโลเนีย กรีก เปอร์เซีย อินเดีย ฯลฯ ลว้นไดศึ้กษาและพฒันาโหราศาสตร์ ท าให้ศาสตร์น้ีมี
หลากหลายแขนง และมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละอารยธรรม ทั้งน้ี ปัจจุบนัเช่ือกนัว่าโหราศาสตร์มี
ตน้ก าเนิดมาจากอารยธรรมเมโสโปเตเมีย โดยเม่ือประมาณ 3 พนัปีก่อนคริสตกาลชาวสุเมเรียน 
(Sumerian) ไดเ้ร่ิมเฝ้ามอง จ าแนก และตั้งช่ือบรรดากลุ่มดาว และดาวเคราะห์ท่ีสถิตอยู่บนฟากฟ้า16             
ซ่ึงอาณาจกัรบาบิโลเนีย (Babylonia) ก็ไดรั้บเอาองคค์วามรู้เก่ียวกบัระบบดวงดาวท่ีชาวสุเมเรียนได้

 
14K.V. Sarma, ed., Vedanga Jyotisa of Lagadha (New Delhi: Indian National Science 

Academy, 1984), 11. 
15จ าลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 36. 
16

Ulla Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology: An Introduction to Babylonian and 

Assyrian Celestial Divination (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1995), 34. 
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คิดคน้ขึ้นน้ี โดยราว 2 พนัปีก่อนคริสตกาลพวกเขาไดเ้ร่ิมตน้สังเกตและจดบนัทึกปรากฏการณ์บน
ท้องฟ้า (celestial phenomena) ต่อจากนั้น ราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาล พวกเขาก็ได้เร่ิมรวบรวม
รายการปรากฏการณ์บนทอ้งฟ้าท่ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ บนโลก ซ่ึงปรากฏ
เอกสารหลกัฐานอยู่มากมาย ส่วนหลกัฐานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดคือ จารึกเอนูมะอนุเอนลิล (Enūma 

Anu Enlil) ซ่ึงพบในห้องสมุดของกษตัริยอ์สัซูร์บานิปาล (Ashurbanipal) ซ่ึงปกครองเมืองนิเนเวห์ 
(Nineveh) แห่งอาณาจกัรอสัซิเรีย (Assyrian)17 เม่ือราว 669-627 ปีก่อนคริสตกาล18 

จารึกเอนูมะอนุเอนลิล บนัทึกอยู่บนแผ่นดินเหนียวดว้ยภาษาอคัคาเดียน (Akkadian)19 
อกัษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform) มีจ านวนทั้งส้ิน 70 แผ่น รวบรวมนิมิตต่าง ๆ ไวป้ระมาณ 7,000 นิมิต 
ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วนตามช่ือของเทพเจา้ คือ Sin (นิมิตของพระจนัทร์), Šamaš (นิมิต
ของพระอาทิตย์), Adad (นิมิตของเทพแห่งลมฟ้าอากาศ) และ Ištar (นิ มิตของดวงดาวและ                 
พระเคราะห์)20 โดยแผ่นท่ี 1-13 เป็นนิมิตจากพระจันทร์ การมองเห็นดวงจนัทร์ แผ่นท่ี 14 เป็น

 
17อสัซีเรีย เดิมเป็นชนเผ่าอยู่ทางตอนเหนือของลุ่มแม่น ้ าไทกริส ไดเ้ขา้ยึดครองอาณาจกัร    

บาบิโลเนียจากพวกแคสไซต์ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไดย้ึดอาณาจกัรบาบิโลเนียมาจากพวกอามอไรต์ (Amorite)    
มาก่อน จากนั้ นจึงได้ก่อตั้ งเป็นอาณาจักรอัสซีเรียขึ้ น ดังนั้ นอาณาจักรอัสซีเรียนจึงได้รับอิทธิพล                
ทั้งทางดา้นวฒันธรรม และการใช้อกัษรคูนิฟอร์มมาจากบาบิโลเนีย ดู จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, ตัวเขียนยุค
อารยธรรมโบราณ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 2552), 49.; อรพินท์ ปานนาค 
และคณะ, อารยธรรมตะวันออก, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, 2534), 88. 

18
James Herschel Holden, A History of Horoscopic Astrology, 2nd ed. (Arizona: 

American Federation of Astrologers, 2006), 1. 
19เป็นภาษาของชาวอัคคาเดียน ท่ีแต่ เดิมชนเผ่าเร่ ร่อนอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของ                

เมโสโปเตเมีย ต่อมากษตัริยซ์าร์กอน (Sargon) สามารถโค่นล้มอ านาจของกษตัริยลู์กัลซักเกซิ (Lugal-

zage-si) แห่งนครรัฐอูร์ (Ur) ได้ จึงได้เข้ายึดครองดินแดนเมโสโปเตเมียแทนพวกสุเมเรียน โดยได้
รวบรวมนครรัฐต่าง ๆ ของชาวสุเมเรียนเขา้ดว้ยกนั และไดส้ถาปนาจกัรวรรดิอคัคาเดียนขึ้นเม่ือประมาณ 
2,300 ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงนบัว่าเป็นจกัรวรรดิแห่งแรกของเมโสโปเตเมียและเป็นจกัรวรรดิแห่งแรกของ
โลก โดยมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีเมืองแอกกาด (Akkad) จกัรวรรดิรุ่งเรืองอยู่ได้ประมาณ 200 ปี จึงไดล่้มสลายลง
เพราะถูกรุกรานโดยอนารยชนพวกกูติ (Guti) ซ่ึงเป็นชนชาติท่ีมาจากดินแดนเปอร์เซีย ดู จุไรรัตน์ 
ลกัษณะศิริ, ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ, 43.; อรพินท์ ปานนาค และคณะ, อารยธรรมตะวันออก, 86.;                       
เอกชยั จนัทรา, เมโสโปเตเมีย ถึงจักรวรรดิเปอร์เซีย เส้นทางอารยธรรมยิ่งใหญ่ของโลก (กรุงเทพฯ: ยปิซี, 
2557), 61. 

20
Hermann Hunger and Devid Pingree, Astral Sciences in Mesopotamia (Leiden: Brill, 

1999), 13. 
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แนวคิดของการมองเห็นดวงจนัทร์ เช่น จนัทร์เส้ียว, จนัทร์เพ็ญ, การสถิตร่วมกบัพระเคราะห์ หรือ           
ดาวฤกษ์อ่ืน ๆ แผ่นท่ี 15-22 เป็นนิมิตจากจนัทรคราส แผ่นท่ี 23-30 เป็นนิมิตจากพระอาทิตย ์เช่น 
การทรงกลด การเกิดปรากฏการณ์พาร์ฮีเลีย (parhelia or sundog)21 แผ่นท่ี 30-40 เป็นนิมิตจาก             
สุริยคราส แผ่นท่ี 40-49 เป็นนิมิตจากเทพเจา้ Adad (เทพแห่งดินฟ้าอากาศ) กล่าวถึงการเกิดฟ้าผ่า, 
ฟ้าร้อง, สายรุ้ง, การก่อตัวของก้อนเมฆ, แผ่นดินไหว และสายลม แผ่นท่ี 50-51 เป็นนิมิตจาก
ดวงดาว แผ่นท่ี 52 เป็นนิมิตจากกลุ่มดาวฤกษ์ แผ่นท่ี 53 เป็นนิมิตจากกลุ่มดาวลูกไก่ แผ่นท่ี 54      
เป็นนิมิตจากพระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, กลุ่มดาวแมงป่อง (กลุ่มดาวพิจิก) และกลุ่มดาวปลา 
(กลุ่มดาวมีน) แผ่นท่ี 55 เป็นนิมิตจากพระพฤหัสบดี แผ่นท่ี 56 เป็นนิมิตจากพระเคราะห์ แผน่ท่ี 57 
เป็นนิมิตจากกลุ่มดาวฤกษ,์ กลุ่มดาว Aribu (Corvus หรือกลุ่มดาวนกกา), Nashru (Aquila หรือกลุ่ม
ดาวนกอินทรี) และ Kakkab E-a หรือกลุ่มดาวแห่งเทพเออา (stars of Ea)22 แผ่นท่ี 58-63 เป็นนิมิต
จากพระศุกร์ แผ่นท่ี 64-65 เป็นนิมิตจากพระพฤหัสบดี แผ่นท่ี 66-68 คาดว่าเป็นนิมิตจากการสถิต
ร่วมกันของพระเคราะห์  และการสถิตร่วมกันของพระเคราะห์กับดวงดาว และท้ายท่ี สุด                 
แผน่ท่ี 69-70 เป็นนิมิตจากการสถิตร่วมกนัของพระเคราะห์23 

ทั้งน้ี จารึกเอนูมะอนุเอนลิล ไดพ้ยากรณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามปรากฏการณ์
บนทอ้งฟ้าท่ีปรากฏ ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีพยากรณ์ส่วนใหญ่เก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์สถานการณ์ของ
อาณาจักร และความเป็นไปของบ้านเมือง มิได้เป็นการพยากรณ์วิถีชีวิตส่วนบุคคล ดังเช่น           

 
21เป็นปรากฏการณ์พระอาทิตยท์รงกลดประเภทหน่ึง เกิดการหักเหแสงจนมองเห็นเหมือนมี

พระอาทิตย์หลายดวง ซ่ึงจะมองเห็นได้ตั้ งแต่ 3-5 ดวง ดู Edward  Smedley, Huge James  Rose, and 

Henry John Rose, Encyclopaedia Metropolitana: Universal Dictionary of Knowledge, vol. 4 (London: 

William Clowes and Sons, 1845), 168-169. 
22ชาวอคัคาเดียนเรียกวา่เทพเออา (Ea) ส่วนชาวสุเมเรียนเรียกว่าเทพเอนกิ (Enki) เป็นเทพเจา้

แห่งน ้ า หน่ึงในสามของเทพท่ีส าคญั (อีกสององค์คือ เทพอนุ (Anu) เทพเจา้แห่งทอ้งฟ้า และเทพเอนลิล 
(Enlil) เทพเจ้าแห่งสายลม) ส่วนกลุ่มดาวของเทพเออานั้ นปัจจุบันก็คือกลุ่มดาวคนแบกหม้อ หรือ 
ก ลุ่ ม ด าว กุ ม ภ์  (Aquarius)  ดู  Encyclopaedia Britannica, vol. 7 (Chicago: Encyclopaedia Britannica, 
1970), 833.; Joanna Martine Woolfolk, Aquarius: Sun Sign Series (Plymouth: Taylor Trade, 2011), 81. 

23
Francesca Rochbert, The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in 

Mesopotamian Culture (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 66-67.; Gary D. Thompson, 

“Ancient Zodiacs, Star Names, and Constellations: Essays and Critiques,” accessed October 7, 2016, 

http://members.westnet.com.au/gary-david-thompson/page9p.html.; Rumen Kolev, The Enuma Anu 

Enlil: A Panoramic View (Vama: n.p., 2007), 22-23. 
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จารึกแผ่นท่ี 61 (หมายเลข VAT 10218) ได้บันทึกค าพยากรณ์ตามปรากฏการณ์ของพระศุกร์                       
ตามตวัอยา่งดงัน้ี 
 

นิมิตท่ี 35: หากพระศุกร์สถิตอยู่ภายในพระจันทร์ พระราชโอรสจะโค่นล้มราช
บลัลงัก์, เมืองเอลาม (Elam) จะล่มจมลงเพราะอ านาจของเทพเจา้, จะเกิดฝนตกในแผ่นดิน, 
แผน่ดินแห่งราชอาณาจกัรจะลดนอ้ยถอยลงดว้ยอ านาจของเทพเจา้ 

นิมิตท่ี 36: หากพระศุกร์โคจรเข้าไปใกล้พระจันทร์ เกิดเป็นคราส กษัตริย์แห่ง
อาณาจกัรแอกกาด (Akkad) จะส้ินพระชนม ์

นิมิตท่ี 37: หากพระศุกร์สถิตอยูข่า้งหนา้พระจนัทร์ จะเกิดฝนตกในแผน่ดิน, ... 
นิมิตท่ี 38: หากพระศุกร์สถิตอยูเ่บ้ืองหลงัพระจนัทร์ กษตัริยจ์ะไม่มีผูใ้ดมาทดัเทียม 
นิมิตท่ี 39: หากพระศุกร์สถิตอยู่ในต าแหน่งของพระจนัทร์ อาณาจกัรของพระราชา

จะต่อตา้นพระองค์24 
 
จารึกเอนูมะอนุเอนลิลส่วนใหญ่ถูกคัดลอกโดย นาบูซุกุบเกนุ (Nabû-zuqup-kēnu) 

แห่งเมืองคาลาห์ (Kalah) ซ่ึงเขามีชีวิตอยูใ่นช่วงท่ีปกครองโดยพระเจา้ซาร์กอนท่ี 2 (Sargon II) และ 
พระเจ้าเซนนาเคอริบ (Sennacherib) (ราว 722-681 ปีก่อนคริสตกาล) โดยได้คดัลอกจากตน้ฉบบั
ท่ีมาจากบาบิโลเนีย และต่อมาราว 647 ปีก่อนคริสตกาล จารึกเอนูมะอนุเอนลิลจ านวนมากไดถู้ก
ปลน้สะดมไปจากบาบิโลเนียแลว้น ามาไวท่ี้เมืองนิเนเวห์ แห่งอาณาจกัรอสัซีเรีย หลงัจากกษตัริย์
อัสซูร์บานิปาลได้ท าศึกสงครามกับ ชามาชชุมอุคิน (Šamaš-šum-ukin) ผูเ้ป็นพี่ชายท่ีปกครอง 
บาบิโลเนีย และมีความเป็นไปไดท่ี้เน้ือหาของจารึกจะไดรั้บการปรับเปล่ียนจนมีความแตกต่างไป
จากเดิม25 

 
 
 
 

 
24

Erica Reiner, Babylonian Planetary Omens Part Three (Groninger: STYX, 1998), 45. 
25

Hunger and Pingree, Astral Sciences in Mesopotamia, 13-14. 
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ภาพท่ี 4 ส าเนาจารึกเอนูมะอนุเอนลิล หมายเลข เค 75 และ เค 237 
ท่ีมา: Mary Frazer, “CCP 3.1.5.A - Enūma Anu Enlil 5 (?) A,” accessed October 7, 2016, 

http://ccp.yale.edu/P237772. 
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การแพร่กระจายของจารึกเอนูมะอนุเอนลิลมิได้หยุดอยู่ท่ียุคของอาณาจกัรอซัซีเรีย
เท่านั้น แต่ในสมยัจกัรวรรดิอาคีเมนิด (Achaemenid)26 และยุคเฮเลนิสติก (Hellenistic)27 ก็ยงัคงมี
การท าส าเนาจารึกชุดน้ีอยู่28 นอกจากน้ียงัมีจารึกมุลอะปิน (Mul.Apin) ซ่ึงจารึกอยู่บนแผ่นดิน
เหนียวจ านวน 2 แผ่น ซ่ึงก็มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัจารึกเอนูมะอนุเอนลิลแผน่ท่ี 50-5129 โดยมีเน้ือหา
ทางดา้นดาราศาสตร์ กล่าวถึงดาวเคราะห์และกลุ่มดาวต่าง ๆ รวมทั้งจกัรราศี และมีแนวคิดว่าหน่ึงปี
มี 360 วนั โดยแบ่งเป็น 12 เดือน เดือนละ 30 วนั30 ซ่ึงระบบจกัรราศีทั้งหมดในปัจจุบนันั้นลว้นแต่
เป็นผลมาจากส านกัดาราศาสตร์แห่งบาบิโลเนียทั้งส้ิน31 

องค์ความรู้ดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เหล่าน้ีชาวยิวได้รู้จกัเม่ือคร้ังท่ีถูกกวาด
ตอ้นมาเป็นเชลยอยูใ่นบาบิโลเนียอยู่ถึง 70 ปี (ราว 587-517 ปีก่อนคริสตกาล)32 และราว 539 ปีก่อน
คริสตกาล เม่ือบาบิโลเนียถูกยึดครองโดยจกัรวรรดิเปอร์เซีย แนวความคิดน้ีก็ได้ถูกส่งต่อไปยงั   
ชาวเปอร์เซีย จากนั้นอาณาจกัรเปอร์เซียก็ได้เรืองอ านาจจนสามารถยึดครองอียิปต์ได้ (525-404  
ปีก่อนคริสตกาล) และไดข้ยายอาณาเขตอิทธิพลตั้งแต่ลุ่มแม่น ้ าไนลไ์ปจนถึงลุ่มแม่น ้ าสินธุ ดงันั้น 
ต่อมาราว 509 ปีก่อนคริสตกาล องค์ความรู้ของเปอร์เซียจึงไดแ้พร่กระจายเขา้มายงัตะวนัตกเฉียง

 
26เป็นจกัรวรรดิเปอร์เซียแห่งแรก ราว 550-330 ปีก่อนคริสตกาล ดู Elton L. Daniel and Ali 

Akbar Mahdi, Culture and Customs of Iran (Connecticut: Greenwood Press, 2006), 125. 
27ยุคเฮเลนิสติกเร่ิมตั้ งแต่การสวรรคตของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชในช่วง 323 ปี      

ก่อนคริสตกาล และส้ินสุดลงราว 31 ปีก่อนคริสตกาล ดู J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, 12th ed. 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 17.; Michel Austin, The Hellenistic World from 

Alexander to the Roman Conquest, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 18. 
28

Hunger and Pingree, Astral Sciences in Mesopotamia, 14. 
29

Holden, A History of Horoscopic Astrology, 1. 
30

Jonathan Ben-Dov and Seth Sanders, Ancient Jewish Sciences and the History of 

Knowledge in Second Temple Literature (New York: New York University Press, 2014), 157.; 
Stephanie Dalleyet al., The Legacy of Mesopotamia (New York: Oxford University Press, 1998), 127. 

31
Morris Jastrow, The Religion of Babylonia and Assyria (Boston: Athenaeum Press, 

1898), 456. 
32ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ ท่ี  2 (Nebechadnezzar II) แห่งจักรวรรดิ

แคลเดียน (Chaldean) หรือบาบิโลเนียใหม่ ดังปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 2 พงศาวดาร 32:1-31,        
2 พงศาวดาร 36:5-21, เยเรมีย ์25:1-14, เยเรมีย ์29:1-32,ดาเนียล 1:1-7 ดู สมาคมพระคริสตธรรมไทย ,  
พระคริสตธรรมคัมภีร์, พิมพค์ร้ังท่ี 5, ภาคพนัธสัญญาเดิม (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2543), 
619-621, 627-628, 1105-1107, 1242, 1098-1099. 
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เหนือของอินเดีย (ปากีสถานในปัจจุบัน) และราว 333 ปีก่อนคริสตกาล ในรัชสมัยของกษัตริย ์
ดาริอุสท่ี 3 แห่งเปอร์เซีย (Darius III) เปอร์เซียก็ได้พ่ายแพ้สงครามต่อกรีกภายใต้การน าของ 
พระเจา้อเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนีย (Alexander of Macedonia) ซ่ึงเป็นเหตุให้จกัรวรรดิเปอร์เซีย
ล่มสลาย และกลายเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิกรีก33 ท าให้ศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ ของเปอร์เซียและ
กรีกไดแ้ลกเปล่ียนส่งผา่นกนัอยา่งชา้ท่ีสุดก็ในช่วงเวลาน้ี  

ทั้งน้ี องคค์วามรู้ทางโหราศาสตร์บาบิโลเนียจึงไดส่้งอิทธิพลให้เกิดผลงานในลกัษณะ
เดียวกันในหลากหลายภาษา ดังเช่น บันทึกบนกระดาษปาปิรุสภาษาอียิปต์ อักษรเดโมติก 
(Demotic) เขียนขึ้นเม่ือปลายศตวรรษท่ี 2 เก่ียวกับนิมิตจากการเกิดคราส, คัมภีร์เตตราบิโบลส 
(Tetrabiblos) ของทอเลมี (Ptolemy) ท่ีเขียนขึ้นดว้ยภาษากรีกในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 2 และคมัภีร์
ครรคะสังหิตา (ครฺคส หิตา) ซ่ึงรจนาโดยฤษีครรคะดว้ยภาษาสันสกฤตเม่ือราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 134 
 
ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์อินเดีย 
 โหราศาสตร์อินเดียคาดว่าได้รับอิทธิพลดา้นแนวคิดมาจากอารยธรรมเมโสโปเตเมีย     
โดยไดรั้บผ่านทางเปอร์เซียเม่ือราว 509-400 ปีก่อนคริสตกาล35 เม่ือคร้ังท่ีจกัรวรรดิเปอร์เซียแห่ง
ราชวงศอ์าคีเมนิด (Achaemenid) มีอิทธิพลมาจนถึงลุ่มแม่น ้ าสินธุในรัชสมยัของกษตัริยด์าริอุสท่ี 1 
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเปอร์เซียมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด36 แต่บา้งก็ว่าโหราศาสตร์อินเดียนั้นมีประวติั
ความเป็นมาท่ีย ้อนกลับไปไกลถึงอารยธรรมลุ่มแม่น ้ าสินธุ (2,500-1,600ปีก่อนคริสตกาล)              
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเมืองโบราณสองเมือง คือ เมืองฮารัปปา (Harappa) และโมเฮนโจดาโร (Mohenjo-

daro) ซ่ึงได้มีการคน้พบโบราณวตัถุมากมาย ซ่ึงบรรดาส่ิงของต่าง ๆ ท่ีคน้พบได้ในเมืองโบราณ          
ทั้ งสองแห่งน้ียงัมีความคล้ายคลึงกับส่ิงของท่ีขุดค้นได้จากแหล่งโบราณคดีในเมโสโปเตเมีย           

 
33วิษณุ เอ้ือชูเกียรติ, กาลานุกรมดาราศาสตร์ (เชียงใหม่: สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน), 2558), 13.; อรพินท ์ปานนาค และคณะ, อารยธรรมตะวันออก, 112. 
34จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ, 51.; Holden, A History of Horoscopic 

Astrology, 1.; Jastrow, The Religion of Babylonia and Assyria, 456. 
35

Pingree, “The Puranas and Jyotisastra: Astronomy,” 275. 
36อรพิ นท์  ป านนาค และคณะ , อ ารยธ รรม ตะวัน อ อก , 111.; Devid Pingree, “The 

Mesopotamian Origin of Early Indian Mathematical Astronomy,” Journal for the History of Astronomy 

4, no. 1 (February 1973): 1. 
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อีกดว้ย37 รวมทั้งยงัคน้พบตราประทบัท่ีมีตวัอกัษรสลกัอยู่ดว้ย แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองท่ี
เคยมีมาในอดีต ซ่ึงอารยธรรมลุ่มแม่น ้ าสินธุน้ีร่วมสมัย และยงัมีความสัมพันธ์กับอารยธรรม        
เมโสโปเตเมีย38 โดยเฉพาะในแควน้ซูเมอร์ (Sumer) ซ่ึงอยูท่างใตสุ้ดของเมโสโปเตเมีย พบหลกัฐาน
วา่มีการคา้ขายทางเรือกบัชาวสินธุ39 และยงัมีหลกัฐานปรากฏในจารึกของชาวอคัคาเดียนท่ีกล่าวถึง
สินค้าท่ีน าเข้ามาจากเมลลูห์ฮา (Meluhha) อันได้แก่ ไม้สัก, ทองแดง, หินคาร์เนเลียน, ผงทอง,  
หินลาปิส ลาซูลี และพนัธุ์นกท่ีอาจจะเป็นนกยูง ซ่ึงนักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับกนัว่าเมลลูห์ฮา  
นั้นเป็นส่วนหน่ึงของอนุทวีปอินเดียนั่นเอง40 นอกจากน้ี จากการขุดคน้ท่ีเมืองเออร์ (Ur) ซ่ึงเป็น
เมืองของชาวสุเมเรียนในลุ่มแม่น ้าเมโสโปเตเมีย ไดพ้บไมส้ัก และไมซี้ดาร์จากอินเดียในพระราชวงั
ของพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ท่ี 2 (Nebuchadnezzar II ครองราชย์ราว 604-562 ปีก่อนคริสตกาล)  
อีกทั้ งยงัได้ค้นพบตราประทับจากเมืองโลธาล (Lothal) ในเขตอารยธรรมสินธุ ซ่ึงมีรูปแบบ
คลา้ยคลึงกบัตราประทบัท่ีขุดคน้ไดจ้ากเมืองบาร์บาร์ (Barbar) และเมืองราสอลักาลา (Ras-al-Qala) 
ในแถบอ่าวเปอร์เซีย41 จากการติดต่อสัมพนัธ์กนัน้ีก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการส่งต่อองค์ความรู้
ต่าง ๆ มายงัแถบลุ่มแม่น ้าสินธุ 
 ทั้งน้ี โหราศาสตร์ในอินเดียได้รับการพฒันามาอย่างยาวนาน โดยปรากฏคัมภีร์ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัโหราศาสตร์เป็นจ านวนมาก ซ่ึงคมัภีร์เหล่าน้ีสามารถจ าแนกตามประวติัวรรณคดี
ได ้3 ยคุสมยั คือ ยคุพระเวท, ยคุสูตระ และยคุตนัติสันสกฤต ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ยุคพระเวท (1,500-500 ปีก่อนคริสตกาล)42 ในช่วงสมยัน้ีพบว่าคมัภีร์พระเวทอาจ
ได้รับอิทธิพลด้านดาราศาสตร์จากจารึกมุลอะปิน โดยพบความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่มดาว
นกัษตัรฤกษ์ทั้ง 18 ของจารึกมุลอะปิน และกลุ่มดาวนกัษตัรฤกษท์ั้ง 27 หรือ 28 ของคมัภีร์พระเวท 
รวมถึงแนวคิดของจารึกมุลอะปินท่ีก าหนดให้ 1 ปีมี 360 วนั โดยแบ่งเป็น 12 เดือนเดือนละ 30 วนั 
ซ่ึงแนวคิดน้ีก็สอดคล้องกับเน้ือหาของมันตระท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์ฤคเวท ท่ีกล่าวไวว้่าหน่ึงปี          

 
37V.N. Prabhakar, Hapraaans and Their Mesopotamian Contacts (New Delhi: India 

International Centre, 2013), 15. 
38จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ , 145.; Dalleyet al., The Legacy of 

Mesopotamia, 127. 
39ประภสัสร บุญประเสริฐ, ประวัติศาสตร์เอเชียใต้, 29. 
40วนัวิสาข ์ธรรมานนท์, “สัมพนัธภาพทางการคา้ในโลกยุคโบราณของเอเชียตะวนัตก เอเชีย

ใต ้และเอเชียตะวนัออก,” วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 18, 3 (กรกฎาคม-
กนัยายน 2555): 29. 

41เร่ืองเดียวกนั. 
42

Ohashi, “Introduction of Persian Astronomy into India,” 50. 
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มีทั้งส้ิน 360 วนั แบ่งออกเป็น 12 เดือน43 อีกทั้งคมัภีร์อถรรพเวทก็ไดก้ล่าวไวเ้ช่นเดียวกนัว่าหน่ึงปี   
มี 12 เดือน และแต่ละเดือนมีอยู่ 30 วนั44 ซ่ึงก็มีความเป็นไปไดอ้ย่างยิ่งท่ีจะไดรั้บแนวคิดน้ีมาจาก
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย45 
 ส่วนในด้านโหราศาสตร์นั้น คัมภีร์ฤคเวท (2.42-43, 10.165) และคัมภีร์อถรรพเวท 
(6.27-29, 7.64) ได้มีการกล่าวถึงนิมิตหรือลางบอกเหตุท่ี เกิดจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของนก46              
ซ่ึงก็มีลกัษณะคลา้ยกบัจารึกเอนูมะอนุเอนลิล เพียงแต่นิมิตของจารึกเอนูมะอนุเอนลิลนั้นอา้งอิงจาก
ปรากฏการณ์ทางฟากฟ้าเท่านั้น 
 นอกจากน้ี เหล่าคมัภีร์สังหิตา, พราหมณะ, อารัณยกะ และอุปนิษทัของพระเวททั้งส่ี
ต่างก็มีเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงถึงโชยติษศาสตร์ดว้ยเช่นกนั ดงัเช่นคมัภีร์ไตตติรียพราหมณะ (ไตตฺติรีย-   
พฺราหฺมณ) (1.5.1.1-5) ได้กล่าวถึงช่ือของนักษตัรฤกษ์ทั้ ง 27 พร้อมทั้ งเทพประจ านักษตัรฤกษ์47 
ไดแ้ก่ 

1. พระอคันีประจ ากฤตติกานกัษตัรฤกษ์ 
 2. พระประชาปติประจ าโรหิณีนกัษตัรฤกษ ์

3. พระโสมประจ าอินวกานกัษตัรฤกษ ์(อินฺวกา หรือมฤคศิระนกัษตัรฤกษ)์ 
4. พระรุทระประจ าพาหุนกัษตัรฤกษ ์(พาหุ หรืออารทรานกัษตัรฤกษ)์ 
5. พระอาทิติประจ าปุนรรวสุนกัษตัรฤกษ ์
6. พระพฤหสับดีประจ าติษยะนกัษตัรฤกษ ์(ติษฺย หรือปุษยะนกัษตัรฤกษ)์ 

 
43ทฺวาทศ ปฺรธยศฺจกฺรเมก  ตฺรีณิ นภฺยานิ ก อุ ตจฺจิเกต | ตสฺมินฺตฺสาก  ตฺริศตา น ศงฺกโว’รฺปิตาะ 

ษษฺ ฏิ รฺน  จลาจลาสะ || ฤคเวท 1.164.48 || ดู  Vishva Bandhuet al., eds., Ṛgveda, vol. 2 (Hoshiarpur: 

Vishveshvaranand Vedic Research Institure, 1963), 1073. 
44ยสฺมานฺมาสา นิรฺมิตาสฺตฺรึศทราะ ส วตฺสโร ยสฺมานฺนิรฺมิโต ทฺวาทศาระ | อโหราตฺรา ย     

ปริยนฺโต นาปุสฺเตเนาทเนนาติ ตราณิ มฺฤตฺยุมฺ || อถรรพเวท 4.35.4 ||  ดู R. Roth and W.D. Whitney, eds., 

Atharva Veda Sanhita (Berlin: Ferd. Dümmler, 1855), 72. 
45

Dalleyet al., The Legacy of Mesopotamia, 127.; G. S. Pandey, “Divisions of Time and 

Measuring Instruments of Varahmihira,” in Ancient Indian Leaps into Mathematics, ed. B.S. Yadav 

and Man Mohan (New York: Birkhauser, 2010), 75-77. 
46

Dalleyet al., The Legacy of Mesopotamia, 128. 
47

Vasu K. Brown, Meridian Medicine: Pocket Reference Guide (Massachusetts: Sri 

Lakshmi Services, 2010), 52-56. 
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7. สรรปะ (สรฺป หรือนาค) ประจ าอาศเรษานักษัตรฤกษ์ (อาเศฺรษา หรืออาศเลษา
นกัษตัรฤกษ)์ 

8. พระปิตฤประจ ามฆานกัษตัรฤกษ ์
9. พระอารยมนั (อารฺยมนฺ) ประจ าปูรวผลัคุนีนกัษตัรฤกษ์ 
10. พระภคะประจ าอุตตรผลัคุนีนกัษตัรฤกษ ์
11. พระสวิตฤ (สวิตฺฤ หรือพระอาทิตย)์ พระจ าหสัตะนกัษตัรฤกษ ์    
12. พระอินทร์ประจ าจิตรานกัษตัรฤกษ ์
13. พระวายปุระจ านิษฏยานกัษตัรฤกษ ์(นิษฺฏฺยา หรือสวาตินกัษตัรฤกษ)์ 
14. พระอินทร์และพระอคันี (อินฺทฺราคฺนิ) ประจ าวิศาขานกัษตัรฤกษ์ 
15. พระมิตระประจ าอนุราธานกัษตัรฤกษ ์
16. พระอินทร์ประจ าเชยษฐานกัษตัรฤกษ ์
17. พระนิรฤติ (นิรฺฤติ) ประจ ามูละนกัษตัรฤกษ ์ 
18. พระอปั (อปฺ เทพแห่งน ้า) ประจ าปูรวาษาฒานกัษตัรฤกษ ์ 
19. พระวิศวะประจ าอุตตราษาฒานกัษตัรฤกษ ์ 
20. พระวิษณุประจ าโศรณานกัษตัรฤกษ ์(โศฺรณา หรือศรวณะนกัษตัรฤกษ)์  
21. พระวสุประจ าศรวิษฐานกัษตัรฤกษ ์(ศฺรวิษฺ า หรือธนิษฐานกัษตัรฤกษ ์ 
22. พระอินทร์ประจ าศตภิษชันกัษตัรฤกษ ์ 
23. พระอไชกบท (อไชกปท) ประจ าปูรวโปรษฐปทานักษตัรฤกษ์ (ปูรฺวโปฺรษฺ ปทา 

หรือปูรวภาทรปทานกัษตัรฤกษ)์  
24. พระอหิรพุธนยะ (อหิรฺพุธฺนฺย) ประจ าอุตตรโปรษฐปทานักษัตรฤกษ์ (อุตฺตร -   

โปฺรษฺ ปทา หรืออุตตรภาทรปทานกัษตัรฤกษ)์ 
25. พระปูษนั (ปูษนฺ) ประจ าเรวตีนกัษตัรฤกษ ์ 
26. พระอศัวินประจ าอศัวยชุะนกัษตัรฤกษ ์(อศฺวยชุ หรืออศัวินีนกัษตัรฤกษ)์ และ 
27. พระยมประจ าภรณีนกัษตัรฤกษ์48 

 
48อคฺเนะ กฺฤตฺติกาะ | ศุกฺร  ปรสฺตาชฺโชฺยติรวสฺตาตฺ | ปฺรชาปเต โรหิณี | อาปะ ปรสฺตาโทษ-   

ธโย’วสฺตาตฺ | โสมเสฺยนฺวกา วิตตานิ | ปรสฺตาทฺวยนฺโต’วสฺตาตฺ | รุทฺรสฺย พาหู | มฺฤคยวะ ปรสฺตาทฺวิกฺษาโร’
วสฺตาตฺ | อทิไตฺย ปุนรฺวสู | วาตะ ปรสฺตาทารฺทฺรมวสฺตาตฺ || 1 || พฺฤหสฺปเตสฺติษฺยะ | ชุหฺวตะ ปรสฺตาทฺ-    
ยชมานา อวสฺตาตฺ | สรฺปาณามาเศฺรษาะ | อภฺยาคจฺฉนฺตะ ปรสฺตาทภฺยานฺฤตฺยนฺโต’วสฺตาตฺ | ปิตฺฤณ า มฆาะ | 
รุทนฺตะ ปรสฺตาทปภฺร โศ’วสฺตาตฺ | อรฺยมฺณะ ปูเรฺว ผลฺคุนี | ชายา ปรสฺตาทฺฤษโภ’วสฺตาตฺ | ภคสฺโยตฺตเร | 
วหตวะ ปรสฺตาทฺวหมานา อวสฺตาตฺ || 2 || เทวสฺย สวิตุรฺหสฺตะ | ปฺรสวะ ปรสฺตาตฺสนิรขสฺตาตฺ | อินฺทฺรสฺย    
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 2. ยุคสูตระ (800-200 ปีก่อนคริสตกาล)49 ในช่วงสมยัน้ีโหราศาสตร์และดาราศาสตร์
ของอินเดียก็ไดพ้ฒันาเคียงคู่กนัมา จนไดมี้การรจนาเวทางคศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้ของคมัภีร์
ท่ีมีเน้ือหาดา้นโชยติษศาสตร์ ท่ีอธิบายถึงวิถีการโคจรของพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์50 ทั้งน้ีคมัภีร์
โชยติษเวทางคะเหล่าน้ีก็ไดมี้การใชร้ะบบดิถีของพระจนัทร์ท่ีมีเดือนละ 30 ดิถี ซ่ึงมีความคลา้ยคลึง
กบัระบบดาราศาสตร์ของบาบิโลเนีย อีกทั้งระบบท่ีใช้ในการบอกเวลานั้นก็ยิ่งแสดงออกถึงองค์
ความรู้ของบาบิโลเนียมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้เคร่ืองบอกเวลาท่ีเป็นหม้อน ้ าเจาะรูท่ีเรียกว่า 
“ฆฏี” นั้นก็เป็นท่ีประจกัษ์ว่ามีการใช้ในบาบิโลเนียมาอย่างช้านานแลว้51 ทั้ งยงัมีการแบ่งยุคทุก
ช่วงเวลา 5 ปี (five-year yuga)52 เพื่อชดเชยวนัในปฏิทินอย่างคลา้ยคลึงกนัซ่ึงก็ท าให้เห็นว่าคมัภีร์
โชยติษเวทางคะอาจไดรั้บแนวความคิดเหล่าน้ีมาจากบาบิโลเนีย 

 

จิตฺรา | ฤต  ปรสฺตาตฺสตฺยมวสฺตาตฺ | วาโยรฺนิษฺฏฺยา | วฺรตติะ ปรสฺตาทสิทฺธิรวสฺตาตฺ | อินฺทฺราคฺนิโยรฺวิศาเข |  
ยุคานิ ปรสฺตาตฺกฺฤษมาณา อวสฺตาตฺ | มิตฺรสฺยานูราธาะ | อภฺยาโรหตฺปรสฺตาทภฺยารูฒมวสฺตาตฺ || 3 || 
อินฺทฺรสฺย โรหิณี | ศฺฤณตฺปรสฺตาตฺปฺรติศฺฤณทวสฺตาตฺ | นิรฺฤไตฺย มูลวรฺหณี | ปฺรติภญฺชนฺตะ ปรสฺตาตฺปฺรติ-   
ศฺฤณนฺโต’วสฺตาตฺ | อป า ปูรฺวา อษาฒาะ | วรฺจะ ปรสฺตาตฺสมิติรวสฺตาตฺ | วิเศฺวษ า เทวานามุตฺตราะ |                   
อภิชยตฺปรสฺตาทภิชิตมวสฺตาตฺ | วิษฺโณะ โศฺรณา | ปฺฤจฺฉมานาะ ปรสฺตาตฺปนฺถา อวสฺตาตฺ || 4 || วสูน า           
ศฺรวิษฺ าะ| ภูต  ปรสฺตาทฺภูติรวสฺตาตฺ | อินฺทฺรสฺย ศตภิษกฺ | วิศฺววฺยจาะ ปรสฺตาทฺวิศฺวกฺษิติรวสฺตาตฺ |                 
อชไสฺยกปทะ ปูเรฺว โปฺรษฺ ปทาะ | ไวศฺวานร  ปรสฺตาไทฺวศฺวาวสวมวสฺตาตฺ | อเหรฺพุธฺนิยโสฺยตฺตเร |  
อภิษิญฺจนฺตะ ปรสฺตาทภิษุณฺวนฺโต’วสฺตาตฺ | ปูษฺโณ เรวตี | คาวะ ปรสฺตาทฺวตฺสา อวสฺตาตฺ | อศฺวิโนรศฺวยเุชา 
| คฺรามะ ปรสฺตาตฺเสนาวสฺตาตฺ | ยมสฺยาปภรณีะ | อปกรฺษนฺตะ ปรสฺตาทปวหนฺโต’วสฺตาตฺ | ปูรฺณา              
ปศฺจาทฺยตฺเต เทวา อทธุะ || 5 || ดู A. Mahadeva Sastri, ed., The Taittiriya Brahmana Ashtaka I (Mysore: 

Government Branch Press, 1908), 245-254. 
49T.K. Ramachandra Iyer, A Short History of Sanskrit Literature (Kerala: R. S. Vadhyar & 

Sons, 2002), 15. 
50

Ravi P. Agarwal and Syamal K. Sen, Creators of Mathematical and Computational 

Sciences (New York: Springer, 2014), 50. 
51

O. Neugebauer, “Studies in Ancient Astronomy. VIII. The Water Clock in Babylonian 

Astronomy,” Isis 37, no. 1/2 (May 1947): 37.; Devid Pingree, “Astronomy and Astrology in India and 

Iran,” 54, no. 2 (June 1963): 231-232. 
52ยุค 5 ปี มีลกัษณะคล้ายกับการเพิ่มอธิกวารเขา้ไปทุก ๆ 4 ปี เช่นในปัจจุบนั เพื่อเป็นการ

ชดเชยวนัท าให้ปีปฏิทินสอดคลอ้งกับการโคจรของพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ ซ่ึงในช่วงเวลา 5 ปีนั้น         
จะมีการเพิ่มมาสหรือเดือนทางจนัทรคติเขา้ไปถึง 2 เดือน โดยในวงรอบ 5 ปีจะมีทั้งส้ิน 1,830 วนั หรือ 
1,860 ดิถี ซ่ึงแบ่งออกเป็นปีละ 366 วนั หรือ 372 ดิถี ดู K.D. Abhyankar, “Historical Notes: 5-year Yuga 
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เม่ือราว 1,350-1,180 ปีก่อนคริสตกาล ฤษีลคธะ (ลคธ) ไดร้จนาคมัภีร์เวทางคโชยติษะ
ขึ้น (เวทางฺคโชฺยติษ) อนัประกอบไปด้วยคมัภีร์โชยติษจ านวน 2 เล่มได้แก่ คมัภีร์อารจโชยติษะ 
(อารฺจโชฺยติษ) ซ่ึงเป็นโชยติษะของฤคเวท จ านวน 36 โศลก และคัมภีร์ยาชุษโชยติษะ (ยาชุษ -         
โชฺยติษ) ซ่ึงเป็นโชยติษะของยชุรเวท จ านวน 43 โศลก (มีโศลกจากอารจโชยติษปรากฏอยู่ใน          
ยาชุษโชยติษถึง 29 โศลก)53 ทั้ งน้ี บ้างก็ว่าฤษีลคธะมีชีวิตอยู่ในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง         
100 ปีก่อนคริสตกาลเท่านั้น54 แต่ทว่าคัมภีร์อารจโชยติษะได้อธิบายไวว้่าจุดทักษิณายนั (winter 

solstice)55 เป็นต าแหน่งท่ีพระอาทิตยส์ถิตอยู่ท่ีบาทแรกของศรวิษฐานักษตัรฤกษ ์(ศฺรวิษฺ า เป็นอีก
ช่ือหน่ึงของธนิษฐานักษตัรฤกษ์)56 ในขา้งขึ้นของเดือนมาฆะ ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 1,370-1,150 ปี
ก่อนคริสตกาล57 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศรรมา (K.V.Sarma) ซ่ึงไดค้  านวณหาช่วงเวลาใน
การประพนัธ์คมัภีร์โชยติษะจากจุดทกัษิณายนัโดยคมัภีร์ยาชุษโชยติษะไดร้ะบุวา่ทกัษิณายนัคือจุดท่ี
พระอาทิตยส์ถิตอยู่ในบาทแรกของธนิษฐานักษตัรฤกษ์ (เช่นเดียวกับอารจโชยติษะ) ส่วนคมัภีร์
ปัญจสิทธานติกา และพฤหัตสังหิตาของวราหมิหิระ (ซ่ึงเขาเช่ือว่าประพนัธ์ขึ้นราว ค.ศ. 530) ระบุ
ว่าอยู่ท่ีบาทแรกของอุตตราษาฒานักษตัรฤกษ์ ซ่ึงเคล่ือนถอยลงมาถึง 23 องศา 20 ลิปดาโดยจุด
ทักษิณายนัจะเคล่ือนไป 1 องศาทุก 72 ปี ดังนั้ นหากรวมกับขอบเขตภายในบาทฤกษ์ด้วยแล้ว 

 

in the Vedanga Jyotisa,” Indian Journal of History of Science 39, no. 2 (2004): 229.; Sarma, Vedanga 

Jyotisa of Lagadha, 15.; Yukio Ohashi, “Development of Astronomical Observation in Vedic and Post-

vedic India,” Indian Journal of History of Science 28, no. 3 (1993): 199. 
53

Sarma, Vedanga Jyotisa of Lagadha, 7.; Agarwal and Sen, Creators of Mathematical 

and Computational Sciences, 50. 
54

Gayatri Devi Vasudev, Astrology and the Hoax of Scientific Temper (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1998), 150.; Virendra Nath Sharma, Sawai Jai Singh and His Astronomy (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1995), 4. 
55ทักษิณายนั หรือเหมายนั คือ จุดท่ีดวงอาทิตยโ์คจรไปอยู่ใต้เส้นศูนยสู์ตรฟ้ามากท่ีสุด       

ซ่ึงเป็นช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ เกิดขึ้นประมาณวนัท่ี 22 ธนัวาคม ดู ไพเสริฐ ธรรมมานุธรรม, ดารา
ศาสตร์, 38. 

56สฺวรากฺรเมเต โสมารฺเกา ยทา สาก  สวาสเวา | สฺยาตฺตทาทิยุค  มาฆสฺตปะ ศุโกฺล’ยน  หฺยุทกฺ ||
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โชยติษะ 5-6 || ดู Sarma, Vedanga Jyotisa of Lagadha, 23. 
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Texts,” Electronic Journal of Vedic Studies 7, no. 3 (May 2001): 89. 
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(ประมาณ 3 องศา) จึงค านวณไดว้่าคมัภีร์โชยติษะของลคธะรจนาขึ้นเม่ือประมาณ 1,370-1,150 ปี
ก่อนคริสตกาล58 

แต่เดวิด พิงกรี (DavidPingree) ก าหนดว่าจุดทักษิณายนัท่ีพระอาทิตย์สถิตอยู่ใน
ธนิษฐานักษตัรฤกษ์นั้นอยู่ในช่วง 1,180 ปีก่อนคริสตกาล59 อย่างไรก็ตามเขาเช่ือว่าคมัภีร์โชยติษะ
นั้นประพนัธ์ขึ้นราวศตวรรษท่ี 4-5 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นช่วงท่ีจกัรวรรดิเปอร์เซียแห่งราชวงศ ์         
อาคีเมนิดแผ่ขยายอิทธิพลมาถึงอินเดีย (ราว 513-326 ปีก่อนคริสตกาล) โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจาก
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ทั้งน้ีเน่ืองจากภาษาท่ีใชใ้นการประพนัธ์อารจโชยติษนั้นเป็นภาษายุคหลงั
พระเวทแต่ก็ยงัไม่ใช่ภาษาสันสกฤตแบบแผน แต่ยงัคงมีเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัจารึกเอนูมะอนุเอนลิล 
และจารึกมุลอะปินของอารยธรรมเมโสโปเตเมียท่ีได้มีการรวบรวมเอาไว้ราว 700 ปี ก่อน
คริสตกาล60 ซ่ึงน่าจะได้รับผ่านมาทางเปอร์เซีย เพราะในยุคหลงัพระเวท (600 ปีก่อนคริสตกาล) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างอินเดียกับเปอร์เซียก็ไดป้ระจกัษ์ชัดผ่านทางบันทึกของชาวกรีก อนัได้แก่       
ฮีโรโดตุส  (Herodotus), เซโนโฟน (Xenophon), เมกาสเธนีส (Megasthenes) และจากจารึก          
นักเชรุสตัม (Naqš-eRustam) ของเปอร์เซีย ซ่ึงได้กล่าวถึงการท่ีเปอร์เซียมีอิทธิพลเหนืออินเดีย        
ทั้ งยงัมีหลักฐานทางโบราณคดีท่ีซูฮาร์ (Suhar) ตั้ งอยู่ปากอ่าวเปอร์เซีย บริเวณชายฝ่ังทะเลตอน
เหนือของประเทศโอมาน ได้ค้นพบภาชนะดินเผาประเภทสีแดงขัดมัน (red polished ware)              
จากอินเดีย ซ่ึงก าหนดอายุไดว้่าอยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 161 ดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้เห็นความสัมพนัธ์
ของเปอร์เซียกับอินเดียในยุคหลงัพระเวท ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีคาดว่าฤษีลคธะได้ประพันธ์คมัภีร์     
โชยติษะขึ้นมาโดยไดรั้บแนวคิดเก่ียวกบัระบบดวงดาวของเมโสโปเตเมียผา่นทางเปอร์เซีย 

นอกจากน้ี ยงัพบคมัภีร์อาถรรวณโชยติษะ (อาถรฺวณโชฺยติษ) อนัเป็นโชยติษของคมัภีร์
อาถรรพเวท มีจ านวน 167 โศลก ซ่ึงในคัมภีร์เอง (14.11) ระบุช่ือไวว้่า “อาตฺมโชฺยติษ” หากแต่  
ภควทั ทตัตะ (Bhagavad Datta) กลบัตั้งช่ือคมัภีร์น้ีว่าอาถรรวณโชยติษะ เพราะจะไดมี้ช่ือท่ีเป็นไป
ในทางเดียวกนักบัคมัภีร์อารจโชยติษะ และคมัภีร์ยาชุษโชยติษะ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัพระเวท 
ผูป้ระพนัธ์คมัภีร์น้ีเช่ือกันว่าคือ พระสวยมัภูพรหม (สฺวย  ภูพฺรหฺม) แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะ  
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59

Pingree, “The Mesopotamian Origin of Early Indian Mathematical Astronomy,” 10. 
60

Ibid., 3-4.; Witzel, “Autochthonous Aryans ?: The Evidence from Old Indian and 

Iranian Texts,” 89-90. 
61

Himanshu Prabha Ray, The Archaeology of Seafaring in Ancient South Asia 

(Cambridge: United Kingdom at the University Press, 2003), 200. 
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ท่านเป็นอาทิสฤษฏิ คือ เป็นมนุษยค์นแรก อีกทั้ งในยุคสมัยนั้ นพระเวทยงัไม่มีการแตกสาขา62         
แต่ในตอนท้ายปรากฏข้อความว่า “เอว   เศานกศาขาย  า” จึงแสดงว่าคัมภีร์น้ีสัมพันธ์กับคัมภีร์
อถรรพเวทสาขาเศานกียะ ดังนั้นจึงน่าจะเป็นการรวบรวมขึ้นภายหลังโดยคดัสรรมาจากคัมภีร์       
มนุสมฤติ ซ่ึงก็สืบทอดมาจากพระสวยมัภูพรหม โดยพบว่ามีจ านวนหลายโศลกท่ีมีท่ีมาจากคมัภีร์
มนูสมฤติ ต่อมาจึงมีการเพิ่มเติมแนวความคิดใหม่ ๆ เขา้ไปภายหลงั ส่วนช่วงเวลาท่ีประพนัธ์นั้น
ยากท่ีจะบอกได ้เพราะแมจ้ะดูเหมือนเป็นผลงานใหม่ แต่ช่ือวนัในสัปดาห์ก็เป็นช่ือดั้งเดิมท่ีใช้กนั
ในเหล่าอารยนั ซ่ึงใชก้นัโดยทัว่ไปในคมัภีร์พระเวท หากแต่สาระของคมัภีร์อาถรรวณโชยติษะนั้น
มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัประวติัวรรณคดีสันสกฤตในยุคหลงั ๆ และมีความเก่ียวขอ้งกบัคมัภีร์
โชยติษะอ่ืน ๆ น้อยมากหรือแทบไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัเลย ทั้งน้ี มีความเป็นไปได้ว่าอาถรรวณ-
โชยติษะดั้ งเดิมนั้ นสูญหายไปหมดแล้ว หากแต่มีความส าคัญท่ีจะต้องใช้ประกอบกับคัมภีร์          
อาถรรพเวทซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์และวิถีการครองเรือน จึงจ าเป็นจะตอ้งรวบรวมขึ้นมาใหม่
เป็นอาตมโชยติษะฉบับน้ี63 ส่วนคมัภีร์โชยติษะของสามเวทนั้นในปัจจุบันหาไม่พบ คาดว่าสูญ
หายไปหมดแลว้64 
 ในยุคสูตระน้ียงัปรากฏคมัภีร์ไชมินิสูตร ซ่ึงประพนัธ์โดยฤษีไชมินิ แมว้า่ฤษีไชมินิผูน้ี้
จะยงัไม่สามารถระบุได้ชัดว่าเป็นผูใ้ดแน่ แต่มีความเป็นไปได้ท่ีท่านจะเป็นศิษยข์องฤษีวยาสะ         
ผูเ้ป็นบุตรของฤษีปราศระทั้ งยงัเช่ือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผูท่ี้ประพันธ์คัมภีร์ปูรวมีมางสา65          
ซ่ึงคมัภีร์ปูรวมีมางสานั้นประพนัธ์ขึ้นในระหว่าง 400-200 ปีก่อนคริสตกาล66 โดยคมัภีร์ไชมินิสูตร
น้ีเช่ือกนัว่ามีอายกุวา่ 5,000 ปีมาแลว้67 แต่หากฤษีไชมินิท่ีประพนัธ์ไชมินิสูตรเป็นบุคคลคนเดียวกบั
ผูป้ระพนัธ์คมัภีร์ปูรวมีมางสาแลว้นั้น ก็คาดว่าคมัภีร์ไชมินิสูตรไดถู้กประพนัธ์ขึ้นในช่วง 400-200 

 
62คัมภีร์อาถรรพเวทจาการบันทึกของเศานกะ ระบุว่ามีทั้ งส้ิน 9 สาขา คือ ไปปะลาทะ      

(ไปปฺปลาท), สเตาทะ (สฺเตาท), เมาทะ (เมาท), เศานกียะ (เศานกีย), ชาชละ (ชาชล), ชลทะ (ชลท),        
กุนตปะ (กุนฺตป), พรหมวทะ (พฺรหฺมวท) และเทวทรรศะ (เทวทรฺศ) แต่เท่าท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบนัมีอยู่
เพียง 2 สาขา คือ สาขาไปปะลาทะ และสาขาเศานกียะ ดู Roshen Dalal, The Vedas: An Introduction to 

Hinduism’s Sacred Texts (New Delhi: Penguin, 2014), 4. 
63

Bhagavad Datta, Ātharvaṇa Jyotiṣam (Lahore: Bombay Sanskrit Press, 1924), 13. 
64จ าลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 36. 
65

Rao, Jaiminisutra, xiv. 
66

Othmar Gächter, Hermeneutics and Language in Pūrva Mīmāṃsā: A Study in Śābara 

Bhāṣya (Delhi: Motilal Banarsidass, 1990), 9. 
67

Rao, Jaiminisutra, vii. 
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ปีก่อนคริสตกาลเช่นเดียวกัน โดยคัมภีร์ไชมินิสูตรน้ีจะประพันธ์ขึ้ นเป็นสูตรสั้ นๆมีทั้ งส้ิน                 
4 อัธยายะ และแต่ละอัธยายะยงัแบ่งออกเป็น 4 บาท ทั้ งน้ี แม้จะไม่มีการอ้างอิงโดยตรงก็ตาม           
แต่หลักโหราศาสตร์ในคมัภีร์ไชมินิสูตรนั้นมีรากฐานมาจากหลักโหราศาสตร์ของฤษีปราศระ    
อยา่งเห็นไดช้ดั68 
 3. ยุคตันติสันสกฤต (600 ปีก่อนคริสตกาลถึง ค.ศ. 1100 หรือจนถึงปัจจุบนั)69 ในช่วง
สมยัน้ีพบว่ามีผูป้ระพนัธ์คัมภีร์ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงคมัภีร์ท่ี
ปรากฏอยู่ในยุคน้ีจดัอยู่ในกลุ่มศาสตร์ (ศาสฺตฺร) ซ่ึงก็คือต าราวิชาการท่ีใช้ในการเรียนรู้วิชาการ 
ต่าง ๆ ซ่ึงศาสตร์ส่วนใหญ่มีมาตั้งแต่ในยุคสูตระในฐานะเวทางคศาสตร์นัน่เอง70 ทั้งน้ี ผูร้จนาคมัภีร์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ในยคุสมยัน้ี ไดแ้ก่ 
 3.1 ครรคะ (ครฺค) ตามต านานฤษีครรคะเกิดในตระกูลพราหมณ์แห่งอาณาจักร      
ยาทวะ (ยาทว) ทั้งยงัเป็นผูป้ระกอบพิธีวิวาห์ของวาสุเทพและเทวกี เป็นผูร้จนาคมัภีร์ครรคสังหิตา 
(ครฺคส หิตา) แต่คัมภีร์ท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบันน้ีคาดว่าประพันธ์ขึ้ นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 171                  
ซ่ึงเป็นผลงานด้านโหราศาสตร์อินเดียท่ีเกิดขึ้นในยุคก่อนวราหมิหิระคัมภีร์ครรคสังหิตาแบ่ง
ออกเป็น 10 ขณัฑ์ แต่ละขัณฑ์ยงัแบ่งออกได้อีกหลายอัธยายะ ได้แก่ โคลกขัณฑ์ (โคลกขณฺฑ)              
มี 20 อัธยายะ, วฤนทาวนัขัณฑ์ (วฺฤนฺทาวนขณฺฑ) มี 26 อัธยายะ, คิริราชขัณฑ์ (คิริราชขณฺฑ)                  
มี 10 อธัยายะ, มาธุรยขณัฑ์ (มาธุรฺยขณฺฑ) มี 24 อธัยายะ, มถุราขณัฑ์ (มถุราขณฺฑ) มี 26 อธัยายะ,         
ทวารกาขัณฑ์  (ทวารกาขณฺฑ) มี  22 อัธยายะ, วิศวชิตขัณฑ์  (วิศฺวชิตฺขณฺฑ) มี  50 อัธยายะ,                   
พลรามขัณฑ์ (พลรามขณฺฑ) มี 13 อัธยายะ, วิชญานขัณฑ์ (วิชฺ านขณฺฑ) มี 10 อัธยายะ และ           
อศัวเมธขณัฑ์ (อศฺวเมธขณฺฑ) มี 62 อธัยายะเน้ือหาของคมัภีร์ฉบบัน้ีจดัอยู่ในกลุ่มไวษณพนิกาย     
ซ่ึงมีการยกยอ่งต านานของพระกฤษณะ72 
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 3.2 ยวเนศวร (ยวเนศฺวร) หรือกษตัริยแ์ห่งกรีกพระองค์หน่ึงได้เป็นผูเ้ร่ิมประพนัธ์   
คัมภีร์ยวนชาตก (ยวนชาตก) ขึ้นราวปี ค.ศ. 149 โดยแปลมาจากต้นฉบับภาษากรีก และต่อมา
ประมาณปี ค.ศ. 269 กษตัริยส์ผรูชิธวชะ (สฺผรฺูชิธฺวช) ก็ไดน้ ามาประพนัธ์ใหม่ดว้ยอินทรวิเชียรฉนัท์
โดยมีฉนัทท์ั้งส้ิน 4,000 บท73 
 3.3 อารยภฏ (อารฺยภฏ) ได้ประพนัธ์คัมภีร์อารยภฏียะ (อารฺยภฏีย) ในปี ค.ศ. 522 
ในขณะท่ีเขามีอายุเพียง 23 ปี ซ่ึงเป็นผลงานดา้นคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ มีทั้งส้ิน 121 โศลก 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน (บาท) ได้แก่ ทศคีติกา (ทศคีติกา) เก่ียวกับระบบตัวเลข จ านวน 13 โศลก,     
คณิต (คณิต) เก่ียวกับคณิตศาสตร์ จ านวน 33 โศลก, กาลกริยา (กาลกฺริยา) เก่ียวกับหน่วยเวลา 
จ านวน 25 โศลก และโคละ (โคล) เก่ียวกับวงกลมท้องฟ้า จ านวน 50 โศลก ซ่ึงราวปี ค.ศ. 773        
มุฮมัมดั อิบนุ อิบรอฮิม อลัฟะซารีย ์(Muhammad Ibnu Ibrahim al-Fazari) ได้น าไปแปลเป็นภาษา
อาหรับโดยใช้ช่ือว่า อลัอารญบัฮรั (al-Arjabhar)74 และต่อมาราวในปี ค.ศ. 800 มุฮมัมดั อิบนุ มูซา 
อลัคุวาริซมี (Muhammad Ibnu Musaal-Khuwarizmi) นกัคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวเปอร์เซีย 
ก็ไดศึ้กษาคมัภีร์เหล่าน้ีและไดป้ระพนัธ์ต าราอลัญบัรุ (al-Jabru) ขึ้นมา ซ่ึงมีความโดดเด่นในเร่ือง
พีชคณิต75 อนัน าไปสู่การแปลไปเป็นภาษาละตินในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 โดยจอห์นแห่งเซวิลล ์
(John of Seville) ทั้ งน้ีได้ตั้ งช่ือต าราดังกล่าวด้วยภาษาละตินว่า Algoritmi de numero Indorum 
(Khwarizmi on Indian numbers)76 ซ่ึงมีการกล่าวถึงอารยภฏในช่ือภาษาละตินวา่ Ardubarius

77 

 
73

Holden, A History of Horoscopic Astrology, 100.; Sudhakar Chattopadhyaya, 

Reflections on the Tantras (Delhi: Motilal Banarsidass, 1990), 87. 
74

Ibrahim Kalin, The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in 

Islam, vol. 1 (New York: Oxford University Press, 2013), 368. 
75อาลี เสือสมิง, ชุมนุมนักปราชญ์ในสายธารอารยธรรมอิสลาม  (กรุงเทพฯ: ศูนยห์นังสือ

อิสลาม, 2553), 8.; Keith, A History of Sanskrit Literature, 531.; Selin, Encyclopaedia of the History of 

Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, 72. 
76

Stuart Hollingdale, Makers of Mathematics (New York: Dover, 2006), 96.; Thomas 

Glick, Steven J. Livesey, and Faith Wallis, eds., Medieval Science, Technology, and Medicine: An 

Encyclopedia (New York: Routledge, 2005), 298. 
77Jagbir Singhet al., Knowledge Traditions & Practice of India: Module 7 Mathematics in 

India (Delhi: Central Board of Secondary Education, 2012), 8. 
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 นอกจากน้ี อารยภฏยงัได้ประพนัธ์คมัภีร์อารยภฏสิทธานตะ (อารฺยภฏสิทฺธานฺต)    
อีกด้วย78 อารยภฏยงัเป็นนักคณิตศาสตร์ท่ีมีความส าคญัของอินเดียเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเขาได้
ค้นพบว่า π  (pi) มีค่าเท่ากับ เส้นรอบวง/เส้นผ่าศูนย์กลาง  ≈  

62832

20000
  ≈  3.141679 ซ่ึงมีจ านวน

ทศนิยมท่ีถูกตอ้งมากถึง 4 ต าแหน่ง80 
 3.4 วราหมิหิระ (วราหมิหิร) ผู ้เป็นบุตรของอาทิตยทาส (อาทิตฺยทาส) ได้เร่ิม
ประพนัธ์คมัภีร์ปัญจสิทธานติกา (ปญฺจสิทฺธานฺติกา) เม่ือเขามีอายุประมาณ 20 ปี ในปี ค.ศ. 550      
ซ่ึงเป็นการรวบรวมคัมภีร์สิทธานตะจ านวน 5 เล่มเข้าด้วยกัน อันได้แก่ ไปตามหสิทธานตะ            
(ไปตามหสิทฺธานฺต), โรมกสิทธานตะ (โรมกสิทฺธานฺต) รจนาโดยศรีเษณะ (ศฺรีเษณ), เปาลิศ - 
สิทธานตะ (เปาลิศสิทฺธานฺต) รจนาโดยเปาลุส อเล็กซานดรินุส,สูรยสิทธานตะ (สูรฺยสิทฺธานฺต) 
รจนาโดย ลาฏเทวะ(ลาฏเทว) และวาสิษฐสิทธานตะ (วาสิษฺ สิทฺธานฺต) รจนาโดยวิษณุจันทร์ 
(วิษฺณุจนฺทฺร)81 
 ในต้นฉบับดั้ งเดิม ไปตามหสิทธานตะรจนาขึ้ นเม่ือวนัท่ี  11 มกราคม ค.ศ. 80            
ซ่ึงปรากฏอิทธิพลของบาบิโลเนียอย่างชดัเจนในตอนทา้ยของอธัยายะท่ี 12 อนัเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั
การค านวณความยาวของกลางวัน 82 จึงมีเน้ือหาท่ีค่อนข้างเก่าแก่กว่าคัมภีร์อีก 4 เล่มท่ีเหลือ               
ซ่ึงมีแนวคิดท่ีค่อนขา้งใหม่กว่า โดยมีความเป็นไปไดท่ี้แนวคิดใหม่ ๆ น้ีจะไดรั้บอิทธิพลจากกรีก           
ซ่ึงเห็นได้ชัดในโรมกสิทธานตะ แมแ้ต่ช่ือก็ส่ือได้ว่ามิใช่แนวคิดท่ีมาจากอินเดียแต่มาจากโรมนั 

 
78

Kripa Shankar Shukla and K.V. Sarma, eds., Āryabhaṭīya of Āryabhaṭa (New Delhi: 

Indian National Science Academy, 1976), xxi-xxii. 
79จตุรธิก  ศตมษฺฏคุณ  ทฺวาษษฺฏิสฺตถา สหสฺราณามฺ | อยุตทฺวยวิษฺกมฺภสฺยาสนฺโน วฺฤตฺต-    

ปริณาหะ || อารยภฏียะ 2.10 || คมัภีร์อารยภฏียะไดอ้ธิบายไวว้่า ให้น า 4 บวก 100 แลว้คูณดว้ย 8 จากนั้น    
บวกด้วย 62,000 ซ่ึงจะได้ค่าเส้นรอบวงเท่ากับ 62,832 ทั้ งน้ี ตัวเลขน้ีเป็นค่าประมาณท่ีใกล้เคียงท่ีสุด         
เม่ือวงกลมมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 20,000 ดู Ibid., 45. 

80ค่า π ท่ีค านวณไดใ้นปัจจุบนัยงัคงเป็นเลขทศนิยมท่ีไม่รู้จบ ซ่ึงในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013                
เอ็ด คาร์เรลส์  (Ed Karrels) แห่งมหาวิทยาลัยซานตาคลารา (Santa Clara University)ได้ใช้ซู เปอร์
คอมพิวเตอร์ (supercomputer) ในการค านวณค่า โดยไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นทศนิยมมากถึง 8 พนัลา้นลา้น
ต าแหน่ง (8 × 1015) ดู Jason Padgett and Maureen Seaberg, Struck by Genius: How a Brain Injury Made 

Me a Mathematical Marvel (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2014), 82. 
81

Iyer, A Short History of Sanskrit Literature, 185. 
82

Bartel L. Van der Waerden, Science Awakening II: The Birth of Astronomy (New York: 

Oxford University Press, 1974), 300. 
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นอกจากน้ี เปาลิศสิทธานตะก็มาจากช่ือของนกัโหราศาสตร์แห่งจกัรวรรดิโรมนั เปาลุสอเล็กซาน-
ดรินุส (Paulus Alexandrinus) ซ่ึงเป็นผูร้จนาแต่ดั้ งเดิม ส่วนสูรยสิทธานตะต้นฉบับดั้ งเดิมนั้ น
ประพนัธ์ขึ้นเม่ือ ค.ศ. 30083 มีการผสมผสานระบบแบบใหม่น้ีกบัระบบแบบดั้งเดิมของอินเดียอยา่ง
เห็นไดช้ดั ซ่ึงแมจ้ะมีการรับระบบกลัป์ (กลฺป) ซ่ึงคาดว่าน ามาจากบาบิโลเนียเขา้มาใช้84 แต่ก็ยงัคง
เช่ือวา่ยอดเขาพระสุเมรุอยูท่ี่ดาวเหนือ85 ซ่ึงศุกละ (K.S.Shukla) เช่ือวา่สูรยสิทธานตะท่ีปรากฏอยูใ่น
ปัจจุบันแตกต่างจากต้นฉบับท่ีวราหมิหิระได้รวบรวมไว้ หากแต่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในช่วง ค.ศ. 628-966 และมีอิทธิพลต่อการประพันธ์คัมภีร์พรหมสผุฏสิทธานตะ             
ในเวลาต่อมา ส าหรับวาสิษฐสิทธานตะนั้นค่อนขา้งมีความแตกต่างออกไปและคาดว่าไดร้จนาขึ้น
เม่ือช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 386 
 นอกจากน้ี วราหมิหิระยงัไดป้ระพนัธ์คมัภีร์ด้านโหราศาสตร์อีกหลายเล่ม ดังเช่น      
พฤหัตชาตก (พฺฤหชฺชาตก) และลฆุชาตก (ลฆุชาตก) มี เน้ือหาเก่ียวกับหลักโหราศาสตร์,                   
พฤหัตสังหิตา (พฺฤหตฺส หิตา) และลฆุสังหิตา (ลฆุส หิตา) เป็นบทสรุปเก่ียวกบัหลกัโหราศาสตร์,      
พฤหัตโยคยาตรา (พฺฤหตฺโยคยาตฺรา) หรือมหายาตรา (มหายาตฺรา) และโยคยาตรา (โยคยาตฺรา) 
หรือสวลัปยาตรา (สฺวลฺปยาตฺรา) มีเน้ือหาเก่ียวกับการเตรียมตวัออกเดินทาง, พฤหัตวิวาหปาฏล 
(พฺฤหตฺวิวาหปาฏล) และลฆุวิวาหปาฏล (ลฆุวิวาหปาฏล) หรือสวลัปวิวาหปาฏล (สฺวลฺปวิวาห -
ปาฏล) มีเน้ือหาเก่ียวกบัการแต่งงาน, ฏิกนิกยาตรา (ฏิกนิกยาตฺรา) มีเน้ือหาเก่ียวกับการเตรียมตวั
ออกเดินทางแบบย่อ, ลคันวาราหิ (ลคฺนวาราหิ) เน้ือหาเก่ียวกบัลคันา, กุตูหลมญัชรี (กุตูหลมญฺชรี)  
เป็นบทกวีเพื่อความบนัเทิง และไทวชญวลัลภ (ไทวชฺ วลฺลภ) เป็นโหราศาสตร์แนวกาลชะตา และ
ยงัมีคมัภีร์อ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก87 
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Sarju Tiwari, Mathematics in History, Culture, Philosophy and Science (New Delhi: 

Mittal, 1992), 90. 
84

Ralph M. Rosen, ed., Time and Temporality in the ancient World (Pennsylvania: 

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2004), 99. 
85

Keith, A History of Sanskrit Literature, 517-521. 
86T.K. Puttaswamy, The Mathematical Achievements of Pre-modern Indian 

Mathematicians (London: Elsevier, 2012), 141-142. 
87

Hipolito Buchmann, The Esoteric Codex Medieval Astrologers (North Carolina: Lulu 

Press, 2015), 132-133.; Veneet Kumar, Sreenadh OG, and Shankar G. Hegde, trans., Lagna Varahi, 

(n.p.: Ancient Indian Astrology Foundation, 2013), 26-28. 
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 3.5 ปฤถุยศสั (ปฺฤถุยศสฺ) ผูเ้ป็นบุตรของวราหมิหิระ ได้ประพนัธ์คมัภีร์โหราษฏั -        
ปัญจาศิกา (โหราษฏฺปญฺจาศิกา)88 และคมัภีร์โหราสาระ (โหราสาร)89 เม่ือประมาณปี ค.ศ. 60090 
 3.6 พรหมคุปตะ (พฺรหฺมคุปฺต) ได้ประพนัธ์คัมภีร์พรหมสผุฏสิทธานตะ (พฺรหฺม -       
สฺผุฏสิทฺธานฺต) เม่ือ ค.ศ. 628 มีทั้ งส้ิน 25 อัธยายะ และในปี ค.ศ. 665 ได้ประพนัธ์คัมภีร์ขัณฑ-  
ขาทยกะ (ขณฺฑขาทฺยก) ซ่ึงมีทั้ งส้ิน 15 อธัยายะ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ปูรวขณัฑขาทยกะ 
จ านวน 9 อัธยายะ และอุตตรขณัฑขาทยกะ จ านวน 6 อธัยายะซ่ึงคัมภีร์ทั้ งสองเล่มนั้นมีเน้ือหา
เก่ียวกับดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์91 และราวปี ค.ศ. 773 ผลงานของพรหมคุปตะทั้งสองเล่มน้ี          
มุฮมัมดั อิบนุ อิบรอฮิม อลัฟะซารีไดน้ าไปแปลเป็นภาษาอาหรับในช่ือซิจญ์ อสัซินด์ฮินด์ (Zijal-

Sindhind) และซิจญ์ อัลอัรกันด์ (Zijal-Arkand) ตามล าดับ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่            
นกัดาราศาสตร์มุสลิม92 
 3.7 ภาสกร (ภาสฺกร) ประพนัธ์คมัภีร์มหาภาสกรียะ (มหาภาสกรีย), อารยภฏียภาษยะ 
(อารฺยภฏียภาษฺย) และลฆุภาสกรียะ (ลฆุภาสกรีย) ตามล าดบั ซ่ึงลว้นแต่เป็นการอรรถาธิบายผลงาน
ของอารยภฏ และจากการกล่าวอา้งในคมัภีร์อารยภฏียภาษยะ พบวา่เขาไดป้ระพนัธ์ผลงานเม่ือเขา้สู่
กลียคุไปได ้3,750 ปี ตรงกบัปี ค.ศ. 629 ซ่ึงแสดงวา่อยูร่่วมสมยักบัพรหมคุปตะ93 
 3.8 อารยภฏ ท่ี 2 ไดป้ระพนัธ์คมัภีร์มหาสิทธานตะ ในปี ค.ศ. 950-1100 เป็นผลงาน
ดา้นคณิตศาสตร์แนวใหม่ในสมยันั้น ซ่ึงเนน้ทางดา้นเรขาคณิต ใชค้ณิตศาสตร์ในการหาพื้นท่ีของ
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Iyer, A Short History of Sanskrit Literature, 186. 
89

Gopesh Kumar Ojha and Ashutosh Ojha, Aspects in Vedic Astrology (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 2003), 23. 
90

V.K. Agnihotri, Indian History, 26th ed. (New Delhi: Allied, 2010), A-427. 
91

Bina Chatterjee, trans., The Khandakhadyaka of Brahmagupta, vol. 1, (Calcutta: Baptist 

Mission Press, 1970), 3. 
92

Jens Hoyrup, In Meausre, Number, and Weight: Studies in Mathematics and Culture 

(New York: State University of New York Press, 1994), 308.; Kalin, The Oxford Encyclopedia of 

Philosophy, Science, and Technology in Islam, 368.; Stephen P. Blake, Time in Early Modern Islam 

(New York: Cambridge University Press, 2013), 60. 
93Puttaswamy, The Mathematical Achievements of Pre-modern Indian Mathematicians, 

142-143. 
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รูปทรงต่าง ๆ เช่น ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน, สามเหล่ียม, ส่ีเหล่ียมจตัุรัส, ส่ีเหล่ียมผืนผา้ และส่ีเหล่ียม
คางหมู94 
 3.9 ภาสกร ท่ี 2 ได้ประพนัธ์สิทธานตศิโรมณี (สิทฺธานฺตศิโรมณิ) ในปี ค.ศ. 1172     
ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ตอน ไดแ้ก่ ลีลาวตี (ลีลาวตี), พีชคณิต (พีชคณิต), ครหคณิต (คฺรหคณิต) และโคละ 
(โคล) ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการค านวณทางคณิตศาสตร์, พีชคณิต, ดาราศาสตร์ และวงกลมทอ้งฟ้า 
และในปี ค.ศ. 1188 เขาได้ประพนัธ์คมัภีร์กรณกุตูหละ (กรณกุตูหล) ซ่ึงเก่ียวกับการค านวณทาง
ดาราศาสตร์95 
 นอกจากน้ีแลว้ ก็ยงัมีนักโหราศาสตร์ท่ีส าคญัในอดีตอีกเป็นจ านวนมากท่ีได้รจนา
คมัภีร์โหราศาสตร์ทั้งท่ียงัคงมีอยู่ในปัจจุบนั หรือสูญหายไปแลว้ ดงัเช่นฤษีภฤคุ (ภฺฤคุ) ผูเ้ป็นหน่ึง
ในสัปตฤษี ซ่ึงกล่าวกันว่าได้ประพันธ์คัมภีร์ภฤคุสังหิตา (ภฺฤคุส หิตา) ตั้ งแต่ในยุคพระเวท96           
อีกทั้งในคมัภีร์พฤหตัสังหิตาไดก้ล่าวอา้งถึงผลงานของบรรดาผูรู้้ต่าง ๆ ในอดีต เช่น ครรคะ (ครฺค), 
ปราศระ (ปราศร), อสิตะ (อสิต) และเทวละ (เทวล) 97 ซ่ึงรามกฤษณะ ภัฏ (Ramakrishna Bhat)           
ไดร้วบรวมรายช่ือท่ีวราหมิหิระไดก้ล่าวอา้งในผลงานของท่านไว้มากถึง 67 รายช่ือ98 นั่นแสดงให้
เห็นว่าในยุคก่อนวราหมิหิระ ก็ได้มีผูป้ระพนัธ์คมัภีร์โหราศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อย่างน้อย
ท่ีสุดก็ 67 ท่าน ซ่ึงคมัภีร์บางฉบบัก็ไดสู้ญหายไปแลว้ 
 ทั้งน้ี หลังคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ก็ได้มีการประพันธ์ผลงานทางด้านโหราศาสตร์ขึ้ น
มากมายแต่การประพนัธ์ผลงานทางดา้นดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์กลบัมีจ านวนลดนอ้ยลง และ
อินเดียก็ไดมี้การเร่ิมรับเอาองค์ความรู้โหราศาสตร์ตะวนัตกเขา้มาใช้มากขึ้นดว้ยนอกจากน้ีก็ยงัมี
คัมภีร์การพยากรณ์ในรูปแบบใหม่  ๆ เพิ่มมากขึ้ น  ดังเช่นคัมภีร์ทางด้านนรลักษณ์ศาสตร์  
(สามุทฺริกศาสฺตฺร) เป็นการท านายจากการดูลกัษณะร่างกาย, หัตถศาสตร์ (หสฺตสามุทฺริกศาสฺตฺร 
หรือ palmistry) ซ่ึงเป็นการท านายจากการดูเส้นลายมือ และคมัภีร์ทางดา้นกาลชะตา (ปฺรศฺน หรือ 

 
94

George Gheverghese Joseph, Indian Mathematics: Engaging with the World from 

Ancient to Modern Times (New Jersey: World Scientific, 2016), 243. 
95

Puttaswamy, The Mathematical Achievements of Pre-modern Indian Mathematicians, 

142-143.; Iyer, A Short History of Sanskrit Literature, 186. 
96

T.M. Rao, ed., Bhrigu Samhita (Bangalore: Pustak Mahal, 2008), 9-10. 
97คารฺคีย   ศิขิจาร  ปาราศรมสิตเทวลกฺฤต  จ | อนฺย  าศฺจ พหูนฺทฺฤษฺฏฺวา กฺริยเต’ยมนากุลศฺจาระ    

|| พฤหตัสังหิตา 11.1 || 
98

M. Ramakrishna Bhat, trans., Bṛhat Saṃhitā, vol. 1, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1997), 

xxxviii. 
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horary astrology)99 ซ่ึ งศาสตร์เหล่ าน้ี เพิ่ งได้มีการพัฒนาขึ้ นนับตั้ งแ ต่คริสต์ศตวรรษ ท่ี  12  
เป็นต้นมา100 ส าหรับคัมภีร์ทางด้านกาลชะตาท่ีมีช่ือเสียง คือ คัมภีร์ปรัศนมรรค (ปฺรศฺนมารฺค) 
ประพนัธ์โดยพราหมณ์นมับูทิริ (Nambūdiri) นกัโหราศาสตร์ชาวเกรละ (Kerala) ราวปี ค.ศ. 1649101 
 ในช่วงยุคตนัติสันสกฤตนั้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์กรีกก็มีความรุ่งเรืองมากขึ้น
เห็นไดจ้ากทอเลมีไดป้ระพนัธ์คมัภีร์อลัมาเจสต์ (Almagest)102 ซ่ึงเป็นคมัภีร์ดา้นดาราศาสตร์ และ
คมัภีร์เตตราบิโบลส103 ซ่ึงเป็นคมัภีร์ดา้นโหราศาสตร์ ประพนัธ์ขึ้นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 2 (คาดว่า

 
99กาลชะตา คือโหราศาสตร์แขนงหน่ึงซ่ึงจะตอบปัญหาต่าง ๆ แก่ผูถ้ามปัญหา โดยค าตอบ

มกัเป็นลกัษณะ “ใช่-ไม่ใช่” “ได-้ไม่ได”้ ซ่ึงผูท้  านายจะอาศยัต าแหน่งของเทห์ฟากฟ้าในขณะท่ีถามเพื่อใช้
ในการใหค้ าพยากรณ์ ดู ธนัยา นาคบุตร, “ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือดา้นโหราศาสตร์กบัความสุขใน
ท่ีท างานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ” (การค้นควา้อิสระ
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน , บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2 5 5 6 ) , 1 2 . ; Gopal Das Neeraj and Arastu Prabhakar, Astrology: The Third Eye of the Vedas (New 

Delhi: Fusion Books, 2006), 94-96. 
100

Iyer, A Short History of Sanskrit Literature, 186-187. 
101

M. Ramakrishna Bhat, Essential of Horary Astrology or Praśnapadavī (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 2002), xv. 
102คัมภี ร์อัลมาเจสต์ ต้นฉบับดั้ งเดิมมี ช่ือเป็นภาษากรีกว่า  มาเธมาติ เก ซินตากซิส 

(Μαθηματικὴ Σύνταξις ภาษาองักฤษว่า Syntaxis Mathematica) ซ่ึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ได้ถูกน าไป
แปลเป็นภาษาอาหรับโดยใช้ช่ือว่า อลัมาญิสฏี (al-Mājistī) และมีการศึกษากันอย่างกวา้งขวางในหมู่        
นกัดาราศาสตร์มุสลิม ต่อมา เจอราร์ด แห่งเครโมนา (Gerard of Cremona) ไดน้ าตน้ฉบบัภาษาอาหรับไป
แปลเป็นภาษาละตินในปี ค.ศ. 1175 และได้ตีพิมพ์ท่ีเมืองเวนิสในปี ค.ศ. 1515 ภายใต้ช่ือ อลัมาเจสต ์      
ซ่ึงมาจากช่ือในภาษาอาหรับนั่นเอง ดู John Block Friedman and Kristen Mossler Figg, eds., Trade, 

Travel, and Exploration in the Middle Ages: An Encyclopedia (New York: Routledge, 2000), 509. 
103คมัภีร์เตตราบิโบลส ตน้ฉบบัดั้งเดิมใชช่ื้อว่า อโปเตเลสมาติกา (Ἀποτελεσματικά) หรือมี

ช่ือในภาษาละตินว่า Quadripartitum อันมีความหมายว่า ‘ส่ีส่วน’ ทั้ งน้ีเพราะต าราเล่มน้ีมีเน้ือหาแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน หรือ 4 เล่ม ซ่ึงไดรั้บการแปลเป็นภาษาละตินคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1138 โดย พลาโต แห่ง     
ติโวลี (Plato of Tivoli) โดยแปลจากตน้ฉบบัภาษาอาหรับ และภายหลงัไดมี้การช าระ ตน้ฉบบัภาษากรีก
เสียใหม่จึงได้ใช้ช่ือว่า เตตราบิโลส (Τετράβιβλος) ซ่ึงเป็นภาษากรีกมีความหมายว่า ‘หนังสือส่ีเล่ม’ 
เช่นเดียวกบัช่ือในภาษาละติน ดู Gudrun Vuillemin-Diem and Carlos Steel, eds., Ptolemy’s Tetrabiblos 

in the Translation of William of Moerbeke: Claudii Ptolemaei Liber Iudicialium (Leuven: Leuven 

University Press, 2015), 1-2. 
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หลงัจาก ค.ศ. 141)ในช่วงน้ีโหราศาสตร์กรีกได้เร่ิมเข้ามามีอิทธิพลต่อโหราศาสตร์อินเดียอย่าง
ชดัเจน104 โดยมีหลกัฐานคือ คมัภีร์ยวนชาตกซ่ึงแปลมาจากตน้ฉบบัภาษากรีกโดยตรง อีกทั้งยงัมี
คัมภีร์ปัญจสิทธานติกาของวราหมิหิระท่ีก็ได้รับอิทธิพลจากโหราศาสตร์กรีกอย่างเห็นได้ชัด 
นอกจากน้ี ในระยะหลงั ๆ ชมพูทวีปก็ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัอารยธรรมอิสลามมากขึ้น จนกระทัง่
นักดาราศาสตร์มุสลิมได้น าคมัภีร์ดาราศาสตร์อินเดียไปแปลเป็นภาษาอาหรับและภาษาเปอร์เซีย
หลายฉบับ และได้มีการส่งต่อความรู้ด้านดาราศาสตร์ของมุสลิมกลับมายงัอินเดียด้วย ดังเช่น         
อบู อรัรอยฮาน มุฮมัมดั อิบนุ อะห์มดั อลับีรูนี (Abu Arrayhan Muhammad Ibnu Ahmad al-Biruni)     
นักดาราศาสตร์มุสลิมชาวเปอร์เซียจากแคว้นควาเรซม์ (Khwarezm ปัจจุบันอยู่ในประเทศ               
อุซเบกิสถาน)ได้เดินทางเข้ามาศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ในอินเดียราวปี ค.ศ. 1030 และได้เรียบเรียง
ออกมาเป็นต าราภาษาอาหรับช่ือว่าตารีค อัลฮินด์ (Tarikhal-Hind) หรือประวติัศาสตร์อินเดียมี
ทั้งส้ิน 80 บท ซ่ึงใน 4 บทสุดทา้ยมีเน้ือหาเก่ียวกบัดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อินเดียโดยเฉพาะ 
โดยเขาไดก้ล่าวอา้งถึงแนวคิดของบรรดาปราชญ์ทางดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ของอินเดีย
ได้แก่อารยภฏะ, พรหมคุปตะ, ปราศระ และวราหมิหิระ ทั้งยงัมีเน้ือความในคมัภีร์พฤหัตสังหิตา
และคมัภีร์ลฆุชาตกปรากฏอยูด่ว้ย105 
 นอกจากน้ี ในรัชสมยัของสุลต่านฟีรูซ ชาฮ ์ตุฆลกั (Firuz Shah Tughlaq)106 ยงัไดมี้การ
แปลคัมภีร์สันสกฤตไปเป็นภาษาเปอร์เซียเป็นจ านวนมาก แม้แต่ คัมภีร์พฤหัตสังหิตาของ               
วราหมิหิระซ่ึงเป็นคมัภีร์ด้านโหราศาสตร์ท่ีเป็นฮะรอมหรือเป็นส่ิงตอ้งห้ามในศาสนาอิสลาม107             
ก็ยงัไดถู้กน าไปแปลเป็นภาษาเปอร์เซียตามพระบรมราชโองการของพระองค ์โดยผูรั้บหน้าท่ีแปล
เป็นภาษาเปอร์เซีย คืออบัดุลอะซีซ ชมัส์ บะฮา นูรี ดิฮ์ละวี (Abdal-Aziz Shams Baha Nuri Dihlawi)      

 
104

Ibid., 1.; Ohashi, “Introduction of Persian Astronomy into India,” 50. 
105

Edward C. Sachau, trans., Alberuni’s India, vol. 2, (London: Trübner, 1888), 185-246.; 
M. Ramakrishna Bhat, trans., Bṛhat Saṃhitā, vol. 2, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1997), 960. 

106สุลต่านหรือกษตัริยใ์นราชวงศ์ตุฆลคั (Tughlaq) ปกครองกรุงเดลีเม่ือปี ค.ศ. 1351-1388       
ซ่ึงในรัชสมยัของพระองค์ได้มีการแปลงานเขียนภาษาสันสกฤตไปเป็นภาษาเปอร์เซียเป็นจ านวนมาก        
ดู Selin, Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, 

546.; Ohashi, “Introduction of Persian Astronomy into India,” 52. 
107

Abu Ameenah Bilal Philips, The Fundamentals of Tawheed (Riyadh: International 

Islamic Publishing House, 2005), 111-112. 
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ซ่ึงหนังสือแปลใช้ช่ือว่า ตรัญะมะฮิ บาราฮี (Tardjamah-iBarahi)108 อีกทั้งในปี ค.ศ. 1370 สุลต่าน          
ฟีรูซ ชาฮ์ ตุฆลกั ยงัไดมี้พระบรมราชโองการให้มเหนทระ สูริ (มเหนฺทฺร สูริ) นกัดาราศาสตร์ไชนะ 
(Jain) ผูอ้ยู่ในความอุปถัมภ์ของพระองค์ประพันธ์คัมภีร์ยนัตรราชะ (ยนฺตฺรราช) เป็นคัมภีร์ท่ีมี
เน้ือหาว่าด้วยเร่ืองของนาฬิกาดาว (astrolabe)109 มีทั้ งส้ิน 5 อัธยายะ เน้ือหาประกอบด้วยเร่ือง
พารามิเตอร์ทางตรีโกณมิติ (trigonometrical parameter) ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงสร้างของนาฬิกาดาว, 
ประเภทของนาฬิกาดาว, โครงสร้างของนาฬิกาดาวซีกโลกเหนือ และนาฬิกาดาวแบบอ่ืน ๆ,    
วิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งของนาฬิกาดาวท่ีสร้างขึ้น และการใชน้าฬิกาดาวเป็นเคร่ืองมือในการ
สังเกตและค านวณต าแหน่งของดวงดาว รวมทั้งปัญหาทางดาราศาสตร์และตรีโกณมิติเชิงทรงกลม 
(spherical trigonometry) ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้นาฬิกาดาวซ่ึงคัมภีร์ย ันตรราชะน้ี         
เป็นคมัภีร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบันาฬิกาดาวท่ีประพนัธ์ดว้ยภาษาสันสกฤตเป็นฉบบัแรก110 
 ในยุคตันติสันสกฤต อิทธิพลด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ของทั้ งกรีกและ
เปอร์เซีย ท าให้ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อินเดียมีความกา้วหน้าเป็นอย่างยิ่ง ท าให้ในยุคสมยัน้ี   
มีการประพนัธ์คมัภีร์ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เป็นจ านวนมากโดยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ        
ท่ี 12 เป็นต้นมาโหราศาสตร์ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นในอินเดีย ซ่ึงเห็นได้จากมีการประพนัธ์
คมัภีร์โหราศาสตร์มากขึ้น และมากกว่าคมัภีร์ทางดา้นดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีเจริญขึ้นมา
พร้อม ๆ กนัตั้งแต่ยคุพระเวท 

 
108

C.A. Storey, Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, vol. 2 , part 1 (London: 

Luzac, 1972), 38.; Selin, Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-

Western Cultures, 546. 
109นาฬิกาดาวปรากฏคร้ังแรกในยุคกรีกโบราณ ซ่ึงมีผูใ้ชน้าฬิกาดาวในการศึกษาเทห์ฟากฟ้า 

เช่น อพอลโลนิอุสแห่งเพอร์กา (Apollonius of Perga) และ ฮิปปาร์คสั (Hipparchus) ฯลฯ แต่ปัจจุบนัไม่
พบหลกัฐานนาฬิกาดาวในยุคนั้นหลงเหลืออยูเ่ลย อีกทั้งนาฬิกาดาวท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบนั้นสร้างขึ้นใน
ยุคกลาง (คริสต์ศตวรรษท่ี 5-15) ท่ามกลางอารยธรรมมุสลิม และนาฬิกาดาวเหล่านั้นมกัมีภาษาอาหรับ
หรือภาษาเปอร์เซียจารึกอยู่ แสดงว่าอารยธรรมมุสลิมมีการใช้นาฬิกาดาวกันอย่างกวา้งขวาง ดู James 

Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy (New York: Oxford University Press, 1998), 

141.; Kim Plofker, Mathematics in India (New Jersey: Princeton University Press, 2009), 271. 
110

Selin, Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-

Western Cultures, 546.; Sreeramula Rajeswara Sarma, “Yantrarāja: The Astrolabe in Sanskrit,” Indian 
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ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์ไทย 
 โหราศาสตร์ในประเทศไทยนั้ นได้มีมาอย่างช้านาน โดยหลักฐานท่ีกล่าวถึง
โหราศาสตร์ในประเทศไทยเร่ิมปรากฏขึ้นในรัชสมยัของพระมหาธรรมราชาท่ี 1 หรือพระยาลิไทย
แห่งอาณาจักรสุโขทัย ส่วนบรรดาจารึกท่ีมีมาก่อนหน้าน้ีมักมีเพียงการบอกนักษัตรฤกษ์ของ
พระจนัทร์ประกอบกับวนัเดือนปีเท่านั้น ส าหรับความเป็นมาของโหราศาสตร์ไทยในงานวิจัย 
ฉบบัน้ีจะล าดบัไปตามราชธานีแห่งประวติัศาสตร์ชาติไทย ดงัน้ี 
 1.สมัยสุโขทัย 
 พระมหาธรรมราชาท่ี 1 หรือพระยาลิไทย ทรงมีพระปรีชาสามารถในดา้นดาราศาสตร์
และโหราศาสตร์เป็นอย่างมาก ซ่ึงปรากฏหลกัฐานในจารึกหลกัท่ี 3 (จารึกนครชุม ก าแพงเพชร) 
ศิลาจารึกหลกัน้ีไดส้ร้างขึ้นเม่ือมหาศกัราช 1279 (พ.ศ. 1900) เป็นจารึกท่ีระบุศกัราชเป็นหลกัแรก
ของพระยาลิไทย มีเน้ือหาเก่ียวกบัพระยาลิไทยไดท้รงประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุ และไดป้ลูก
พระศรีมหาโพธิ ณ เมืองนครชุม ก าแพงเพชร (ปัจจุบนัคือพระบรมธาตุนครชุม วดัพระบรมธาตุ -   
เจดียาราม) โดยไดบ้รรยายถึงการเส่ือมลงของพระพุทธศาสนาเร่ือยไปจนถึงวนัส้ินพระพุทธศาสนา
ใน พ.ศ. 5000 ทั้งยงัไดร้ะบุวนัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ว่าเป็นวนัพุธ วนัเต่ายีวนัเพ็ญเดือน 6 ปีวอก 
และนบัจากวนัตรัสรู้จนถึงวนัสถาปนาพระศรีรัตนธาตุน้ีได ้1,946 ปี แลว้หากนบัต่อไปอีก 3,099 ปี 
ก็จะถึงวนัส้ินพระพุทธศาสนา ตรงตามความในอรรถกถาท่ีระบุวา่พระพุทธศาสนาจะมีอาย ุ5,000 ปี
ดงัปรากฏในจารึกดา้นท่ี 1 บรรทดัท่ี 15-50 ความวา่ 

 
...เม่ือพระเป็นเจา้ไดเ้ป็นพระพุทธ วนันั้นชนมาพิธีเราคนน้ียงัในร้อยปีเลยแต่เม่ือนั้น

แลมาเถิง บดัน้ีว่าไซร้ ชนมเ์ราคนคลาจากร้อยปีแลบดัน้ีถอยปีหน่ึงไปแลย้งัแต่เกา้สิบเกา้ปี
ดาย ผิมีคนถามว่าน้ีแต่คลาร้อยปีนั้นแล้ยงัคงแต่เก้าสิบเก้านั้น ได้ก่ีปีแล้ส้ินให้แก้ว่าดังน้ี  
เม่ือปีอนัพระยามหาธรรมราชก่อพระธาตุน้ี ชนมค์นถอยจากร้อยปีนั้นไดร้้อยสามสิบเกา้ปี
แล ปีอนัถอยนั้นว่าไซร้ในปีเถาะ แต่ปีนั้นมาแล ฝูงเจ้าขุนพราหมณ์เศรษฐี ถอยจากเป็น
มลาก เป็นดีเขา้แต่นั้นแล ยงัฝูงรู้หลวก โหรทายยาหยูกก็ถอยแต่นั้นแล บ่ชอบบ่ย  าเลย ผิมี  
คนถามดังน้ีโสด แต่วนัพระเจ้าเราได้เป็นพระพุทธในใต้ต้นพระศรีมหาโพธิมาเถิงวนั
สถาปนาพระศรีรัตนธาตุน้ีไดเ้ท่าใด ให้แกว้่าดงัน้ี ผิจกันบัดว้ยปี ไดพ้นัเกา้ร้อยส่ีสิบหกปี๐ 
ปีอนัพระไดเ้ป็นพระพุทธนั้นในปีวอก ผิจกันับด้วยเดือน ได้ญิบหม่ืนส่ีพนัหกสิบเดือน๐
เดือนอนัพระไดเ้ป็นพระพุทธนั้นในเดือนหกบูรณี ผิจกันบัดว้ยวนัไดเ้จ็ดแสนหม่ืนส่ีร้อยหก
สิบแปดวนั วนัพระไดเ้ป็นพระพุทธนั้นในวนัพุธ วนัหนไทยวนัเตาญี๐ผิมีคนถามศาสนา
พระเป็นเจา้ยงัเท่าใดจักส้ินอั้น ให้แก้ว่าดังน้ี แต่ปีอนัสถาปนาพระมหาธาตุน้ีเมือหน้าได ้ 
สามพันเก้าสิบเก้าปี จึงจักส้ินศาสนาพระเป็นเจ้า๐อันหน่ึงโสดนับแต่ปีสถาปนา 
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พระมหาธาตุน้ีไปเมือหนา้ ไดเ้กา้สิบเกา้ปีเถิงในปีกุน อนัวา่พระปิฏกไตรน้ีจกัหายแล หาคน
จกัรู้แท้แลมิได้เลย ยงัมีคนรู้คนัสเล็กสน้อยไซร้ ธรรมเทศนาอนัเป็นต้นว่าพระมหาชาติ  
หาคนสวดแลมิได้เลย ธรรมชาดกอันอ่ืนไซร้ มีต้นหาปลายมิได้ มีปลายหาต้นมิได้เลย 
จ าพวกพระอภิธรรมไซร้ พระปัฏฐานแลพระยมก ก็จกัหายเม่ือนั้นแล แต่นั้นเมือหน้าได ้
พนัปีโสด ฝูงภิกษุสงฆอ์นัจ าศีลคงสิกขาบทส่ี อนัยงัมีสิกขาบทอนัหนักหนาหามิไดเ้ลยแต่
นั้นเมือหน้าได้พนัปีโสด อนัว่าฝูงชีจกัทรงผา้จีวรหามิได้เลย เท่ายงัมีผา้เหลืองน้อยหน่ึง
เหน็บในหู แลรู้จกัศาสนาพระเป็นเจา้ดาย แต่นั้นเมือหน้าไดพ้นัปีโสด อนัว่าจกัรู้จกัผา้จีวร 
จกัรู้จกัสมณะน้อยหน่ึงหามิไดเ้ลย ธาตุพระเป็นเจา้ท่ีน่ีก็ดี แห่งอ่ืนก็ดียงัคงเลย เม่ือปีอนัจกั
ส้ินศาสนาพระพุทธเป็นเจ้าท่ีสุดทั้ งหลายอั้น ปีชวดเดือนหกบูรณมี วันเสาร์ วันไทย 
วนัระวายสัน วนัไพศาขฤกษ์ เถิงเม่ือวนัดงันั้น แต่พระธาตุทั้งหลายอนัมีในแผ่นดินน้ีก็ดี 
ในเทพโลกก็ดี ในนาคโลกก็ดี เหาะไปกลางหาว และไปประชุมกนัในลงักาทวีปเขา้ไปอยู่
ในกลวงรัตนมาลิกมหาสถูป...111 

 
 อีกทั้งยงัระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่าผูค้  านวณวนัส้ินพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏตามจารึกน้ีก็
คือพระยาศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช หรือพระยาลิไทยนั่นเอง ดงัขอ้ความในจารึกด้านท่ี 1 
บรรทัดท่ี  65-67 ว่า “ดังอั้น ผู ้ใดหารังพิจารณาสังขยาคูณดูแลรู้แท้ดังอั้นส้ิน ให้ขานว่าดังน้ี                  
ผูคู้ณสังขยาพิจารณาดูอั้นคือตนพระยาศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช...”112 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
พระปรีชาสามารถของพระยาลิไทยท่ีสามารถค านวณหาวนัท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้และวนัส้ิน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเม่ือลองค านวณตัวเลขตามคัมภีร์สุริยยาตรไปอีก 5,000 ปี ก็ตรงกับวนัส้ิน 
พุทธศาสนาท่ีระบุไวใ้นจารึกบรรทัดท่ี 47 นั่นคือ วนัเสาร์ วนัไทยคือวนัระวายสัน วิสาขฤกษ ์         
วนัเพ็ญเดือน 6 ปีชวด ไม่ผิดไปแม้แต่วนัเดียว อีกทั้ งวนัตรัสรู้ท่ีระบุในจารึกนั้ นก็ตรงกับวนั               
ท่ีค  านวณไดต้ามคมัภีร์สุริยยาตรพอดีเช่นเดียวกนั113 
 
 
 
 

 
111กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 30-32. 
112เร่ืองเดียวกนั, 33. 
113ประเสริฐ ณ นคร, การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย (นนทบุรี: ส านักพิมพม์หาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), 102. 
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 นอกจากน้ี ศิลาจารึกหลกัท่ี 4 และหลกัท่ี 6 ท่ีคน้พบ ณ วดัป่ามะม่วง ซ่ึงมีเน้ือความเป็น
การยอพระเกียรติของพระยาลิไทยก็เป็นหลกัฐานส าคญัอีกช้ินหน่ึงท่ีกล่าวถึงการศึกษาดาราศาสตร์
และโหราศาสตร์ในประเทศไทย โดยจารึกหลักท่ี 4 (จารึกวดัป่ามะม่วงภาษาเขมร) ด้านท่ี 2     
บรรทัดท่ี 1-9 ได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือโชยติษศาสตร์ตาม
ความดงัน้ี114 
 

พร ่ าสอนพระวินัย พระอภิธรรมโดยโลกาจารยก์ฤตยา เป็นตน้โดยพราหมณ์ ดาบส 
สมเด็จบพิตร ทรงประกาศเพทศาสตราคม หลักความยุติธรรมทั้ งหลาย เป็นต้น                          
โชฺยติศาสตร์ กล่าวคือ ดาราศาสตร์ เป็นตน้คือ ปี เดือน สุริยคราส จนัทรคราส พระองคอ์าจ
รู้ซ่ึงเศษทรงพระปรีชาโอลาริก ฝ่ายวันส้ินเดือน 4 ท่ีควรมา..หลังศักราช มีอธิกมาส        
พระองค์ทรงแก้ไขให้สะดวก ทรงตรวจสอบแล้วอาจรู้ปีท่ีเป็นปรกติมาสและอธิกมาส             
วนัวาร นักษัตรโดยสังเขป และโดยปฏิทินส าเร็จรูป 115 สมเด็จบพิตรอาจถอน อาจลบ              
อาจเพิ่ม น า...โดยประสิทธิภาพในพระกรณียกิจทุกมาตราปรากฏเป็นศรีเกียรติยศ                    
อนัแทจ้ริง116 

 

 
114กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 234. 
115จากค าศพัท ์“กรฺมมศิทฺธิ” สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ไดท้รง

แปลไวว้่า “โดยปฏิทินส าเร็จรูป” แต่คณะท างานโครงการพฒันาองค์ความรู้ด้านประวติัศาสตร์และ
โบราณคดีจากเอกสารโบราณและจารึก ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) ไดแ้ปลไวว้่า “พิสดาร
ดว้ยความช านาญ” หากแต่ผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะหมายถึง “การค านวณแบบเต็มรูปแบบ” ดู ตรงใจ หุตางกูร, 
บรรณาธิการ , มรดกความทรงจำแห่งเมืองศรีสัชนาลัย -สุโขทัย: ประมวลจารึกสมัยพระยาลิไทย 
(กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาศิรินธร, 2558), 211. 

116บรฺยฺยณ พฺระวินย พฺระอภิธรฺมฺม โดย โลกาจารฺยฺยกฺฤตฺยา ท เ- 
    นปฺร โดย พฺราหฺมณ ตปสฺวิ ส เดจ บวิตฺร ญาบต เพท สา- 
    สตฺราคม ธรฺมฺมนฺยาย โผง ท เนปฺร โชฺยติศาสฺตฺร ด ค ิตารา ท  (เนปฺร) 
    ดิ พรฺษ มาส ศูรฺยฺยคฺราส จนฺทฺรคฺราสเสฺดจ อาจ ดฺย (ง) นุเสส 
    พฺระปฺรชฺ า ด โอลาริก ริ ผาลฺคุณานฺต ดิ คฺวร โมก อ.. โกฺรย นุ ศ 
    กราช ด อธิก เสฺดจ ผฺทิก วิง ศฺราล คฺวร บิ ไพถนส อา (จ) ดฺ (ย) ง พรฺษ 
    อูณาธิกมาส ทินพาร นกฺษตฺร นุ ส เกฺษป คุะ โดย นุ กรฺมฺมศิ (ทฺธิ) 
    ส เดจ บวิตฺร อาจ ดก อาจ ลบ อาจ เลก น า..คิ. 
    โดย นุ ศิทฺธิศกฺติ พฺระกรฺมฺม สบ มาตฺรา ปฺรากต ศฺรียสกีรฺตฺติ พฺยด 
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ส่วนจารึกหลกัท่ี 6 (จารึกวดัป่ามะม่วง ภาษาบาลี) ด้านท่ี 1 บรรทัดท่ี 1-7 ได้ระบุไว้
อยา่งชดัเจนวา่พระองคท์รงมีความเช่ียวชาญในศาสตร์แห่งการพยากรณ์ความวา่117 

 
ตั้งแต่ปรินิพพานมา 1905 ปี............ เดือน 11แรม 8 ค ่า วนัพุธ มีการกระท าอนัเป็น

ฤกษ์งามยามดีเป็นตน้...... ในทานบารมี ก็เหมือนพระเวสสันดรในปัญญาบารมี (ก็เหมือน
พระมโหสถ) ในศีลบารมี ก็เหมือนพระสีลวราชอนัท่านผูรู้้ควรสรรเสริญ เช่ียวชาญในทาง
โหราศาสตร์มีพยากรณ์เป็นตน้ทรงรู้สภาวะแห่งพระไตรปิฎก พระราชามีพระนามวา่ลิไทย 
ทรงประพฤติประโยชน์เก้ือกูลแก่พระศาสนา118 

 
 จากศิลาจารึกทั้ งสองหลักน้ี สรุปความได้ว่า พระยาลิไทยทรงมีความรู้ทางด้าน        
ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เป็นอย่างดี ในดา้นโหราศาสตร์ ทรงมีความสามารถในการพยากรณ์
ไดอ้ย่างแม่นย  า ส่วนดา้นดาราศาสตร์หรือโชยติษศาสตร์นั้น ทรงสามารถค านวณปี และเดือนท่ีจะ
เกิดสุริยคราส และจนัทรคราสได้ เม่ือถึงวนัส้ินเดือน 4 หากมีอธิกมาสก็ได้ทรงแก้ไขให้ถูกตอ้ง    
เพราะพระองค์ทรงทราบว่าปีใดเป็นปรกติมาสหรืออธิกมาส ทรงทราบทินวาร119 นักษตัรฤกษจ์าก
การค านวณทั้งแบบยอ่และแบบเตม็รูปแบบ และยงัทรงปรับลดปรับเพิ่มวนัในปฏิทินใหถู้กตอ้งตาม
หลกัเกณฑ ์จากขอ้มูลตรงน้ี เอ้ือน มนเทียรทองไดก้ล่าววา่พระยาลิไทยไดท้รงก าหนดวนัขึ้นปีใหม่
เสียใหม่ จากเดิมวนัขึ้น 1 ค ่า เดือนอ้าย เปล่ียนเป็นวนัขึ้น 1 ค  ่า เดือน 5 โดยได้ตดัศักราชเก่าให้
ส้ินสุดลงในวนัส้ินเดือน 4 (เดือนผาลคุน) เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัอาทิตยเ์ดือน 5 ขึ้น 1 ค  ่า ปีฉลู มหาศกัราช 
1283 ตรงกับวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 1904 (ในสมัยนั้ นนับเป็นปีย่างตามแบบอายุคน จึงนับเป็น       

 
117กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 245. 
118ปรินิพฺพาน (โต) วสฺสสตูนทฺวีสหสฺสโตอุทฺธ  
    ปญฺจ............. (...ก) ตฺติก 
    มาสสฺส กาฬปกฺขสฺส อฏฺ เม พุทฺธวาเร (สุ) นกฺขตฺตมุ 
    หุตฺตกรณาทิ (เก)....นตฺราทิว ทาเน เวสฺสนฺต- 
    โร ยถา (มโหสโถ ว) ปญฺ าย สีเล สีลวราทิ 
    ว ปส สิตพฺโพ วิญฺญูหิ ทกฺโขพฺยากรณา ทิเก ติ- 
    ปิฏกสภาวญฺญู ราชา ลิทยฺยนามโก สาสนสฺส 
119จากศพัทภ์าษาเขมรว่า “ทินพาร” ประเสริฐ ณ นคร ไดใ้หค้วามเห็นวา่ในท่ีน้ีน่าจะหมายถึง 

อธิกวาร มากกวา่ ดู ประเสริฐ ณ นคร, การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย, 119. 
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พ.ศ. 1905)120 ซ่ึงประเสริฐ ณ นคร ก็มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่พระยาลิไทยไดท้รงเปล่ียนวนัส้ินปี
เสียใหม่จากเดิมเป็นวนัส้ินเดือน 12 ตามปีมหาศกัราช มาเป็นวนัส้ินเดือน 4 ตามปีจุลศกัราช121 
 นอกจากน้ี พระยาลิไทยยงัได้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วงขึ้ นเม่ือ       
พ.ศ. 1888 ซ่ึงในเน้ือหาก็ไดส้อดแทรกองค์ความรู้ดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อยู่พอสมควร 
เช่น ในจตุตถกณัฑ ์อสุรกายภูมิ ไดพ้รรณนาเก่ียวกบัรูปร่างของพระราหู, การโคจรของพระอาทิตย ์
พระจนัทร์ และการเกิดสุริยคราสและจนัทรคราส ความวา่ 
 

 พระญาอสูรผูช่ื้อว่าราหูนั้นมีอ านาจแลมีก าลังกล้าแกล้วกว่าพระญาอสูรทั้ งหลาย 
ใหญ่กว่าเทพดาทั้งหลายในสวรรค์ โดยสูงได ้98,000 โยชน์ แลหน้าผากโดยกวา้งได้ 300 
โยชน์ แลหวัเขากวา้งได ้1,200 โยชน์ แต่ขา้งแลขา้งได ้2,600 โยชน์ แลหนา้ผากโดยกวา้งได ้
300 โยชน์ แลจมูกโดยยาวได ้300 โยชน์ แต่หว่างคิ้วก็ดีหว่างตาก็ดีได ้90 โยชน์ แต่หัวคิ้ว
มาถึงหางคิ้วได้ 200 โยชน์ แต่หัวตามาถึงหางตาได้ 200 โยชน์ แต่ปากโดยกวา้งได้ 200 
โยชน์ โดยลึกปากได ้300 โยชน์ โดยกวา้งฝ่ามือได ้200 โยชน์ ขนตีนขนมือขนนั้นแลยาว  
ได้ถึง 30 โยชน์ คร้ันเม่ือวนัเดือนเพ็งแลเดือนนั้นงาม คร้ันเม่ือวนัเดือนดับแลตะวนังาม      
แลราหูนั้นมิหนาจะมกัเห็นพระอาทิตยแ์ลพระจนัทร์อนังามดัง่นั้น แลมนัมีใจหิงสามนัจึง
ขึ้นเหนือจอมเขายุคนัธรนั้น แล้วก็นั่งอยู่ท่าพระอาทิตยอ์นัอยู่ในปราสาทอันสถิตอยู่ใน
เกวียนทองพายทอง แลประดบัดว้ยแกว้อนัช่ืออินทนิลแลมีรัศมีไดพ้นัหน่ึงอนังามนกั แลมี
มา้สินธพชาติพนัเขน็เกวียนทองนั้นไปลวงอากาศ เลียบรอบคอบพระสิเนรุราชไปดว้ยเพียง
ปลายเขายุคุนธรแล พระจนัทร์เจา้ไสร้อยู่ในปราสาทไสร้ อนัมีอยู่ในเกวียนแกว้มณีรัตนะ 
แลมีมา้สินธพชาติ 500 เข็นไปลวงอากาศ ต ่ากว่าทางพระอาทิตยน์ั้นโยชน์หน่ึง เลียบรอบ
เขาพระสิเนรุราชแลดาษไปดว้ยดาวดารากรทั้งหลาย คร้ันไปถึงราหูอยู่นั้น ลางคาบราหูอา้
ปากออกเอาพระอาทิตยแ์ลพระจนัทร์วบัเขา้ไปไวใ้นปาก ลางคาบเอาน้ิวมือบงัไว ้ลางคาบ
เอาไวใ้ต้คาง ลางคาบเอาไวใ้ต้รักแร้ แลกระท าดั่งเม่ือนั้นไสร้อนัว่ารัศมีพระอาทิตยก็์ดี
พระจนัทร์ก็ดีเศร้าหมองบ่มิงามเลย แลคนทั้งหลายวา่มีสุริยองัฆาฏแล (จนัทรองัฆาฏแล)122 

 
 
 

 
120เอ้ือน มนเทียรทอง, พระคัมภีร์โหราศาสตรศ์ิลปาคม (กรุงเทพฯ: ดวงดีการพิมพ,์ 2526), 4. 
121ประเสริฐ ณ นคร, การอธิบายศลิาจารึกสมัยสุโขทัย, 119. 
122ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2554), 66-67. 
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 ในฉัฎฐกณัฑ ์ไดก้ล่าวถึงเขาพระสุเมรุในสวรรคช์ั้นจาตุมหาราชิกาว่าเป็นแกนหลกัให้
พระอาทิตย ์พระจนัทร์ ดวงดาว และนกัษตัรฤกษท์ั้ง 27 โคจรอยูร่อบเขาพระสุเมรุนั้นความวา่ 
 

 ...แลฝูงเทพยดาอนัอยู่เหนือกลางอากาศนั้นลางจ าพวกมีปราสาทแกว้โดยกวา้งได ้
8,000 วาก็มี ลางจ าพวกมีปราสาทแกว้โดยกวา้งได ้16,000 วาก็มี ลางจ าพวกมีปราสาทแกว้
โดยกวา้งได้ 80,000 วา ลางจ าพวกมีปราสาทแก้ว(โดย)กวา้งได้ 88,000 วาก็มี แลอยู่ทั้ง 4 
ด้านเขาพระสิเนรุราชเพียงเมืองใหญ่เทวดาทั้ ง 4 อันอันอยู่เหนือจอมเขายุคนธรนั้ นแล       
แม้นว่าใกล้ก าแพงจักรวาลก็ดี แต่ดั่งนั้ นเรียกช่ือว่าจาตุมหาราชิกาแล พระอาทิตย์ก็ดี 
พระจันทร์ก็ดี แลฤกษ์ทั้ ง 27 ก็ดี ดาวดารากรทั้ งหลายก็ดี เทียรย่อมเวียนไปรอบเขา 
พระสิเนรุราชนั้นทุกเม่ือ123 

 

 
 
ภาพท่ี 5 ตรีพิธมณฑลและฤดูกาลในไตรภูมิกถา 
ท่ีมา: ประเสริฐ ณ นคร, “ตรีพิธมณฑลและฤดูกาล,” ใน พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัย
สุโขทัย ไตรภูมิกถา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2554), 714. 
 

 
123เร่ืองเดียวกนั, 169. 
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 ในนวมกณัฑ์ ส่วนท่ีว่าด้วยเร่ืองพระอาทิตย ์พระจนัทร์ นวเคราะห์ และดารากรเป็น
ส่วนท่ีแสดงออกถึงความปรีชาสามารถในดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ภาคค านวณของพระยา
ลิไทยมากท่ีสุด ซ่ึงไดมี้การกล่าวถึงวิถีการโคจรของพระอาทิตยท่ี์จะโคจรออกห่างจากเขายุคนธร
ไปจนสุดก าแพงจกัรวาล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ภาค หรือตรีพิธมณฑล ภาคละ 4 เดือน โดยวิถีการโคจร
ทั้ง 3 นั้นไดบ้่งบอกถึงฤดูกาลทั้ง 3 คือ ฤดูหนาว, ฤดูร้อน และฤดูฝนอีกดว้ย ความวา่ 
 

 แต่แดนก าแพงจกัรวาลถึงเขายุคุนธร ว่างกลางเป็นหนทางพระอาทิตยแ์ลพระจนัทร์
แลพระนวเคราะห์แลดารากรทั้งหลายแต่งเทียวไปมาในหนทางวิถี ให้เรารู้จัก(ว่า) ปีแล
เดือนวนัคืน แลให้รู้จกัการณ์ดีแลร้ายนั้น...แต่ก าแพง(เขา)จกัรวาลมาถึงแดนเขายคุุนธรแลมี
หนทางอนัพระอาทิตยเ์ดินนั้น 3 ทางให้รู้จกัระดูทั้งหลาย 3 แล ทางหน่ึงช่ือว่าโคณวิถีแล 
เม่ือระดูหนาวพระอาทิตยเ์ดินฝ่ายก าแพงจกัรวาล คือในเดือน 12-1-2-3 อนัน้ีช่ืออชวิถีแล 
เม่ือระดูร้อนเดินทางกลาง(คือวา่)เดือน 4-5-6-7 ทางอนัหน่ึงช่ือนาควิถีเม่ือระดูฝนเดินทา(ง)
ฝ่ายอุดรทิศคือเดือน 8-9-10-11...ภาคหน่ึงเบ้ืองทักษิณเราแลใกล้ก าแพงจักรวาลช่ือว่า 
พาหิรกมณฑลภาค ซ่ึงกลางช่ือมัชฌิมมณฑล ภาคหน่ึงเบ้ืองอุดรทิศใกล้พระสุเมรุราช 
ช่ืออุตตรมณฑล ผิเม่ือพระอาทิตยเ์ดินในโคณวิถีนั้น ย่อมเดินในพาหิรกมณฑลภาค...ผิเม่ือ
พระอาทิตยเ์ดิน(ใน)อชวิถีนั้น ย่อมเดินในมชัฌิมมณฑลทุกเม่ือ ยงัเดิ(น)ในพาหิรกมณฑล
เม่ือเดือน(ส่ี) 15 วนั เม่ือพระอาทิตยไ์ปในอุตตรมณฑลในเดือน 6 สิบห้าวนั เม่ือฝ่ายหลงัแต่
เดือน 7 ด้วยหนทางนาควิถีนั้ น ...ผิ เม่ือพระอาทิต(ย์)เดินในนาควิถีนั้ นย่อมเดินใน              
อุตตรมณฑลทุกเม่ือ ยงัเดินในมชัฌิมมณฑลในเดือนสิบ 15 วนัฝ่ายหลงัแลเดือน 11 ทั้งรอด
เดือน บ่ห่อนเดินในพาหิรกมณฑลสักคาบเลย124 

 
 ทั้งน้ี วิถีการโคจรของพระอาทิตยต์ามท่ีปรากฏในไตรภูมิกถาน้ี สอดคลอ้งกับเส้น       
สุริยวิถี (ecliptic) ในดาราศาสตร์ปัจจุบันซ่ึงได้อธิบายไว้ว่า เน่ืองจากแกนโลกเอียงท ามุมกับ          
เส้นสุริยวิถีประมาณ 23.5 องศา ท าให้วงกลมของเส้นสุริยวิถีกบัเส้นศูนยสู์ตรฟ้า (celestial equator) 
ตดักนัสองจุด เรียกวา่จุดวิษุวตัเป็นช่วงท่ีกลางวนัและกลางคืนมีระยะเวลาเท่ากนั ไดแ้ก่ วสันตวิษุวตั 
(vernale quinox) เกิดขึ้นในวนัท่ี 20-21 มีนาคม และศารทวิษุวตั (autumnal equinox) เกิดขึ้นในวนัท่ี 
22-23 กนัยายน และยงัก่อให้เกิดจุดโซลสติกส์ (solstices) อีก 2 จุด ซ่ึงเป็นจุดท่ีพระอาทิตยเ์คล่ือน
ไปอยู่เหนือหรือใตเ้ส้นศูนยสู์ตรฟ้ามากท่ีสุด โดยจุดท่ีพระอาทิตยโ์คจรไปอยู่เหนือเส้นศูนยสู์ตรฟ้า
มากท่ีสุดเรียกว่าจุดอุตตรายนั หรือครีษมายนั (summer solstice) เกิดขึ้นในวนัท่ี 20-21 มิถุนายน      

 
124เร่ืองเดียวกนั, 214. 
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ท าให้ซีกโลกเหนืออยูใ่นช่วงฤดูร้อน มีช่วงเวลากลางวนัยาวนานกว่ากลางคืน และจุดท่ีพระอาทิตย์
โคจรไปอยู่ใตเ้ส้นศูนยสู์ตรฟ้ามากท่ีสุดเรียกว่าจุดทกัษิณายนั หรือเหมายนั (winter solstice) เกิดขึ้น
ในวนัท่ี 21-22 ธันวาคม ท าให้ซีกโลกเหนืออยู่ในช่วงฤดูหนาว มีช่วงเวลากลางคืนยาวนานกว่า
กลางวนั125 
 นอกจากน้ี ในนวมกณัฑย์งัไดร้ะบุช่ือนกัษตัรฤกษท์ั้ง 27 และจ านวนดวงดาวของแต่ละ
นกัษตัรฤกษ,์ ความยาวของกลางวนัและกลางคืนในแต่ละวิถีการโคจรของพระอาทิตย ์(มหานาที), 
วงจรขา้งขึ้นขา้งแรมของพระจนัทร์ และการโคจรรอบเขาพระสุเมรุของนพเคราะห์126 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ระนาบของเส้นสุริยวิถีเอียงท ามุมกบัระนาบเส้นศูนยสู์ตรฟ้า 23.5 องศา 
ท่ีมา: ศูนยก์ารเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, “สุริยวิถี,” เขา้ถึงเม่ือ 23 พฤศจิกายน 2559,  
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/lesa2 1 2 /1 /celestial_sphere/ecliptic/ecliptic. 

html. 
 

 
125ไพเสริฐ ธรรมมานุธรรม, ดาราศาสตร์, 37-38. 
126ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา, 215-223. 
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 ในทสมกัณฑ์ ได้กล่าวถึงน ้ าประลยักลัป์ และการสร้างจกัรวาลหลงัการประลยักลัป์ 
โดยไดร้ะบุต าแหน่งของนักษตัรฤกษ์ท่ีพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์สถิตอยู่ในวนัคืนแรกของกลัป์
ความวา่ 
 

 เม่ือเกิดมีพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วดั่งน้ีนั้ น จึงเกิดเป็นสัปตพีสนักษัตรแลดาว    
ดารากรทั้งหลาย ภายหลงัแต่นั้นจึงมีวนัแลคืนปีแลเดือนทั้งหลาย ระดูกาลทั้งหลายแต่นั้นมา
แล แต่จกัให้แผ่นดินแลเรืองเป็นฟ้าเป็นดินรอดเป็นปีเป็นเดือนเป็นวนัดัง่นั้น โดยอสงไขย
หน่ึงเรียกช่ืออนันต์ไดอ้สงไขยกลัป์แล เม่ือวนัแรกมีพระอาทิตยพ์ระจนัทร์แล ฝูงสัตวแ์ล
ดาวดารากรทั้งหลายจกัแรกให้รู้จกัปีเดือนวนัคืนนั้น พอในเดือน 4 เพ็งบูรณมี วนัอาทิตย์
เสด็จในราษีเสวยฤกษอ์ุตร(ภ)ัทร พระจนัทร์แรกเสด็จในกนัยราษีเสวยฤกษอ์ุตรผ(ล)คุณ127 

 
 ช่วงทา้ยของทสมกณัฑย์งัไดก้ล่าวว่า พระอาทิตย ์พระจนัทร์ นพเคราะห์ และนกัษตัร
ฤกษท์ั้งปวงท่ีโคจรวิปริตผิดแปลกไปนั้น ยอ่มเป็นหมายแสดงถึงกาลส้ินโลก ส้ินยคุความวา่ 
 

 เม่ือใดฝูงเทพยดาทั้ งหลายอันอยู่ในเมืองฟ้าก็ดี  อยู่ในต้นไม้ก็ ดี  บ่ มีคนเกรง                 
ทั้งพระอาทิตยก็์ดี นพเคราะห์ก็ดี แลฤกษ์นักษตัรทั้งหลายก็ดี บ่มิเสด็จในราศีอนัดีดั่งเก่า     
ทั้งระดู 3 อันก็ดี ทั้งกาล 6 อันก็ดี ก็หลากส้ิน บ่มิเป็นปรกติดั่งเก่า ทั้ งฝนแลลมทั้ งแดดก็
หลากทั้งไม้ไล่ในแผ่นดินนั้นอนัเป็นยานั้นก็บ่มิเป็นยาดัง่เก่า เพื่อระดูกาลนั้นหลากไปแล             
ฝูงคนทั้งหลายเร่งถอยอายุ(เพื่อ)ดั่งนั้นแล ถ้าแลเม่ือใดฝูงคนทั้งหลายมิไดก้ระท าบาปแล
บันดาลไมตรีไสร้ ฝูงเทพยดาทั้ งหลายก็รักษาพยาบาล ทั้ งพระอาทิตย์แลพระจันทร์             
นพเคราะห์แลนกัษตัรทั้งหลาย เสด็จในราศี แลบ่มิหลากเลย ทั้งลมแลฝนแดดนั้นก็ชอบดว้ย
ระดูปีเดือนวนัคืน ไม้ไล่อนัเป็นยาหยูกนั้นก็ดีคืน ทั้งชนมาพิธีคนทั้งหลายก็เร่งยืนขึ้นไป
เบ้ืองหนา้คืนเล่า อนัวา่ฝงูคนทั้งหลายในโลกน้ีบ่มิเท่ียงบ่มิแทแ้ลแปรปรวนไปมาดัง่กล่าวมา
น้ีแล ลางปางเป็นดีแลว้เป็นร้าย เป็นร้ายแลว้เป็นดี บ่อห่อนเท่ียงสักคาบเลย อนัวา่คนในโลก
น้ีบ่มิเท่ียงเลย...128 

 
 
 

 
127เร่ืองเดียวกนั, 247. 
128เร่ืองเดียวกนั, 253. 
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 ในเอกาทสมกัณฑ์  ได้ระบุว ัน เดือน ปี  รวมทั้ งฤกษ์ของพระจันทร์ และราศี ท่ี               
นพเคราะห์สถิตอยูใ่นวนัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ และปรินิพพาน ความวา่ 
 

 เม่ือพระพุทธเจา้เราได้ตรัสแก่สัพพญัญุตญาณในใต้ตน้พระรัตนมหาโพธ์ินั้นในปี
วอกเดือน 6 เพ็งบูรณมี วนัพุธยามจะใกล้รุ่งขึ้นวนัพฤหัสบดี วนัไทยลาวว่า วนัเต่ายีใน      
อนุราธฤกษ์ เม่ือพระพุทธเจ้าตรัสวันนั้ น พระจันทร์เสด็จในพฤศจิกราศีเสวยฤกษ ์                  
ไพสาขะ ในกลางคืนวนัพุธนั้น พระองัคารพุธเกตุแลพระอาทิตย ์เสด็จด้วยราศีเดียวใน
พฤษภราศี พระศุกร์เสด็จในเมถุนราศี พระเสาร์เสด็จในกรกฏราศี พระ(พฤ)หัสบดีออก
ก่อน 
 เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่นิพพานนั้ นในปีมะเส็(ง)เดือน 6 เพ็งบูรณ์วันอังคาร        
วนัไทยลาววา่วนักาบยี ่ยามจะใกลรุ่้ง เสวยฤกษไ์พสาขะ พระองัคารเกตุแลพระอาทิตยเ์สด็จ
ในฤกษ์ราศี พระพฤหัสบดีแลพระจนัทร์เสด็จในพฤศจิกราศี พุธแลศุกร์เสด็จในเมถุนราศี 
พระเสาร์เสด็จในมงักรราศีออกก่อนพระอาทิตย ์เม่ือการณ์ดัง่นั้นช่ือสกนธนิพพาน ถึงแก่
พระพุทธเจา้เราแล129 

 
 แมก้ระทัง่ช่วงเวลาท่ีพระยาลิไทยทรงนิพนธ์ไตรภูมิกถาท่ีไดร้ะบุไวใ้นอวสานพจน์นั้น 
ก็ไดบ้อกนกัษตัรฤกษท่ี์พระจนัทร์สถิตเอาไวอ้ย่างชดัเจน ความว่า “แต่น้ีใส่ไตรภูมิกถาเม่ือใดไสร้    
ปีระกา ศักราชได้ 23 ได้ในเดือน 1 เพ็งวนัพฤหัสบดี มฤคเศียรนักษัตร”130 นั่นแสดงให้เห็นถึง       
พระปรีชาสามารถของพระองคใ์นการค านวณดวงดาวอย่างแทจ้ริง สมตามขอ้ความยอพระเกียรติท่ี
ปรากฏในศิลาจารึกวดัป่ามะม่วง 
 ทั้งน้ี เน้ือหาในไตรภูมิกถาได้แสดงให้เห็นว่าพระยาลิไทยได้ทรงรับการศึกษาด้าน
ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เป็นอย่างดีก่อนท่ีจะทรงนิพนธ์ไตรภูมิกถา นั่นหมายความว่า 
การศึกษาดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ไดมี้ขึ้นในอาณาจกัรสุโขทยัอย่างชา้ท่ีสุดคือตั้งแต่ก่อน       
พ.ศ. 1888 อนัเป็นปีท่ีพระยาลิไทยทรงนิพนธ์ไตรภูมิกถา 
 นอกจากน้ี ต าราโหราศาสตร์บางเล่มยงักล่าวอา้งว่าพระยาลิไทยได้ทรงนิพนธ์ต ารา
โหราศาสตร์เป็นภาษาบาลีอีกสองเล่ม ไดแ้ก่ ทกัษสังคหปกรณ์ (ทกฺษสงฺคหปกรณ) และพระคมัภีร์
จกัรทีปนีฉบบัภาษาบาลี131 ซ่ึงทั้งสองเล่มน้ีสมเด็จพระเจา้สัมพนัธวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงพิทกัษ-  

 
129เร่ืองเดียวกนั, 254-255. 
130เร่ืองเดียวกนั, 267. 
131เอ้ือน มนเทียรทอง, พระคัมภีร์โหราศาสตรศ์ิลปาคม, 4. 
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มนตรี พระโอรสในสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์ (พระเจ้าพี่นางเธอ
พระองคร์องในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) ไดท้รงน ามาแปลเป็นไทยและนิพนธ์เป็น
ร้อยกรองเม่ือพ.ศ. 2363 โดยทกัษสังคหปกรณ์ ทรงตั้งช่ือเสียใหม่ว่า “ลิลิตทกัษาพยากรณ์” แต่ทว่า
ทรงมิได้ระบุว่าใครเป็นผู ้เร่ิมประพันธ์ไว้132 ส่วนพระคัมภีร์จักรทีปนีนั้ นก็ มีต านานเล่าว่า                  
พระอุตตมรามเถรอรหันต์เป็นผูร้จนาไวใ้นสมัยพุทธกาลโดยอาศัยคัมภีร์พฤหัสบดีฉบับภาษา
สันสกฤต ซ่ึงสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทกัษ์มนตรีก็ได้ทรงนิพนธ์จากอรรถกถาภาษาบาลีของ  
พระอุตตมรามเถรโดยตรง133 ทั้งน้ี จึงยงัไม่มีหลกัฐานใด ๆ ท่ีช้ีชดัว่าพระยาลิไทยทรงเป็นผูนิ้พนธ์
ต าราโหราศาสตร์ทั้งสองเล่มน้ี 
 2. สมัยอยุธยา 
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นกษตัริยใ์นสมยัอยุธยาตอนตน้พระองค์หน่ึงท่ีไดรั้บ
การยกยอ่งวา่ทรงมีพระปรีชาสามารถในดา้นโหราศาสตร์พระองคย์งัไดท้รงตรากฎมนเทียรบาลขึ้น
เม่ือจุลศกัราช 830 (พ.ศ. 2011)134 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัโหราศาสตร์อยู่บา้ง คือไดก้ าหนดให้แบ่ง
กรมโหรออกเป็น 2 ฝ่าย คือ กรมโหราหน้า และกรมโหราหลงั ทั้งยงัไดแ้บ่งหน้าท่ีในการปฏิบติั
ราชการกนัอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
 

 แลโหราหนา้ไดร้าชการขา้งหน้า แลราชการพราหมณพระราชพิทธี คือการทวาโสศก
ทงั 12 เดือน เวน้แต่การพระราชพิทธีตรีย  าพวายไดข้า้งโหราหลงั 
 อน่ึง โหราหน้าได้ราชการ คือการพระราชพิทธีพยูหบาตรา พิไชยสงคราม                 
แลราชการฝ่ายข้างหน้า แลราชการข้าทหารทังปวง ถ้าหาตัวมิได้ ๆ แก่ขุนโชตบหลัด     
โหราหลังได้ราชการฝ่ายหลัง คือท าฎีกาข้างการพราหมณเทศ คือการพระราชพิทธี              
ตรีย  าพวาย แลการสมเดจ์พระอรรคมเหษี แลพระอรรคชายา แลแม่หยวัเจา้เมือง ชแม่ ชเจา้ 

 
132สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี , ลิลิตทักษาพยากรณ์ , บรรณาธิการโดย วิเชียร 

จนัทน์หอม, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2515). 
133เทพย ์สาริกบุตร, ผูร้วบรวม, พระคัมภีร์จักรทีปนี (พระนคร: อุตสาหกรรมการพิมพ์, 

2496), ข.; สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี , พระคัมภีร์โหราศาสตร์วิเศษจักรทีปนี  (พระนคร:  
ม.ป.ท., 2491), ง-จ. 

134วรพร ภู่พงศพ์นัธ์ุ, “ภาพลกัษณ์สถาบนักษตัริยใ์นกฎมณเทียรบาล,” ใน กฎมณเทียรบาล
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ผลงานวิจัย, บรรณาธิการโดย วินัย พงศ์ศรีเพียร (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัเมธีวิจยั
อาวุโส สกว. “กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก”, 2548), 176. 
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พระสนมทงัปวง แลสมเดจ์พระเจา้ลูกเธอ เอกโท} ถา้แลหาตวัเจา้กรมหนา้หลงัมิได ้บหลดักรม
ท าฎีกาตาง 
 แลไดแ้ต่งพระเผาเขา้ กรมใดแลองคใดหมู่ก านลั แลกรมแลเมือง คือโหราหน้าไดข้า้
พระพรหมราชา แลแต่งพระไปซ่ึงการพิทธีเผาเขา้ โหราหลงัได้ขา้พระศรีวาทตยแลแต่ง
พระไปซ่ึงการพระราชพิทธีดว้ยกนัหมู่ก านลัปดิทินนั้น แพดไดโ้หราหน้า เมืองไชยนาถได้
โหราหลงั 

 ถา้แลทายสงกรานตเผดจศ์ก ไดแ้ต่งฎีกาคนแลใบ 
 ถ้าอุปราคา ก็ได้ท าฎีกาคนแลใบเหมือนกัน และได้รับพระราชทานเงินการพิทธี        
แลผา้ถอดเส้ือถอด ทงัสงกรานตแลอุปราคา เม่ือจนัทรอุปราคไดเ้งีนจนัทรภิมเม่ือสุริยปุราค
ไดท้องสุริยภิม คนแลบาทดว้ยกนั135 

 
 นอกจากน้ี กฎมนเทียรบาลยงัไดก้ าหนดบทลงโทษหากโหรท านายผิด หรือค านวณ
ฤกษ์ผิด ดว้ยการถูกลูกประค าใหญ่แขวนคอ136 และยงัไดก้ าหนดพระราชกิจท่ีพระราชาพึงปฏิบติั
ตอนช่วงเวลา 5 ทุ่ม ไวว้า่ “เบิกโหรราชบณัฑิตยสนทนาธรรม”137 ทั้งน้ี เห็นไดช้ดัเจนวา่สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถทรงเห็นความส าคญัของโหราศาสตร์จนกระทัง่มีการแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบัติ
ราชการของกรมโหรท่ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ โหราหนา้ และโหราหลงั ก าหนดบทลงโทษหาก
โหรท านายผิด และยงัได้ก าหนดพระราชกิจท่ีต้องสนทนาธรรมกับโหรและราชบัณฑิตอีกด้วย       
ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่นของสถาบนักษตัริยก์บัวิชาโหราศาสตร์ 
 พระปรีชาสามารถในดา้นโหราศาสตร์ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยงัไดป้รากฏ
อย่างเด่นชดัในลิลิตยวนพ่าย ซ่ึงบา้งว่าประพนัธ์ขึ้นราว พ.ศ. 2017-2024 ในรัชสมยัของสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ บา้งก็วา่ประพนัธ์ขึ้นในรัชสมยัของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ราว พ.ศ. 2034-2072 
เน้ือหาของวรรณคดีเร่ืองน้ีเป็นการยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีมีชยัในการท าศึกกบั
พระเจา้ติโลกราช138 โดยไดก้ล่าววา่พระองคท์รงมีพระอจัฉริยภาพทางดา้นโหราศาสตร์ดงัความวา่ 
 

 
135วินัย พงศ์ศรีเพียร , บรรณาธิการ, กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ  (กรุงเทพฯ: 

โครงการวิจยัเมธีวิจยัอาวุโส สกว. “กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก”, 
2548), 141-142. 

136เร่ืองเดียวกนั, 143. 
137เร่ืองเดียวกนั, 145. 
138นิตยา กาญจนะวรรณ , วรรณกรรมอยุธยา , พิมพ์คร้ังท่ี  7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2539), 68. 



  250 

๏ เชองโหรเหนแม่นแมน้ มุนิวงศ 
สบศาสตราคมยล  ล่งลว้น 
สบศิลปส าแดงทรง  ทายาท ไส้แฮ 
สบสิพาคมถว้น  ถ่ีแถลง ฯ139 

 
 ทั้งน้ี การยอพระเกียรติพระมหากษตัริยท์ั้งในจารึกวดัป่ามะม่วง และในลิลิตยวนพ่าย   
ท่ีกล่าวถึงความปรีชาสามารถในดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์นั้น ซ่ึงทั้งสองพระองค์อาจจะมี
พระปรีชาสามารถในศาสตร์ทั้งสองอย่างแทจ้ริง หรืออาจเป็นเพียงการยอพระเกียรติตามอุดมคติท่ี
สังคมมีความคาดหวงัต่อพระมหากษตัริยก์็เป็นได ้ดงัท่ี หรีด เรืองฤทธ์ิ ยงัไดก้ล่าวถึงศิลปะศาสตร์   
ท่ีพราหมณ์หรือพระมหากษตัริยค์วรศึกษาทั้ง 18 ประการ อนัไดแ้ก่  

1. ยทุธศาสตร์ (วิชานกัรบ) 
2. รัฐศาสตร์ (วิชาการปกครอง) 
3. นิติศาสตร์ (วิชากฎหมายและจารีตประเพณีต่าง ๆ) 
4. วาณิชยศาสตร์ (วิชาการคา้) 
5. อกัษรศาสตร์ (วิชาหนงัสือ) 
6. นิรุกติศาสตร์ (วิชารู้ภาษาของตนแตกฉานดี และรู้ภาษาของชนชาติท่ีติดต่อกนั) 
7. คณิตศาสตร์ (วิชาค านวณ) 
8. โชติยศาสตร์ (วิชาดูดวงดาวต่าง ๆ) 
9. ภูมิศาสตร์ (วิชารู้พื้นท่ีต่าง ๆ หรือรู้จกัแผนท่ีของประเทศต่าง ๆ) 
10. โหราศาสตร์ (วิชาโหร คือรู้พยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้และรู้ทายดวงชะตาราศี) 
11. เวชศาสตร์ (วิชาหมอยา) 
12. สัตวศาสตร์ (วิชารู้ลกัษณะของสัตวแ์ละเสียงสัตวว์า่ร้ายหรือดี) 
13. เหตุศาสตร์ (วิชารู้เหตุเป็นแดนเกิดแห่งผลวา่ร้ายหรือดี) 
14. โยคศาสตร์ (วิชายนตรศึกษา คือรู้จกัความเป็นช่างกล) 
15. ศาสนศาสตร์ (วิชารู้ประวติัศาสนาทุกศาสนา เพื่อปฏิบติัไม่ขดัต่อสังคมใด ๆ) 
16. มายาศาสตร์ (วิชารู้กลอุบาล หรือต ารับพิชยัสงคราม)  
17. คันธัพพศาสตร์ (วิชาคนธรรพ์ คือวิชาร้องร า หรือนาฏยศาสตร์และดุริยางค -

ศาสตร์) และ 

 
139ห้องสมุดดิจิทลัวชิรญาณ, “ลิลิตยวนพ่าย,” เขา้ถึงเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2559,  http://vajira 

yana.org/ลิลิตยวนพ่าย/ยวนพ่าย. 
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18. ฉนัทศาสตร์ (วิชาการประพนัธ์ คือแต่งหนงัสือไดท้ั้งร้อยกรอง และร้อยแกว้)140 
ทั้งน้ี เสมอ บุญมา ไดก้ล่าวถึงศิลปะศาสตร์ 18 ประการในยุคก่อนสมยัพุทธกาลว่ามี

ดงัน้ี 
1. ไตรเพทศาสตร์ (ความรู้เร่ืองไตรเพท)  
2. สรีรศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัร่างกาย)  
3. สังขยาศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัการนบั)  
4. สมาธิศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัการท าสมาธิ)  
5. นิติศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย) 
6. วิเสสิกศาสตร์ (ความรู้การแยกประเภทคนและส่ิงของ)  
7. โชติศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัดวงดาว)  
8. คนัธพัศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัการขบัร้อง การดนตรี การฟ้อนร า)  
9. ติกิจฉศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัการแพทย)์  
10. ปุราณศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัโบราณประเพณี)  
11. ศาสนศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัศาสนา)  
12. โหราศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัการท านาย)  
13. มายาศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัเล่ห์กลมายา)  
14. เหตุศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัการคน้หาเหตุผล)  
15. มนัตุศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัความคิด)  
16. ยทุธศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัการพิชยัสงคราม)  
17. ฉนัทศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัการประพนัธ์) และ  
18. ลกัษณศาสตร์ (ความรู้เก่ียวกบัการดูลกัษณะคน)141 
 
 

 
140หรีด เรืองฤทธ์ิ, วรรณคดีไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2513. พิมพใ์นงานฌาปนกิจศพ

นายหรีด เรืองฤทธ์ิ 20 มิถุนายน 2513), 139-141, อา้งถึงใน ทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ, “การศึกษาวิเคราะห์
ราชธรรมในวรรณกรรมท่ีสัมพนัธ์กับกษัตริย์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวรรณคดีไทย , 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551), 78-79. 

141เสมอ บุญมา, อัตถาธิบายและวิเคราะห์ศัพท์ในปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: ประกายพรึก, 
2536), 23-24. 
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ส่วนในสมยัพุทธกาลนั้น หากผูใ้ดศึกษาและมีความช านาญในศิลปะศาสตร์ชั้นสูง      
ทั้ง 18 ประการ ก็จะไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นปราชญผ์ูมี้ความรอบรู้ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. วิชาความรู้รอบตวั (สุติ) 
2. วิชาเก่ียวกบัความเขา้ใจในระเบียบแบบแผนต่าง ๆ (สมฺมติ) 
3. วิชาค านวณ (สงฺขยา) 
4. วิชาช่าง (โยคยนฺต) 
5. วิชากฎหมาย (นีติ) 
6. วิชาพยากรณ์ (วิเสสิก) 
7. วิชาการฟ้อนร า การดนตรี (คนฺธพฺพ) 
8. วิชาเก่ียวกบัการออกก าลงักาย (คณิกา) 
9. วิชายงิธนู (ธนุพฺเพท) 
10. วิชาเก่ียวกบัโบราณประเพณี (ปูรณ) 
11. วิชาประวติัศาสตร์ และพงศาวดาร (อิติหาส) 
12. วิชาเก่ียวกบัดวงดาว (โชติ) 
13. วิชาพิชยัสงคราม (มายา) 
14. วิชาการแพทย ์(ติกิจฺฉา) 
15. วิชาการประพนัธ์ (ฉนฺทติ) 
16. วิชาการพูด (เกตุ) 
17. วิชาเก่ียวกบัเวทมนตค์าถา (มนฺต) และ 
18. วิชาไวยากรณ์ (สทฺท)142 
ทั้งน้ี เห็นได้ชัดว่าต่างก็มีความสอดคล้องกับศิลปศาสตร์ 18 ประการ ท่ีระบุไวใ้น

คมัภีร์ธรรมนีติ ดงัน้ี 
1. วิชาความรู้รอบตวั (สุติ)  
2. วิชาวา่ดว้ยจารีตประเพณี (สัมมุติ)  
3. วิชาค านวณ (สังขยา)  
4. วิชายนัตรกรรม (โยค)  
5. วิชานีติศาสตร์ (นีติ)  
6. วิชาพยากรณ์ (วิเสสกา)  
7. วิชานาฏศิลป์ (คนัธพัพา)  

 
142เร่ืองเดียวกนั, 23. 
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8. วิชาพลศึกษา (คณิกา)  
9. วิชายงิธนู (ธนุพเพธา)  
10. วิชาโบราณศาสตร์ (ปุรณา)  
11. วิชาแพทยศ์าสตร์ (ติกิจฉา)  
12. วิชาพงศาวดารและประวติัศาสตร์ (อิติหาสา)  
13. วิชาดาราศาสตร์ (โชติ)  
14. วิชาพิชยัสงคราม (มายา)  
15. วิชาการประพนัธ์ (ฉนัทติ)  
16. วิชาวาทศาสตร์ (เหตุ)  
17. วิชาเก่ียวกบัเวทมนตร์ (มนัตา) และ  
18. วิชาสัทศาสตร์ (สัททา)143 

 นอกจากน้ี ฉฬาภิชาติพิไสย ซ่ึงนิพนธ์โดยหม่อมเจา้เพิ่ม ในปี พ.ศ. 2430 ก็ยงัไดร้ะบุไว้
วา่โหราศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นวิชาความรู้ท่ีพระมหากษตัริยค์วรศึกษาอีกดว้ยดงัความวา่ 
 

 ๏ ธรรมเนียมหน่อนฤเบศร์ เม่ือบิตุเรศร์เจริญชนม์ ห่อนท างลปากท้องห่อนหมอง  
กมลเศร้า ห่อนหาเขา้เขา้เหลือ ห่อนหาเกลือเกลือลน้ กอบลาภผลเนืองนิจดว้ยบุญฤทธิชนก
นารถ เปร่ืองปราชเปรมปรีดา ทั้ งปัญญาปถมไวย ก าหนดใดคล่องแคล่ว ยงัเยาวย่อม            
พึงเพียร...ฝึกสอนโหราศาสตร์ โดยสุริยยาตรสารัมภ์ ค านวนเลขกรณฑ์ฉวางรู้วางลกัษณ
วางจนัทร ผ่อนผนัตามเวลา ผูกชะตาทายเคราะห์ ให้แม่นเหมาะอย่าคลาศหลกัอินทภาษ  
บาตจนัทร์รู้ส าคญัฤกษยาม ตามทกัษาพยากรณ์ พระเคราะห์จรเคราะห์ก าเนิดพระเคราะห์
เซิดมนภกั ให้รู้จักเกณฑ์โยค จตุรงค์โชคอุจเกษตร พึงสังเกตดวงดารา นักขดัตายี่สิบเจ็ด 
ดาวโกเม็ดดาวพระเคราะห์ จงเสาะผูแ้จกแจง ให้ส าแดงลักษณช้ีคือดาวพระเคราะห์น้ี        
ช่ือนั้นพึงฟัง ฯ144 

 
143สุติ สมฺมุติ สงฺขฺยา จ โยคินีติวิเสสกา 
    คนฺธพฺพา คณิกา เจว ธนุพฺเพธา จ ปูรณา || 
    ติกิจฺฉา อิติหาสา จ โชติ มายา จ ฉนฺทติ 
    เหตุ มนฺตา จ สทฺทา จ สิปฺปาฏฺ ารสกา อิเม || ธรรมนีติ 11-12 || ดู ราชบัณฑิตยสถาน,  

ราชนีต-ิธรรมนีต ิ(กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2537), 318-319. 
144หม่อมเจ้า เพิ่ ม  ลดาวัลย์, ฉ ฬ าภิ ช าติ ไส ย  (ก รุงเทพฯ: ส านักพิ มพ์มหาวิทยาลัย 

สุโขทยัธรรมาธิราช, 2549), 4-7. 
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 ดงันั้น ดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์ จึงเป็นหน่ึงในศาสตร์ท่ีพระมหากษตัริยค์วรมี
ความรู้และความเช่ียวชาญเป็นอย่างยิ่ง การยกย่องว่าพระองค์ทรงมีความรู้ในศิลปศาสตร์ทั้งสองน้ี 
จึงเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ท่ีสมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยมีความ
เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศชาติบ้านเมืองตามอุดมคติท่ี
สังคมยดึถือ 
 ในรัชสมยัของสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง มีพระโหราธิบดีท่านหน่ึงท่ีมีความสามารถ
ในการท านายท่ีแม่นย  า นั่นก็คือพระโหราธิบดีผูป้ระพนัธ์จินดามณี และพระราชพงศาวดารฉบบั
กรุงศรีอยุธยา (ปัจจุบนัคือพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ) ซ่ึงสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานว่าเป็นพระโหราธิบดีชาวเมืองโอฆะบุรี (พิจิตรในปัจจุบัน)        
ซ่ึงเคยทายจ านวนหนูท่ีสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเอาขันทองครอบเอาไวไ้ด้อย่างถูกต้อง         
จึงไดรั้บสมญานามวา่ “โหรทายหนู”145 ดงัความปรากฏในประชุมพงศาวดารวา่  
 

 คร้ังหน่ึงเสด็จอยูใ่นพระท่ีนัง่ไพชยนตมหาปราสาท มูสิกะตกลงมาทรงพระกรุณาเอา
ขนัทองครอบไว ้ให้หาพระโหรามาทาย พระโหราค านวณแลว้ทูลว่าสัตว ์4 เทา้ ทรงพระ
กรุณาตรัสว่าก่ีตวั พระโหราค านวณแลว้ทูลว่า 4 ตวั ทรงพระกรุณาตรัสว่า 4 เทา้นั้นถูกอยู ่
แต่ท่ี 4 ตวันั้นผิดแลว้ คร้ันเปิดขนัทองขึ้นเห็นลูกมูสิกะคลานอยู่ 3 ตวั กบัแม่ตวั 1 เป็น 4 ตวั 
ก็ทรงพระกรุณาตรัสสรรเสริญพระโหราธิบดีว่าดูแม่นกว่าตาเห็นอีกให้พระราชทาน
เงินตราชัง่หน่ึงเส้ือผา้ 2 ส ารับ แต่นั้นมาก็เช่ือถือพระโหราธิบดีนกั146 

 
 อีกทั้ง ในปีจุลศกัราช 1005 ปีมะแมศก (พ.ศ. 2186) พระโหราธิบดีท่านน้ียงัไดท้ านาย
วา่ภายในสามวนัจะเกิดเพลิงไหมใ้นพระราชวงั ท าให้สมเด็จพระเจา้ปราสาททองมีรับสั่งให้ขนยา้ย
ข้าวของและเสด็จฯ ออกไปประทับอยู่นอกพระราชวงั เม่ือถึงวนัท่ีสามก็ปรากฏเมฆฝนและ               
มีอสนีบาตฟาดลงมายงัยอดพระมหาปราสาทเกิดเป็นเพลิงลุกไหมเ้ป็นจริงตามค าท านาย147 

 
145คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส , ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2542), 78-79.; เอ้ือน มนเทียรทอง, พระคัมภีร์โหราศาสตร์ศิลปาคม, 7. 
146กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64 (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร , 

2479. พิมพใ์นงานปลงศพคุณหญิงปฏิภาณพิเศษ (ลมุน อมาตยกุล) 9 มีนาคม 2479), 318. 
147เร่ืองเดียวกนั.; เอ้ือน มนเทียรทอง, พระคัมภีร์โหราศาสตร์ศิลปาคม, 7. 
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 จากเหตุการณ์ขา้งตน้ เห็นไดช้ัดว่าพระเจา้ปราสาททองจึงทรงเช่ือถือพระโหราธิบดี     
ยิง่นกั อีกทั้งยงัทรงเป็นผูท่ี้เช่ือถือในโหราศาสตร์ เวทยม์นตค์าถาอย่างลุ่มหลง148 ดงัความปรากฏใน
พงศาวดารต่าง ๆ ว่าคร้ังหน่ึงเม่ือถึงจุลศักราช 1000 ปีขาล (พ.ศ. 2181) ด้วยทรงเกรงกลัวว่า
บา้นเมืองจะเกิดกลียุคจึงได้ทรงลบศกัราชเสีย จากปีขาลสัมฤทธิศกให้เป็นปีกุนสัมฤทธิศกแทน      
ซ่ึงเท่ากับเป็นการลบปีนักษตัรออกไป 3 ปี เพื่อให้บา้นเมืองมีความสมบูรณ์พูนสุขประดุจอยู่ใน
ทวาปรยุค และจดัพิธีสมโภชเน่ืองในการลบศกัราชอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งยงัทรงส่งพระราชสารไปยงั  
พระเจา้กรุงองัวะและบรรดาเมืองขอบขนัฑสีมาให้ใชศ้กัราชตามท่ีพระองคท์รงลบน้ี แต่ไม่มีเมือง
ใดยอมใช้ศกัราชน้ี โดยให้เหตุผลว่ามีการใช้ศกัราชเดิมมาช้านานแลว้ เกรงว่าจะท าให้เกิดความ       
ฟ่ันเฟือนไป ท าให้พระองคท์รงขุ่นเคืองพระราชหฤทยัยิ่งนกั149 ซ่ึงแมว้า่การลบศกัราชของพระองค์
จะถูกมองว่าเป็นการกระท าอนัเลอะเทอะและไร้ประโยชน์ แต่พระยาโบราณราชธานินทร์ไดก้ล่าว
ว่าหากจะกล่าวโทษก็ตอ้งกล่าวโทษพระโหราธิบดี เพราะเป็นผู ้ท่ีพระเจา้ปราสาททองทรงเช่ือถือ
และน่าจะทรงปฏิบัติตามค าแนะน าของพระโหราธิบดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามเช่ือว่าพระองค์ทรง
กระท าไปเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั150 
 จากหลักฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าปราสาททองทรงให้
ความส าคญักบัโหราศาสตร์เป็นอย่างมาก ทรงเช่ือถือและปฏิบติัตามค าแนะน าของพระโหราธิบดี
ผูใ้ช้วิชาความรู้ด้านโหราศาสตร์ถวายการรับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาทแมว้่าจะดูเหมือนเป็นเร่ือง
เหลวไหลไร้เหตุผล แต่พระองค์ไดท้รงปฏิบติัตามค าแนะน าของพระโหราธิบดีก็เพื่อความผาสุก
ของประชาชน และความสงบสุขของประเทศชาติบา้นเมือง 
 ยุคท่ีดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มีความเฟ่ืองฟูมากท่ีสุดในสมยัอยุธยาก็คือในช่วง    
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) อันเป็นสมัยอยุธยาตอนกลาง                  
ซ่ึงปรากฏหลกัฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มากมายอีกทั้งยงัเป็นช่วงท่ีกรุงศรี
อยุธยามีความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะฝร่ังเศส151 จึงพบบนัทึกต่าง ๆ เก่ียวกบั
กรุงศรีอยุธยาปรากฏอยู่ท่ีประเทศฝร่ังเศสเป็นจ านวนมาก และในช่วงน้ีเองท่ีองคค์วามรู้ต่าง ๆ จาก

 
148กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร , 

2479. พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต)์ 13 กุมภาพนัธ์ 2479), 
1. 

149กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64, 311-316. 
150กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63, 10. 
151พนัธ์ทิพา บวัสระแกว้, “อยุธยาสมยัสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231-2246” (สารนิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 11. 
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ชาติตะวนัตกไดห้ลัง่ไหลเขา้มาสู่กรุงศรีอยุธยา เช่น ดาราศาสตร์ตะวนัตก และกลอ้งดูดาว ซ่ึงสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชทรงมีความสนพระราชหฤทยัเป็นอยา่งมาก 
 ทั้งน้ี พระโหราธิบดีผูท่ี้เคยถวายการรับใชใ้นสมยัพระเจา้ปราสาททองก็ไดอ้ยูถ่วายการ
รับใช้ในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผูเ้ป็นพระโอรสของพระเจา้ปราสาททองด้วย    
โดยพระราชพงศาวดารท่ีพระโหราธิบดีประพนัธ์ขึ้นนั้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงมี
รับสั่งให้เรียบเรียงขึ้นเม่ือจุลศกัราช 1042 (พ.ศ. 2223) โดยปัจจุบนัพระราชพงศาวดารฉบบัน้ีไดใ้ช้
ช่ือวา่ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ ซ่ึงเป็นเอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ี
บันทึกพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเอาไว ้พระราชพงศาวดารฉบับน้ีมีวิธีการบันทึกเป็นปูมโหร            
คือ การตั้งศกัราช ปีนกัษตัร วนั เดือน เวลา ขึ้นก่อน แลว้จึงบรรยายเหตุการณ์ไวอ้ย่างสั้น ๆ152 โดยมี
เน้ือหาตอนหน่ึงไดร้ะบุถึงเร่ืองพระเสาร์โคจรยา้ยราศีในคราวท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยกทพั
ไปถึงเมืองตองอู ความวา่ 
 

 ศักราช 961 กุนศก (พ.ศ. 2142) วันพฤหัสบดี ขึ้ น 11 ค ่ า เดือน 11 เพลารุ่งแล้ว               
2 นาฬิกา 8 บาท เสด็จพยุหบาตราไปเมืองตองอู ฟันไม้ข่มนามต าบลหล่มพลีตั้งทพัไชย
ต าบลวดัตาล แลในเดือน 11 นั้นสงกรานต ์พระเสาร์แต่ราศีกนัยไ์ปราศีตุลย ์คร้ันเถิงวนัพุธ 
ขึ้น 10 ค ่า เดือน 4 เสด็จพระราชด าเนินเถิงเมืองตองอู แลทพัหลวงเขา้ตั้งใกล้เมืองตองอู
ประมาณ 30 เส้น แลตั้งอยู่ท่ีนั่นสองเดือน ขาดอาหารพน้ก าลงั ไพร่พลทั้งปวงตายดว้ยอด
อาหารเป็นอันมาก ค ร้ันวันพุ ธ  แรม 6 ค ่ า  เดือน  6 ทัพหลวงเสด็จกลับคืนมายัง
พระนครศรีอยธุยา153 

 
 ในปี พ.ศ. 2228 มีราชทูตของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศสไดเ้ดินทางเขา้มาในสยาม
เพื่อโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเขา้รีตเปล่ียนไปนับถือคริสตศาสนาและเพื่อท า
สนธิสัญญาทางการคา้ โดยเชอวาลิเยร์ เดอ โชมองต ์(Chevalier de Chaumont) รับหนา้ท่ีเป็นราชทูต
ในคร้ังน้ี  และมีคณะบาทหลวงนิกายเยซู อิต (Jésuites) จ านวน 6 รูป เดินทางมาด้วย ได้แก่ 
บาทหลวงเดอ ฟงเตอเนย์ (Père de Fontenay) เป็นหัวหน้าคณะ, บาทหลวงแฌร์บิยง (Père 

Gerbillon), บาทหลวงเลอกงต์ (Père le Comte), บาทหลวงวิสเดอลู (Père Visdelou), บาทหลวง

 
152คุณหญิงกุหลาบ มลัลิกะมาส, ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย, 80. 
153ห้องสมุดดิจิทลัวชิรญาณ , “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ,” 

เขา้ถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2559,  http://vajirayana.org/พระราชพงศาวดารกรุงเก่า-ฉบบัหลวงประเสริฐ
อกัษรนิต์ิ/พระราชพงศาวดารกรุงเก่า-ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ. 
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บูเวต์ (Père  Bouvet) และบาทหลวงตาชารด์ (Père Tachard) ซ่ึงบาทหลวงทั้ง 6 รูปน้ีลว้นมีความรู้
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์เป็นอย่างดีนอกจากน้ียงัมี
บาทหลวงเดอ ชวัซีย ์(De Choisy) เป็นผูช่้วยทูตท่ีเดินทางมาพร้อมกบัคณะราชทูตในคร้ังน้ีดว้ย154 
 คร้ันเม่ือคณะบาทหลวงเดินทางมาถึงสยาม จะตอ้งอญัเชิญพระราชสาสน์ของพระเจา้
หลุยส์ท่ี 14 มายงัสมเด็จพระพระเจา้กรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ในการน้ีโหราจารยไ์ด้
ก าหนดฤกษ์ยามในการอญัเชิญพระราชสาสน์ดว้ย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในสมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชก็ได้มีการใช้โหราศาสตร์ในการก าหนดฤกษ์ยามในการประกอบพระราชพิธี ทั้ งยงัมี
ต าแหน่งโหราจารยเ์ป็นขา้ราชการคอยรับใชใ้ตเ้บ้ืองพระยุคลบาท ดงัความท่ีบาทหลวงเดอ ชวัซีย ์ 
ไดบ้นัทึกเอาไวว้า่ 
 

 วนัท่ีก าหนดนั้นเป็นวนัพฤหัสบดีท่ี 18 เดือนน้ี บรรดาโหราจารยต่์างพากนัยืนยนัว่า
เป็นวนัฤกษ์งามยามดี กล่าวกนัว่าพวกโหรน้ีพยากรณ์ไม่เคยพลาดสักคร้ังเดียวแมก้ระนั้น
เม่ือสิบสองปีท่ีแลว้มาน้ี พระเจา้แผ่นดินโปรดให้ก าหนดวนัประกอบพิธีอศัวยุชมาสหรือ
พิธีไล่น ้ า ปรากฏว่ามีฝนเทลงมาห่าใหญ่ เรือบลัลงัก์อนัตกแต่งไวอ้ย่างงดงามนั้นเสียหาย
หมด พวกโหราจารยถู์กปลดออกจากราชการเป็นระนาวไปทนัที และนบัตั้งแต่นั้นมาก็มิได้
มีการประกอบพระราชพิธีเช่นนั้นอีก155 

  
 บางหลวงเดอ ชัวซีย ์ได้จดบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในระหว่างท่ีเดินทางมายงักรุงศรี
อยธุยาโดยตลอด ซ่ึงในบนัทึกนั้นไดมี้การกล่าวถึงความสนพระราชหฤทยัในดา้นดาราศาสตร์ของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนกระทัง่ประสงคท่ี์จะสร้างหอดูดาวขึ้นทั้งท่ีกรุงศรีอยธุยาและลพบุรี
ตามบนัทึกเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม ความวา่ 
 

 พระโหราจารยข์องสมเด็จพระเจา้กรุงสยามไดม้าชมดวงดาวจากกลอ้งดูดาวอนัใหญ่
ของพวกบาทหลวงเยซูอิต กล่าวถึงพวกเยซูอิตนั้น หลวงพ่อตาชาร์ตจะกลบัไปประเทศ

 
154ปรีดี พิศภูมิวิถี, “เปิดฟ้าดาราศาสตร์ไทยสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ: การส ารวจเอกสาร ณ 

ห้องสมุด หอดาราศาสตร์กรุงปารีส” (เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง เอกสารดาราศาสตร์ไทยสมยั
สมเด็จพระนารายณ์ฯ ท่ีกรุงปารีส จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ณ ห้อง
ประชุมด ารงราชานุภาพ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร, 21 สิงหาคม 2559), 2. 

155เดอ ชวัซีย,์ จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยามในปี ค.ศ. 1685 และ 1686, 
แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550), 221. 
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ฝร่ังเศส ข้าพเจ้ายินดี ว่ากันว่าเขาจะไปหานักค านวณท่ีมีความรู้ดี ๆ มาสักสิบสองคน          
ซ่ึงพระเจา้แผ่นดินจะทรงรับไวใ้ช้ในราชการ จะสร้างหอดูดาวขึ้นแห่งหน่ึงท่ีเมืองละโว ้
และอีกแห่งหน่ึงท่ีสยาม (กรุงศรีอยธุยา)156 

 
 นอกจากน้ี ในวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2228 ได้เกิดจันทรุปราคาขึ้ นท่ีเมืองลพบุรี            
ซ่ึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรด้วย โดยมีบาทหลวงคณะเยซูอิต          
ตั้งกลอ้งดูดาวถวาย ทั้งน้ี พระองค์ทรงพึงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก และได้รับสั่งว่าจะให้
สร้างโบสถ์เรือนพกั และหอดูดาวขึ้นทั้งท่ีกรุงศรีอยุธยาและลพบุรี ดงัความท่ีบาทหลวงเดอชวัซีย ์  
ไดบ้นัทึกเอาไวว้า่ 
 

 เม่ือคืนมีจันทรุปราคา เร่ิมจับเวลาสามนาฬิกากับสิบห้านาทีของตอนเช้าวนัใหม่ 
หลวงพ่อ เดอฟองเตอเนกบัเพื่อนร่วมงานของท่านไดต้ั้งกลอ้งส่องดาวในห้อง ๆ หน่ึงใกลท่ี้
ประทับ และพระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาทรงสังเกตร่วมกับพวกท่านด้วย ในโอกาสน้ี
พระองคลื์มพระอิสริยยศหมดส้ิน พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหบ้าทหลวงลุกขึ้นยืน
สูงเสมอดว้ยพระองค ์และทรงแสดงความพอพระราชหฤทยัเป็นอนัมาก น่ีเป็นขอ้พิสูจน์ท่ีดี
ประการหน่ึง พระองค์ทรงมีรับสั่งกับพวกบาทหลวงว่าจะได้ให้สร้างโบสถ์, เรือนพัก
พระราชทาน กับจะได้ให้สร้างหอดูดาวแห่งหน่ึงท่ีเมืองละโวแ้ละอีกแห่งหน่ึงท่ีสยาม     
(กรุงศรีอยุธยา) ขึ้ น และทรงมีพระราชประสงค์ให้พวกบาทหลวงและนักบวชอ่ืน ๆ             
ได้คน้ควา้พบส่ิงใหม่ ๆ แปลก ๆ ต่อไป แล้วก็ติดตามด้วยการพระราชทานเส้ือชายยาว       
ตดัดว้ยแพรต่วนแก่พระบาทหลวงทุกรูปใหน้ ากลบัไปยงัเรือนท่ีพกัของตน157 

 
 ทั้ งน้ี  ในระหว่างท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทอดพระเนตรจันทรุปราคา ณ             
พระต าหนักท่ีทะเลชุบศรอยู่นั้ น พระองค์ทรงแสดงออกถึงความสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ           
ไดท้รงมีพระราชปุจฉาถึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีทรงสงสัย ทั้งยงัมีพระราชประสงคใ์ห้บาทหลวงตาชารด์ท่ี
ก าลงัจะเดินทางกลบัฝร่ังเศสให้จดัหาบาทหลวงท่ีมีความรู้ดา้นคณิตศาสตร์จ านวน 12 รูป เขา้มายงั
สยามเพื่อให้มาสร้างหอดูดาวขึ้นตามแบบท่ีกรุงปารีสและกรุงปักก่ิงตามพระราชประสงค์158                    

 
156เร่ืองเดียวกนั, 303. 
157เร่ืองเดียวกนั, 309. 
158ตาชารด์, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ครั้งที่ 1 และจดหมายเหตุการเดินทาง

ครั้งที่ 2, แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551), 86, 119-120. 
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โดยบาทหลวงตาชารด์ไดเ้ดินทางกลบัฝร่ังเศสในปี พ.ศ. 2229 และต่อมาในปี พ.ศ. 2230 ท่านก็ได้
เดินทางเขา้มายงัประเทศไทยอีกคร้ังพร้อมดว้ยบาทหลวงท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์จ านวน 
12 รูปทั้งยงัมีเดอ ลาลูแบร์ (Sieur de la Loubère) กบัเซเบเรต ์(Sieur Ceberet) ร่วมเดินทางมาดว้ยใน
ฐานะเป็นผูแ้ทนวิสามญัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทั้งน้ี คณะบาทหลวงไดเ้ร่ิมการสร้างหอดูดาว ณ 
กรุงศรีอยุธยาท่ีบริเวณค่ายโปรตุเกสก่อนท่ีจะเดินทางไปลพบุรี ตามบนัทึกของบาทหลวงตาชารด ์
ความวา่  
 

 เม่ือตน้เดือนพฤศจิกายนปีท่ีแลว้ หลงัจากท่ีเรากลับไปถึงกรุงศรีอยุธยาไดไ้ม่นานนัก 
เราไดส้ร้างหอดูดาวขนาดยอ่มขึ้นท่ีบา้นพกัของพระบาทหลวงชาวปอร์ตุเกสท่ีตั้งอยูใ่นค่าย
หรือหมู่บา้นของชาวชาตินั้น เจตนารมณ์ของเราก็คือจะไดมี้งานท าไปพลาง ๆ ในระหว่าง
รอการลงเรือคร้ังท่ีสอง159 

 
 นอกจากบริเวณค่ายโปรตุเกสแลว้ ในกรุงศรีอยุธยายงัพบรากฐานอาคารท่ีสันนิษฐาน
ว่าเป็นหอดูดาวซ่ึงสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบริเวณพระราชวงัจนัทรเกษม 
อีกดว้ย160 
 หลงัจากบาทหลวงคณะเยซูอิตเดินทางไปลพบุรีแลว้ ก็ไดเ้ขา้พกัท่ีบา้นพกัท่ีเมืองลพบุรี 
ซ่ึงเดิมเป็นบ้านพักของคณะทูตเปอร์เชีย ก็ยงัได้ใช้ห้องห้องหน่ึงเป็นหอดูดาว ตามบันทึกของ
บาทหลวงตาชารด ์ความวา่ 
 

 ในขณะเดียวกันนั้น คณะทูตแห่งประเทศเปอร์เซียออกเดินทางกลบัไปยงัประเทศ
ของตน ม.ก็องสตงัซ์เขียนหนงัสือบอกขา้พเจา้มาว่า ให้น าพระบาทหลวงของเราเขา้พ านัก
ในบ้านของพวกทูตท่ีเมืองละโวซ่ึ้งว่างอยู่นั้น หลวงพ่อบูเวต์กับขา้พเจ้าล่วงหน้าไปก่อน      
เราไปถึงในตอนกลางคืนวนัคริสต์สมภพซ่ึงเขาเขา้ไปมิสซาตอนเท่ียงคืนอยู่ในโรงสวด  
ของเขา ส่วนพระบาทหลวงรูปอ่ืน ๆ นั้นตามหลงัเรามาอีกแปดวนัต่อมา เขาน าเราไปยงั
เรือนพักของพวกเราและสั่งให้อ านวยความสะดวกให้ทุกอย่างตามแต่เราจะต้องการ       
เรือนหลงัน้ีมีหอนั่งอนังดงามและชั้นบนมีห้องถึงส่ีห้อง ตรงหน้าหอนั่งนั้นมีอุทยาน และ

 
159เร่ืองเดียวกนั, 285. 
160กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (พระนครศรีอยุธยา: กรมศิลปากร, 

ม.ป.ป.). 
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ดา้นหน่ึงของอุทยานนั้นเป็นอาคารส าหรับประกอบอาหาร อีกดา้นหน่ึงเป็นอาคารท่ีเราอาจ
แบ่งออกไดเ้ป็นหลายหอ้ง หอ้งหน่ึงเราใชท้ าเป็นโรงสวด อีกหอ้งหน่ึงเป็นหอดูดาว161 

 

 
 
ภาพท่ี 7 ภาพวาดหอดูดาววดัสันเปาโล 
ท่ี ม า : Usage De Royaume De Siam, Carles, Vues Et Plans: Sujets Historiques En 1688 . (n.p., 

1688), 13. 
 
 
 
 
 
 
 

 
161ตาชารด์, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ครั้งที่ 1 และจดหมายเหตุการเดินทาง

ครั้งที่ 2, 287. 
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ภาพท่ี 8 วดัสันเปาโลในปัจจุบนั 
 
 อน่ึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยงัได้ทรงพระราชทานท่ีดินให้แก่บาทหลวงคณะ
เยซู อิตส าหรับสร้างโบสถ์ฝร่ัง เรือนพัก และหอดูดาวขึ้ นอย่างละหน่ึงหลัง อีกทั้ งย ังทรง
พระราชทานเลกวดัให้อีก 100 คน162 ซ่ึงอาคารดงักล่าวนั้นก็คือหอดูดาววดัสันเปาโลนัน่เอง วดัน้ีจะ
มีหอคอยแปดเหล่ียมตั้งอยู่ตรงก่ึงกลางดา้นหนา้ของท่ีพกั ใชเ้ป็นท่ีสังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์                
แต่อย่างไรก็ดี การก่อสร้างวดัสันเปาโลน้ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ สร้างเสร็จเฉพาะหอดูดาวและท่ีพกั
บาทหลวง ทั้งน้ี เพราะมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น163 โดยในปี พ.ศ. 2231 พระเพทราชา

 
162เร่ืองเดียวกนั, 308. 
163ปรีดี พิศภูมิวิถี, “เปิดฟ้าดาราศาสตร์ไทยสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ: การส ารวจเอกสาร ณ 

หอ้งสมุด หอดาราศาสตร์กรุงปารีส”, 6, 91. 
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ทรงเขา้ยึดอ านาจในขณะท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประชวร164 และเจา้พระยาวิชเยนทร์165 
(คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Phaulkon) หรือช่ือท่ีเรียกในภาษาฝร่ังเศสว่า ก็องสตงัซ์ 
(Constance)) ขุนนางชาวกรีกผูส้นับสนุนงานด้านดาราศาสตร์ตะวนัตกคนส าคญัได้ถูกจบัตวัไป
ประหารชีวิต166 กอปรกบัชาวฝร่ังเศสรวมทั้งบาทหลวงคณะเยซูอิตไดถู้กขบัไล่ออกไปให้พน้จาก
ราชอาณาจักร167 การก่อสร้างวดัสันเปาโลจึงได้ยุติลงแต่เพียงเท่าน้ี และถูกปล่อยให้ทิ้งร้างไป 
ในท่ีสุด 
 อีกทั้งในช่วงปลายรัชสมยั สมเด็จพระนารายณ์มหาราชยงัไดท้รงเสด็จพระราชด าเนิน
ไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคา ณ พระท่ีนั่งเยน็ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ในวนัท่ี 30 เมษายน 
พ.ศ. 2231 ดังปรากฏในภาพเขียนสีน ้ ามันของชาวฝร่ังเศสซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีพระองค์ก าลัง
ทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคา และมีบาทหลวงเยซูอิตคอยถวายค าอธิบาย พร้อมทั้งมีเจา้พระยา                    
วิชเยนทร์มาเฝ้าฯ รับเสด็จดว้ย168 
 นอกจากน้ี ซีมง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de la Loubère) เอกอคัราชทูตของพระเจา้หลุยส์
ท่ี 14 ท่ีได้เดินทางมายงัอาณาจักรสยามในปี พ.ศ. 2230 พร้อมกับบาทหลวงตาชารด์ได้บันทึก
จดหมายเหตุพรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยาในเร่ืองต่าง ๆ ไวอ้ย่างกวา้งขวาง โดยมีเน้ือหามากถึง 2 เล่ม
สมุดฝร่ังแมว้่าท่านจะอยู่ในสยามเพียงแค่ 3 เดือน 6 วนัก็ตาม ซ่ึงในจดหมายเหตุฉบบัน้ียงัพบว่ามี
การบนัทึกเก่ียวกับกฎเกณฑ์ทางดาราศาสตร์ ท่ีว่าด้วยการค านวณการโคจรของพระอาทิตยแ์ละ
พระจนัทร์อย่างละเอียดโดยน าหลกัเกณฑ์เหล่าน้ีมาจากคมัภีร์สุริยยาตรซ่ึงเป็นคมัภีร์หลกัท่ีใช้ใน
โหราศาสตร์ภาคค านวณของไทย169 

 
164พนัธ์ทิพา บวัสระแกว้, “อยธุยาสมยัสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231-2246”, 32-33. 
165ช่ือน้ีเอกสารหลาย ๆ ฉบบัเขียนไม่ตรงกนั โดยบา้งก็เขียนว่า วิชเยนทร์, วิชาเยนทร์ หรือ 

วิไชยเยนทร์ 
166ภูธร ภูมะธน, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช: พระมหากษัตริย์ผู้สนพระทัยและองค์อุปถัมภ์

การศึกษาดาราศาสตร์ตะวันตกในสยามพระองค์แรก  (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน), 2555), 51. 

167พนัธ์ทิพา บวัสระแกว้, “อยธุยาสมยัสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231-2246”, 56. 
168ปรีดี พิศภูมิวิถี, “เปิดฟ้าดาราศาสตร์ไทยสมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ: การส ารวจเอกสาร ณ 

หอ้งสมุด หอดาราศาสตร์กรุงปารีส”, 6. 
169เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร, 

พิมพค์ร้ังท่ี 4 (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2557), 540-586. 
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ภาพท่ี 9 ภาพวาดสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทอดพระเนตรสุริยปุราคา 
ท่ี ม า : Usage De Royaume De Siam, Carles, Vues Et Plans: Sujets Historiques En 1688 . (n.p., 

1688), 7. 
 
 3. สมัยรัตนโกสินทร์ 
 ในสมยัรัตนโกสินทร์ปรากฏผูท่ี้มีบทบาททางดา้นโหราศาสตร์ดว้ยกนัหลายท่าน ซ่ึงมี
ทั้งพระมหากษตัริย ์และปุถุชนทัว่ไปโดยในช่วงแรก ๆ นั้นคงมีแต่ผูท่ี้อยูใ่นสังคมชั้นสูงเท่านั้นท่ีจะ
ได้ศึกษาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ได้ แต่ในสมัยหลัง ๆ ศาสตร์เหล่าน้ีก็เร่ิมกระจายไปสู่
ประชาชนทั่วไปให้ได้ศึกษาเรียนรู้กัน ทั้ งน้ี ในสมัยรัตนโกสินทร์มีผูท่ี้มีบทบาทส าคัญต่อวิชา
โหราศาสตร์ไทยมากมาย ผูวิ้จยัจึงขอกล่าวถึงเฉพาะพระมหากษตัริยใ์นยุคสมยัน้ีท่ีมีบทบาทส าคญั
ต่อโหราศาสตร์ไทย อนัไดแ้ก่ 

 3.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 
 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชน้ี เป็นช่วงเร่ิมตน้
ของการผลดัเปล่ียนแผ่นดินใหม่ โหราศาสตร์จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการใช้เพื่อค านวณหา
พระฤกษ์ในการสถาปนาบ้านเมือง ซ่ึงบา้งก็ว่าพระองค์ทรงค านวณหาพระฤกษ์ในการสถาปนา
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กรุงเทพมหานครดว้ยพระองค์เอง170 โดยไดป้ระกอบพิธียกเสาหลกัเมืองขึ้น เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน     
จ.ศ. 1144 (พ.ศ. 2325) ตรงกบัวนัอาทิตย ์เดือน 6 ขึ้น 10 ค ่า ปีขาล เวลาย  ่ารุ่งแลว้ 54 นาที พระลคันา
สถิตราศีเมษ เกาะอฐัมนวางศ์องัคาร ตติยตรียางศ์พฤหัสบดี เก่ียวกฤตติกาฤกษ์ ซ่ึงเป็นโจโรแห่ง
ฤกษ ์และไดพ้ระราชทานนามพระนครใหม่วา่ “กรุงรัตนโกสินทร์อินทอ์โยธยา”171 
 พระองคย์งัไดท้รงวินิจฉัยเหตุการณ์ท่ีเกิดฟ้าผา่พระท่ีนัง่อมรินทรมหาปราสาทจนท า
ให้เกิดเพลิงไหมว้่าเป็นเพราะชะตาเมืองตกอยู่ในคราวเคราะห์ถึง 7 ปี 7 เดือน แต่เน่ืองจากไดท้รง
สร้างหอไตรยกยอ่งพระไตรปิฎก จากคราวเคราะห์ท่ีตอ้งเสียเมืองก็กลบัเป็นเสียปราสาทแทน ทั้งยงั
พยากรณ์ว่ากรุงรัตนโกสินทร์จะมีพระมหากษัตริย์สืบต่อไปถึง 150 ปี172 ดังความปรากฏใน  
จดหมายความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี ความวา่ 
 

 ณ วนัอาทิตย ์เดือน 7 ขึ้น 1 ค ่า ปีระกา เอกศก173 เพลาบ่าย 3 โมง 6 บาท อสนีบาต
พาดสายตกติดหน้าบนัมุขเด็จเบ้ืองทิศอุดรไหมต้ลอดทรงบนปราสาท ปลายหักฟัดฟาดลง       
พระปรางค์ซ้ายเป็น2 ซ ้ าลงซุ้มพระทวารแต่จ าเพาะไหม้พระโองการตรัสว่าเราได้ยก
พระไตรปิฎก เทวดาให้โอกาสแก่เรา ต่อเสียเมืองจึงจะเสียปราสาท ดว้ยชะตาเมืองคอดก่ิว
ใน 7 ปี 7 เดือน เสร็จส้ินพระเคราะห์เมืองจะถาวรล าดบักษตัริยถึ์ง 150 ปี174 

 
170เอ้ือน มนเทียรทอง, พระคัมภีร์โหราศาสตรศ์ิลปาคม, 8-9. 
171กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแห่งชาติ , จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลักเมือง

กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2325-2529 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2531),  
2, 5.; เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชการที่ 1-4, เล่ม 1 
(กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2555), 43. 

172ตามดวงพระฤกษ์หรือดวงเมือง กรุงเทพมหานครสถาปนาขึ้นเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 
2325 เวลารุ่งแล้ว 9 บาท (06.54 น.) และเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์     
เป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันท่ี  24 มิ ถุนายน พ.ศ. 2475 ซ่ึ งนับรวมแล้วกรุงเทพมหานครมี
พระมหากษัตริยป์กครองอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นับได้ 150 ปี ตรงกับค าพยากรณ์ของ
พระองคอ์ยา่งไม่ผิดเพี้ยน 

173ตรงกบัจุลศกัราช 1151 หรือ พ.ศ. 2332 
174พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเรื่องจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 
การพิมพ,์ 2526. พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วาปีบุษบากร 26 
มีนาคม 2526), 18. 
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ภาพท่ี 10 ดวงชะตากรุงเทพมหานคร175 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ , จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลักเมือง
กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2325-2529 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 
2531), 5.  
 
 นอกจากน้ีบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ยงัไดน้ าความรู้ทางโหราศาสตร์สอดแทรกเขา้ไปในเน้ือเร่ืองอยา่งเหมาะสมอยู่
ในหลาย ๆ ตอน เช่น ในตอนท่ีกล่าวถึงดวงชะตาของพระราม ตามความในพระราชนิพนธ์วา่ 
 

๏ บดันั้น  ขนุโหรผูเ้ฒ่าทั้งส่ี 
รับสั่งแลว้ดูในคมัภีร์ โดยฤกษดิ์ถีประนินทิน 
อนัในชนัษาพระจกัรกฤษณ์ เทวาสถิตอยูเ่มษส้ิน 
ลคัน์จนัทร์นั้นจรมาอยูมิ่น ราหูอสุรินทร์เลง็ลคัน์ 
แลว้เทียบชาตาพระนคร จะถาวรถึงท่ีพญาจกัร 
แต่พระเคราะห์โคจรนั้นร้ายนกั เทวาเสริดพกัตร์วุน่ไป 

 
175เอกสารบางแห่งเพิ่มดาวมฤตยู (เลข ๐) เขา้ไปดว้ย ซ่ึงคาดว่ามีการคดัลอกต่อเติมมาตั้งแต่

สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา เพราะดาวมฤตยูรวมถึงพระเกตุเพิ่งมีการค้นพบในสมัยของรัชกาลท่ี 4                
ดู กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแห่งชาติ , จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร 
พุทธศักราช 2325-2529, 5. 
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จะจากพระนครไปนอนป่า จะราชาภิเษกยงัไม่ได ้
แต่เทวญันั้นเขา้ดลใจ ท่ีร้ายใหก้ลบัเป็นดี 
ทูลวา่ยงัสิบหา้วนั  ขึ้นสามค ่าวนัจนัทร์เดือนส่ี 
เพลาย  ่ารุ่งหา้นาที  เป็นศรีศุภฤกษส์ถาวร ฯ176 
 

 ดวงชะตาของพระรามตามท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์นั้น ลคันาและพระเคราะห์     
ทุกดวงสถิตอยู่ในราศีเมษทั้งส้ิน ส่วนหลกับาทจนัทร์นั้นจรมาอยู่ราศีมีนซ่ึงเป็นภพวินาศ ทั้งยงัมี
ราหูเล็งลคันา ดวงชะตาเช่นน้ีพยากรณ์ไดว้่าจะตอ้งพลดับา้นพลดัเมืองไปอยู่ป่า และหากเทียบกบั
ดวงเมืองแลว้ก็พยากรณ์ไดว้่าพระรามนั้นมีบุญญาธิการจะไดเ้สวยราชบลัลงัก์ แต่ทว่าช่วงน้ีบรรดา
พระเคราะห์นั้ นพากันโคจรวิปริตจึงยงัไม่อาจขึ้ นเสวยราชย์ได้ ซ่ึงทรงนิพนธ์ได้ถูกต้องตาม
หลกัเกณฑข์องโหราศาสตร์ แสดงใหเ้ห็นถึงพระปรีชาสามารถในดา้นโหราศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 
 ทั้งน้ี แมว้่าในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะมีการ
ศึกสงครามอยู่โดยตลอด แต่ในรัชสมัยน้ีก็ยงัมีการบันทึกต าราพิชัยสงครามด้วย โดยปรากฏ
หลักฐานเป็นสมุดไทยด าจ านวน 6 เล่ม ซ่ึงเขียนขึ้ นในช่วงระยะเวลาการครองราชย์ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งแต่จุลศกัราช 1144-1171 (พ.ศ. 2325-2352)177 
ต าราน้ีมีเน้ือหาสาระประกอบอยู่หลายสาขาวิชา ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ และ
ดาราศาสตร์ อนัเป็นต าราโบราณท่ีให้ความรู้แบบสหวิทยาการ178 ซ่ึงต าราพิชัยสงครามหรือวิชา
ความรู้ทางโหราศาสตร์ในสมยันั้นเป็นศาสตร์ท่ีสงวนไวส้ าหรับพระมหากษตัริยแ์ละพระภิกษุหรือ
โหราจารย์ท่ีมีการศึกษาดีเท่านั้ น179 การบันทึกต าราพิชัยสงครามขึ้นมาน้ีก็คาดว่าเป็นพระราช
ประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนัน่เอง ทั้งน้ีก็เพื่อด ารงรักษาต าราน้ี
ไวมิ้ใหส้าบสูญ 
 อน่ึงในรัชสมยัน้ียงัไดค้น้พบคมัภีร์จนัทสุริยคติทีปนี อนัมีเน้ือหาเก่ียวกบัการโคจร
ของพระอาทิตย์และพระจันทร์ซ่ึงคาดว่าประพันธ์ขึ้ นก่อนคัมภีร์จักรวาฬทีปนี (พ.ศ. 2063)            
โดยพระอุดมมงัคลาจารยผ์ูเ้ป็นศิษยข์องพระอุทุมพรหมาเถระ ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธ- 

 
176ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ , “บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ,” เข้าถึงเม่ือ 6 ธันวาคม 2559 ,  

http://vajirayana.org/บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ/สมุดไทยเล่มท่ี-18. 
177กรมศิลปากร, ตำราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 4. 
178เร่ืองเดียวกนั, 24. 
179สิงห์โต สุริยาอารักษ์, โหราศาสตร์ไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2526), 

9. 
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ยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราช จึงทรงพระก รุณ าโปรด เกล้าฯ  ให้พ ระธรรม อุดม  พระราชา
คณะคณิศสรสังฆะปริณายกาจารย ์แห่งวดัราชบูรณาราม แปลถวายเม่ือพ.ศ. 2346 (จ.ศ. 1165)  
โดยปัจจุบนัไม่พบตน้ฉบบัภาษาบาลีของคมัภีร์เล่มน้ีในประเทศไทย แต่กลบัคน้พบตน้ฉบบัภาษา
บาลีของคมัภีร์เล่มน้ีอยู่ท่ีวดัร้างแห่งหน่ึงในพุกาม ประเทศพม่า180 แสดงว่าคมัภีร์เล่มน้ีไดรั้บมาจาก
มอญหรือพม่าซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียอีกต่อหน่ึง โดยไทยไดรั้บเอาองคค์วามรู้น้ีเขา้มาอย่าง
ชา้ท่ีสุดก็ในสมยัอยธุยาตอนปลาย 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ เห็นไดช้ดัวา่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง
ให้ความส าคัญต่อโหราศาสตร์พอสมควร ดังท่ีทรงโปรดเกล้าฯ ให้บันทึกต าราพิชัยสงคราม         
ขึ้นใหม่ และยงัทรงใหแ้ปลคมัภีร์จนัทสุริยคติทีปนีอนัเป็นคมัภีร์ดา้นโหราศาสตร์ท่ีอธิบายการโคจร
ของพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์อย่างละเอียดละออ หรือแมแ้ต่งานพระราชนิพนธ์บทละครเร่ือง
รามเกียรต์ิก็ยงัทรงสอดแทรกเน้ือหาด้านโหราศาสตร์เขา้ไปได้อย่างกลมกลืน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้น
แสดงถึงความปรีชาสามารถในดา้นโหราศาสตร์ของพระองคอ์ยา่งชดัเจน 
 3.2 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ผูท่ี้มีพระปรีชาสามารถ
ทางดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ภาคค านวณท่ีโดดเด่นอีกพระองค์หน่ึง พระองค์สนพระราช
หฤทยัในการศึกษาดา้นดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ดงัท่ีไดท้รงรับสั่งกบัเซอร์จอห์น เบาริง (Sir John 

Bowring) ว่าทรงตอ้งการเคร่ืองมือดาราศาสตร์ กลอ้งส่องทางไกล และรูปจ าลองของจกัรวาล 181        
อีกทั้งยงัทรงน าความก้าวหน้ามาสู่วงการโหราศาสตร์ไทยด้วยทรงคิดวิถีการโคจรของพระเกตุ     
โดยพระเกตุน้ีมักเรียกกันในแวดวงโหราศาสตร์ไทยว่า “เกตุไทย” หรือ “เกตุพระจอมเกล้า”       
เพราะเป็นพระเกตุท่ีไม่เหมือนพระเกตุของอินเดีย ซ่ึงจะโคจรอยู่ตรงขา้มกบัพระราหูเสมอ หากแต่
เกตุพระจอมเกล้าน้ีมีวิถีการโคจรเป็นของตนเองตามท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         
ไดท้รงคิดคน้ขึ้น และยงัทรงน าวิถีการโคจรของดาวมฤตยู (ดาวยเูรนสั) มาผนวกเขา้กบัสูตรในการ
ค านวณของคมัภีร์สุริยยาตร อีกทั้งยงัสามารถน าพระเกตุท่ีคิดขึ้นใหม่น้ี และดาวมฤตยูมาใช้ในการ
พยากรณ์ไดอ้ยา่งแม่นย  าอีกดว้ย182 

 
180นิยะดา เหล่าสุนทร, จันทสุริยคติทีปนี (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ , 2556. 

จดัพิมพเ์ผยแพร่ในโอกาสครบรอบความสัมพนัธ์ 65 ปี ระหวา่ง ไทย-เมียนมาร์), 9-14. 
181นนัทนา ตนัติเวสส, ผูแ้ปล, บันทึกรายวันของ เซอร์ จอห์น เบาริง และสนธิสัญญาเบาริง, 

พิมพค์ร้ังท่ี 4 (นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช), 141-146. 
182สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, (6). 
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ภาพท่ี 11 กระดานปักขคณนาของวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2531 
ท่ีมา: สาลิน วิรบุตร์, “ดาราศาสตร์ 2 พระองค์: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั,” วารสารศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา 12, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2531): 33 
 
 ในสมยัท่ีพระองคย์งัทรงผนวชอยู่ ยงัไดท้รงคิดคน้วิธีค  านวณปักษโ์ดยอาศยัหลกัใน
การค านวณจากต าราสารัมภ์มอญ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการก าหนดวนัธรรมสวนะให้ภิกษุท า       
สังฆกรรมในช่วงเวลาท่ีถูกตอ้งตามจนัทรคติ คือตรงกบัวนัจนัทร์เพญ็, วนัท่ีดวงจนัทร์คร่ึงดวง และ
วนัท่ีดวงจันทร์ดับพอดีและพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์กระดาษปักขคณนาขึ้นซ่ึงมีลักษณะเป็น
กระดานไมรู้ปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ส าหรับใช้ส าหรับเดินปักษ์ โดยพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายก็ยงัคง
ใช้กันอยู่จนปัจจุบัน183 ทั้ งน้ี พระองค์ยงัได้ทรงพระราชนิพนธ์ต าราการค านวณปักษ์หลายฉบับ
ดว้ยกัน โดยฉบบัท่ีทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาบาลีและภาษาไทยมีช่ือว่า “วิธีปักขะคะณะนา” 

 
183ภูธร ภูมะธน , พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว: จากความสนพระทัยใน

วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นพระมหากษัตริย์นักดาราศาสตร์  (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน), 2555), 42. 
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และฉบบัท่ีทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทยลว้น ไดแ้ก่ “วิธีท าปักขคณนา” เป็นการค านวณตาม
ต าราสารัมภม์อญ และ “ต าราอธิกมาศ อธิกวาร แลปักขคณะนา”184 

 พระปรีชาสามารถของพระองค์ได้ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยอยู่เสมอ ๆ โดย
พระองค์ได้ทรงค านวณวนัมหาสงกรานต์ วนัเถลิงศก วนัธรรมสวนะ และการเกิดปรากฏการณ์     
ต่าง ๆ ทางดาราศาสตร์ ทั้งยงัไดท้รงประกาศใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ 
 - ประกาศฉบบัท่ี 47 ประกาศให้เรียกปีเถาะสัปตศก (หมายประกาศ ณ วนัศุกร์ เดือน 
5 แรม 11 ค ่า ปีเถาะยงัเป็นฉศก ตรงกบั พ.ศ. 2398)185 
 - ประกาศฉบับท่ี 103 ประกาศมหาสงกรานต์ ปีมะเมียสัมฤทธิศก (ประกาศ ณ           
วนัจนัทร์ เดือน 5 ขึ้น 1 ค ่า ปีมะเมียยงัเป็นนพศก ตรงกบัพ.ศ. 2401) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 138 ประกาศดาวหางขึ้นอย่าให้วิตก (ประกาศ ณ วนัอาทิตย ์เดือน 
11 ขึ้น 12 ค  ่าปีมะเมียสัมฤทธิศก ตรงกบั พ.ศ. 2402) 
 - ประกาศฉบับท่ี 150 ประกาศวนัสงกรานต์ปีมะแมเอกศก (ประกาศ ณ วนัศุกร์ 
เดือน 4 ขึ้น 15 ค ่าปีมะเมียสัมฤทธิศก ตรงกบัพ.ศ. 2402)186 
 - ประกาศฉบบัท่ี 159 ประกาศมหาสงกรานตปี์มะแมเอกศก (ตรงกบั พ.ศ. 2402) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 168 ประกาศมหาสงกรานตปี์วอกโทศก (ตรงกบั พ.ศ. 2403) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 185 ประกาศมหาสงกรานตปี์ระกาตรีศก (ตรงกบั พ.ศ. 2404) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 189 ประกาศดาวหางปีระกาตรีศก (ประกาศ ณ วนัจนัทร์ เดือน 8-8 
ขึ้น 1 ค ่าปีระกาตรีศก ตรงกบั พ.ศ. 2404) 
 - ประกาศฉบับท่ี  190 ประกาศสุริยุปราคาเดือนแปดบุรพาษาฒปีระกาตรีศก 
(ประกาศ ณ เดือน 8 บูรพาษาฒ ปีระกาตรีศก) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 193 ประกาศดาวพระเคราะห์พุธเขา้ไปในดวงอาทิตย ์(ประกาศ ณ 
วนัอาทิตย ์เดือน 11 แรม 2 ค ่า ปีระกาตรีศก)187 

 
184พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 

ภาค 2 (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2512. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนางแจ่ม 
วิชาสอน (ผิน นิยมเหตุ) 20 กรกฎาคม 2512), 194-248. 

185พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 2 ประกาศ 
ปีขาล พ.ศ. 2397 ปีเถาะ 2398 (พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2465), 38. 

186พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 4 ประกาศ 
ปีมะเมีย พ.ศ. 2401 (พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2466. พิมพใ์นงานพระศพสมเด็จพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ครบศตมาห 5 ตุลาคม 2466), 4-5, 89-80, 105-106. 
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 - ประกาศฉบบัท่ี 198 ประกาศสงกรานต ์ปีจอจตัวาศก (ตรงกบั พ.ศ. 2405) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 216 ประกาศมหาสงกรานต ์ปีกุนเบญจศก (ตรงกบั พ.ศ. 2406) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 226 ประกาศสงกรานต ์ปีชวดฉศก (ตรงกบั พ.ศ. 2407) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 228 ประกาศวนัธรรมสวนะ แกค้วามในประกาศสงกรานตท่ี์ผิด188 

 - ประกาศฉบบัท่ี 247 ประกาศมหาสงกรานตปี์ฉลูสัปตศก (ตรงกบั พ.ศ. 2408) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 262 ประกาศมหาสงกรานต ์ปีขาลอฐัศก (ตรงกบั พ.ศ. 2409) 
 - ประกาศฉบับท่ี 280 ประกาศมหาสงกรานต์ ปีมะโรงสัมฤทธิศก(ตรงกับ พ.ศ. 

2411) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 286 ประกาศสุริยปุราคาหมดดวง (ประกาศ ณวนัพฤหสับดี เดือน 9 

แรม 3 ค  ่า ปีมะโรงสัมฤทธิศก)189 
 - ประกาศฉบบัท่ี 300 ประกาศวา่ดว้ยวิธีคิดอธิกมาส 
 - ประกาศฉบบัท่ี 301 วา่ดว้ยวนัธรรมสวนะ (ของปีระกา ตรีศกตรงกบั พ.ศ. 2404) 
 - ประกาศฉบบัท่ี 302 ประกาศวิธีบอกศกัราช 
 - ประกาศฉบบัท่ี 304 พระราชก าหนดเร่ืองนาฬิกา 
 - ประกาศฉบับ ท่ี  305 ประกาศว่าด้วยพระอาทิตย์ถึ งดาวฤกษ์อัสยุชก็ เป็น

มหาสงกรานต ์(ประกาศในปีฉลูสัปตศก ตรงกบั พ.ศ. 2408)190 

 
187พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 5 ประกาศ 

ปีมะแม พ.ศ. 2402 ปีวอก พ.ศ. 2403 ปีระกา พ.ศ. 2404 (พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2466. 
พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ตุลาคม 
2466), 1, 35-38, 111-117, 125-130, 130-132, 136-138. 

188พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 6 ประกาศปีจอ 
พ.ศ. 2405 ปีกุน พ.ศ. 2406 ปีชวด พ.ศ. 2407 (พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2466. พิมพใ์น
งานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขุนมรุพงศสิ์ริพฒัน์ ธันวาคม 2466) , 1-12, 84-94, 
150-158, 160-161. 

189พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 7 ประกาศ 
ปีฉลู พ.ศ. 2408 ปีขาล พ.ศ. 2409 ปีเถาะ พ.ศ. 2410 ปีมะโรง พ.ศ. 2411 (พระนคร: โรงพิมพบ์ ารุงนุกูลกิจ, 
2466. พิมพ์ในงานพระศพสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ธันวาคม 2466) ,  
1-15, 77-90, 137-150, 166-168. 
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 ส าหรับประกาศมหาสงกรานตน์ั้นพระองคท์รงเร่ิมประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2398 จนถึง 
พ.ศ. 2411 เน้ือหาในประกาศมหาสงกรานต์นั้นเป็นการประกาศวนัมหาสงกรานต์, วนัเถลิงศก,       
วนัถือน ้าพระพิพฒัน์สัตยา ฯลฯ พร้อมแจง้การเกิดอุปราคาในปีนั้น ๆ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบดว้ย 
ซ่ึงหากปีใดมีการเกิดอุปราคาท่ีส าคญั พระองคย์งัไดท้รงประกาศซ ้าเป็นการเฉพาะอีกดว้ย 
 นอกจากน้ี พระองคย์งัไดท้รงสถาปนาเวลามาตรฐานของประเทศไทยขึ้น โดยในปี 
พ.ศ. 2395 ได้ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ขึ้นเป็นพระราชมนเทียรอีกแห่งหน่ึง     
ณ บริเวณสวนขวา (สวนศิวาลยั) ในพระบรมมหาราชวงั ประกอบไปดว้ยพระท่ีนัง่ทั้งหมด 11 องค ์
รวมถึงพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนยท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอนาฬิกาหลวงบอกเวลามาตรฐานของ
ประเทศไทย มีลกัษณะเป็นตึกแบบตะวนัตกสูง 5 ชั้น มีนาฬิกาขนาดใหญ่ติดอยู่ท่ีบนชั้นบนสุด      
ทั้งส่ีดา้น191 โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอกพระบรมมหาราชวงั (ฝ่ังถนนสนามไชย) ตั้งอยู่บน
เส้นแวง (ลองจิจูด) ท่ี 100 องศา 29 ลิปดา 50 ฟิลิปดา ตะวนัออก พร้อมทั้งจดัให้มีพนกังานนาฬิกา
หลวงต าแหน่งพนัทิวาทิตย ์ท าหนา้ท่ีเทียบเวลาตอนกลางวนั และต าแหน่งพนัพินิตจนัทราท าหนา้ท่ี
เทียบเวลาตอนกลางคืน192 เพื่อเป็นการรักษาเวลาให้เท่ียงตรงอยูเ่สมอและใชเ้ป็นเวลามาตรฐานของ
ประเทศไทยเร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2400 เป็นตน้มา193 โดยพนกังานนาฬิกาหลวงจะปฏิบติัหนา้ท่ีควบคู่ไป
กับการยิงปืนบอกเวลาพระอาทิตยข์ึ้นท่ีป้อมมุมวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร         
ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสถาปนาเวลามาตรฐานน้ีขึ้ นก่อนท่ีรัฐสภาอังกฤษจะประกาศระบบเวลา

 
190พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาคปกิรณกะ ส่วน

ที่ 1 (พระนคร: โรงพิมพบ์ ารุงนุกูลกิจ, 2467. พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพทา้วทรงกนัดาน (เจา้จอม
มารดา หุ่น รัชกาลท่ี 4) ปีชวด 2467), 27-41, 41-42, 42-54, 49-51, 51-53. 

191สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์, “ดาราศาสตร์ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว ,” 
เข้าถึงเม่ือ  13 ธันวาคม 2559 ,  http://www.space.mict.go.th/knowledge.php?id=kingramaiv.; สาลิน  
วิรบุตร์, “ดาราศาสตร์ 2 พระองค์: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ,” วารสารศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา 12 , 2 (เมษายน-มิถุนายน 2531): 28.; ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547), 38. 

192ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , หอบรรณสารสนเทศ ,  
“พระอจัฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,” เข้าถึงเม่ือ 13 ธันวาคม 2559,  https://archive.lib. 

kmutt.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1 9 5 &catid=3 7 &Itemid=6 5 &limitstart 

=2. 
193สมภพ ภูริวิกรัยพงศ,์ “ดาราศาสตร์ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั”. 
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มาตรฐานในปี พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) และประกาศใช้เส้นแวงท่ีพาดผ่านเมืองกรีนิช (Greenwich) 
ให้เป็นเส้นแวงท่ี 0 องศา เพื่อใช้เทียบเป็นเวลามาตรฐาน (Greenwich mean time) ในปี พ.ศ. 2427 
(ค.ศ. 1884)194 จึงนับไดว้่าประเทศไทยมีเวลามาตรฐานท่ีถูกตอ้งตามหลกัดาราศาสตร์เป็นชาติแรก 
แต่ต่อมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวพระท่ีนัง่องคน้ี์ก็ไดถู้กร้ือถอนลง 
 ทั้งน้ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวยงัทรงโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างหอพิสัย- 
ศลัลกัษณ์ขึ้นท่ีพระราชวงัจนัทรเกษม พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นหอส่องกลอ้งสูง 4 ชั้น ก่ออิฐถือ
ปูนแบบตะวนัตก ส าหรับทรงใชเ้ป็นท่ีศึกษาดาราศาสตร์และใชเ้ป็นหอสังเกตการณ์ โดยอาคารหลงั
น้ีได้สร้างขึ้นจากรากฐานอาคารท่ีสันนิษฐานว่าเป็นหอดูดาวเดิมท่ีสร้างขึ้นเป็นคร้ังแรกในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช195 
 

 
 
ภาพท่ี 12 พระท่ีนัง่ภูวดลทศัไนย 
ท่ีมา: สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์, “ดาราศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,”  
เขา้ถึงเม่ือ 13 ธนัวาคม 2559,  http://www.space.mict.go.th/knowledge.php?id=kingramaiv. 

 
194

Samuel L. Macey, Encyclopedia of Time (New York: Garland, 1994), 575. 
195กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม. 
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ภาพท่ี 13 หอพิสัยศลัลกัษณ์ (หอส่องกลอ้ง) 
 
 ในช่วงปลายรัชสมยั พระองคไ์ดท้รงสามารถค านวณวนัท่ีจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง
ล่วงหน้าถึง 2 ปี ได้อย่างแม่นย  า โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการค านวณจากคัมภีร์สารัมภ์ไทย           
คมัภีร์สารัมภ์มอญ และต าราภาษาองักฤษ196 ซ่ึงทรงค านวณไวว้่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวนั
องัคาร เดือน 10 ขึ้น 1 ค ่าปีมะโรงสัมฤทธิศก จุลศกัราช 1230 (ตรงกบัวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411) 
โดยในกรุงเทพฯ จะเกิดสุริยุปราคาในเวลาเช้า 4 โมง 1 บาท (10.06 น.) ไปจนถึง บ่ายโมง 1 บาท 
(13.06 น.) ซ่ึงจะไม่เห็นพระอาทิตย์ดับมิดดวงต้องลงใต้ไปอีกสัก 6,000 เส้น197 จึงจะเห็นดวง
อาทิตย์ดับมิดดวง จึงได้ทรงพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนว่าท่ีต าบลหว้ากอ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  

 
196เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4  (กรุงเทพฯ:  

การพิมพเ์ก้ือกูล, 2507. พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางอนงค ์เฑียรฆราษ 21 พฤศจิกายน 2507), 
257. 

1971 เส้นเท่ากบั 40 เมตร 6,000 เส้นจึงเท่ากบั 240,000 เมตร หรือ 240 กิโลเมตร 
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เป็นบริเวณท่ีสามารถเห็นดวงอาทิตยด์บัมิดดวงได้198 จึงไดเ้สด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร
การเกิด สุ ริยคราส  ณ  ท่ีต าบลหว้ากอ  ซ่ึ งมีสม เด็ จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้ าจุฬ าลงกรณ์ 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว) ตามเสด็จฯ ในคร้ังน้ีดว้ยทั้งยงัมีนกัปราชญช์าวฝร่ังเศส
กราบทูลขอพระราชทานอนุญาตเขา้มายงัอาณาจกัรสยามเพื่อดูสุริยุปราคาในคร้ังน้ีดว้ย199 ทั้งยงัทรง
เชิญ เซอร์แฮร์รี ออร์ด (Sir Harry Ord) ผูส้ าเร็จราชการองักฤษประจ าสิงคโปร์และภรรยา ให้เขา้
ร่วมชมปรากฏการณ์สุริยคราสในคร้ังน้ีดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีกงสุลฝร่ังเศส ผูรั้กษาการกงสุลองักฤษ 
รวมทั้งชาวต่างประเทศอ่ืน ๆ อีก เช่น หมอบรัดเลย์ (Bradley) ต่างก็ได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมชม
ปรากฏการณ์สุริยปุราคาในคร้ังน้ีดว้ยเช่นกนั200 ซ่ึงท าให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไดป้ระจกัษถึ์ง
พระปรีชาสามารถของพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวในดา้นดาราศาสตร์จากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี ต่อมาใน
รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  14 เมษายน พ.ศ. 2525 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งก าหนดให้วนัท่ี 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
อีกดว้ย201 
 จากปรากฏการณ์สุ ริยุปราคาในคร้ังน้ี  พระองค์ได้ทรงต าหนิโหรท่ีไม่ใส่ใจ                
ในวิทยาการสมยัใหม่ และไม่ใช้อุปกรณ์สมยัใหม่ในการสังเกตสุริยุปราคา แต่กลบัใชมื้อป้องหน้า
คอยสังเกตการเกิดคราส จนเวลาจับคราสนั้ นผ่านไปหลายนาทีแล้วจึงยอมให้ประโคมว่า                  
จับคราสแล้ว ทั้ งยงัไม่ตรวจตรานาฬิกาให้มีความเท่ียงตรงตามเวลามาตรฐานท่ีพระองค์ทรง
สถาปนาขึ้นอันเป็นเหตุให้ทรงขุ่นเคืองประทัยยิ่งนัก202 และต่อมาพบว่าได้มีการบันทึกไวใ้น
จดหมายเหตุโหรว่า “ณ วนัเสาร์ เดือน 10 ขึ้น 5 ค  ่า พระโหราขุนเทพพยากรณ์ ขุนโลกพยากรณ์       

 
198กรมศิลปากร , ประชุมพงศาวดาร ภาคที่  19  (นครราชสีมา: ม.ป.ท., 2505. พิมพ์เป็น

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพรองอ ามาตย์เอก หลวงบริบูรณ์วีหิพรร (ม้าน นัจจะนันทน์) 
พฤศจิกายน 2505), 10.; พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 7 
ประกาศปีฉลู พ.ศ. 2408 ปีขาล พ.ศ. 2409 ปีเถาะ พ.ศ. 2410 ปีมะโรง พ.ศ. 2411, 167-168. 

199เจา้พระยาทิพากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4, 258. 
200ภูธร ภูมะธน , พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว: จากความสนพระทัยใน

วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นพระมหากษัตริย์นักดาราศาสตร์, 110-111. 
201พันธ์ุทิพย์ ทิมสุกใส , “ผูท้รงเป็นพระอัจฉริยภาพแห่งแผ่นดิน ,” วารสารตะคอง 9, 1 

(สิงหาคม-ธนัวาคม 2558): 15. 
202กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19, 38-39. 
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กบัโหร 3-4 คนเปนโทษ”203 ซ่ึงคาดว่าเป็นเพราะเหตุผลขา้งตน้น้ีเองท่ีท าให้โหรเหล่าน้ีถูกลงโทษ
ตามกฎมนเทียรบาลท่ีระบุว่า “อน่ึง โหราพราหมณทายเคราะห์ทายศึกทายฤกษผิด ลงอาชา
ลูกประค าใหญ่แขวนคอ”204 
 ส าหรับพระปรีชาสามารถทางดา้นโหราศาสตร์ นอกจากจะทรงคิดคน้วิถีการโคจร
ของพระเกตุท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากโหราศาสตร์ชาติอ่ืน ๆ แลว้นั้น พระองค์ยงัไดท้รงวางดวง
ชะตากรุงเทพมหานครเสียใหม่ โดยหลกัเมืองเดิมท่ีไดว้างไวต้ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 เกิดช ารุดเสียหาย
พระองคจึ์งมีพระราชด าริให้สร้างขึ้นใหม่ โดยไดท้ าพิธีถอนเสาหลกัเมืองอนัเก่าออก205 และบรรจุ
ดวงพระชะตาเมืองเสียใหม่ในวนัอาทิตย์ เดือน 1 แรม 9 ค  ่าปีฉลู จุลศักราช 1214 ตรงกับวนัท่ี             
5 ธันวาคม พ.ศ. 2395เวลา 7 ทุ่ม 3 บาท206 บา้งก็ว่าเวลา 2 โมงแลว้ 8 บาท207 บา้งก็ว่าเล่ือนไปเป็น
เวลาเชา้ 3 โมง208 ซ่ึงนกัโหราศาสตร์ไทยมกัเช่ือกนัวา่การแกด้วงพระฤกษก์รุงเทพมหานครในคร้ังน้ี
ก็เพื่อเป็นการแกด้วงเมืองให้พน้เคราะห์ บา้งก็เช่ือว่าเพราะลคันาของพระองค์ซ่ึงสถิตอยู่ราศีกนัย์
เป็นอริแก่ลคันาดวงเมืองเดิม พระองคจึ์งไดท้รงแกเ้คล็ดโดยโปรดเกลา้ฯ ให้ขุดหลกัเมืองเดิมออก           
แลว้บรรจุดวงเมืองเสียใหม่209 
 

 
203กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8 (พระนคร: โรงพิมพไ์ทย, 2460. พิมพแ์จกใน

งานศพ คุณหญิงศรีภูริปรีชา ปีมะเส็ง พ.ศ. 2460), 32. 
204วินยั พงศศ์รีเพียร, กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, 143. 
205ในสมัยรัชกาลท่ี 9 ได้มีการปรับปรุงศาลหลักเมืองใหม่ จึงได้น าเสาหลักเมืองต้นเดิม                

มาประดิษฐานคู่กับเสาหลกัเมืองต้นใหม่ ซ่ึงอาคารศาลหลกัเมืองท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบนันั้นสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2529 ดู  กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแห่งชาติ , จดหมายเหตุการปรับปรุง
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2325-2529, 136-139. 

206เจา้พระยาทิพากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4, 50-51. 
207เวลา 8.48 น. ตามจดหมายพระราชพิธีบรรจุชาตาพระนคร ดู กรมศิลปากร กองจดหมาย

เหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2325-2529, 315-317. 
208ประกาศเทวดา ดู เร่ืองเดียวกนั, 321. 
209เร่ืองเดียวกนั, 44-45. 
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ภาพท่ี 14 เสาหลกัเมืองตน้ปัจจุบนั (ซา้ย) และเสาหลกัเมืองตน้เดิม (ขวา) 
 
 นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวยงัไดท้รงพระราชนิพนธ์ผลงาน
ทางดา้นโหราศาสตร์อีกดว้ยโดยพระองคไ์ดท้รงบนัทึกไวใ้นพระราชหตัถเลขาวา่พระองคมี์ต าราอยู่
เล่มหน่ึงมีช่ือวา่ “ต ารากลบัชะตา” เพื่อใชใ้นการสะเดาะเคราะห์โดยอาศยัวิธีการทางโหราศาสตร์ใน
การค านวณหาฤกษย์ามในการสะเดาะเคราะห์ผอ่นโทษนั้น ความวา่ 
 

 ฉันมีต าราอยู่อย่างหน่ึงว่า ส าหรับแกผู้ท่ี้ถูกโกนฤกษ์ไม่ดี ท่านให้ตกัน ้ าท่ีสะอาดใน
เวลาท่ีเป็นมงคลตั้งปิดไวแ้ลว้ หาดอกไมห้อม 8 อยา่ง มาใส่โถปิดไว ้แลว้ค านวณหาเวลาท่ีมี 
ลกัษณ์ จนัทร์ พระเคราะห์เป็นกาลชะตาดีในวนัหน่ึง ได้เวลานั้นแล้วเปิดน ้ าตั้งกลางแจ้ง   
เอาดอกไม ้8 อย่างใส่อบลงแลว้ จุดธูปเทียนบูชา 8 เล่ม 8 ดอก รอไวจ้นเกือบส้ินเวลาลกัษณ์
ท่ีดีแลว้เปิดไว ้อน่ึง ให้เขียนดวงกาลชะตาท่ีดีนั้น ลงในกระดานชะนวน แลว้ลา้งลงในน ้ า
นั้นให้ทนัเวลาดีก่อนแต่ปิดน ้ านั้นดว้ย แลว้หาฤกษ์ดีอีกเวลาหน่ึง ถึงเวลานั้นให้เขียนดวง
ชะตาเวลาดีล้างลงในน ้ านั้ นอีก แล้วเอาน ้ ารดตัวคนท่ีถูกท าการฤกษ์ไม่ดีผ่อนโทษนั้ น       
ท่านวา่กลบัเป็นดีไป ต าราน้ีเรียกวา่กลบัชะตา ฯ210 

 
210พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 

ภาค 2, 163. 
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 และยังมีต าราด้านโหราศาสตร์อีกฉบับหน่ึง ท่ีนักโหราศาสตร์ไทยเช่ือกันว่า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว ้นั่นก็คือ ต าราเศษพระจอมเกลา้ 
หรือต าราตรีภพ ซ่ึงมกัถูกรวบรวมเอาไวใ้นต าราพรหมชาติอยู่เสมอ ๆ เพราะมีวิธีการใชท่ี้ค่อนขา้ง
ง่าย และกล่าวกนัวา่มีความแม่นย  า ซ่ึงทรงพระราชนิพนธ์เป็นร้อยกรองประกอบไปดว้ยหลกัในการ
ค านวณเพื่อการพยากรณ์ และค าพยากรณ์ตามผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณในตอนตน้ โดยเน้ือความ
ตอนตน้ในส่วนของการค านวณมีดงัน้ี 

 
๏ ตวัเราพระจอมเกลา้ บ ารุงเหล่าราษฎร์ส าราญ 
เล้ียงเสนาขา้ราชการ ใชแ้บบน้ีดีหนกัหนา 
ต าราน้ีช่ือตรีภพ  จงปรารภเร่งศึกษา 
หญิงชายท่ีเกิดมา  ตามชาตาชัว่และดี 
ใหเ้อาเดือนกบัวนั  ประสมกนัเขา้กบัปี 
แมไ้ดเ้ท่าใดมี  จึงประกอบใหค้วรทาย 
ถา้เห็นมากกวา่สิบ  จบลบสิบเสียใหห้าย 
เหลือนั้นควรท านาย  ตามต ารับโบราณมา 
ไม่ตอ้งไปคูณหาร  ใหป่้วยการเสียเวลา 
ดงัน้ีนา  นั้นแน่นกัประจกัษจ์ริง ฯ211 

 
 อีกทั้ งการท่ีทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานบวรราชาภิ เษกสถาปนาสมเด็จฯ               
เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ สมเด็จพระอนุชาธิราช ขึ้ นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี  2              
พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามความในพระราชพงศาวดารระบุว่า          
เพราะสมเด็จพระอนุชาธิราชนั้นทรงพระปรีชารอบรู้ทั้งการการต่างประเทศ ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ 
และเช่ียวชาญด้านการศึกสงคราม212 แต่ทว่านักโหราศาสตร์ไทยส่วนมากกลับกล่าวขานกันว่า                             
เป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเช่ือถือในเร่ืองดวงชะตา ดงัความท่ีกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพทรงไดรั้บฟังมาจากเจา้พระยาภาณุวงศ์ฯ และทรงนิพนธ์ไวใ้นนิทานโบราณคดี
เร่ืองท่ี 19 ดงัน้ี 

 
211เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์ (กรุงเทพฯ: ลูก ส.ธรรมภกัดี, 2521), 642-643. 
212เจา้พระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 4, พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2548), 1538-1539. 
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วนัหน่ึงเม่ือพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัวใกลจ้ะสวรรคต สมเด็จเจา้พระยาฯ 
ไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ซ่ึงทรงผนวชอยู่ ณ วดับวรนิเวศฯ กราบทูล
ให้ทรงทราบว่าจะเชิญเสด็จขึ้นครองราชสมบติั พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
ตรัสว่า ถ้าจะถวายราชสมบัติแก่พระองค์ ขอให้ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าฯ        
ซ่ึงตรัสเรียกว่า “ท่านฟากขา้งโน้น” ด้วย เพราะพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้ฯ พระชาตา   
แรงนัก ตามต าราโหราศาสตร์ว่า ผูมี้ชาตาเช่นนั้นจะตอ้งไดเ้ป็นพระเจา้แผ่นดิน ถา้ทรงรับ
ราชสมบติัแต่พระองคเ์ดียวจะเกิดอปัมงคล ดว้ยไปกดบารมีของสมเด็จพระอนุชา แมถ้วาย
ราชสมบติัดว้ยกนัทั้ง 2 พระองค ์จะไดท้รงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาใหเ้ป็นพระเจา้แผน่ดิน
ดว้ยอีกพระองคห์น่ึง213 

 
 จากข้อมูลข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น
กษตัริยผ์ูมี้พระปรีชาสามารถทางดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เป็นอย่างดี ในดา้นดาราศาสตร์   
ก็ทรงมีความสามารถในการค านวณการโคจรของดวงดาว พระอาทิตย ์พระจนัทร์ และการเกิด       
อุปราคาไดอ้ย่างแม่นย  า อีกทั้งยงัไดท้รงสถาปนาเวลามาตรฐานของประเทศท่ีมีความเท่ียงตรงตาม
หลักดาราศาสตร์อีกด้วย ส่วนทางด้านโหราศาสตร์นั้น ทรงเป็นกษัตริยเ์ก้ือกูลให้โหราศาสตร์         
ในประเทศไทยมีความกา้วหนา้ ซ่ึงพระองคเ์องก็ทรงเช่ียวชาญทั้งโหราศาสตร์ภาคค านวณและภาค
พยากรณ์ในดา้นโหราศาสตร์ภาคค านวณทรงศึกษาจากคมัภีร์โบราณต่าง ๆ เช่น คมัภีร์สารัมภม์อญ 
เพื่อใชใ้นการค านวณปักษ ์และอธิกมาสไดอ้ย่างเท่ียงตรง อีกทั้งพระองค์ก็ยงัทรงมีความเช่ียวชาญ
ในด้านการพยากรณ์เป็นอย่างยิ่ง ดังท่ีได้ทรงพระราชนิพนธ์ต าราตรีภพ, ทรงพยายามแก้ไขดวง
ชะตาบา้นเมืองให้ดีขึ้นดว้ยการวางพระฤกษ์ตั้งเสาหลกัเมืองใหม่และการสถาปนาพระบาทสมเด็จ
พระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี  2 ในรัชสมัยของพระองค์เหตุเพราะ
พระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้ฯ มีดวงชะตาแรง เป็นตน้ 
 3.3 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ประเทศไทย
ไดมี้ความเจริญกา้วหน้าในทุก ๆ ดา้น โดยในรัชสมยัน้ีไดมี้การว่าจา้งชาวต่างชาติเขา้มารับราชการ  
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงชาวต่างชาติท่ีเข้ามารับราชการในกรมทหารเรือได้น านาฬิกาโครโนเมตร 
(chronometer) ท่ีใช้รักษาเวลาได้อย่างเท่ียงตรงมาให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทอดพระเนตร ต่อมาพระองคจึ์งทรงโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให้พระชลยทุธโยธิน (André du Plessis de 

 
213สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, พิมพค์ร้ังท่ี 10 

(พระนคร: เขษมบรรณกิจ, 2503), 485-486. 
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Richelieu) ชาวเดนมาร์กท่ีรับราชการอยู่ในกรมทหารเรือให้ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงาน           
ออบเซอร์เวตตอร่ีหลวง มีหน้าท่ีคอยตรวจสอบนาฬิกา และเป็นผูค้วบคุมก าหนดเวลาให้ทหารเรือ
ยิงปืนเท่ียงท่ีต าหนักแพ (ท่าราชวรดิฐ) เพื่อบอกเวลาเท่ียงตรงเฉพาะในวนัเสาร์ จึงท าให้พนักงาน
นาฬิกาหลวงต าแหน่งพนัทิวาทิตย ์และพนัพินิตจนัทราค่อย ๆ หมดความส าคญัลง 214 และต่อมา   
พระท่ีนั่งภูวดลทศัไนยท่ีสร้างขึ้นในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวก็มีความ
ทรุดโทรมลงจนยากท่ีจะซ่อมแซมจึงไดถู้กร้ือถอนไปในช่วงรัชสมยัน้ี 
 การยิงปืนเท่ียงนั้นเป็นการยิงปืนเพื่อบอกเวลาเท่ียงตรง เกิดขึ้นคร้ังแรกหลงัจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรการยิงปืนสัญญาณของอังกฤษท่ี
สิงคโปร์เพื่อให้ประชาชนและชาวเรือตั้งนาฬิกาให้ตรง พระองค์จึงมีพระราชประสงคใ์ห้มีการยิง
ปืนบอกเวลาท่ีกรุงเทพฯ บ้าง ในคร้ังแรกโปรดเกล้าฯ ให้ทหารเรือยิงปืนเท่ียงท่ีต าหนักแพ            
(ท่าราชวรดิฐ) เฉพาะวนัเสาร์เท่านั้น โดยพระชลยทุธโยธินเป็นเจา้พนกังานออบเซอร์เวตตอร่ีหลวง
เป็นผูค้วบคุมก าหนดเวลาในการยิง ต่อมากรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคมได้จดัตั้งทหารปืนใหญ่ขึ้น    
ในกรมทหารล้อมวงั จึงได้รับหน้าท่ียิงปืนเท่ียง 215 โดยให้ทหารปืนใหญ่ล้อมวงัยิงปืนเท่ียงท่ี         
ป้อมทัศนานิกรซ่ึงตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกของพระบรมมหาราชวงัทั้งน้ีให้ยิงปืนเท่ียงทุก ๆ วนั          
ในเวลาเท่ียงตามเวลามัธยม (มินไตม์) กรุงเทพฯ ท่ีหอออบเซอร์เวตตอร่ีหลวงซ่ึงตั้ งอยู่ละติจูด           
13,45,38,8 เหนือ ลองจิจูด 100,28,45 ตะวนัออกของเมืองกรีนิช เร่ิมตั้งแต่วนัเสาร์ เดือน 5 ขึ้น 12 
ค ่ า ปีชวดนพศก จุลศักราช 1249 (พ.ศ. 2430) เป็นต้นไป 216 ซ่ึงต่อมาก็ได้มีการปรับเปล่ียน
ผู ้รับผิดชอบและสถานท่ีในการยิงปืนเท่ียงอีกหลายคร้ัง จนกระทั่ง พ.ศ. 2477 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 7) ทรงเห็นว่าประชาชนมีไฟฟ้าและวิทยุใชโ้ดยทัว่
กนัแลว้จึงไดย้กเลิกการยิงปืนเท่ียงเสีย โดยมีโรงไฟฟ้าท าหน้าท่ีส่งสัญญาณไฟกระพริบให้เทียบ
นาฬิกาในเวลาสองทุ่มแทน ทั้งยงัมีวิทยบุอกสัญญาณใหเ้ทียบนาฬิกาในเวลาสองทุ่มเช่นเดียวกนั217 
 ในปี พ.ศ. 2432 (จ.ศ. 1250) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดมี้พระบรม
ราชโองการให้ใชว้ิธีนบัวนัและเดือนอย่างใหม่ โดยเปล่ียนจากการใชป้ฏิทินจนัทรคติท่ีค านวณตาม
คัมภีร์สุริยยาตรให้เป็นปฏิทินสุริยคติแบบจูเลียน (Julian calendar) ซ่ึงในสมัยนั้ นเรียกกันว่า              

 
214กรมอุทกศาสตร์, “ประวติัการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย,” เขา้ถึงเม่ือ 17 มกราคม 

2560,  http://www.hydro.navy.mi.th/time/history.pdf. 
215เร่ืองเดียวกนั. 
216“ประกาศยิงปืน,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 5, แผ่นท่ี 1 (วนัองัคาร เดือน 5 ขึ้น 8 ค ่า ปีชวด 

ยงัเป็นนพศก 1249): 9. 
217กรมอุทกศาสตร์, “ประวติัการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย”. 
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“เทวะประติทิน” ตามค าแนะน าของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ           
ดว้ยเหตุผล 3 ประการ คือ  
 1. ให้ถูกตอ้งใกลชิ้ดกับฤดูกาล ซ่ึงปฏิทินแบบเดิมจะมีความคลาดเคล่ือนไปทุกปี 
เพราะตามคมัภีร์สุริยยาตรนั้น 1 ปี มี 365 วนั 6 ชัว่โมง 12 นาที 36 วินาที คร้ันเม่ือค านวณตั้งแต่แรก
ตั้งจุลศักราชมาจนถึงปีน้ี (จ.ศ. 1250) วนัสงกรานต์มาถึงช้ากว่าเวลาสามัญสงกรานต์ถึง 21 วนั         
ท าใหฤ้ดูกาลไม่อยูค่งท่ี  
 2. ให้มีจ านวนวนัในแต่ละปีสม ่าเสมอไม่มากไม่นอ้ยไปกว่ากนั ซ่ึงแบบเดิมหากเป็น
ปีปรกติ 12 เดือนจะมี 354 วนั ปีอธิกวารมี 355 วนั แต่หากปีใดเป็นอธิกมาส 13 เดือนจะมี 384 วนั 
ในแต่ละปีจึงมีจ านวนวนัแตกต่างกนัมากอยา่งไม่สมเหตุสมผล และ  
 3. ให้ประชาชนเขา้ใจไดง้่าย ซ่ึงแบบเดิมนั้นแต่ละปีมีจ านวนวนัไม่เท่ากนัท าให้เกิด
ความสับสนได้ง่ายหากแต่ปฏิทินท่ีจะก าหนดให้ใช้ใหม่น้ี ปีปรกติมี 365 วนั ส่วนปีอธิกสุรทิน         
มี 366 วนั หน่ึงปีมี 12 เดือน  
 ส าหรับช่ือเดือนก็ไดเ้ร่ิมก าหนดให้ใชอ้ย่างเช่นท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัน้ี218 แต่ทว่าเดือน
แรกของปีเร่ิมตน้ท่ีเดือนเมษายนโดยปฏิทินแบบใหม่น้ีเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัจนัทร์ เดือน 5 ขึ้น 1 ค ่า ปีฉลู
ยงัเป็นสัมฤทธิศกจุลศักราช 1250 ซ่ึงตรงกับวนัท่ี 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 108 เป็นต้นไป       
ส่วนการนับวนัเดือนทางจนัทรคตินั้นก็มิไดท้รงยกเลิก ในการก าหนดพระราชพิธีประจ าเดือนก็
ยงัคงให้ใช้ปฏิทินจนัทรคติตามเดิมได้219 และยงัทรงก าหนดให้ใช้รัตนโกสินทร์ศกแทนจุลศกัราช 
อีกทั้งยงัทรงระบุวิธีการค านวณวา่ปีใดเป็นปีปรกติหรือปีอธิกสุรทินไวอี้กดว้ย ความวา่ 

 
ข้อ 4 ถ้าจะใคร่รู้ว่าปีใดเปนปีอธิกสุร์ทิน ให้ตั้ งรัตนโกสินทร์ศกลงเอา 182 บวก        

เอา 4 หารขาดปีใดปีนั้นเปนปีอธิกสุร์ทิน เวน้ไวแ้ต่บวกแลว้เลขครบ 100 ก็ดี 200 ก็ดี 300      
ก็ดี อย่าให้เปนอธิกสุร์ทินในปีนั้ น ต่อเม่ือครบ 400 จ่ึงคงเปนไปตามท่ีว่ามาทุก 400 ปี     
เสมอไป220 

 
218สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการทรงเป็นผูต้ ั้งช่ือเดือนอย่างท่ีใช้

กนัในปัจจุบนัน้ี ซ่ึงเป็นการน าช่ือราศีมาสมาสกบัค าว่า “อายน” หรือ “อาคม” ตามแต่ว่าเดือนนั้นจะมี 30 
หรือ 31 วนั ดู สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ, “ประวติัสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา
เทวะวงศว์โรปการ,” เขา้ถึงเม่ือ 10 กุมภาพนัธ์ 2560,  http://www.mfa.go.th/dvifa/th/organize. 

219“ประกาศให้ใช้วนัอย่างใหม่,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 5, แผ่นท่ี 52 (วนัอาทิตย ์เดือน 4 
แรม 15 ค ่า ปีชวดสัมฤทธิศก 1250): 451-456. 

220เร่ืองเดียวกนั, 456. 
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 จากประกาศให้ใช้วนัอย่างใหม่ แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่ัวก็ทรงมีความรู้ความเขา้ใจในการค านวณตามคมัภีร์สุริยยาตรและวิชาดาราศาสตร์สมยัใหม่ 
จึงท าให้พระองคท์รงเห็นจุดดอ้ยของปฏิทินแบบจนัทรคติท่ีค านวณตามหลกัคมัภีร์สุริยยาตร และ
ทรงเลือกท่ีจะหันมาใช้ปฏิทินสุริยคติแบบจูเลียนซ่ึงมีความเป็นสากลตามแบบอารยประเทศท่ีมี
ความเท่ียงตรงมากกวา่ปฏิทินรูปแบบเดิม 
 ในรัชสมยัน้ีถือว่าเป็นการเร่ิมตน้ของการใชน้าฬิกาสมยัใหม่ท่ีสามารถบอกเวลาได้
เท่ียงตรงและสะดวกกว่าการคอยเฝ้ามองการโคจรของพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ของพนัทิวาทิตย ์
และพนัพินิตจนัทรา อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัยงัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหมี้การยิง
ปืนเท่ียงเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปและชาวเรือไดป้รับนาฬิกาใหต้รงกบัเวลามาตรฐานของประเทศใน
สมยันั้นซ่ึงยึดตามหอออบเซอร์เวตตอร่ี แมว้่าพระองค์จะไม่ไดท้รงมีความปรีชาสามารถในด้าน
โหราศาสตร์แต่จากการท่ีทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ยิงปืนเท่ียง ท าให้ประชาชนทัว่ไปสามารถรู้เวลาได้
อย่างเท่ียงตรงมากขึ้นซ่ึงโหราศาสตร์ภาคค านวณมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้เวลาท่ีเท่ียงตรง
ในการค านวณวิถีการโคจรของพระเคราะห์ ฤกษย์าม เป็นตน้ จึงกล่าวไดว้า่การยงิปืนเท่ียงบอกเวลา
นั้นก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการโหราศาสตร์เช่นกนั อีกทั้งการท่ีทรงเปล่ียนวิธีการนับวนัเดือน
แบบใหม่โดยใชร้ะบบสุริยคติแบบจูเลียนแทนนั้นก็แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางดา้นดาราศาสตร์ 
และโหราศาสตร์ภาคค านวณ และเล็งเห็นจุดดอ้ยของการใช้ปฏิทินแบบเดิมท่ีอิงคมัภีร์สุริยยาตร     
จึงไดเ้ปล่ียนไปใชป้ฏิทินสุริยคติแบบจูเลียนซ่ึงท าใหร้ะบบปฏิทินมีความคงท่ีมากขึ้น 
 3.4 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 
 ในรัชสมยัน้ีองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ยงัคงสืบทอดมายงัหน่วยงานท่ีตอ้งอาศยั
ความรู้เก่ียวกบัดาราศาสตร์ ซ่ึงก็คือ กองทพัเรือ โดยเฉพาะกรมอุทกศาสตร์ ซ่ึงในกองอุปกรณ์การ
เดินเรือจะมีแผนกดาราศาสตร์ ซ่ึงมีภาระงานหลกัก็คือการรักษาเวลามาตรฐาน โดยใชเ้คร่ืองมือทาง
ดาราศาสตร์ เช่น กลอ้งโทรทรรศน์เมริเดียนในการวดัค่าเวลา ก่อนท่ีจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     
มาใช้เป็นหลกัในการรักษาเวลา อีกทั้ง นาวาตรี หลวงประดิยติันาวายุทธ (ศรี กมลนาวิน) ยงัได ้ 
เรียบเรียงต าราเดินเรือดาราศาสตร์ขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2446 ส าหรับใช้สอนในโรงเรียนนายทหารเรือ        
ซ่ึงปัจจุบนัก็ยงัคงใชต้ าราเล่มน้ีสอนในโรงเรียนนายเรืออยู่221 
 ทั้งน้ีจากการร่วมประชุมนานาชาติว่าดว้ยอุทกศาสตร์ท่ีลอนดอน พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเห็นว่าควรก าหนดเวลาของประเทศไทย (สยามในเวลานั้น) ซ่ึงมีอาณา
เขตจากตะวนัออกไปตะวนัตกเพียง 8 องศา (คิดเป็นเวลา 32 นาที) ให้ใช้อตัราเวลาอย่างเดียวกัน    

 
221วิษณุ เอ้ือชูเกียรติ, จดหมายเหตุดาราศาสตร์สยามประเทศ รัชกาลที่  5 ถึงรัชกาลที่  8 

(เชียงใหม่: สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2557), 77-79. 
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จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศในพระราชกฤษฎีกาให้ใช้อัตราเวลา             
โดยก าหนดวา่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2463 ทัว่ราชอาณาจกัรสยามจะมีอตัราเวลาเป็น 7 ชัว่โมง
ก่อนเวลากรีนิชในประเทศองักฤษ222 
 นอกจากน้ี  พระองค์ย ังมีพระบรมราชโองการให้ใช้ปฏิทินแบบเกรโกเรียน
(Gregorian calendar) โดยทรงระบุว่าปฏิทินจูเลียนท่ีใช้มาในรัชกาลก่อนนั้นยาวกว่าก าหนดเวลา
สามัญสงกรานต์อยู่ประมาณปีละ 11 นาที หากเป็นเช่นน้ีอีก 131 ปีเศษก็จะเคล่ือนจากก าหนด
ฤดูกาลไป 1 วนั จึงทรงเห็นว่าตอ้งก าหนดอธิกสุรทินเสียใหม่ โดยปฏิทินอย่างเก่า 1 ปีมี 365 วนั    
กบัอีก 6 ชัว่โมง และจะมีอธิกสุรทินทุก 4 ปี โดยปีใดเอาเลข 4 หารคริสตศกัราชไดล้งตวัก็จะเป็น    
ปีอธิกสุรทิน ยกเว้นปีคริสตศักราชท่ีครบ 100, 200 และ 300 แม้ว่าจะหาร 4 ได้ลงตัวก็ตาม           
ส่วนปฏิทินแบบเกรโกเลียนท่ีจะใชใ้หม่น้ี 1 ปีมี 365 วนั 5 ชัว่โมง 49 นาที 12 วินาที (มีปีอธิกสุรทิน
ทุก 4 ปี โดยปีใดท่ีน า 4 หารคริสตศกัราชไดล้งตวัจะเป็นปีอธิกสุรทินโดยไม่มีขอ้ยกเวน้) ซ่ึงแมจ้ะ
ยงัเกินจ านวนเวลาสามญัสงกรานตอ์ยู่ประมาณปีละ 23 วินาที แต่เม่ือล่วงเลยไป 3,320 ปีเศษจึงจะ
เคล่ือนจากก าหนดฤดูกาลไป 1 วนั ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ียาวนานเกินกวา่ท่ีจะแกไ้ขในปัจจุบนัอนัเป็น
ท่ียอมรับได้ ซ่ึงประเทศทางยุโรปก็ได้ทยอยประกาศใช้ปฏิทินแบบเกรโกเลียนตั้งแต่ ค.ศ. 1582      
(พ.ศ. 2125) เวน้แต่ประเทศรัสเซีย (ในสมยันั้น) จึงเห็นควรให้ใชต้ามอารยประเทศ อีกทั้งยงัทรงให้
ใชปี้พุทธศกัราชแทนรัตนโกสินทร์ศกอีกดว้ย เน่ืองจากเห็นว่าเป็นการยากท่ีจะนบัอดีตท่ีมีมาก่อน       
กรุงรัตนโกสินทร์ซ่ึงปฏิทินใหม่น้ีไดป้ระกาศให้ใช้ตั้งแต่วนัพฤหัสบดี เดือน 4 แรม 12 ค  ่า ปีชวด
สัมฤทธิศกจุลศกัราช 1250 ตรงกบัวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ รัตนโกสินทร์ศก 131 พุทธศกัราช 2455223 
 ส าหรับด้านโหราศาสตร์นั้น แม้ในรัชสมยัน้ีจะไม่มีความโดดเด่นเท่าไรนัก แต่ก็
ปรากฏหลกัฐานว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงให้ความส าคญักบัองค์ความรู้ดา้น
โหราศาสตร์เช่นกันดังท่ีพระองค์ไดท้รงทวงถามต าราโหราศาสตร์เล่ม 3 จากหลวงวิศาลดรุณกร
ตามความท่ีหลวงวิศาลดรุณกรไดบ้นัทึกเอาไวว้า่ 
 

 ขา้พเจา้จึงไดเ้รียนดูดาวฤกษ ์ดาวนพเคราะห์ และการโคจรของดาวนพเคราะห์พร้อม
ทั้งต านานดาว แลว้จึงไดเ้รียบเรียงต านานดาวฤกษเ์ป็นต าราโหราศาสตร์เล่ม 1 ต านานดาว
นพเคราะห์เป็นต าราโหราศาสตร์เล่ม 2 และไดเ้รียบเรียงและพิมพแ์ลว้เสร็จใน พ.ศ. 2466 
ทั้งสองเล่ม ต าราทั้งสองเล่มนั้นได้ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

 
222เร่ืองเดียวกนั, 84. 
223“ประกาศวิธีนบั วนั เดือน ปี,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 29, ตอนท่ี ก (21 กุมภาพนัธ์ 2455): 

264-269. 
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เกล้าเจ้าอยู่หัว และในปลาย พ.ศ. 2467 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการใน          
กรมมหาดเล็กมาถามวา่ ต าราโหราศาสตร์เล่ม 3 จะเรียบเรียงแลว้ไดเ้ม่ือใด เวลานั้นขา้พเจา้
ยงัมิได้ก าหนดเวลาให้ทรงทราบ ด้วยยงัรอคน้หาต านานอยู่ และทั้ งพระเทวโลกก็มาถึง     
แก่กรรมเสีย เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2467 รู้สึกว่าขาดก าลังผู ้ช่วยอย่างส าคัญ และ         
การคน้หาต านานไม่ไดส้มปรารถนา จึงคิดว่าเรียบเรียงภาคค านวณสนองพระเดชพระคุณ
ไปก่อน ภาคบรรยายเอาไวเ้รียบเรียงภายหลงั เม่ือคน้หาต านานไดจ้ากหนังสือต่าง ๆ จึงได้
เร่ิมเรียบเรียงภาคค านวณ ต่อมาไดถึ้งท าสัมผุสพระองัคาร ก็ไดท้ราบว่าเสด็จสวรรคตเม่ือ
วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 จึงไดง้ดการเรียบเรียงไวแ้ต่เพียงนั้น224 

 
 อีกทั้ง การพระราชด าริท่ีจะให้เปล่ียนมาใช้ปีพุทธศกัราชแทนปีรัตนโกสินทร์นั้น 
พระองค์ก็ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สอบค านวณดูดวงพระชะตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทั้งวนั
ประสูติ วนัตรัสรู้ และวนัปรินิพพานเสียก่อน และทรงเห็นควรว่าการเร่ิมตน้ปีพุทธศกัราชในเดือน
เมษายนนั้นถูกตอ้งแลว้ตามการค านวณของโหร ดงัขอ้ความในประกาศวา่ 
 

 แลได้โปรดเกล้าฯ ให้ค านวณสอบสวนดูดวงพระชาตาของสมเด็จพระสัมมา    
สัมพุทธเจา้ ซ่ึงสมเด็จพระบรมอยักาธิราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดโ้ปรด
เกล้าฯ ให้โหรค านวนไวส้ าหรับใช้จารึกแผ่นศิลาบรรจุพระเจดีย ์มีฉบับอยู่ในหอพระ
สุราลยัพิมานในพระบรมมหาราชวงั แลท่ีกรมราชบณัฑิตนั้นก็ไดค้วามว่า ไดก้ระท าไวต้าม
เกณฑ์เลข ซ่ึงเปนหลกัในคัมภีร์สุริยาตร์ แลใช้ศักราชซ่ึงพระเจ้าอญัชน พระอัยกาของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตั้งไวเ้ม่ือศกัราชกลิยคุได ้2411 ฤๅก่อนพระพุทธศกัราช 147 ปี          
วนัประสูตร์ วนัตรัสรู้ แลวนัปรินิพพาน ทั้ งสามดวงพระชาตาน้ีตกอยู่ในเดือนเมษายน    
ตามปฏิทินทั้งอย่างเก่าแลอย่างใหม่นั้นทั้งส้ิน แปลกกันแต่เพียงวนัท่ีมีก าหนดต่าง ๆ กัน
เท่านั้ น ควรนับว่าเปนกาลก าหนดอันสมควรท่ีจะถือว่า พระพุทธศักราช ซ่ึงตั้ งต้นแต่            
ปีปรินิพพานนั้น ตั้งตน้ปีในเดือนเมษายนไดถู้กตอ้งดีแลว้225 

 
 อน่ึง ประเทศไทยได้ใช้ว ันขึ้ นปีใหม่เป็นวันท่ี  1 เมษายน มาตั้ งแต่ พ.ศ. 2432            
(ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว) จนกระทัง่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลท่ี 8) ในช่วงท่ีปกครองโดยคณะรัฐบาลของจอมพล          

 
224หลวงวิศาลดรุณกร, คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: อินเตอร์ 

พร้ินท,์ 2540), 2. 
225“ประกาศวิธีนบั วนั เดือน ปี,”  267-268. 
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ป. พิบูลสงคราม ได้มีการพิจารณาเปล่ียนวนัขึ้นปีใหม่ประกาศเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2483      
ให้ เปล่ียนวันขึ้ นปีใหม่ เป็นวันท่ี  1 มกราคม 226 ซ่ึงส่งผลให้ปี  พ.ศ. 2483 มี เพียง 9 เดือน คือ             
เดือนเมษายน-ธนัวาคม ส่วนวนัท่ี 1 มกราคม นั้นก็จะขึ้นศกัราชใหม่เป็น พ.ศ. 2484 
 ทั้งน้ีเห็นไดว้า่ แมพ้ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัจะไม่มีพระปรีชาสามารถ
ทางดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวก็ตาม แต่ก็ยงัทรง
ใหค้วามส าคญักบัศาสตร์ทั้งสองน้ีอยู่บา้งในดา้นดาราศาสตร์ก็ทรงน ามาใชใ้นกองทพัเรือ ทั้งยงัทรง
ประกาศให้ใช้เวลามาตรฐานโดยอา้งอิงเวลากรีนิชตามหลกัสากลอีกด้วย และทรงเปล่ียนมาใช้
ปฏิทินแบบเกรโกเรียนท่ีมีความคงท่ีมากกว่าแบบเดิมท่ีใช้ในรัชกาลก่อน ส่วนดา้นโหราศาสตร์
พระองคก์็ยงัทรงให้โหรผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญเรียบเรียงต าราโหราศาสตร์ทูลเกลา้ฯ ถวาย ท าให้
ต าราโหราศาสตร์ท่ีส าคัญยงัคงปรากฏสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ งเม่ือจะทรงเปล่ียนมาใช้
พุทธศักราชก็ยงัทรงให้โหรค านวณดวงชะตาของพระพุทธเจ้าเสียก่อนจึงได้ก าหนดให้ใช ้                
ปีพุทธศกัราชท่ีเร่ิมตน้ศกัราชในเดือนเมษายนตามท่ีโหรค านวณดวงพระชะตาได ้
 3.5 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระ
อจัฉริยภาพทางดา้นดาราศาสตร์เป็นอย่างมากซ่ึงเป็นไปไดว้่าทรงได้รับการปลูกฝังมาจากสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นทรงมีความสน
พระทัยด้านดาราศาสตร์มานาน จนกระทั่งทรงสามารถวาดภาพกลุ่มดาวลงบนถ้วยชาม  
จานกระเบ้ืองได ้โดยจะทรงวาดรูปดอกไมแ้ทนกลุ่มดาว และใชจ้ านวนกลีบและสีของดอกไมแ้ทน
ความสว่างของดวงดาว (ศัพท์ทางดาราศาสตร์เรียกว่าแมกนิจูด (magnitude) หรือโชติมาตร)227 
แมแ้ต่พระต าหนักดอยตุงพระองค์ท่านก็ยงัทรงโปรดให้ตกแต่งเพดานห้องโถงใหญ่ด้วยภาพไม้
แกะสลกัรูประบบสุริยะกลุ่มดาวจกัรราศี 12 กลุ่ม และกลุ่มดาวส าคญัอีก 12 กลุ่ม ซ่ึงบรรจุหลอดไฟ
ส่องสว่างแทนโคมระยา้228 นอกจากน้ีพระองค์ยงัทรงส่งเสริมการศึกษาด้านดาราศาสตร์ให้แก่
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในสมยัท่ียงัทรงพระเยาว ์เม่ือทรง
ศึกษาวิชาดาราศาสตร์เป็นคร้ังแรกท่ีโรงเรียนในเมืองโลซาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 
226“ประกาศให้ใช้วนัท่ี 1 มกราคม เป็นวนัขึ้นปีใหม่,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 58, ตอนท่ี ก 

(24 ธนัวาคม 2483): 31-33. 
227บุญรักษา สุนทรธรรม และ ไพรัช ธัชยพงษ์, รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ: ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย (เชียงใหม่: สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 
2555), 18-20. 

228เร่ืองเดียวกนั, 29-31. 
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ก็ไดท้รงซ้ือหนงัสือ “Le Ciel (ทอ้งฟ้า)” ประทานให้ทรงใชใ้นการศึกษา โดยหนงัสือเล่มน้ีมีแผนท่ี
ดาวและพระจนัทร์ประกอบอยู่ด้วย จึงท าให้พระองค์ทรงมีความรอบรู้ในวิชาดาราศาสตร์เป็น 
อยา่งดี229 
 ทั้งน้ีพระอจัฉริยภาพทางดา้นดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย-
เดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ประจักษ์แก่สาธารณชนเม่ือคร้ังท่ีพระองค์ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้
ทีมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าเฝ้าฯ ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  
ณ พระต าหนกัเป่ียมสุข วงัไกลกงัวลเพื่อถวายความกา้วหนา้โครงการออกแบบและสร้างกลอ้งดูดาว 
ROTAR (โรตาร์) 1 และ 2 ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการตามแนวทางพระราชปรารภ อนัมีจุดเร่ิมตน้จาก
โครงงานของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
พระองคก์็ไดท้รงแสดงพระอจัฉริยภาพทางดา้นดาราศาสตร์ให้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่ทีมงาน ดงัน้ี 
 

เม่ือทอดพระเนตรโมเดลแล้ว ทรงมีพระราชปรารภทันทีว่า “กล้องจะหัวคะม า”     
ทรงรับสั่งว่าพระองค์เคยท าแบบน้ีแลว้ท่ีดาดฟ้าพระต าหนักเป่ียมสุข โดยใช้ขาตั้งกลอ้ง 3 
ขาธรรมดา ยกขาหน่ึงขึ้นโดยใช้ก้อนอิฐรองให้ได้มุมประมาณเท่ากับละติจูดของอ าเภอ    
หวัหิน ทรงเคยถ่ายรูปดาวเสาร์ดว้ยกลอ้งฟิลม์และเลนส์ระยะไกลธรรมดา แต่กว่าจะถ่ายได้
ทรงปวดหลงัมาก เพราะกลอ้งหวัจะคะม าตลอด รับสั่งวา่ต าแหน่งประเทศไทยอยู่ละติจูดต ่า
เพียงสิบกว่าองศา ใช้ฐานกลอ้งแบบอีเควทอเรียลไม่ไดต้อ้งใช้แบบบริติช ซ่ึงเมืองไทยยงั  
ไม่เคยมี ใหที้มงานออกแบบมาถวาย 
 ซ่ึงในระหว่างท่ีถวายงานอยู่ 45 นาที ทีมงานสงสัยวา่พระมหากษตัริยไ์ทยทรงรู้เร่ือง
การออกแบบกล้องดูดาวได้อย่างไร แต่ไม่มีใครกลา้ถาม พระองค์คงจะทรงรู้ว่าทีมงานมี
ความสงสัยอยู่ จึงรับสั่งว่า “ตอนเป็นเด็กฉันอยากเป็นนักดาราศาสตร์ แต่ต่อมาจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนอาชีพ”230 

 
 จากพระด ารัสในคร้ังนั้น เห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีความรอบรู้ในด้านดาราศาสตร์ 
และทรงมีพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์กลอ้งดูดาวท่ีพระต าหนักเป่ียมสุขด้วยพระองค์เอง    
ทั้งยงัทรงปรารถนาท่ีจะเป็นนักดาราศาสตร์เม่ือยงัทรงพระเยาว์ ซ่ึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังยงัด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ

 
229เร่ืองเดียวกนั, 18. 
230“‘ตอนเป็นเด็กฉันอยากเป็นนักดาราศาสตร์’ จากพระราชปณิธานสู่ กลอ้งดูดาว ROTAR 

1-2 พระอจัฉริยภาพดา้นวิศวกรรมและดาราศาสตร์,” สยามรัฐ, (2 พฤศจิกายน 2559), 13. 
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเคยเล่าไวว้่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 9) เคยทรงรับสั่งว่า หากท่านไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ท่านทรงมีความปรารถนาจะเป็น 
นักดาราศาสตร์ และอยากมีหอดูดาวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่”231 ยิ่งเป็นการตอกย  ้าว่าพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีความสนพระราชหฤทยัในดาราศาสตร์เป็น
อยา่งมากจนกระทัง่ไดเ้คยตั้งพระราชหฤทยัไวว้า่ในอนาคตจะทรงเป็นนกัดาราศาสตร์ 
 นอกจากน้ี ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย-
เดชมหาราช บรมนาถบพิตรก็ได้ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านโหราศาสตร์ ภูมิศาสตร์  
อุทกศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ไวใ้นภาพประกอบเน้ือเร่ืองตอนท่ีพระมหาชนกก าลงัล่องเรือเดินทางไป
คา้ขายท่ีสุวรรณภูมิ จ านวน 4 ภาพ ซ่ึงเป็นแผนท่ีฝีพระหัตถ์ท่ีทรงเขียนขึ้นดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
รุ่นเก่า โดยแต่ละภาพจะมีดวงชะตาก ากบัอยู่บนมุมบนดา้นขวาแสดงต าแหน่งของพระเคราะห์ใน
จกัรราศีของวนันั้น ๆ ประกอบดว้ยพระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, 
พระศุกร์, พระเสาร์, พระราหู,พระเกตุ, ดาวมฤตยู, ดาวเนปจูน และดาวพลูโต เหนือภาพดวงชะตา
จะมีวนัท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน ใต้ภาพดวงชะตาจะเป็นการพยากรณ์หรือบอกเหตุการณ์ของ  
วนันั้น ๆ บริเวณกลางภาพดา้นบนจะมีรูปนางมณีเมขลาเหาะอยู่บนนภากาศ และท่ีมุมบนดา้นซ้าย
ป รากฏข้อคว าม  “Manimekhala Meteorological Service Mount Sumeru Videha”  แป ลได้ ว่ า 
“ส านกังานบริการอุตุนิยมวิทยามณีเมขลา เขาพระสุเมรุ แควน้วิเทหะ” ในส่วนรายละเอียดของภาพ
จะแสดงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณท่ีกล่าวถึงในพระราชนิพนธ์เล่มน้ี ทั้งยงัแสดงขอ้มูล
ทางอุตุนิยมวิทยาเก่ียวกบัทิศทางลม ก าหนดวนัเดินทะเล และจุดท่ีเรืออบัปางตามท่ีปรากฏในเน้ือ
เร่ือง ซ่ึงทรงคาดคะเนโดยอาศยัขอ้มูลทางโหราศาสตร์232 โดยภาพทั้ง 4 มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั 
ดงัน้ี 
 ภาพแรก Mani Mekhala 20 April พยากรณ์ส าหรับออกเดินทาง จากเมืองจัมปา          
ในวนัท่ี 20 เมษายน ไปสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ หากพระมหาชนกเสด็จออกเดินทางในวนัน้ีก็จะ
ถึงสุวรรณภูมิอยา่งปลอดภยั 
 ภาพท่ีสอง Mani Mekhala 24 April วนัท่ี 24 เมษายน พยากรณ์ว่าจะบรรลุท่ีหมาย  
อนัเลิศอยา่งไม่คาดฝัน แมจ้ะล่าชา้ไปบา้ง และตอ้งฝ่าอนัตรายนานปัการ ซ่ึงเป็นวนัท่ีพระมหาชนก

 
231บุญรักษา สุนทรธรรม และไพรัช ธัชยพงษ์, รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ: ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย, 18. 
232พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช , พระมหาชนก , พิมพ์คร้ังท่ี  7 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง), 153. 
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เสด็จออกเดินทางไปสุวรรณภูมิ จึงตอ้งเผชิญอนัตรายหลงัจากเสด็จออกเดินทางได ้7 วนั โดยได้
เผชิญกบัพายหุมุนเขตร้อน ดงัภาพท่ีสาม 
 ภาพท่ีสาม Mani Mekhala 2 May วนัท่ี 2 พฤษภาคม เกิดพายุหมุนเขตร้อน (tropical 

cyclone) เป็นวนัท่ีเรืออบัปางเพราะประสบกบัพายุ 
 

 
 
ภาพท่ี 15 ภาพประกอบหนงัสือเร่ืองพระมหาชนก วนัท่ี 9 พฤษภาคม วนัน้ีวนัอุโบสถ 
ท่ีมา: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระมหาชนก, 57. 
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 ภาพท่ีส่ี Mani Mekhala 9 May วนัท่ี 9 พฤษภาคม วนัน้ีวนัอุโบสถ หลังจากท่ีเรือ
อบัปางลงและพระมหาชนกทรงว่ายน ้ าขา้มมหาสมุทรอยู่ 7 วนัก็สังเกตไดว้่าวนัน้ีเป็นวนัอุโบสถ   
จึงได้บ้วนพระโอษฐ์ด้วยน ้ าเค็ม และสมาทานอุโบสถศีล อีกทั้งยงัเป็นวนัท่ีนางมณีเมขลาเขา้มา
ช่วยเหลือพระมหาชนก (ดงัภาพท่ี 15) 
 ภาพฝีพระหัตถท์ั้ง 4 น้ีจึงเป็นส่ิงยนืยนัถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรท่ีทรงประสานความรู้ในวิชาโหราศาสตร์แบบโบราณ
เข้ากับความรู้ท่ี เป็นวิทยาการสมัยใหม่ ท่ี เป็นวิทยาศาสตร์ คือ การท าแผนท่ี  อุทกศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา และยงัทรงใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นเทคโนโลยชีั้นสูงในการน าเสนอภาพ233 
 ทั้งน้ีสุชาติ เผือกสกนธ์ ก็ไดท้ าการศึกษาดวงชะตาตามท่ีพระบาทสมเด็จพระมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงวาดประกอบในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก 
โดยเฉพาะดวงชะตาของวนัท่ี 2 พฤษภาคม อนัเป็นวนัท่ีเรืออบัปางลงเน่ืองจากลมพายุ โดยอาศยั
ศาสตร์ท่ีเรียกว่า Mundane astrology หรือโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง ซ่ึงดวงชะตาในวนัน้ีพระ
อาทิตยพ์ระพุธ และพระเกตุสถิตอยู่ราศีเมษ, พระศุกร์สถิตอยูร่าศีพฤษภ, พระพฤหัสบดีสถิตอยู่ราศี
ตุล, พระราหู และดาวพลูโตสถิตอยู่ราศีพิจิก, ดาวเนปจูนสถิตอยู่ราศีธนู, พระจนัทร์ และดาวมฤตยู
สถิตอยู่ราศีมกร, พระเสาร์สถิตอยู่ราศีกุมภ์ ส่วนพระอังคารสถิตอยู่ราศีมีน (ดังภาพท่ี 16) เม่ือ
พิจารณาดวงชะตาน้ีตามหลักวิชาโหราศาสตร์ก็จะพบว่ามีเกณฑ์ท่ีจะเกิดพายุรุนแรงขึ้ นอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้234 
 อน่ึง จากพระปรีชาสามารถในการค านวณวนัและเดือนท่ีพระมหาชนกประสบเหตุ
เรืออบัปางมีความแม่นย  าหรือไม่นั้น ก็ไดมี้เร่ืองเล่าจากเหล่าศิลปินท่ีได้เขา้เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะท่ีพระองคเ์สด็จพระราชด าเนินประกอบพิธี
ชยัมงัคลาภิเษกเหรียญพระมหาชนกท่ีวดับวรนิเวศวิหาร (วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2539)235 ซ่ึงเป็น
วนัอุโบสถว่า ในวันนั้ นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ไดพ้ระราชทานภาพแผนท่ีทางอากาศใหเ้หล่าศิลปินไดรั้บชมพร้อมทั้งมีพระราชด ารัสวา่เป็นแผนท่ี
แสดงพายุใหญ่ท่ีอ่าวเมาะตะมะเม่ือ 7 วนัท่ีผา่นมา ดงันั้น เหตุการณ์ท่ีพระมหาชนกตอ้งประสบเหตุ

 
233ร่ืนฤทัย สัจจพนัธ์ุ, “พระมหาชนก: ค าสอนจาก “พ่อ”,” วารสารภาษาและหนังสือ 38 

(2550): 41. 
234สุชาติ เผือกสกนธ์, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกบัวิชาการโหราศาสตร์,” เขา้ถึงเม่ือ  

5 มกราคม 2560,  http://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=91226&Ntype=6. 
235พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, กระแสพระราชดำรัสเก่ียวกับพระราช

นิพนธ์ “พระมหาชนก” (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2540), 11. 
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เรืออบัปางเพราะลมพายุก่อนวนัอุโบสถ 7 วนั จึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีวงจรความ
แน่นอนในระดบัหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถยืนยนัถึงพระปรีชาสามารถของพระองคใ์นการค านวณ
วนั และเดือนท่ีพระมหาชนกประสบเหตุเรืออบัปางไดว้า่มีความแม่นย  า236 อีกทั้งยงัมีความน่าเช่ือถือ
ตามหลกัวิทยาศาสตร์อีกดว้ย 
 

 
 
ภาพท่ี 16 ดวงชะตาในวนัท่ีพระมหาชนกประสบเหตุเรืออบัปาง 
ท่ีมา: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระมหาชนก, 56. 
 
 กล่าวไดว้่า พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมี
ความสนพระราชหฤทัยดาราศาสตร์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ อีกทั้ งยงัทรงได้รับการส่งเสริมจาก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงท าให้พระองค์ทรงมีอจัฉริยภาพทางด้านดาราศาสตร์  
จนทรงสามารถประดิษฐ์กลอ้งดูดาวไดโ้ดยพระองค์เอง ทั้งยงัทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาดารา
ศาสตร์อย่างกวา้งขวาง อีกทั้ งยงัทรงมีพระปรีชาญาณในด้านโหราศาสตร์ทั้ งภาคค านวณและ 
ภาคพยากรณ์ ดงัปรากฏในภาพประกอบพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก ท่ีทรงวาดขึ้นโดยอาศยั

 
236ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ, “พระมหาชนก: ค าสอนจาก “พ่อ”,” 41. 
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หลกัวิชาดา้นโหราศาสตร์ ผสมผสานกบัวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ จนเป็นท่ีประจกัษ์แก่ประชาชน
ถึงพระปรีชาสามารถในดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ของพระองค์ 
 โหราศาสตร์นับว่ามีความส าคัญต่อชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในราชส านัก           
ซ่ึงราชส านักในทุกสมัยจ าเป็นต้องมีกรมโหรหลวง ข้าราชการในกรมน้ีก็จะเป็นโหรหลวงท่ีมี
ความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ทั้งภาคค านวณ ภาคพยากรณ์ และภาคพิธีกรรม คอยท าหน้าท่ีค  านวณ
ปฏิทินประจ าปี ค  านวณฤกษย์าม และถวายค าพยากรณ์ส่วนพระองคแ์ละค าพยากรณ์ชะตาบา้นเมือง
โดยอธิบดีกรมโหรหลวงจะได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นพระยาโหราธิบดี ซ่ึงในสมัย
รัตนโกสินทร์ไดมี้การแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งน้ีทั้งส้ิน 6 ท่าน ไดแ้ก่ พระยาโหราธิบดี (อ่ิม), พระยา
โหราธิบดี (ค า), พระยาโหราธิบดี (บัว), พระยาโหราธิบดี (เถ่ือน), พระยาโหราธิบดี (ชุ่ม) และ      
พระยาโหราธิบดี (แหยม) จนกระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากวิทยาการ
สมยัใหม่มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจึงไดท้รงยุบกรมโหรหลวงให้เป็นเพียง
กองหน่ึงในส านักพระราชวงัแทน237 ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมีสถานะเป็นเพียงงานโหรพราหมณ์ อยู่ในฝ่าย  
พิธีการ กองพระราชพิธี ส านกัพระราชวงั238 

แต่เดิมโหราศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ท่ีจ ากดัอยู่เฉพาะพระมหากษตัริย ์และพราหมณ์ใน
ราชส านกัเท่านั้น เป็นการยากยิ่งท่ีประชาชนทัว่ไปจะมีความรู้ในดา้นน้ี จนกระทัง่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เปิดหอพระสมุดขึ้นซ่ึงต่อมาทรงเปิดให้
เป็นหอสมุดส าหรับประชาชนทัว่ไป เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2448 และทรงพระราชทานนามว่า 
“หอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร” ซ่ึงมีผูน้ าต าราต่าง ๆ มามอบให้แก่หอพระสมุดเป็น
จ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ีประชาชนทัว่ไปจึงสามารถเขา้ถึงวิชาโหราศาสตร์ไดโ้ดยสะดวก แต่ก็ยงัมี
อุปสรรคในการศึกษาอยู่มาก เพราะมีค าศัพท์ เฉพาะท่ียากต่อการเข้าใจอยู่มาก เป็นวิชาท่ี
ละเอียดอ่อนซบัซอ้น ซ่ึงแมจ้ะมีต าราโหราศาสตร์ตีพิมพข์ึ้นเป็นจ านวนมาก แต่ก็มีราคาแพง239 

จากข้อมูลขา้งต้น เห็นได้ชัดว่าโหราศาสตร์ไทยนั้นมีอยู่คู่ชาติไทยมาอย่างยาวนาน     
ซ่ึงปรากฏหลกัฐานชดัเจนมาตั้งแต่สุโขทยั จวบจนปัจจุบนั โหราศาสตร์ก็ยงัแทรกอยูใ่นวิถีชีวิตของ
ชาวไทยอยู่เสมอมา แมว้่าจะมีประวติัความเป็นมาท่ีไม่แน่ชดัว่าโหราศาสตร์ไทยไดรั้บอิทธิพลมา

 
237ภิญโญ พงศ์เจริญ , “บทบาทของโหรในสังคมไทย” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพฒันาสังคม, คณะพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2543), 141-142. 
238ส านักพระราชวัง, “กองพระราชพิธี,” เข้าถึงเม่ือ 12 มกราคม 2560 ,  http://www.brh. 

thaigov.net/information/infor/a/a3/a34/9/data.pdf. 
239สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 9. 
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จากท่ีใด แต่ก็มิใช่ของไทยแต่ดั้ งเดิมเป็นแน่240 หากแต่คัมภีร์สุริยยาตรท่ีใช้เป็นหลักในวิชา
โหราศาสตร์ภาคค านวณของไทยนั้ น เช่ือกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์สูรยสิทธานตะ241          
ของวราหมิหิระ242 หากแต่สังเกตได้ว่าคมัภีร์สูรยสิทธานตะของอินเดียใช้ปีกลียุคในการค านวณ             
ซ่ึงแตกต่างจากคัมภีร์สุ ริยยาตรของไทยท่ี เร่ิมต้นค านวณด้วยการใช้ปี จุลศักราช 243 อีกทั้ ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ย ังทรงศึกษาโหราศาสตร์จากคัมภีร์สารัมภ์มอญ            
ดงันั้น นกัโหราศาสตร์ไทยจึงสันนิษฐานว่าคมัภีร์สุริยยาตรของไทยนั้นน่าจะไดรั้บมาจากพม่าหรือ

 
240หลวงวิศาลดรุณกร, คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐาน, 1. 
241ทั้งน้ี จากเกณฑ์ความยาวของปีสุริยคติ คมัภีร์สุริยยาตรมีความยาว 365 วนั 6 ชัว่โมง 12 

นาที 36 วินาที แต่คมัภีร์สุริยสิทธานตะมีความยาว 365 วนั 6 ชั่วโมง 12 นาที 36.56 วินาที ส่วนคมัภีร์       
เปาลิศสิทธานตะมีความยาว 365 วนั 6 ชัว่โมง 12 นาที 36 วินาที ซ่ึงเท่ากบัคมัภีร์สุริยยาตรของไทยพอดี 
อีกทั้งค่าตวัเลขต่าง ๆ ในคมัภีร์สุริยยาตรก็ยงัตรงกบัคมัภีร์เปาลิศสิทธานตะ จึงมีความเป็นไปไดม้ากว่า
คัมภีร์สุริยยาตรของไทยนั้ นพัฒนามาจากคัมภีร์เปาลิศสิทธานตะมากกว่าจะพัฒนามาจากคัมภีร์                   
สุริยสิทธานตะ ดู ยุทธพร นาคสุข, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คมัภีร์สุริยยาตรฉบบัภาคกลาง ฉบบัลา้นนา 
และฉบบัไทล้ือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2548), 17.; อารี สวสัดี, “คมัภีร์สุริยยาตร์ในรัชสมยัสมเด็จพระนารยณ์มหาราช สู่ คมัภีร์มหา
สารัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว,” วารสารศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา 12, 2 (เมษายน-
มิ ถุน ายน  2531): 98 . ; Ebenezer Burgess, Translation of the Sūrya-Siddhānta: A Textbook of Hindu 

Astronomy (Culcutta: University of Culcutta, 1935), 26. 
242วรพล ไมส้น, “โหราศาสตร์ไทย,” ใน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ (กรุงเทพฯ: 

กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม, 2557), 228. 
243แต่เดิมเช่ือกันว่าเป็นศกัราชของพุกาม เร่ิมจุลศกัราชท่ี 1 เม่ือปีกุน พ.ศ. 1182 โดยพระ

เจ้าอโนรธามังช่อแห่งพุกามมีชัยชนะแก่เมืองใกล้เคียงโดยทั่วแล้วจึงได้ตั้ งจุลศักราชขึ้น แต่ทว่าปีท่ี          
ตั้งจุลศักราชนั้นเป็นช่วงเวลาก่อนการประสูติของพระเจ้าอโนรธามังช่อเกือบ 400 ปี (ครองราชยเ์ม่ือ           
พ.ศ. 1587) บ้างก็ว่าจุลศกัราชตั้งขึ้นเม่ือพระสังฆราชบุพโสรหันสึกออกจากเพศบรรพชิตเขา้ท าศึกชิง    
ราชบลัลงักไ์ด ้และบา้งก็วา่จุลศกัราชตั้งขึ้นโดยพระเจา้สูรยวิกรม ผูเ้ป็นกษตัริยป์ย ูแห่งอาณาจกัรศรีเกษตร 
(ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้าอิรวดีในภาคกลางและภาคใตข้องประเทศพม่าในปัจจุบนั) ดู กรมศิลปากร, ประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ 63, 4.; ยุทธพร นาคสุข, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คมัภีร์สุริยยาตรฉบบัภาคกลาง ฉบบั
ล้านนา และฉบับไทล้ือ”, 19, 71-73.; เอ้ือน มนเทียรทอง, พระคัมภีร์โหราศาสตร์ศิลปาคม , 15.;  
G. Coedès, The Indianized States of Southeast Asis, trans. Sue Brown Cowing (Honolulu: University of 

Hawaii Press, 1968), 148. 
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มอญ244 ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้ นพม่าและมอญเองก็ต้องได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอย่างแน่นอน       
เพราะเกณฑ์ในการค านวณท่ีปรากฏในคัมภีร์สุริยยาตรของไทยนั้ นล้วนแต่ใช้ค  าศัพท์ภาษา          
บาลี-สันสกฤต เช่น หรคุณ, กมัมชัพล, อุจพล, อวมาน, มาสเกณฑ์ ฯลฯ ทั้งยงัปรากฏหลกัฐานใน
บนัทึกของลา ลูแบร์วา่ คมัภีร์สุริยยาตรของไทยท่ีใชปี้จุลศกัราชในการค านวณนั้นมีใชม้าตั้งแต่สมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นอย่างช้า และได้รับการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณเร่ือยมา
จนกระทั่งเป็นรูปแบบการค านวณอย่างท่ีตกทอดมาในปัจจุบันซ่ึงแน่นอนว่าเพิ่งมีการปรับปรุง
หลกัเกณฑก์ารค านวณวิถีการโคจรของพระเกตุไทยหรือเกตุพระจอมเกลา้ และเพิ่มหลกัเกณฑ์การ
ค านวณดาวมฤตยเูขา้มาในสมยัรัชกาลท่ี 4 น้ีเอง อีกทั้งการคน้พบคมัภีร์จนัทสุริยคติทีปนีซ่ึงปัจจุบนั
ไม่พบตน้ฉบบัภาษาบาลีในประเทศไทย แต่กลบัพบตน้ฉบบัภาษาบาลีในประเทศพม่า ยิ่งเป็นส่ิง
ส าคญัท่ียืนยนัว่าโหราศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะโหราศาสตร์ภาคค านวณนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจาก
มอญหรือพม่าอยา่งไม่อาจปฏิเสธได ้
 

ประเภทของโหราศาสตร์ 
 
 โชยติษศาสตร์นั้นแต่เดิมแบ่งย่อยออกเป็น 6 สาขา อนัไดแ้ก่ 1. การพยากรณ์ดวงชะตา
ก าเนิด (ชาตก หรือ horoscopy), 2. ดาราศาสตร์ (โคล หรือ astronomy), 3. การดูนิมิต (นิมิตฺต หรือ 
auguries), 4. กาลชะตา (ปฺรศฺน หรือ horary science), 5. มุหูรตะ หรือการดูฤกษ์ยาม (มุหูรฺต หรือ 
electional astrology) และ 6. การค านวณ (คณิต หรือ mathematics)245 
 ทั้งน้ี ปัจจุบันโหราศาสตร์ได้แยกตวัออกมาจากดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่าง
ชดัเจน และเน่ืองดว้ยโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเก่าแก่ทั้งยงัมีพฒันาการมาอย่างยาวนานจึงไดมี้การ
แตกแขนงสาขาออกมามากมาย ดงันั้น ในปัจจุบนัน้ีโหราศาสตร์จึงสามารถแบ่งออกไดห้ลากหลาย
ประเภท ดงัน้ี246 

 
244ยทุธพร นาคสุข, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คมัภีร์สุริยยาตรฉบบัภาคกลาง ฉบบัลา้นนา และ

ฉบบัไทล้ือ”, 19-21. 
245

Hart De Fouw and Robert E. Svoboda, Light on Life: An Introduction to the Astrology 

of India (Wisconsin: Lotus Press, 2003), 11.; Bhat, Essential of Horary Astrology or Praśnapadavī, 5. 
246กฤติกาวลยั หิรัญสิ, “ความสัมพนัธ์ในการพยากรณ์ชีวิตคนดว้ยวิชาโหราศาสตร์ไทยกบั

กฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 68-71.; จกัรเทพ ร าพึงกิจ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทรรศนะของ
พุทธปรัชญาเถรวาทท่ีมีต่อโหราศาสตร์ในยุคปัจจุบนั”, 22-23.; ภิญโญ พงศ์เจริญ, “บทบาทของโหรใน
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 1. โหราศาสตร์ชะตาบุคคล (natal or genetic astrology) เป็นพื้นฐานของโหราศาสตร์      
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุด ซ่ึงจะน าวนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ีก าเนิดมาค านวณหาต าแหน่งของ
พระเคราะห์เพื่อใช้ในการพยากรณ์อุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะของบุคคล อน่ึง การพยากรณ์ของ
โหราศาสตร์ประเภทน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ  

 1.1 การพยากรณ์พื้นชะตา ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงอุปนิสัย บุคลิกลกัษณะ และแนวโนม้
ในการด าเนินชีวิต ฯลฯ 

 1.2 การพยากรณ์ดวงชะตาจร เป็นการพยากรณ์จากต าแหน่งพระเคราะห์ท่ีโคจรอยู่
บนทอ้งฟ้าในขณะนั้นควบคู่ไปกบัดวงชะตาก าเนิด ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นมีเกณฑ์จะ
เกิดเหตุการณ์อะไรบา้ง 
 2. โหราศาสตร์ชะตาบ้านเมือง (mundane or judicial astrology) เป็นการพยากรณ์
เหตุการณ์บ้านเมือง เช่น การเกิดสงคราม สภาพทางเศรษฐกิจ การเกิดกลียุค รวมถึงการเกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และสภาพดินฟ้าอากาศ โดยอาศยัต าแหน่งของพระเคราะห์ในวนัและ
เวลาท่ีสถาปนาประเทศนั้น ๆ ขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกาใช้วนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 (พ.ศ. 2319)   
ซ่ึงเป็นวนัท่ีประกาศอิสรภาพจากอาณานิคมองักฤษส่วนประเทศไทยใชว้นัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2325 
ซ่ึงเป็นวนัวางพระฤกษเ์สาหลกัเมืองกรุงเทพ ฯ 
 3. โหราศาสตร์ธรรมชาติ ห รืออุตุ นิยมโหราศาสตร์ (natural or meteorological 

astrology) โดยทัว่ไปมกัใชพ้ยากรณ์ร่วมกบัโหราศาสตร์ชะตาบา้นเมือง เพื่อใชใ้นการพยากรณ์การ
เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น การเกิดแผน่ดินไหว คล่ืนสึนามิ และลมพาย ุฯลฯ โดยอาศยัต าแหน่ง
ของพระเคราะห์บนทอ้งฟ้า ทั้งน้ี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก็ได้ทรงใช้หลักวิชาของโหราศาสตร์ประเภทน้ีในการวาดภาพประกอบพระราชนิพนธ์เร่ือง 
พระมหาชนกทั้ง 4 ภาพ 
 4. โหราศาสตร์การเกษตร (agricultural astrology) เป็นการใช้โหราศาสตร์เพื่อช่วยใน
การเกษตร ทั้งการก าหนดช่วงเวลาส าหรับการเพาะปลูก การไถหวา่น และการเก็บเก่ียวพืชผล 
 5. โหราศาสตร์การแพทย ์(medical astrology) เป็นการเช่ือมโยงระหว่างพระเคราะห์
และจกัรราศีให้สัมพนัธ์กบัอวยัวะต่าง ๆ รวมทั้งจิตใจของมนุษย ์เช่น หากมีบาปเคราะห์ไปสถิตอยู่
ท่ีราศีใด ราศีนั้นก็ย่อมเป็นจุดอ่อนของร่างกายอนัจะเกิดโรคภยัไขเ้จ็บขึ้นได ้ซ่ึงจากความสัมพนัธ์
เหล่าน้ีท าให้สามารถวินิจฉัยโรคภยัไขเ้จ็บทางร่างกายและจิตใจ และยงัสามารถหาวิธีการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย 

 

สังคมไทย”, 44-47.; Alan Oken, Alan Oken’s Complete Astrology, 2nd ed. (Florida: Ibis Press, 2006), 

15-16. 
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 6. โหราศาสตร์การคลงั (financial astrology) เป็นการพยากรณ์ว่าจะไดรั้บหรือสูญเสีย
ทรัพยสิ์นของบุคคล หรือการไดรั้บผลก าไร-ขาดทุนองคก์รธุรกิจ ซ่ึงเป็นการน าต าแหน่งการโคจร
ของพระเคราะห์มาพยากรณ์ถึงภาวะทางการเงิน 
 7. โหราศาสตร์กาลชะตา (horary astrology) เป็นการตอบค าถามโดยอาศัยต าแหน่ง
ของพระเคราะห์ในขณะท่ีถามปัญหานั้น ซ่ึงมกัเป็นค าถามในรูปแบบท่ีตอ้งตอบว่า ใช่-ไม่ใช่, ได้-
ไม่ได ้เช่น “จะไดย้า้ยท่ีอยู่หรือไม่”, “ควรเปล่ียนงานหรือไม่” ฯลฯ ซ่ึงโหราศาสตร์กาลชะตาน้ีทาง
ต าราโหราศาสตร์อินเดียเรียกวา่ “ปรัศนศาสตร์ (ปฺรศฺนศาสฺตฺร)” 
 8. โหราศาสตร์การให้ฤกษ์ (electional astrology) เป็นส่วนท่ีแตกแขนงออกมาจาก
โหราศาสตร์กาลชะตา โดยใชต้ าแหน่งของพระเคราะห์เป็นหลกัในการค านวณหาช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด
ในการเร่ิมตน้ด าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การเร่ิมกิจการ หรือการเขา้รับต าแหน่งใหม่ ศาสตร์แขนงน้ี
โหราศาสตร์ไทยไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ในการประกอบพิธีส าคญั ๆ ก็ตอ้งมีการก าหนดฤกษ์
ยามทั้งส้ิน เช่น การวางพระฤกษฝั์งเสาหลกัเมือง การประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ฯลฯ 
 นอกจากน้ี หลวงวิจิตรวาทการ247 ไดก้ล่าวถึงโหราศาสตร์ไวว้่า เป็นวิชาท านายการณ์
ล่วงหนา้ บางอยา่งใชก้บัดวงจิต และบางอยา่งก็ไม่ตอ้งใชด้วงจิต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 10 ประเภท คือ 
 1. วิชาท านายโดยถืออ านาจดวงดาวเป็นเกณฑ ์(astrology) คือ การเอาวนั เดือน ปี และ
เวลาเกิดมาค านวณ แลว้จึงท านายตามหลกัเกณฑ์ของโหราศาสตร์ และยงัรวมถึงหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ดว้ย อนัมีเลข 7 ตวั เป็นตน้ 
 2. วิชาท านายดว้ยการดูลกัษณะคน (physiognomony) หรือนรลกัษณ์ 
 3. วิชาท านายดว้ยการดูเส้นลายมือ (chiromoncy) หรือหตัถศาสตร์ 
 4. วิชาว่าด้วยการท านายลักษณะของคนโดยดูจากลายมือในการเขียนหนังสือ 
(graphology) 
 5. วิชาท านายไพ่ (cartomancy) 
 6. วิชาท านายฝัน (oniromancy) 
 7. วิชาท านายด้วยการจบัตอ้งส่ิงใดส่ิงหน่ึง (psychometry) ลกัษณะเดียวกับหมอจีน
ท านายโดยวิธีจบัเส้นตรวจเลือดลม 
 8. ทิพยจกัษุ (clairvoyance) 
 9. ลางต่าง ๆ (presage) 
 10. การเส่ียงทาย (oracle) 

 
247หลวงวิจิตรวาทการ , อ้างถึงใน สมคิด  เสือกะ , “จริยธรรมในอาชีพโหราจารย์” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543), 43. 
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 ส าหรับโหราศาสตร์ไทยนั้น แต่เดิมนิยมแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคค านวณ และภาค
พยากรณ์ ซ่ึงต่อมาไดน้ าความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย โหราศาสตร์ไทยจึงได้
แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยผนวกภาคพิธีเขา้ไปดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. โหราศาสตร์ภาคค านวณ เป็นเร่ืองของการค านวณตวัเลข และกฎเกณฑ์ในการหา
ต าแหน่งของดวงดาว เช่น กฎเกณฑใ์นการผูกดวง ซ่ึงตอ้งอาศยัหลกัเกณฑ์ในการค านวณท่ีมีความ
สลบัซับซ้อนเป็นจ านวนมาก ในอดีตจึงตอ้งใชเ้วลานานกวา่โหรจะผูกดวงไดแ้ต่ละดวงเพราะยงัไม่
มีเคร่ืองค านวณทั้งน้ี โหราศาสตร์ภาคค านวณยงัรวมถึงการท าปฏิทินโหรอีกดว้ย โดยโหราศาสตร์
ภาคค านวณนั้นใช้คัมภีร์สุริยยาตรและคัมภีร์มานัตต์เป็นหลัก ซ่ึงสามารถใช้ในการค านวณหา         
จุดเถลิงศก, วาร, ดิถี, ราศี เป็นตน้ 
 2. โหราศาสตร์ภาคพยากรณ์ เป็นการน ากฎเกณฑ์ทั้งหลายมาเช่ือมโยงกนัแลว้ตีความ
ออกมาเป็นค าพยากรณ์ ซ่ึงสามารถแบ่งค าพยากรณ์ออกได้ 3 ลักษณะ คือ การพยากรณ์อดีต         
การพยากรณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์อนาคต 
 3. โหราศาสตร์ภาคพิธี เป็นการน าพิธีกรรมต่าง ๆ หรือไสยศาสตร์เขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น 
การท าพิธีสะเดาะเคราะห์ ซ่ึงเป็นการน าพิธีกรรมของพราหมณ์และพุทธมาใช้ร่วมกัน ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมพิธีเกิดความเช่ือถือศรัทธา รวมไปถึงการดูฤกษง์ามยามดีเพื่อใช้ในการประกอบกิจต่าง ๆ 
ดว้ย248 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่าโหราศาสตร์สามารถแบ่งออกไดห้ลากหลายประเภท ซ่ึงหากแบ่ง
ตามลักษณะการใช้งาน จะสามารถแบ่งได้ 8 ประเภท ได้แก่  1. โหราศาสตร์ชะตาบุคคล                        
2. โหราศาสตร์ชะตาบา้นเมือง 3. โหราศาสตร์ธรรมชาติ หรืออุตุนิยมโหราศาสตร์ 4. โหราศาสตร์
การเกษตร 5. โหราศาสตร์การแพทย์ 6. โหราศาสตร์การคลัง 7. โหราศาสตร์กาลชะตา และ               
8. โหราศาสตร์การใหฤ้กษ ์

แต่หากแบ่งโหราศาสตร์ตามลกัษณะการท านาย จะสามารถแบ่งได ้10 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การท านายโดยอาศัยดวงดาว 2. การท านายโดยการดูลักษณะของร่างกาย หรือนรลักษณ์                    
3. การท านายโดยการดูเส้นลายมือ หรือหัตถศาสตร์ 4. การท านายโดยการดูจากลายมือท่ีใช้เขียน
หนงัสือ 5. การท านายดว้ยไพ่ 6. การท านายฝัน 7. การท านายโดยการจบัตอ้งสัมผสักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
8. การท านายโดยใชต้าทิพย ์9. การท านายโดยใชล้างสังหรณ์ และ 10. การเส่ียงทาย 

ส าหรับโหราศาสตร์ไทยนั้นมักแบ่งตามลักษณะของศาสตร์ ซ่ึงแบ่งโหราศาสตร์
ออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคค านวณ, ภาคพยากรณ์ และภาคพิธีโดยโหราศาสตร์ทั้ง 3 ภาคน้ีมกัตอ้งใช้
ร่วมกนั เช่น การพยากรณ์ก็ตอ้งเร่ิมดว้ยการค านวณหาสมผสุพระเคราะห์เพื่อผกูดวงชะตาเสียก่อน 

 
248เร่ืองเดียวกนั, 41-42. 
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 นอกจากโหราศาสตร์จะมีหลากหลายประเภทแลว้ ผูท้  านาย หรือนักพยากรณ์เองก็ยงั
สามารถจ าแนกออกไดถึ้ง 2 ประเภท คือ 
 1. โหร หมายถึง ผูพ้ยากรณ์โดยใช้หลักโหราศาสตร์ซ่ึงพยากรณ์ตามอ านาจของ
ดวงดาวท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษย ์
 2. หมอดู หมายถึง ผูท้  านายโดยอาศัยศาสตร์ทั่ว ๆ ไป เช่น เลข 7 ตัว, เลข 12 ตัว,          
ไพ่ป๊อก, ไพ่ยปิซี, เส่ียงทาย, ดูลายมือ ฯลฯ ซ่ึงไม่ไดอ้าศยัการดูดวงดาวตามหลกัโหราศาสตร์ในการ
ท านาย249 
 ดงันั้น ตามแนวคิดของไทย โหราศาสตร์จึงตอ้งเป็นการพยากรณ์ท่ีอาศยัต าแหน่งของ
พระเคราะห์เป็นส าคัญ ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง ผูท่ี้อาศัยโหราศาสตร์ในการ  
พยากรณ์จึงจะได้ช่ือว่าเป็นโหร หากแต่ผูท่ี้อาศัยวิธีการท านายแบบง่าย ๆ ท่ีไม่ต้องอาศัยการ
ค านวณหาต าแหน่งของดวงดาว ก็จะได้ช่ือว่าเป็นเพียงหมอดู ด้วยเหตุผลน้ีสังคมไทยจึงยกย่อง     
โหรมากกว่าหมอดู และเน่ืองด้วยโหราศาสตร์ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ภาคค านวณ                    
ภาคพยากรณ์ และภาคพิธี ดังนั้ น หากการท านายใด ๆ ท่ีไม่มีการค านวณ กล่าวคือไม่ได้อาศัย
ต าแหน่งดวงดาวประกอบการท านาย ย่อมไม่ครบองคป์ระกอบของโหราศาสตร์ และไม่ไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นโหราศาสตร์ท่ีแทจ้ริง 
 นอกจากน้ี ระบบของโหราศาสตร์ในปัจจุบนัน้ียงัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบ ดงัน้ี 
 1. ระบบนิรายนะ (sidereal astrology) เป็นระบบคงท่ี อ้างอิงกลุ่มดาวและจักรราศี        
บนทอ้งฟ้า โดยจะเร่ิมเขา้สู่ราศีเมษเม่ือดวงอาทิตยโ์คจรไปสถิตอยู่ในต าแหน่ง 0 องศาของกลุ่มดาว   
ราศีเมษจากการอา้งอิงกลุ่มดาวดงัน้ีจึงเรียกว่าเป็นระบบคงท่ี ซ่ึงระบบน้ีใช้แพร่หลายในทวีปเอเชีย 
เช่น อินเดีย จีน พม่า ไทย ฯลฯ ระบบน้ีจะเปล่ียนราศีประมาณวนัท่ี 13-17 ของแต่ละเดือน 
 2. ระบบสายนะ (tropical astrology) เป็นระบบเคล่ือนท่ี อา้งอิงฤดูกาลเป็นหลกั โดยยึด
จุดท่ีกลางวนัและกลางคืนเท่ากนัในฤดูใบไมผ้ลิ หรือวสันตวิษุวตั (ประมาณวนัท่ี 20-21 มีนาคม) 
เป็นจุดเร่ิมต้นของการเข้าสู่ราศีเมษ โดยไม่ต้องค านึงว่าดวงอาทิตย์โคจรไปสถิตอยู่ท่ีกลุ่มดาว
นกัษตัร หรือกลุ่มดาวจกัรราศีใด จุดเร่ิมตน้ของราศีเมษจึงมีเคล่ือนถอยออกไปทุกปี (ปัจจุบนัอยู่ใน
กลุ่มดาวมีน โดยจะเคล่ือนจากท่ีเดิมไปประมาณปีละ 50 1

3
  ฟิลิปดา250) ดงันั้นจึงเรียกระบบน้ีว่าเป็น

ระบบเคล่ือนท่ีโดยระบบน้ีจะเปล่ียนราศีประมาณวนัท่ี 21-22 ของแต่ละเดือนระบบสายนะเป็น

 
249สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 10. 
250ศิวะ นามสนธิ, อธิบายศัพท์โหราศาสตร,์ 87. 
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ระบบใหม่ท่ีอา้งอิงดาราศาสตร์ซ่ึงมักใช้ในซีกโลกตะวนัตก โดยเฉพาะโหราศาสตร์สากล หรือ
โหราศาสตร์ยเูรเนียน (Uranian astrology)251 
 ทั้งน้ี ค  าว่า “สายนะ (สายน)” มาจากศพัท์ ‘อยน’ ลง ‘ส’ อุปสรรคประกอบหน้าศพัท ์  
ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ระบบโหราศาสตร์ท่ีค านึงถึงอยนางศะ (อยน าศ) ทั้งน้ี อยนางศะ (precession of 

the equinoxes) หรือท่ีนิยมใชก้นัในภาษาไทยวา่ อายนางศ ์ก็คือ ช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง
จุดเร่ิมตน้ราศีเมษของสายนะและนิรายนะ252 ส่วนค าว่า “นิรายนะ (นิรยณ)” มาจากศพัท์ ‘อยน’       
ลง ‘นิรฺ’ อุปสรรคประกอบหนา้ศพัท ์ในท่ีน้ีหมายถึง ระบบโหราศาสตร์ท่ีไม่ค  านึงถึงอยนางศะ 
 ในสมัยก่อนโหราศาสตร์อินเดียใช้ระบบนิรายนะตามคัมภีร์สิทธานตะทั้ งห้า  
ส่วนโหราศาสตร์ไทยก็ใชร้ะบบนิรายนะตามคมัภีร์สุริยยาตร หากแต่ระบบน้ีไม่ถูกตอ้งตามความ
เป็นจริงบนทอ้งฟ้าในปัจจุบนั จึงไดมี้การดดัแปลงมาใชร้ะบบสายนะแต่ไดห้ักลบค่าอยนางศะออก
เพื่อให้กลบัมาเป็นระบบนิรายนะ ซ่ึงในแต่ละวนัก็จะมีค่าอยนางศะท่ีไม่เท่ากัน โดยค่าอยนางศะ     
ในปัจจุบนัน้ีมีค่า 19-28 องศา ขึ้นอยู่ว่าจะยึดตามแนวคิดของใคร เช่น ในวนัขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 1997    
ไดมี้การก าหนดค่าอยนางศะ แตกต่างกนัดงัน้ี 
 1. ฟาแกน-แบรดลีย ์(Fagan-Bradley) 24 องศา 42 ลิปดา 
 2. ลาหิรี (Lahiri) 23 องศา 49 ลิปดา 
 3. กฤษณมูรติ (K. S. Krishnamurti) 23 องศา 43 ลิปดา 
 4. รามนั (B. V. Raman) 22 องศา 22 ลิปดา253 
 ดา้นโหราศาสตร์ตะวนัตกหากจะใช้ระบบนิรายนะ  นิยมใช้ค่าอยนางศะของอลัเลน 
(Allen) หรือท่ีมกัเรียกวา่ S.V.P. (Synetic vernal point) ส่วนทางอินเดียนั้นแมจ้ะยดึระบบนิรายนะท่ี
หักค่าอยนางศะของลาหิรีเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ แต่ก็ยงัมีนักโหราศาสตร์อีก
หลายท่านท่ีไม่เห็นดว้ย และยงัหันไปใช้ค่าอยนางศะอ่ืน ๆ เช่น กฤษณมูรติ หรือรามนั 254 ส าหรับ
โหราศาสตร์ไทยนั้ นส่วนมากยังใช้ระบบนิรายนะตามคัมภีร์สุ ริยยาตรแบบดั้ งเดิม แต่ก็ มี 

 
251ยอดธง ทับทิวไม้, โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองใน 30 ชั่วโมง  (กรุงเทพฯ: เดลฟี , 

25 4 1 ) , 1 0 5 -1 0 6 . ; James R. Lewis, The Astrology Book: The Encyclopedia of Heavenly Influences 

(Michigan: Visible Ink Press, 2003), 619. 
252ศิวะ นามสนธิ, อธิบายศัพท์โหราศาสตร,์ 102. 
253

Ronnie Gale Dreyer, Vedic Astrology: A guide to the Fundamentals of Jyotish (Boston: 

Weiser Books, 1997), 33. 
254หม่อมราชวงศ์สุกษม เกษมสันต์, “ปัญหาเร่ืองอยนางศ,” เขา้ถึงเม่ือ 2 กุมภาพนัธ์ 2560,  

http://www.rojn-info.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=377168. 
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นักโหราศาสตร์หัวก้าวหน้าจ านวนมากท่ีใช้ระบบนิรายนะท่ีหักค่าอยนางศะของลาหิรี โดยทาง
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยก็ไดจ้ดัท าปฏิทินโหรท่ีใช้วิธีตดัค่าอยนางศะจากปฏิทินดาราศาสตร์
สากลมาตั้ งแต่ พ.ศ. 2501255 ทั้ งน้ี  หากจะเลือกใช้ค่าอยนางศะแบบใดก็ต้องเลือกใช้ปฏิทิน
โหราศาสตร์ท่ีใชค้่าอยนางศะนั้นในการค านวณดว้ย ซ่ึงในประเทศไทยมีปฏิทินโหราศาสตร์ท่ีนิยม
ใชก้นัอยู่ 2 แบบ คือ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ของทองเจือ อ่างแกว้ ค านวณจากคมัภีร์สุริยยาตรและ
คมัภีร์มานัตต์ซ่ึงเป็นแบบนิรายนะดั้งเดิม และปฏิทินโหราศาสตร์ไทย (นิรายนะวิธี) ของเทพย ์ 
สาริกบุตร ซ่ึงค านวณโดยอาศยัระบบดาราศาสตร์สากลแบบนิรายนะวิธี ตดัค่าอยนางศะของลาหิรี  
ดงันั้น ผูใ้ชจึ้งตอ้งเลือกว่าจะยดึตามปฏิทินแบบใดแบบหน่ึงเพราะปฏิทินทั้งสองแบบน้ีหากน ามาใช้
ผูกดวงชะตาจะท าให้ต าแหน่งองศา ลิปดา หรือบางคร้ังราศีของพระเคราะห์ก็อาจมีความแตกต่าง
กนัไป ซ่ึงจะท าใหผู้พ้ยากรณ์ออกค าพยากรณ์ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 
 

ความสำคัญของโหราศาสตร์ 
 
 ตั้งแต่สมยัโบราณโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของผูค้น
เป็นอยา่งมาก โดยโหราศาสตร์นั้นมีประโยชน์ในหลาย ๆ ดา้น256 ไดแ้ก่ 
 1. ใชพ้ยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยธรรมชาติแลว้โหราศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพยากรณ์ผูค้นส่วนมากจึงมกัใชโ้หราศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์มากท่ีสุด ไม่วา่จะ
เป็นการพยากรณ์ชะตาชีวิตของบุคคล, การพยากรณ์ความเป็นไปของประเทศชาติบา้นเมือง หรือ
แมแ้ต่การพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศก็ตาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และป้องกัน
เหตุร้ายท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
 2. ใชใ้นการหาฤกษ์ยาม เป็นการประยุกต์ใช้โหราศาสตร์อีกดา้นหน่ึง ส าหรับการให้
ฤกษ์ และห้ามฤกษ์ เพื่อก าหนดวนัและเวลาอนัเป็นมงคลในการเร่ิมประกอบกิจกรรม, พิธีกรรม   
ต่าง ๆ หรือแมแ้ต่การท ากสิกรรม รวมทั้งวนัและเวลาส้ินสุดในการประกอบกิจการเหล่าน้ีดว้ย 

 
255หม่อมราชวงศ์ สุ กษม  เกษมสันต์ , “อยนางศ ,” เข้าถึ ง เม่ื อ  2  กุมภาพัน ธ์  2560 ,  

http://www.rojn-info.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=377167. 
256ประยูร พลอารีย์, อารัมภบทโหราศาสตร์ (กรุงเทพฯ: อักษรวิทยา , 2521), 38-39.; 

อชิรพจณิชา พลายนาค, “การใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), 43, 
96-97.; Bhojraj Dwivedi, Ascendant Aries: A Comprehensive Introduction (New Delhi: Diamond Pocket 
Books, 2004), 10. 
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 3. ใช้เป็นความรู้พื้นฐานของศาสตร์อ่ืน ๆ โหราศาสตร์คือเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้
เกิดความรู้แจง้ในการศึกษาศาสตร์ลึกลบั เช่น ไสยศาสตร์ การแกเ้คล็ด ลางสังหรณ์ ฯลฯ ซ่ึงหาก
เขา้ใจถึงแก่นแท้ของโหราศาสตร์แลว้ ก็ย่อมจะศึกษาศาสตร์เหล่าน้ีได้ไม่ยากนัก รวมทั้งยงัเป็น
ความรู้พื้นฐานของวิชาพยากรณ์ศาสตร์อ่ืน ๆ ดว้ย เช่น หัตถศาสตร์, เลข 7 ตวั ฯลฯ ซ่ึงผูท่ี้มีความรู้
ในโหราศาสตร์ระดบัสูงแลว้จะสามารถศึกษาศาสตร์เหล่าน้ีไดอ้ยา่งง่ายดาย 
 ดว้ยเหตุน้ี โหราศาสตร์จึงมีอิทธิพลและแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของผูค้นอย่างเหนียว
แน่นโดยเฉพาะผูค้นท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในทวีปเอเชีย ซ่ึงโหราศาสตร์ได้หยัง่รากลึกลงไปในวิถีชีวิต 
จนกระทัง่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกับมนุษยใ์นหลาย ๆ ดา้น ซ่ึงส่งผลต่อความคิด ความเช่ือของ
ผูค้น ทั้งในดา้นศาสนา, ดา้นสังคมและวฒันธรรม, ดา้นวรรณคดี และดา้นการแพทยแ์ผนโบราณ 
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ด้านศาสนา 

โหราศาสตร์ได้รับการกล่าวถึงในคมัภีร์ทางศาสนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดู, 
ศาสนายูดาห์, ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลาม หรือศาสนาพุทธก็ตาม แต่ละศาสนาล้วนกล่าวถึง
โหราศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกนั คือ เป็นศาสตร์ท่ีไม่ควรเก่ียวขอ้งดว้ย เวน้เสียแต่ศาสนาฮินดูท่ีมี
ทรรศนะแตกต่างออกไป โดยให้ความส าคญักบัโหราศาสตร์ประดุจเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เขา้ใจ
คมัภีร์พระเวทได้ ทั้ งน้ี ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนวคิดและความส าคญัของโหราศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ศาสนาต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.ศาสนาฮินดู 
 ศาสนาฮินดูเป็นอีกศาสนาหน่ึงท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ถือก าเนิดขึ้นในประเทศ
อินเดีย ศาสนาฮินดูนั้นนับถือเทพเจ้าหลายองค์จึงจัดเป็นศาสนาแบบพหุเทวนิยม (polytheism)        
ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดห้ลายนิกายตามเทพเจา้ท่ีนบัถือเป็นเทพเจา้สูงสุดโดยศาสนาฮินดูนั้นมีนิกาย
ท่ีส าคญัอยู ่3 นิกาย ไดแ้ก่ 
 1. ไวษณพนิกาย (Vaishnavism) คือ นิกายท่ีนบัถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพ
เจา้สูงสุด 
 2. ไศวนิกาย (Saivism) คือ นิกายท่ีนบัถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจา้สูงสุด 
 3. ศักตินิกาย (Saktism) คือ นิกายท่ีนับถือพระเทวี หรือพระชายาของมหาเทพ เช่น 
พระแม่ปารวตี (ปารฺวตี) ผูเ้ป็นพระชายาของพระศิวะ รวมทั้งปางต่าง ๆ ของพระนาง อนัมีพระแม่
ทุรคา (ทุรฺคา) พระแม่กาลี (กาลี) เป็นอาทิ, พระแม่สีดา (สีตา) ผูเ้ป็นพระชายาของพระราม หรือ   
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พระแม่ราธา (ราธา) ผูเ้ป็นพระชายาของพระกฤษณะ โดยมิไดเ้จาะจงการนบัถือเทวีองคใ์ดเป็นพิเศษ 
เพียงแต่เนน้ไปท่ีการนบัถือเทพเจา้ท่ีเป็นสตรีในศาสนาฮินดูเท่านั้น257 
 นอกจากน้ียงัมี สมารตนิกาย (Smartism) ซ่ึงนับถือเทพเจ้า 5 พระองค์ อันได้แก่          
พระวิษณุ พระศิวะ พระเทวี พระคเนศ และสูรยเทพ ตามค าช้ีแนะของศงักราจารย์258, คาณปัตย
นิกาย (Ganapatism) นับถือพระคเนศเป็นเทพเจ้าสูงสุด, เกามาระนิกาย (Kaumaram) นับถือ 
พระกุมาร คือ พระสกันทกุมาร หรือพระการติเกยะ ซ่ึงพบมากในอินเดียใต ้และรัฐเบงกอล และ  
เสารยะนิกาย (Sauryaism) นบัถือพระอาทิตยเ์ป็นเทพเจา้สูงสุด259 
 คัมภีร์ส าคัญในศาสนาฮินดู คือ คัมภีร์พระเวท ซ่ึงมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี คัมภีร์    
พระเวทนั้นแต่เดิมมีเพียง ฤคเวท สามเวท และยชุรเวท จึงนิยมเรียกกนัว่า “ไตรเพท” ต่อมาในสมยั
หลงัพุทธกาลแมจ้ะมีอถรรพเวทเพิ่มเขา้มาก็ยงันิยมเรียกกนัวา่ “ไตรเพท” ตามเดิม260 ทั้งน้ี แต่ละเวท
จะประกอบไปดว้ย 4 ส่วน คือ 

1. สังหิตา เป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมมนัตระท่ีใชส้วดในการประกอบยญัพิธีต่าง ๆ ไดแ้ก่  
 1.1 ฤคเวทสังหิตา ประกอบดว้ยบทสวดสรรเสริญเทพต่าง ๆ เช่น อคันิเทพ โสมเทพ 

มรุทเทพ อินทรเทพ วรุณเทพ ฯลฯ อีกทั้งยงัมีเร่ืองการแต่งงาน ปรัชญา พิธีศพ และเวทยม์นต์คาถา
อยูบ่า้ง 
 1.2 สามเวทสังหิตา เป็นบทเพลงท่ีใช้สวดขบักล่อมเทพเจา้ มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
กับฤคเวท เพราะมันตระส่วนมากนั้ นมาจากฤคเวท ซ่ึงสามเวทมีจ านวนมันตระทั้ งส้ิน 1,549         
มนัตระ มีเพียง 75 มนัตระท่ีรจนาขึ้นมากใหม่ นอกนั้นลว้นมาจากฤคเวททั้งส้ิน 
 1.3 ยชุรเวทสังหิตา เป็นพระเวทท่ีว่าด้วยเร่ืองการประกอบยญัพิธี มนัตระจ านวน
มากก็ไดม้าจากฤคเวท ยชุรเวทแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ กฤษณยชุรเวท (กฺฤษฺณยชุรฺเวท) มีความ
เก่าแก่กว่า เน้ือหาท่ีเรียบเรียงไว้ยงัไม่เรียบร้อย มีทั้ งมันตระ และค าอธิบาย และศุกลยชุรเวท 
(ศุกฺลยชุรฺเวท) มีเน้ือหาท่ีเรียบเรียงไวเ้รียบร้อยดี มีมนัตระแต่ไม่มีค  าอธิบายมนัตระ  

 
257วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2542), 39-40.; Rajeev Verma, Faith and Philosophy of Hinduism (Delhi: Kalpaz, 2009), 

198. 
258Ibid., 199. 
259

Rasamandala Das, The Complete Illustrated Guide to Hinduism (United Arab Emirates: 

Hermes House, 2012), 211. 
260ฟ้ืน ดอกบวั, ปวงปรัชญาอินเดีย, 17-18. 
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 1.4 อถรรพเวทสังหิตา มีเน้ือหาเก่ียวกับเวทมนตร์ คาถา เพื่อใช้ในก าจดัโรคภัย, 
ก าจดัสัตวมี์พิษ ภูตผีปีศาจ และศตัรู ฯลฯ ซ่ึงไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบัการประกอบยญัพิธีนกั 

2. พราหมณะ เป็นค าอธิบายมนัตระและอธิบายระเบียบการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  
3. อารัณยกะ เป็นคมัภีร์ท่ีว่าด้วยบทเรียนอนัลึกลบั ซ่ึงจะตอ้งเขา้ไปเรียนในป่า เช่น 

เร่ืองปรมาตมนั มายา สังสารวฏั โมกษะ ฯลฯ ทั้งน้ี อถรรพเวทไม่ปรากฏวา่มีอารัณยกะ 
4. อุปนิษทั เป็นปรัชญาชั้นสูงท่ีไดจ้ากการพิจารณาหลกัธรรม261 

 ยิง่ไปกว่านั้น ยงัมีเวทางคศาสตร์ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของพระเวท อนัเป็นส่วนส าคญั
ท่ีจะท าให้เขา้ใจพระเวทไดอ้ยา่งถ่องแท ้โดยมีทั้งส้ิน 6 แขนง คือ สัทศาสตร์ (ศิกฺษา), การแต่งฉันท ์
(ฉนฺท), ไวยากรณ์  (วฺยากรณ), นิ รุกติศาสตร์ (นิ รุกฺต), พิ ธีกรรรม (กลฺป) และดาราศาสตร์  
(โชฺยติษ)262 

เห็นไดว้่าศาสนาฮินดูให้ความส าคญักบัโหราศาสตร์เป็นอย่างยิง่ถึงขนาดขนานนามว่า
เป็นเวทางคะ หรือเป็นหน่ึงในศาสตร์ท่ีช่วยในการศึกษาคมัภีร์พระเวท ซ่ึงในคมัภีร์พระเวทไม่ว่าจะ
เป็นฤคเวท ยชุรเวท หรืออาถรรพเวท ลว้นแต่มีการกล่าวถึงแนวคิดของโหราศาสตร์ เช่น ระบบราศี 
และกลุ่มดาวนกัษตัรฤกษ์263 ซ่ึงต่อมาจึงไดมี้การรจนาคมัภีร์เวทางคโชยติษะท่ีอธิบายโชยติษศาสตร์
ของคมัภีร์พระเวทเป็นการเฉพาะ อนัได้แก่คมัภีร์อารจโชยติษะ, คมัภีร์ยาชุษโชยติษะ และคมัภีร์
อาถรรวณโชยติษะ 
 นอกจากน้ี ลคธะยงัได้กล่าวไวใ้นคมัภีร์อารจโชยติษะไวว้่า โชยติษศาสตร์นั้นมีไว้
เพื่อให้พราหมณ์ได้ทราบถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมแก่การประกอบยญัพิธี264 อีกทั้ งคัมภีร์ยาชุษ-       
โชยติษะก็ยงัได้กล่าวไวอี้กว่า ผูใ้ดท่ีรู้ในโชยติษศาสตร์ผูน้ั้นย่อมรู้ถึงการประกอบยญัพิธี (ยชฺ )     
ซ่ึงการประกอบยญัพิธีนั้นจะเผยให้เห็นถึงพระเวท”265 นัน่แสดงวา่ผูรู้้โชยติษศาสตร์ก็ยอ่มรู้พระเวท
เช่นกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงคุณประโยชน์และความส าคญัของโชยติษศาสตร์ท่ีมีต่อศาสนาฮินดู 

 
261จ าลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 8-25.; Iyer, A Short History of Sanskrit 

Literature, 5-13. 
262จ าลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 27. 
263Densie Cush, Catherine Robinson, and Michael York, eds., Encyclopedia of Hinduism 

(London: Routledge, 2008), 395. 
264โชฺยติษามยน  กฺฤตฺสฺน  ปฺรวกฺษฺยามนุปูรฺวศะ | วิปฺราณ า ส มต  โลเก ยชฺ กาลารฺถสิทฺธเย  

|| อารจโชยติษะ 3 || 
265เวทา หิ ยชฺ ารฺถมภิปฺรวฺฤตฺตาะ กาลานุปูรฺวฺยา วิหิตาศฺจ ยชฺ าะ | ตสฺมาทิท  กาลวิธาน-

ศาสฺตฺร  โย โชฺยติษ  เวท ส เวท ยชฺ มฺ || ยาชุษโชยติษะ 3 || 
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 คมัภีร์ท่ีส าคญัในศาสนาฮินดูอีกประเภทหน่ึง คือ คัมภีร์ปุราณะ หรือนิทานโบราณ      
อันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมหาภารตะ และปุราณะจ านวนมากก็เป็นต านานท่ีมาจาก         
มหาภารตะนั่นเอง ซ่ึงแต่เดิมคาดกันว่าคมัภีร์ปุราณะมีเน้ือเร่ืองท่ีประกอบไปด้วย 5 หัวขอ้ ดังน้ี         
1. การสร้างจักรวาล 2. การประลัยและการสร้างจักรวาลใหม่ 3. วงศ์วานของเทพเจ้า ฤษี และ
กษตัริย์ 4. ยุคสมัยของพระมนุทั้งหลาย และ 5. ประวติัของราชวงศ์ต่าง ๆ ท่ีมีต้นก าเนิดมาจาก 
สูรยวงศ์และจนัทรวงศ์266 หากแต่เน้ือหาของปุราณะท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบนัรวม ๆ แลว้กล่าวถึง
เร่ืองราวดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างจกัรวาล 
2. การพรรณนาสัณฐานของโลกในแบบนิทานปรัมปรา 
3. อายขุองจกัรวาล 
4. วีรกรรมของเทพเจา้ ฤษี และวีรบุรุษทั้งหลาย 
5. การอวตารของพระวิษณุ 
6. วงศว์านของกษตัริยสู์รยวงศแ์ละจนัทรวงศ์ 
7. พระนามทั้ง 1,000 พระนามของพระวิษณุหรือพระศิวะ 
8. วิธีการสวดบูชาเทพเจา้ทั้งหลาย 
9. การบ าเพญ็ตบะดว้ยการอดอาหาร 
10. การถวายเคร่ืองบูชาแกบ้น 
11. งานฉลอง และการจาริกแสวงบุญ267 
แต่เดิมเช่ือว่าคมัภีร์ปุราณะนั้นมีไวเ้พื่อขยายค าสอนของพระเวท จึงมีความส าคญัมาก

ถึงขนาดกล่าวขานกันว่าเป็นเวทท่ีห้าเลยทีเดียว 268 คัมภีร์ปุราณะจึงมีเน้ือหาท่ีคลอบคลุมถึง               
วิถีชีวิตของชาวฮินดู, วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวฮินดู, พิธีกรรมทางศาสนา, 
การจดังานเฉลิมฉลอง, ประวติัทางการเมือง และปรัชญา ฯลฯ 269 และแน่นอนว่าย่อมมีเร่ืองของ
โหราศาสตร์ปรากฏอยูด่ว้ย 
 
 

 
266

Iyer, A Short History of Sanskrit Literature, 38. 
267

Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 300. 
268จ าลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 46. 
269

Iyer, A Short History of Sanskrit Literature, 39. 
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ทั้งน้ี คมัภีร์ปุราณะท่ีส าคญั หรือท่ีเรียกว่ามหาปุราณะมีทั้งส้ิน 18 คมัภีร์ แบ่งออกได ้      
3 กลุ่ม ดงัน้ี  

1. ราชสปุราณะ (ราชสปุราณ) ซ่ึงจดัอยู่ในพรหมนิกาย ไดแ้ก่ พรหมปุราณะ (พฺรหฺม-
ปุราณ), พรหมไววรตปุราณะ (พฺรหฺมไววรฺตปุราณ), พรหมาณฑปุราณะ (พฺรหฺมาณฺฑปุราณ), 
มารกัณเฑยปุราณะ (มารฺกณฺเฑยปุราณ), ภวิษยปุราณะ (ภวิษฺยปุราณ) และวามนปุราณะ (วามน -
ปุราณ) 

2. สาตวิกปุราณะ (สาตฺวิกปุราณ) ซ่ึงจดัอยู่ในไวษณพนิกาย ไดแ้ก่ วิษณุปุราณะ (วิษฺณุ-
ปุราณ), ศรีมัทภาควตปุราณะ (ศฺรีมทฺภาควตปุราณ), นารทปุราณะ (นารทปุราณ), ครุฑปุราณะ 
(ครุฑปุราณ), ปัทมปุราณะ (ปทฺมปุราณ) และวราหปุราณะ (วราหปุราณ) 

3. ตามสปุราณะ (ตามาปุราณ) ซ่ึงจดัอยู่ในไศวนิกาย ได้แก่ ศิวปุราณะ (ศิวปุราณ),     
ลิงคปุราณะ (ลิงฺคปุราณ), สกนัทปุราณะ (สฺกนฺทปุราณ), อคันิปุราณะ (อคฺนิปุราณ), มตัสยปุราณะ 
(มตฺสฺยปุราณ) และกูรมปุราณะ (กูรฺมปุราณ)270 

นอกจากน้ี เม่ือศาสนาฮินดูเจริญงอกงามขึ้น ชาวฮินดูก็ไดห้ันไปให้ความสนใจหลกั
ปรัชญามากขึ้น ดังปรากฏเป็นปรัชญาฮินดู 6 ส านัก ได้แก่ ปรัชญานยายะ, ปรัชญาไวเศษิกะ, 
ปรัชญาสางขยะ, ปรัชญาโยคะ, ปรัชญามีมางสา และปรัชญาเวทานตะ แต่ละส านักก็มีคมัภีร์เป็น
ของตนเองหลากหลายฉบบั271 ทั้งน้ี คมัภีร์ภควทัคีตาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคมัภีร์มหาภารตะนอกจาก
จะไดรั้บอิทธิพลจากคมัภีร์อุปนิษทัแลว้ยงัไดผ้สมผสานแนวคิดของปรัชญาสางขยะ ปรัชญาโยคะ 
และปรัชญาเวทานตะอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย 272 โดยชาวฮินดูได้ยกย่องคัมภีร์ภควทัคีตาว่ามี
ความส าคญัประหน่ึงเป็นคมัภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาฮินดูทีเดียว273 

ดังจะเห็นได้ว่า คัมภีร์ทางศาสนาของศาสนาฮินดูนั้นมีอยู่มากมาย แม้จะมีแนวคิด
แตกต่างกันไปอยู่บา้งในบางเร่ือง แต่ก็สามารถผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตวั ดงัจะเห็นได้จาก
คมัภีร์ภควทัคีตาท่ีมีการผสมผสานปรัชญาทั้ง 3 แนวคิดเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะเจาะ อีกทั้งชาวฮินดูก็
ได้ให้การยอมรับกันอย่างกวา้งขวาง จนเกิดเป็นแนวคิดใหม่ท่ีเรียกว่าปรัชญาภควทัคีตา อนัเป็น

 
270จ าลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 51.; Iyer, A Short History of Sanskrit 

Literature, 39-40. 
271Ibid., 193-209. 
272ส าเนียง เล่ือมใส, “ภควทัคีตา: สาระและแนวคิดส าคญัทางปรัชญา”, 32. 
273

Ithamar Theodor, Exploring the Bhagavad Gita: Philosophy, Structure and Meaning 

(Surrey: Ashgate, 2009), 1. 
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หลกัปรัชญาหน่ึงท่ีเหมาะแก่ผูค้รองเรือนโดยเฉพาะ ดว้ยค าสอนท่ีมุ่งให้มนุษยก์ระท าหน้าท่ีตาม
วรรณะของตนโดยมิหวงัส่ิงตอบแทน274 

ศาสนาฮินดูไม่ได้มีเพียงแนวคิดท่ีจะหลุดพน้หรือบรรลุโมกษะเท่านั้น แต่ยงัปรากฏ
เร่ืองปุรุษารถะ (ปุรุษารฺถ) หรือจุดมุ่งหมายของชีวิต ซ่ึงศาสนาฮินดูไดร้ะบุไวว้า่มีอยู ่4 ประการ คือ 

1. ธรรมะ (ธรฺม) จุดมุ่งหมายเพื่อการปฏิบติัตามหนา้ท่ี มีความชอบธรรม และคุณธรรม 
2. อรรถะ (อรฺถ) จุดมุ่งหมายในการแสวงหาทรัพยสิ์น และวตัถุส่ิงของ 
3. กามะ (กาม) จุดมุ่งหมายท่ีเก่ียวกบัความรักและความส าเริงส าราญ และ 
4. โมกษะ (โมกฺษ) จุดมุ่งหมายท่ีจะหลุดพน้จากชีวิตทางโลก275 
ดงันั้น การด าเนินชีวิตของชาวฮินดูจึงตอ้งบรรลุปุรุษารถะทั้ง 4 ประการน้ี โดยธรรมะ 

และโมกษะนั้นเป็นจุดมุ่งหมายส าหรับผูล้ะทางโลก จะบรรลุได้ก็ด้วยการศึกษาคมัภีร์พระเวท
เท่านั้น ส่วนอรรถะ และกามะนั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผูค้รองเรือน จะบรรลุไดก้็ดว้ยการศึกษาทาง
โลก276 จึงไดป้รากฏศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ชาวฮินดูไดศึ้กษาเพื่อจะไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตทั้ง
สองนั้น เช่น ธรรมศาสตร์, อรรถศาสตร์, กามศาสตร์, นาฏยศาสตร์ ฯลฯ แมแ้ต่โหราศาสตร์เองก็
เป็นอีกศาสตร์หน่ึงท่ีช่วยเก้ือกูลให้มนุษยส์ามารถบรรลุปุรุษารถะไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะเน้ือหาใน
การท านายนั้ นล้วนเก่ียวข้องกับปุรุษารถะทั้ ง 4 ประการ โดยเฉพาะอรรถะ และกามะ ซ่ึงเป็น
จุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของผูค้รองเรือน 
 ทั้งน้ี คมัภีร์ทางศาสนาทั้งหลายในศาสนาฮินดู ไม่มีคมัภีร์ใดเลยท่ีห้ามศึกษาโชยติษ
ศาสตร์ หรือโหราศาสตร์ อีกทั้งยงักล่าวว่าถึงหลกัแห่งโหราศาสตร์แฝงอยู่ในคมัภีร์ทางศาสนาอยู่
บ่อยคร้ัง ดังเช่นในคมัภีร์ภควทัคีตาได้กล่าวถึงยุคอนัเกิดจากวนัและคืนของพระพรหมตามหลกั
โหราศาสตร์ อีกทั้งยงัไดก้ล่าวถึงการแบ่งช่วงเวลาตามหลกัโหราศาสตร์ ไดแ้ก่กลางวนั-กลางคืน, 
ขา้งขึ้น-ขา้งแรม และอุตตรายนั-ทกัษิณายนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ภควทัคีตาความวา่ 
 

 เท่าท่ีนักโหราศาสตร์เหล่านั้ นรู้ว่าวนัและคืนของท้าวมหาพรหมมีก าหนดพนัยุค            
|| 8.17 ||277 

 
274ส าเนียง เล่ือมใส, “ภควทัคีตา: สาระและแนวคิดส าคญัทางปรัชญา”, 85. 
275จ านง ทองประเสริฐ, ผูแ้ปล, บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย, พิมพค์ร้ังท่ี 3, เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2556), 215. 
276ฟ้ืน ดอกบวั, ปวงปรัชญาอินเดีย, 77-78. 
277สหสฺรยุคปรฺยนฺตมหรฺยทฺ พฺรหมฺโณ วิทุะ | ราตฺรึ ยุคสหสฺรานฺต า เต’โหราตฺรวิโท ชนาะ  

|| 8.17 || ดู แสง มนวิทูร, ผูแ้ปล, ศรีมัทภควัทคีตา, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพฯ: ดวงแกว้, 2551), 90. 
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 ไฟ แสง กลางวนั ขา้งขึ้น และอุตตรายนัซ่ึงมีระยะ 6 เดือน ผูต้รัสรู้พรหมนัย่อมไปถึง
พรหมนัในทางเหล่าน้ี || 
 ควนั กลางคืน ขา้งแรม ทักษิณายนัซ่ึงมีระยะเวลา 6 เดือน พระโยคีไปแล้วในทาง
เหล่าน้ีจนถึงดวงดาวคือพระจนัทร์ ก็ตอ้งกลบัมาอีก || 8.24-25 ||278 

 
 ส่วนคมัภีร์วิษณุปุราณะก็ไดก้ล่าวถึงหน่วยการนับเวลา และการแบ่งช่วงเวลาในแบบ
ต่าง ๆ ตามหลกัโหราศาสตร์ ทั้ งยงักล่าวถึงระยะเวลาในการโคจรของพระอาทิตยผ์่านกลุ่มดาว
นักษตัรทั้งในช่วงกลางวนัและกลางคืน ทั้งในช่วงอุตตรายนัและทกัษิณายนั ดังปรากฏในคมัภีร์
วิษณุปุราณะ ความวา่ 
 

 ดูก่อนท่านมุนีผู ้ประเสริฐ 1 กาษฐาเท่ากับ 15 นิเมษา, 30 กาษฐา เท่ากับ 1 กลา,          
30 กลา เท่ากบั 1 มุหูรตะ || 
 ทั้ งน้ี  30 มุหูรตะเท่ากับ 1 วัน 1 คืนของมนุษย์, 30 วันและคืนเท่ ากับ 1 เดือน                  
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ปักษ ์|| 
 6 เดือนเท่ากบั 1 อยนะ 1 ปีมี 2 อยนะ คือ ทกัษิณายนัและอุตตายนั ทั้งน้ี ทกัษิณายนั
เป็น 1 คืนของเทพ ส่วนอุตตายนัเป็น 1 วนัของเทพ || 1.3.8-10 ||279 

 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ ในช่วงทกัษิณายนั ในเวลากลางวนัพระอาทิตยจ์ะโคจรผา่นกลุ่ม
ดาวนักษตัรฤกษ์ทั้ง 13 กลุ่มคร่ึงอย่างรวดเร็วโดยใชเ้วลา 12 มุหูรตะ ส่วนในเวลากลางคืน
จะโคจรผา่นกลุ่มดาวนกัษตัรฤกษ ์13 กลุ่มคร่ึงนั้นโดยใชเ้วลา 18 มุหูรตะ  
 ฉันใดท่ีจุดศูนย์กลางแป้นหมุนของช่างป้ันหม้อหมุนไปอย่างเช่ืองช้าฉันนั้ น           
พระอาทิตยก็์จะโคจรไปอย่างเช่ืองช้าในช่วงอุตตรายนั พระอาทิตยจ์ะโคจรผ่านแผ่นดิน
เพียงเลก็นอ้ยดว้ยระยะเวลาท่ียาวนานขึ้น || 2.8.36-38 || 

 
278อคฺนิรฺโชฺยติรหะ ศุกฺละ ษณฺมาสา อุตฺตรายณมฺ | ตตฺร ปฺรยาตา คจฺฉนฺติ พฺรหฺม พฺรหฺมวิโท 

ชนาะ || ธูโม ราตฺริสฺตถา กฺฤษฺณะ ษณฺมาสา ทกฺษิณายนมฺ | ตตฺร จานฺทฺรมส  โชฺยติรฺโยคี ปฺราปฺย นิวรฺตเต  
|| 8.24-25 || ดู ส าเนียง เล่ือมใส, “ภควทัคีตา: สาระและแนวคิดส าคญัทางปรัชญา”, 177. 

279กาษฺ า ปญฺจทศาขฺยาตา นิเมษา มุนิสตฺตม | กาษฺ าตฺรึศตฺกลา ตฺรึศตฺกลา ไมหูรฺตฺติโก วิธีะ || 
ตาวตฺส ไขฺยรโหราตฺร  มุหูรฺตฺไตรฺมานุษ  สฺมฺฤตมฺ | อโหราตฺราณิ ตาวนฺติ มาสะ ปกฺษทฺวยาตฺมกะ || ไตะ  
ษฑฺภิรยน  วรฺษ  เทฺว’ยเน ทกฺษิโณตฺตเร | อยน  ทกฺษิณ  ราตฺริรฺเทวานามุตฺตร  ทินมฺ || 8-10 || 
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 ช่วงปลายอุตตรายนัในเวลากลางวนั พระอาทิตยจ์ะโคจรผ่านกลุ่มดาวนักษตัรฤกษ ์
13 กลุ่มคร่ึงโดยใช้เวลา 18 มุหูรตะเช่นเดียวกนั ส่วนในเวลากลางคืน พระอาทิตยจ์ะโคจร
ผา่นกลุ่มดาวนกัษตัรฤกษ ์13 กลุ่มคร่ึงโดยใชเ้วลา 12 มุหูรตะ || 2.8.39-40 ||280 

 
 อีกทั้งโหราศาสตร์ยงัไดห้ลอมรวมเขา้ไปกบัศาสนา บรรดาพระเคราะห์ท่ีปรากฏใน
คัมภีร์ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระเวท หรือปุราณะล้วนมีการใช้ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน  
กล่าวคือเป็นเทพเจา้แทบทั้งส้ิน ยกเวน้พระราหูและพระเกตุท่ีเป็นอสูร ยิ่งไปกว่านั้น คมัภีร์พฤหัต-
ปาราศรโหราศาสตร์ยงัไดก้ล่าวอา้งว่าอวตารของพระวิษณุนั้นมีความสัมพนัธ์กบัพระเคราะห์ทั้ง 9
ซ่ึงท าใหโ้หราศาสตร์ถูกรวมเขา้ไปในศาสนาฮินดูอยา่งกลมกลืน ดงัความวา่ 
 

 ส่วนปรมาตมันผูไ้ม่เวียนว่ายตายเกิดนั้ นมีการอวตารอีกมากมาย พระชนารทนะ       
(พระวิษณุ) ผูมี้รูปเป็นพระเคราะห์ เป็นผูป้ระทานผลกรรมของชีวาตมนัทั้งหลาย || 2.3 || 

 
 พระรามเป็นอวตารของพระอาทิตย์, ยทุนายก (พระกฤษณะ) เป็นอวตารของ
พระจนัทร์, นรสิงห์เป็นอวตารของพระผูเ้ป็นบุตรของพระแม่ธรณี (พระองัคาร) และพุทธ
เป็นอวตารของพระผูเ้ป็นบุตรของพระจนัทร์ (พระพุธ) || 
 วามนะเป็นอวตารของพระผูเ้ป็นอาจารยแ์ห่งทวยเทพ (พระพฤหัสบดี), ภารควะ    
(ปรศุราม) เป็นอวตารของพระศุกร์, กูรมะเป็นอวตารของพระผูเ้ป็นบุตรของพระอาทิตย ์
(พระเสาร์) และวราหะเป็นอวตารของพระราหู || 
 มัตสยะเป็นอวตารของพระเกตุ และอวตารอ่ืน ๆ ก็ล้วนก าเนิดจากพระเคราะห์         
ทั้ งปวง ส่ิงใดท่ีมีส่วนของปรมาตมันมากกว่า ส่ิงทั้ งปวงเหล่าน้ีล้วนมีช่ือว่า เขจร (พระ
เคราะห์) || 2.5-7 || 

 
ทั้งยงัปรากฏว่ามีการน าคุณทั้ง 3 ซ่ึงเป็นแนวคิดทางปรัชญาของศาสนาฮินดู อนัไดแ้ก่ 

1. สัตตวะ (สตฺตฺว) อนัเป็นธาตุแห่งความดี ความสุข ความพอใจ ความสว่าง 2. รชสั (รชสฺ) อนัเป็น
ธาตุแห่งความเปล่ียนแปลง ไม่หยุดน่ิง เศร้าหมอง โหดร้าย เจ็บปวด และ 3. ตมสั (ตมสฺ) อนัเป็น

 
280สูโรฺย ทฺวาทศภิะ ไศฆฺรฺยานฺมุหูรฺไตรฺทกฺษิณายเน | ตฺรโยทศารฺทฺธมฺฤษาณามหฺนา ตุ จรติ  

ทฺวิช || มุหูรฺไตสฺตาวทฺฤกฺษาณิ นกฺตมษฺฏาทไศศฺจรนฺ | กุลาลจกฺรมธฺยสฺโถ ยถา มนฺท  ปฺรสรฺปติ || ตโถทคยเน 
สูรฺยะ สรฺปเต มนฺทวิกฺรมะ | ตสฺมาทฺทีรฺเฆณ กาเลน ภูมิมลฺป า ตุ คจฺฉติ || อษฺฏาทศมุหูรฺต  ยทุตฺตรายณ- 
ปศฺจิมมฺ | อหรฺภวติ ตจฺจาปิ จรเต มนฺทวิกฺรมะ || ตฺรโยทศารฺทฺธมหฺนา ตุ ฤกฺษาณ า จรเต รวิะ | มุหูรฺไตสฺ
ตาวทฺฤกฺษาณิ ราเตฺรา ทฺวาทศภิศฺจรนฺ || 2.8.36-40 || 
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ธาตุแห่งความหนัก เฉ่ือยชา เหงาหงอย หยุดน่ิง มาผนวกเขา้กบัพระเคราะห์ทั้ง 7 ดวงเพื่อใช้เป็น
องคป์ระกอบในการท านายดวงชะตา ดงัปรากฏในคมัภีรพฤหตัปาราศรโหราศาสตร์วา่ 
 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ผูป้ระเสริฐ บณัฑิตท่ีดีพึงรู้ไวอ้ยู่เสมอว่า พระอาทิตย ์พระจนัทร์ 
พระพฤหัสบดี คือ สาตตวิกะ พระพุธและพระผูเ้ป็นบุตรของภฤคุ (พระศุกร์) คือ ราชสะ 
ส่วนพระองัคารและพระผูเ้ช่ืองชา้ (พระเสาร์) คือ ตามสะ || 3.22-23 || 

 
 นอกจากน้ี คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ยงัระบุไวว้่า พราหมณ์จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ศึกษาโชยติษศาสตร์ และผูใ้ดท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจในโชยติษศาสตร์จะตอ้งตกนรก แมไ้ดเ้กิด
ใหม่ก็จะไดเ้กิดเป็นคนตาบอด ดงัความวา่ 
 

 ดังนั้ น หากปราศจากโชยติษะแล้ว ย่อมไม่มีทางท่ีจะสามารถเข้าใจส่ิงอ่ืนใดได ้        
ดว้ยเหตุน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่พราหมณ์ทั้งหลายควรศึกษาโชยติษะอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้|| 
 ผูใ้ดท่ีไม่เขา้ใจในโชยติษศาสตร์ย่อมถูกนินทาว่าร้ายเป็นแน่ คร้ันเม่ือชดใชก้รรมใน
นรกเรารวะแลว้ ก็จะไดเ้กิดใหม่เป็นผูท่ี้มีดวงตาอนัมืดบอด || 2.12-13 || 

 
 ไม่เพียงเท่านั้ น ชาวฮินดูเม่ือจะเร่ิมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบพิธีสังสการ หรือเร่ิมประกอบกิจกรรมทัว่ ๆ ไป เช่น การเพาะปลูก การเดินทาง หรือการ
ก่อสร้างถาวรวตัถุก็จะอาศยัมุหูรตะหรือการหาฤกษย์ามเพื่อก าหนดวนัและเวลาท่ีเป็นมงคลในการ
ประกอบกิจนั้น ๆ อยู่เสมอ281 อีกทั้งในการก่อสร้างถาวรวตัถุต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน หรือ 
ศาสนสถาน ก็ย ังต้องพึ่ งพาวาสตุศาสตร์ (วาสฺตุศาสฺ ตฺร) 282 ซ่ึ งเป็นศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับ
สถาปัตยกรรม เป็นการออกแบบอาคารต่าง ๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัธาตุทั้งห้า ทั้งน้ี อาคารท่ีสร้าง
ขึ้นอย่างเหมาะสมน้ีจะน ามาซ่ึงความสุขสวสัด์ิ และความมั่งคั่งร ่ ารวย283 อันมีลกัษณะคล้ายกับ  
“ฮวงจุย้” (feng shui, 风水) ท่ีคนไทยคุน้เคยกนัดี 

 
281

Lewis, The Astrology Book: The Encyclopedia of Heavenly Influences, 470. 
282วาสตุ มาจากธาตุ ‘วสฺ’ แปลว่า อาศยั ประกอบกับ ‘ตุ’ ปัจจัย ซ่ึงค าว่าวาสตุศาสตร์นั้น

หมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองอาคารท่ีอยู่อาศัย ดู S.K. Ramachandra Rao, “Vāstu-Vidyā,” in Vastu, 

Astrology and Architecture, ed. Gayatri Devi Vasudev (Delhi: Motilal Banarsidass, 2001), 13. 
283

Vijaya Kumar, Vastushastra (New Delhi: New Dawn, 2002), 7. 
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 เห็นไดช้ดัว่าศาสนาฮินดูไดใ้ห้ความส าคญักบัโชยติษศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยถือว่า
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการท าความเขา้ใจพระเวท และไม่ว่าจะเป็นคมัภีร์พระเวทหรือคมัภีร์ทาง
ศาสนาหลากหลายฉบบั มกัจะปรากฏหลกัวิชาของโหราศาสตร์สอดแทรกอยู่ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
แบ่งช่วงเวลา ยุค ราศี นกัษตัรฤกษ ์ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าโชยติษศาสตร์ไดก้ลายเป็นศาสตร์ท่ีส าคญั
ในศาสนาฮินดู และมีความผูกพนักบัวิถีชีวิตของชาวฮินดูมาอย่างยาวนาน จนไม่อาจแยกโชยติษ
ศาสตร์ออกจากศาสนาไดเ้ลย 
 
 2. ศาสนายูดาห์ 
 ศาสนายูดาห์หรือศาสนายิว เป็นศาสนาของชนชาติยิว เป็นอีกศาสนาหน่ึงท่ีมีความ
เก่าแก่ ถือก าเนิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ โดยมีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีทั้งยงัมี
ความสัมพันธ์กับอารยธรรมบาบิโลเนียเพราะชาวยิวเคยถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยอยู่ใน                    
บาบิโลเนียถึง 70 ปีก่อนท่ีจะได้รับการปลดปล่อยออกมาโดยเปอร์เซีย ดังนั้ น ชาวยิวจึงได้รับ
อิทธิพลทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์จากบาบิโลเนียอยู่บ้าง ทั้ งน้ี ศาสนายูดาห์มีคัมภีร์ทาง
ศาสนาเรียกวา่ ตานคั (Tanakh) มีทั้งหมด 3 หมวด คือ 
 1. โทราห์ (Torah) เป็นภาษาฮีบรู แปลว่า กฎหมาย ภาษาไทยมกัเรียกว่า เบญจบรรณ 
หรือ ปัญจบรรพ (Pentateuch) เพราะประกอบดว้ยหนงัสือ 5 เล่มของโมเสสคือ ปฐมกาล (Genesis), 
อพยพ  (Exodus), เลวี นิ ติ  (Leviticus), กันดารวิ ถี  (Numbers) และเฉลยพระธรรมบัญญั ติ 
(Deuteronomy) 
 2. ผูเ้ผยพระวจันะ (Nevi’im or Prophets) ประกอบด้วยหนังสือ 21 เล่ม คือ โยชูวา 
(Joshua), ผูว้ินิจฉัย (Judges), ซามูเอล ฉบับท่ีหน่ึง (1 Samuel), ซามูเอล ฉบับท่ีสอง (2 Samuel),     
พงศ์กษัตริย์ ฉบับท่ีหน่ึง (1 King), พงศ์กษัตริย์ ฉบับท่ีสอง (2 King), อิสยาห์ (Isaiah), เยเรมีย ์
(Jeremiah) และเอเสเคียล (Ezekiel) รวมถึงหนังสือของผูเ้ผยพระวจันะอีก12 เล่ม ได้แก่ โฮเชยา 
(Hosea), โยเอล (Joel), อาโมส (Amos), โอบาดีห์ (Obadiah), โยนาห์ (Jonah), มีคาห์ (Micah),  
นาฮูม (Nahum), ฮาบากุก  (Habakkuk), เศฟันยาห์  (Zephaniah), ฮักกัย (Haggai), เศคาริยาห์ 
(Zechariah) และมาลาคี (Malachi) 
 3. ข้อเขียน (Ketuvim or Writings) ประกอบด้วยหนังสือ 13 เล่ม  คือ เพลงสดุดี 
(Psalms), โยบ (Job), สุภาษิต (Proverbs), นางรูธ (Ruth), เพลงซาโลมอน (Song of songs or  

Song of Solomon), ปัญญาจารย ์(Ecclesiasters), เพลงคร ่ าครวญ (Lamentations), เอสเธอร์ (Esther), 
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ดาเนียล (Daniel), เอสรา (Ezra), เนหะมีย ์(Nehemiah) และพงศาวดาร ฉบบัท่ีหน่ึง (1 Chronicles), 
พงศาวดาร ฉบบัท่ีสอง (2 Chronicles)284 
 อน่ึง ศาสนาคริสต์ก็ไดรั้บเอาคมัภีร์ตานัคของศาสนายูดาห์ไปใช้ดว้ย โดยพระคริสต -
ธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมทั้งหมดนั้นก็คือหนงัสือในคมัภีร์ตานคัทั้ง 39 เล่มนัน่เอง 
 นอกจากน้ี เน่ืองจากอาณาจกัรบาบิโลเนียไดก้วาดตอ้นชาวยิวไปเป็นเชลยท าให้การ
ประกอบศาสนกิจท่ีมหาวิหารตอ้งยุติลง ชาวยิวจึงไดพ้ฒันาศูนยร์วมทางศาสนาขึ้นมาใหม่เรียกว่า 
“ธรรมศาลา (Synagogue)” โดยตั้งขึ้นในทุกชุมชนท่ีมีชาวยิวอาศยัอยู่เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมต่าง ๆรวมทั้งเป็นสถาบนัทางการศึกษา และสถานท่ี
พิพากษาคดีความ การมีธรรมศาลาท าให้เกิดการตีความและอธิบายความพระคมัภีร์ขึ้น จึงมีหนงัสือ
ทางศาสนาฉบบัใหม่เกิดขึ้น เรียกว่า “คมัภีร์ทลัมุด (Talmud)” ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 หมวด คือ Zeraim 

(เมล็ดพนัธุ์) มีจ านวนหนังสือ 11 เล่ม รวม 75 บท, Moed (เทศกาล) มีจ านวนหนังสือ 12 เล่ม รวม 
88 บท, Nashim (สตรี) มีจ านวนหนังสือ 7 เล่ม รวม 81 บท, Nezikin (ค่าเสียหาย) มีจ านวนหนงัสือ 
10 เล่ม รวม 71 บท, Kodashim (ความศกัด์ิสิทธ์ิ) มีจ านวนหนงัสือ 11 เล่ม รวม 89 บทและ Tohorot 
(ความบริสุทธ์ิ) มีจ านวนหนังสือ 12 เล่ม รวม 126 บท ดังนั้ น คัมภีร์ทัลมุดจึงประกอบไปด้วย
หนังสือ 63 ฉบบั ซ่ึงมีทั้งส้ิน 530 บท285 โดยการประพนัธ์หนังสือแต่ละฉบบันั้นจะแบ่งเน้ือความ
ออกเป็น 2 ตอน คือ 1. มิชนะห์ (Mishnah) เป็นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีบอกเล่าสืบต่อกันมา (oral law) 
และ 2. เกมาราห์ (Gemarah) เป็นบนัทึกขอ้วินิจฉยั ตีความ และอธิบายความของมิชนะห์286 
 ทั้งน้ี ชาวยิวได้ถือปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ (Ten commandments) ซ่ึงพระเจ้า 
(พระเยโฮวาห์) ได้ประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ณ ภูเขาซีนาย ดังปรากฏใน
หนงัสืออพยพ 20:1-17 และหนงัสือเฉลยพระธรรมบญัญติั 5:6-21 ความวา่ 
 

พระเจา้ตรัสพระวจนะทั้งส้ินต่อไปน้ีว่า “เราคือพระเจา้ของเจา้ ผูไ้ด้น าเจา้ออกจาก
แผน่ดินอียปิตค์ือจากแดนทาส 

อยา่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกเหนือจากเรา 

 
284

Konard Schmid, The Old Testament: A Literary History, trans. Linda M. Maloney 

(Minneapolis: Fortress Press, 2012), 16. 
285

Samuel Rapaport, Stories and Sayings from the Talmud (London: P. Vallentine, 1869), 

5. 
286วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, 64. 
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อย่าท ารูปเคารพส าหรับตน เป็นรูปส่ิงใดซ่ึงมีอยู่ในฟ้าเบ้ืองบน หรือบนแผน่ดินเบ้ือง
ล่าง หรือในน ้าใตแ้ผ่นดิน อยา่กราบไหวห้รือปรนนิบติัรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเจา้ของ
เจา้เป็นพระเจา้ท่ีหวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผูท่ี้ชงัเราจนถึงสามชัว่ส่ี
ชัว่อายุคน แต่เราแสดงความรักมัน่คงต่อคนท่ีรักเรา และปฏิบติัตามบญัญติัของเรา จนถึง
พนัชัว่อายคุน 

อยา่ออกพระนามพระเจา้ของเจา้อย่างไม่สมควร เพราะผูท่ี้ออกพระนามของพระองค์
อยา่งไม่สมควรนั้น พระเจา้จะทรงถือวา่ไม่มีโทษก็หามิได ้

จงระลึกถึงวนัสะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ จงท าการงานทั้งส้ินของเจา้หกวนั แต่วนัท่ี
เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเจา้ของเจา้ ในวนันั้นอยา่กระท าการงานใด ๆ ไม่ว่าเจา้เอง หรือ
บุตรชายบุตรหญิงของเจา้หรือทาสทาสีของเจา้ หรือสัตวใ์ชง้านของเจา้ หรือแขกท่ีอาศยัอยู่
ในประตูเมืองของเจา้ เพราะในหกวนัพระเจา้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเล และสรรพส่ิง
ซ่ึงมีอยู่ในท่ีเหล่านั้ น แต่ในวันท่ีเจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้ นพระเจ้าทรงอวยพระพรวัน           
สะบาโต และทรงตั้งวนันั้นไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ 

จงให้ เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน                              
ซ่ึงพระเจา้ของเจา้ประทานใหแ้ก่เจา้ 

อยา่ฆ่าคน 
อยา่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา 
อยา่ลกัทรัพย ์
อยา่เป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพื่อนบา้น 
อยา่โลภครัวเรือนของเพื่อนบา้น อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบา้น หรือทาสทาสีของเขา 

หรือโค ลาของเขา หรือส่ิงใด ๆ ซ่ึงเป็นของเพื่อนบา้น” (อพยพ 20:1-17)287 
 
 จากบัญญัติ 10 ประการ เห็นได้ชัดว่าศาสนายูดาห์เป็นเอกเทวนิยม (monotheism)       
ซ่ึงเช่ือว่าพระเจ้าสูงสุดมีเพียงพระองค์เดียว ดังนั้น การนับถือพระอ่ืนใดจึงถือเป็นการกระท าท่ี       
ผิดบาป การศึกษาโหราศาสตร์อันเป็นศาสตร์ท่ีสามารถท านายเหตุการณ์ในอนาคตจึงเป็นการ       
กา้วล่วงอ านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ และผูท่ี้เป็นหมอดูยงัถูกมองว่าเป็นผูท่ี้นบัถือพระอ่ืนนอกจากพระ
เยโฮวาห์ ชาวยิวจึงถือว่าการเป็นหมอดูเป็นส่ิงตอ้งห้ามดว้ย และถูกจดัรวมกลุ่มอยู่กบัพวกคนทรง 
พ่อมดหมอผี ซ่ึงเป็นผูท่ี้น่ารังเกียจชิงชังในสายพระเนตรของพระเจ้า ดังความท่ีปรากฏอยู่ใน        
พระคมัภีร์หลากหลายตอน ดงัเช่น 
 

 
287สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์, ภาคพนัธสัญญาเดิม, 96. 
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 เจ้าอย่ารับประทานเส้ือสัตว์ท่ีมีเลือดในเน้ือนั้น เจ้าอย่าเป็นหมอดูหรือเป็นหมอผี      
(เลวีนิติ 19:26)288 

 
 “เม่ือท่านทั้งหลายเขา้ไปในแผน่ดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านประทานแก่ท่าน 
ท่านอย่าเรียนรู้ท่ีจะกระท าส่ิงพึงรังเกียจตามประชาชาติเหล่านั้น อย่าให้มีคนหน่ึงคนใดใน
หมู่พวกท่านซ่ึงใหบุ้ตรชายหรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟ อยา่ใหผู้ใ้ดเป็นคนท านายเป็นหมอดู 
เป็นหมอจบัยามดูเหตุการณ์ หรือเป็นนกัวิทยาคม เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมด แม่มด 
หรือเป็นหมอพราย ผูใ้ดท่ีกระท าอย่างน้ีย่อมเป็นท่ีรังเกียจแด่พระเจา้ เพราะกระท าส่ิงพึง
รังเกียจเหล่าน้ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้ งหลายจึงทรงขับไล่เขาเสียจากท่าน            
ท่านทั้ งหลายจงเป็นคนปราศจากต าหนิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 
เพราะว่าประชาชาติเหล่าน้ี ซ่ึงท่านก าลังจะไปขับไล่นั้ นเช่ือฟังหมอดูและคนท านาย            
แต่ส่วนตวัท่านนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระท าเช่นนั้น” 
(เฉลยพระธรรมบญัญติั 18:9-14)289 

 
 พระเจา้ยงัทรงตกัเตือนอิสราเอลและยูดาห์โดยผูเ้ผยวจนะทุกคน และโดยผูท้  านายทุก
คนว่า “จงหันกลับจากทางชั่วร้ายทั้ งหลายของเจ้า และรักษาพระบัญญัติของเราและ
กฎเกณฑ์ของเรา ตามธรรมบญัญติัซ่ึงเราไดบ้ญัชาแก่บรรพบุรุษของเจา้ และซ่ึงเราไดส่้ง
มายงัเจ้าโดยผูเ้ผยพระวจนะผูรั้บใช้ของเรา” เขาไม่ฟังแต่ด้ือดึง ดงับรรพบุรุษของเขาได้
เป็นมาแลว้ ผูซ่ึ้งมิไดเ้ช่ือถือพระเยโฮวาห์พระเจา้ของเขา เขาทอดท้ิงกฎเกณฑ์ของพระองค ์
และพนัธสัญญาของพระองค์ ซ่ึงไดท้รงกระท าไวก้บับรรพบุรุษของเขา และพระโอวาท    
ซ่ึงพระองค์ไดท้รงประทานแก่เขา เขาทั้งหลายติดตามรูปเคารพเท็จและกลายเป็นเท็จไป 
และเขาติดตามประชาชาติท่ีอยู่รอบ ๆ เขา ซ่ึงพระเจ้าไดท้รงบญัชาเขามิให้เขากระท าตาม 
และเขาทั้งหลายไดล้ะท้ิงพระบญัญติัทั้งส้ินของพระเยโฮวาห์พระเจา้ของตน และไดห้ล่อ   
รูปเคารพส าหรับตนเป็นลูกโคสองตวั และเขาไดส้ร้างอาเชราห์ และนมสัการบรรดาบริวาร
ของฟ้าสวรรค์ และปรนนิบติัพระบาอลั และเขาทั้งหลายไดถ้วายบุตรชายหญิงของเขาให้  
ลุยไฟเป็นเคร่ืองบูชา และจบัยามดูลาง และขายตวัเองในการกระท าความชัว่ร้ายในสายพระ
เนตรพระเจ้า กระท าให้พระองค์ทรงพระพิโรธ เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงพระพิโรธต่อ

 
288เร่ืองเดียวกนั, 152. 
289เร่ืองเดียวกนั, 252-253. 
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อิสราเอลยิ่งนกั และทรงให้เขาออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค ์ไม่มีผูใ้ดเหลืออยู่
นอกจากเผา่ยดูาห์เท่านั้น (2 พงศก์ษตัริย ์17:13-18)290 

 
 มนสัเสห์มีพระชนมายุสิบสองพรรษาเม่ือพระองคข์ึ้นครอบครอง และพระองคท์รง
ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มห้าสิบห้าปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเฮฟซีบาห์ 
และพระองค์ทรงกระท าส่ิงท่ีชัว่ร้ายในสายพระเนตรพระเจา้ตามการกระท าอนัน่าเกลียด   
น่าชงัแห่งประชาชาติ ซ่ึงพระเจา้ทรงขบัไล่ใหอ้อกไปใหพ้น้หนา้ประชาชนอิสราเอล เพราะ
พระองคท์รงสร้างปูชนียสถานสูง ซ่ึงเฮเซคียาห์พระราชบิดาของพระองคท์รงท าลายเสียนั้น
ขึ้นใหม่ และพระองค์ทรงสร้างท่านบูชาส าหรับพระบาอลั และทรงสร้างอาเซราห์ ดังท่ี      
อาหบัพระราชาแห่งอิสราเอลทรงกระท า และทรงมนสัการบริวารทั้งส้ินของฟ้าสวรรค ์และ
ปรนนิบติัพระเหล่านั้น และพระองคท์รงสร้างท่านบูชาในพระนิเวศของพระเจา้ ซ่ึงพระเจา้
ไดต้รัสว่า “เราจะบรรจุช่ือของเราไวใ้นเยรูซาเล็ม” และพระองค์ไดส้ร้างแท่นบูชาส าหรับ
บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ในลานทั้ งสองของพระนิเวศแห่งพระเจ้า และพระองค์ได้ทรงเผา
โอรสของพระองค์เป็นเคร่ืองบูชา ถือฤกษ์ยามเวทมนตร์ คนทรงและแม่มด พระองค์ทรง
กระท าความชัว่ร้ายเป็นอนัมากในสายพระเนตรพระเจา้ กระท าให้พระองค์ทรงพระพิโรธ 
(2 พงศก์ษตัริย ์21:1-6)291 

 
 เม่ือมนัสเสห์เร่ิมครอบครองมีพระชนมายุสิบสองพรรษา และพระองค์ทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มห้าสิบห้าปี พระองค์ทรงกระท าส่ิงท่ีชั่วร้ายในสายพระเนตร 
พระเจา้ ตามการกระท าท่ีน่าเกลียดน่าชงัแห่งประชาชาติ ซ่ึงพระเจา้ทรงขบัไล่ไปเสียจาก
ขา้งหน้าประชาชนอิสราเอล เพราะพระองคท์รงสร้างปูชนียสถานสูงขึ้นใหม่ ซ่ึงเฮเซคียาห์
พระราชบิดาของพระองคไ์ดท้รงพงัลงนั้น และทรงสร้างแท่นบูชาแด่พระบาอลั และทรงท า
บรรดาอาเช-ราห์และมนสัการบริวารทั้งส้ินของฟ้าสวรรคแ์ละปรนนิบติัพระเหล่านั้น และ
พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาในพระนิเวศของพระเจา้ซ่ึงพระเจา้ตรัสว่า “นามของเราจะอยู่
ในเยรูซาเล็มเป็นนิตย์” และพระองค์ได้ทรงสร้างแท่นบูชาส าหรับบริวารแห่งฟ้าสวรรค ์         
ในลานทั้งสองแห่งพระนิเวศของพระเจา้ และพระองค์ไดท้รงถวายโอรสของพระองค์ให ้      
ลุยไฟ เป็นเคร่ืองบูชาในหุบเขาบุตรฮินโนม ถือฤกษย์าม เวทมนตร์ วิทยาคม และติดต่อกบั
คนทรงและพ่อมดแม่มด พระองคท์รงกระท าส่ิงท่ีชัว่ร้ายเป็นอนัมากในสายพระเนตรของ
พระเจ้า กระท าให้พระองค์ทรงพระพิโรธ และรูปเคารพสลักซ่ึงพระองค์ทรงสร้างนั้ น 

 
290เร่ืองเดียวกนั, 516-517. 
291เร่ืองเดียวกนั, 524. 
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พระองค์ทรงตั้งไวใ้นพระนิเวศของพระเจา้ ซ่ึงพระเจา้ตรัสกบัดาวิดและซาโลมอนโอรส
ของดาวิดว่า “ในนิเวศน้ีและในเยรูซาเล็มซ่ึงเราได้เลือกออกจากเผ่าทั้งส้ินของอิสราเอล          
เราจะบรรจุนามของเราไวเ้ป็นนิตย ์และเราจะไม่ให้เท้าของอิสราเอลพเนจรออกไปจาก
แผน่ดินซ่ึงเราไดก้ าหนดใหบ้รรพบุรุษของเจา้อีกเลย ถา้เขาเพียงแต่จะระมดัระวงักระท าทุก
อย่างซ่ึงเราได้บัญชาเขาไว ้คือพระธรรม กฎเกณฑ์ และกฎหมายทั้ งส้ินซ่ึงได้ให้ไวก้ับ
โมเสส” มนัสเสห์ทรงชักจูงยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มให้หลง เขาจึงไดก้ระท าความชัว่ร้าย           
ยิ่งกว่าบรรดาประชาชาติซ่ึงพระเจ้าได้ทรงท าลายให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลนั้ น                   
(2 พงศาวดาร 33:1-9)292 

 
 ประชาอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะซ่ึงพระเจา้ตรัสกบัเจา้ พระเจา้ตรัสดงัน้ีวา่ 

“อยา่เอาอยา่งบรรดาประชาชาติ 
หรืออยา่คร้ามกลวัเพราะหมายส าคญัของทอ้งฟ้า 
ตามท่ีบรรดาประชาชาติคร้ามกลวันั้น...” (เยเรมีย ์10:1-2)293 

 
 ด้วยเหตุท่ีส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้รับการยอมรับในศาสนายูดาห์จึงส่งผลให้มีการลงโทษ     
กล่าวร้าย และกวาดล้างพวกหมอดู คนทรง พ่อมด หมอผี และผูท่ี้นับถือบรรดาเทห์ฟากฟ้าอยู ่     
เนือง ๆ ดงัความปรากฏในพระคมัภีร์ เช่น 
 

 “ชายหรือหญิงคนใดท่ีเป็นคนทรงหรือพ่อมดแม่มด จงฆ่าเสีย จงเอาหินขวา้ง ท่ีเขา
ตอ้งตายนั้นเอาเองรับผิดชอบ” (เลวีนิติ 20:27)294 

 
 และพระองค ์(กษตัริยโ์ยสิยาห์) ทรงก าจดัปฏิมากรปุโรหิต ผูซ่ึ้งบรรดาพระราชาแห่ง
ยูดาห์ไดส้ถาปนาให้เผาเคร่ืองหอมในปูชนียสถานสูงท่ีหัวเมืองแห่งยูดาห์ และรอบ ๆ กรุง
เยรูซาเลม็ ทั้งคนเหล่านั้นท่ีเผาเคร่ืองหอมถวายพระบาอลั ถวายดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และ
หมู่ดาวประจ าราศี และบริวารทั้งส้ินของฟ้าสวรรค ์(2 พงศก์ษตัริย ์23:5)295 

 
 

 
292เร่ืองเดียวกนั, 621. 
293เร่ืองเดียวกนั, 1073. 
294เร่ืองเดียวกนั, 154. 
295เร่ืองเดียวกนั, 527. 
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เจา้รู้สึกมัน่อยูใ่นความอธรรมของเจา้ 
เจา้วา่ “ไม่มีผูใ้ดเห็นขา้” 
สติปัญญาของเจา้และความรู้ของเจา้ 

  ท าใหเ้จา้เจ่ินไป 
และเจา้จึงวา่ในใจของเจา้วา่ 

   “ขา้น่ีแหละ และไม่มีผูใ้ดอ่ืนอีก” 
แต่ความชัว่ร้ายจะมาเหนือเจา้ 

  ซ่ึงเจา้จะปัดเป่าไม่ได ้
ภยัพิบติัจะตกเหนือเจา้ 

  ซ่ึงเจา้ไม่สามารถคลาดแคลว้ 
และความพินาศจะมาถึงเจา้ทนัทีทนัใด 

  ซ่ึงเจา้ไม่รู้เร่ืองเลย 
จงตั้งมัน่อยูใ่นเวทยม์นตร์ของเจา้ 

  และวิทยาคมเป็นอนัมากของเจา้ 
  ซ่ึงเจา้ท ามาหนกัหนาตั้งแต่สาว ๆ 
  ชะรอยเจา้จะส าเร็จได ้
  ชะรอยเจา้จะดลใจใหส้ยดสยองได ้
  เจา้เหน็ดเหน่ือยกบัท่ีปรึกษาเป็นอนัมากของเจา้ 
  ใหเ้ขาลุกขึ้นออกมาและช่วยเจา้ใหร้อด 
  คือบรรดาผูท่ี้แบ่งฟ้าสวรรค ์
  และเพ่งดูดวงดาว 
  ผูซ่ึ้งท านายใหเ้จา้ในวนัขึ้นค ่า 
  วา่จะเกิดอะไรขึ้นแก่เจา้ 
  ดูเถิด เขาจะเหมือนตอขา้ว 
  ไฟจะเผาผลาญเขา 
  เขาจะช่วยกูต้วัเขาเอง จากก าลงัของเปลวเพลิงไม่ได ้
  น่ีไม่ใช่ถ่านท่ีจะใหใ้ครอุ่น 
  ไม่ใช่ไฟท่ีจะใหใ้ครผิง 
  บรรดาท่ีเจา้ท างานดว้ยกนันั้นจะเป็นเช่นน้ีแก่เจา้ 
  ผูซ่ึ้งคา้มากบัเจา้ตั้งแต่สาว ๆ 
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  เขาต่างจะพเนจรไปมาในทางของเขาเอง 
  ไม่มีผูใ้ดจะช่วยเจา้ใหร้อดได ้(อิสยาห์ 47:10-15)296 

 
 พระเจา้ตรัสว่า ในกาลคร้ังนั้น กระดูกของบรรดากษตัริยย์ูดาห์ กระดูกเจา้นายของ     
ยดูาห์ กระดูกปุโรหิต กระดูกผูเ้ผยพระวจนะ และกระดูกของชาวเมืองเยรูซาเลม็ จะมีคนเอา
ออกมาจากอุโมงคข์องเขาทั้งหลายเหล่านั้น และเขาจะกระจายกระดูกเหล่านั้นออกต่อหน้า
ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งส้ิน ซ่ึงเขาทั้งหลายรักและปรนนิบติั      
ซ่ึงเขาได้ติดสอยห้อยตาม ซ่ึงเขาได้แสวงหาและนมัสการ จะไม่มีใครรวบรวมหรือ              
ฝังกระดูกเหล่าน้ี แต่จะเป็นเหมือนมูลสัตวท่ี์ผิวพื้นดิน (เยเรมีย ์8:1-2)297 

 
 แต่อย่างไรก็ตาม ยงัพบว่ามีการเส่ียงทาย การท านายฝัน และการพยากรณ์อนัเป็นท่ี
ชอบธรรมต่อพระเจ้าปรากฏอยู่มากมายในพระคัมภีร์ กล่าวคือ หากท านายหรือการพยากรณ์ท่ี
กระท าโดยการออกพระนามของพระเจา้ก็ย่อมกระท าได้โดยชอบธรรม แต่ถา้หากการท านายนั้น
กระท าไปเพราะการยดึถือพระอ่ืน หรือแมแ้ต่การท านายโดยเช่ือในอ านาจของเทห์ฟากฟ้าใด ๆ ก็จะ
ถือว่าเป็นการกระท าท่ีน่ารังเกียจทั้งน้ี การเส่ียงทายท่ีไดรั้บการยอมรับในศาสนายูดาห์ท่ีปรากฏใน
พระคมัภีร์นั้นสามารถกระท าไดโ้ดยการใชอู้ริม298 ซ่ึงปรากฏการใชอู้ริมในพระคมัภีร์ดงัน้ี 
 

 เจา้จงให้เกียรติยศอย่างของเจา้แก่เขา เพื่อให้ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดเช่ือฟังเขา และ
เขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิต ผูซ่ึ้งจะทูลถามเพื่อเขาตามหลกัตดัสินของอูริมต่อ
พระเจ้า และคนทั้ งปวงจะออกไป และเขา้มาตามค าของปุโรหิตทั้ งเจ้ากับคนทั้งปวงใน
อิสราเอลนั้น คือชุมนุมชนทั้งหมด (กนัดารวิถี 27:20-21)299 

 
ท่านกลาวถึงเลวีวา่ 
“ทูมมิมและอูริมของพระองคอ์ยูก่บัผูจ้งรักภกัดีของพระองค์ 
 

 
296เร่ืองเดียวกนั, 1020-1021. 
297เร่ืองเดียวกนั, 1069. 
298อูริม (Urim) เป็นฉลากศกัด์ิสิทธ์ิ มกัใช้คู่กบัทูมมิม (Thummim) ใช้ส าหรับการเส่ียงทาย    

ดู  Roland De Vaux, Ancient Israel: Its Life and Institutions, trans. John McHugh (Michigan: William 

B. Eerdmans, 1997), 352. 
299สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์, ภาคพนัธสัญญาเดิม, 209. 
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ผูท่ี้พระองคท์รงทดลองแลว้ท่ีต าบลมสัสาห์ 
ผูท่ี้พระองคไ์ดต่้อสู้แลว้ท่ีน ้าเมรีบาห์...” (เฉลยพระธรรมบญัญติั 33:8)300 

 
 แลว้พระองค์จึงตรัสกบัอิสราเอลทั้งปวงว่า “พวกท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายหน่ึง เราและ   
โยนาธานบุตรของเราจะอยู่อีกฝ่ายหน่ึง” และประชาชนทูลซาอูลว่า “ขอจงกระท าตามท่ี
พระองคท์รงเห็นชอบเถิด” ดงันั้นซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจา้แห่งอิสราเอลวา่ “ขอทรง
ส าแดงฝ่ายถูก” ขา้งฝ่ายโยนาธานและซาอูลถูกฉลาก แต่ฝ่ายประชากรรอดไป แลว้ซาอูล
รับสั่งว่า “จับฉลากระหว่างเรากับบุตรของเรา” และโยนาธานถูกฉลาก (1 ซามูเอล 14:        
40-42)301 

 
 ฝ่ายซามูเอลไดส้ิ้นชีพแลว้ และคนอิสราเอลทั้งปวงก็ไวทุ้กขใ์หท่้านและฝังศพท่านไว้
ในเมืองรามาห์ ซ่ึงเป็นเมืองของท่านเอง และซาอูลทรงก าจดัคนทรงและพ่อมดแม่มดเสีย
จากแผ่นดิน คนฟีลิสเตียก็ชุมนุมกันและมาตั้ งค่ายอยู่ท่ีชูเนม และซาอูลทรงรวบรวม
อิสราเอลทั้งส้ิน และเขาทั้งหลายตั้งค่ายอยู่ท่ีกิลโบอา เม่ือซาอูลทอดพระเนตรกองทพัของ
คนฟีลิสเตียก็กลวั และพระทยัของพระองค์ก็หวัน่ไหวมาก และเม่ือซาอูลทูลถามพระเจา้ 
พระเจา้มิได้ทรงตอบพระองค์ไม่ว่าด้วยความฝัน หรือด้วยอูริม หรือด้วยผูเ้ผยพระวจนะ     
(1 ซามูเอล 28:3-6)302 

 
 นอกจากน้ี พระคมัภีร์ยงักล่าวถึงนิมิต และการท านายฝันอีกดว้ย ทั้งน้ี การท านายฝัน   
ท่ีปรากฏในพระคมัภีร์นั้นได้แก่ การท านายฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:5-11, ปฐมกาล 40:1-23, 
ปฐมกาล 41:1-31) และการท านายฝันของดาเนียล (ดาเนียล 2:1-45, ดาเนียล 4:4-28, ดาเนียล 5:         
5-17) ซ่ึงทั้งโยเซฟ และดาเนียลต่างเป็นผูช้อบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้ การท านายฝันของ
ทั้งสองจึงไม่ใช่เร่ืองผิดบาปในศาสนายูดาห์ ดงัเช่นการท านายฝันของโยเซฟอนัมีช่ือเสียงท่ีปรากฏ
อยูใ่นพระคมัภีร์ความวา่ 
 

 ต่อมาพนักงานน ้ าองุ่นของกษตัริยแ์ห่งอียิปต ์และพนักงานขนมของพระองค์ท าผิด
ต่อเจา้นาย คือกษตัริยแ์ห่งอียิปต ์ฟาโรห์ทรงกร้ิวขา้ราชการทั้งสองนั้น คือหัวหน้าพนกังาน
น ้ าองุ่น และหัวหน้าพนักงานขนม จึงให้จ าคุกไวใ้นบ้านของผู ้บัญชาการทหารรักษา

 
300เร่ืองเดียวกนั, 277-278. 
301เร่ืองเดียวกนั, 372. 
302เร่ืองเดียวกนั, 394. 
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พระองค์ ในคุกท่ีโยเซฟติดอยู่นั้น ผูบ้ญัชาการทหารรักษาพระองค์สั่งโยเซฟให้รับใช้สอง
คนนั้น โยเซฟก็ปรนนิบติัเขา พนักงานทั้งสองติดคุกอยู่พกัหน่ึง คืนหน่ึงขา้ราชการทั้งสอง
นั้นฝันไป คือพนักงานน ้ าองุ่นและพนักงานขนมของกษัตริยอี์ยิปต์ท่ีต้องจ าอยู่ในคุกนั้น    
ต่างคนต่างฝันคนละเร่ือง ความฝันของต่างคนก็มีความหมายต่างกนั คร้ันเวลาเช้าโยเซฟ    
เขา้มาหา เห็นขา้ราชการทั้งสองนั้น เขามีหน้าโศกเศร้า จึงถามขา้ราชการท่ีถูกจ าอยู่ในคุกท่ี
บา้นนายของตนว่า “ท าไมวนัน้ีท่านจึงหนา้เศร้า” เขาตอบวา่ “เราทั้งสองฝันไปและไม่มีผูใ้ด
จะแก้ฝันได้” โยเซฟบอกเขาว่า “พระจา้เท่านั้นแก้ฝันได้มิใช่หรือ ขอท่านเล่าให้ขา้พเจ้า     
ฟังเถิด” 
 พนกังานน ้าองุ่นก็เล่าความฝันของตนใหโ้ยเซฟฟังวา่ “เราฝันเห็นเถาองุ่นอยู่ตรงหน้า 
เถาองุ่นนั้นมีสามก่ิง พองอกใบอ่อนดอกตูม ก็มีดอกบานออกมา และช่อองุ่นก็สุก จอกของ
ฟาโรห์อยู่ในมือเรา แลว้เราเก็บลูกองุ่นนั้นบีบให้น ้ าลงในจอกของฟาโรห์ และวางจอกน ้ า
องุ่นนั้นในพระหัตถข์องฟาโรห์” โยเซฟบอกขา้ราชการนั้นว่า “ขอแกฝั้นดงัน้ี คือก่ิงสามก่ิง
นั้นไดแ้ก่สามวนั ภายในสามวนัฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงตั้งท่านไว้
ในต าแหน่งเหมือนแต่ก่อน ท่านจะไดถ้วายจอกนั้นแก่ฟาโรห์อีกดงัท่ีไดก้ระท ามาแต่ก่อน
เม่ือเป็นพนักงานน ้ าองุ่น เม่ือท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงขา้พเจ้าและแสดงความ
เมตตาปรานีแก่ขา้พเจา้ ช่วยทูลฟาโรห์ให้ขา้พเจา้ไดอ้อกจากบา้นน้ี เพราะอนัท่ีจริงเขาลกั
ขา้พเจา้มาจากแควน้ฮีบรู และท่ีน่ีก็เหมือนกนั ขา้พเจา้ไม่ไดท้ าผิดอะไรท่ีควรตอ้งติดคุกใต้
ดินน้ี” 
 เม่ือหัวหน้าพนักงานขนมเห็นว่า ค าแกค้วามฝันนั้นดี จึงเล่าให้โยเซฟฟังว่า “เราฝัน
ดว้ย เห็นมีกระจาดขนมสามใบ ตั้งอยู่บนศีรษะเรา ในกระจาดใบนั้นมีขนมสารพดัส าหรับ
ฟาโรห์ เป็นขนมของพนักงานขนมแล้วมีนกมากินของในกระจาดท่ีตั้งอยู่บนศีรษะเรา”      
โยเซฟตอบวา่ “ขอแกฝั้นดงัน้ี คือกระจาดสามใบนั้นไดแ้ก่สามวนั ภายในสามวนั ฟาโรห์จะ
ทรงยกศีรษะของท่านขึ้นใหพ้น้ตวั และแขวนท่านไวท่ี้ตน้ไม ้ฝงูนกจะมากินเน้ือท่าน” 
 คร้ังถึงวนัท่ีสามเป็นวนัเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของฟาโรห์ พระองค์จึงทรง
จดัการเล้ียงขา้ราชการทั้ งปวงของพระองค์ แล้วทรงปล่อยหัวหน้าพนักงานน ้ าองุ่น และ
หัวหน้าพนักงานขนมเขา้มาอยู่ท่ามกลางพวกขา้ราชการ ฝ่ายหัวหน้าพนักงานน ้ าองุ่นนั้น
ได้รับการแต่งตั้ งในต าแหน่งเดิม เขาก็วางจอกในพระหัตถ์ของฟาโรห์เช่นแต่ก่อน            
ส่วนหัวหนา้พนกังานขนมนั้นใหแ้ขวนเสีย สมจริงดงัท่ีโยเซฟแกฝั้นไว ้แต่หวัหนา้พนกังาน
น ้าองุ่นนั้น มิไดร้ะลึกถึงโยเซฟ กลบัลืมเขาเสีย (ปฐมกาล 40:1-23)303 

 

 
303เร่ืองเดียวกนั, 51-52. 
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 คร้ันอยูม่าอีกสองปีเตม็ ฟาโรห์ก็สุบินว่าทรงยนือยู่ท่ีริมฝ่ังแม่น ้าไนล ์มีโคเจ็ดตวัอว้น
พีงามน่าดูขึ้ นมาจากแม่น ้ าไนล์นั้ นกินใบอ้ออยู่ แล้วมีโคอีกเจ็ดตัวซูบผอมน่าเกลียด           
ตามขึ้นมาจากแม่น ้ าไนล ์มายืนอยู่กบัโคอว้นพีท่ีชายฝ่ังแม่น ้ าไนล ์โคท่ีซูบผอมน่าเกลียดก็
กินโคอว้นพีงามน่าดูเจ็ดตวันั้นเสียแลว้ฟาโรห์ก็ต่ืนบรรทม พระองคก็์บรรทมหลบัไปสุบิน
คร้ังท่ีสองว่า ตน้ขา้วตน้เดียวมีรวงเจ็ดรวงเป็นขา้วเมล็ดเต่งงามดี แลว้มีรวงขา้วเจ็ดรวงงอก
ขึ้นมาภายหลงั เป็นขา้วลีบและเกรียมเพราะลมตะวนัออก รวงขา้วลีบเจ็ดรวงนั้นไดก้ลืนกิน
รวงขา้วงามดีนั้นเสีย แลว้ฟาโรห์ก็ต่ืนบรรทมก็รู้วา่เป็นพระสุบิน คร้ันเวลารุ่งเชา้ พระองคก็์
มีพระทยัเศร้าโศก จึงรับสั่งใหเ้รียกโหรและปราชญท์ั้งปวงของอียปิตม์าเฝ้า แลว้ฟาโรห์ทรง
เล่าพระสุบินใหเ้ขาฟัง แต่ไม่มีผูใ้ดทูลแกพ้ระสุบินนั้นถวายแก่ฟาโรห์ได ้
 คร้ังนั้นหัวหน้าพนกังานน ้าองุ่นจึงทูลฟาโรห์ว่า “บดัน้ีขา้พระบาทระลึกถึงความผิด
พลั้งของขา้พระบาทได ้คือฟาโรห์ทรงพระพิโรธแก่ขา้ราชการ ทรงจ าขา้พระบาทไวใ้นคุก
ท่ีบา้นผูบ้ญัชาการทหารรักษาพระองคด์ว้ยกนักบัหัวหน้าพนกังานขนม ขา้พระบาททั้งสอง
ฝันในคืนเดียวกนั ทั้งขา้พระบาทและเขา ความฝันของต่างคนมีความหมายต่างกัน มีชาย
หนุ่มชาติฮีบรูคนหน่ึงเป็นบ่าวของผูบ้ัญชาการหารรักษาพระองค์ ติดคุกอยู่ด้วยกันเม่ือ  
ขา้พระบาททั้งสองเล่าความฝันให้เขาฟัง ชายนั้นก็แกฝั้นให้ขา้พระบาท เขาแกฝั้นให้แต่ละ
คนตามความฝันของตน เขาแกฝั้นใหข้า้พระบาททั้งสองอยา่งไรก็เป็นไปอย่างนั้นคือฟาโรห์
ทรงตั้งขา้พระบาทไวใ้นต าแหน่งเดิม แต่ฝ่ายเขานั้นถูกแขวนตาย” 
 ฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟมา เขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุกใต้ดิน        
คร้ันโยเซฟโกนศีรษะผลดัเส้ือผา้แลว้ก็เขา้เฝ้าฟาโรห์ ฟาโรห์ตรัสแก่โยเซฟว่า “เราฝันไป  
หามีผูใ้ดแกฝั้นไดไ้ม่ เราไดย้ินว่า เม่ือเจา้ไดฟั้งความฝัน เจา้ก็แกฝั้นได้” โยเซฟจึงทูลตอบ
ฟาโรห์ว่า “การแกฝั้นมิไดอ้ยู่ท่ีขา้พระบาท พระเจา้ต่างหากจะประทานค าตอบอนัควรแก่
ฟาโรห์” ฟาโรห์จึงตรัสแก่โยเซฟว่า “ในความฝันของเรานั้ น เรายืนอยู่ท่ีฝ่ังแม่น ้ าไนล ์ 
โคเจ็ดตัวอ้วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น ้ าไนล์ กินใบอ้ออยู่ แล้วโคอีกเจ็ดตัวตามขึ้นมา  
ไม่งาม น่าเกลียดมากและซูบผอม เราไม่เคยเห็นมีโคเลวอย่างน้ีทัว่แผ่นดินอียิปต์เลย โคท่ี
ซูบผอมไม่งามนั้นกินโคอว้นพีเจ็ดตวัแรกนั้นเสียหมด เม่ือกินหมดแลว้หามีใครรู้ว่ามนักิน
เขา้ไปไม่ เพราะยงัผอมอยู่เหมือนแต่ก่อน แล้วเราก็ต่ืนขึ้น ในความฝันของเรา เรายงัเห็น 
ตน้ขา้วตน้หน่ึง มีรวงเจ็ดรวงงอกขึ้นมา เป็นขา้วเมล็ดเต่งและงามดี กบัเห็นขา้วอีกเจ็ดรวง
งอกขึ้นมาภายหลงั เป็นขา้วเห่ียวลีบ และเกรียมเพราะลมตะวนัออก รวงขา้วลีบนั้นกลืนกิน
รวงขา้วดีเจ็ดรวงนั้นเสีย เราเล่าความฝันน้ีใหโ้หรฟัง แต่ไม่มีใครอธิบายได”้ 
 โยเซฟจึงทูลฟาโรห์ว่า “พระสุบินของฟาโรห์มีความหมายอนัเดียวกนั พระเจา้ทรง
ส าแดงใหฟ้าโรห์ทราบส่ิงท่ีพระองคจ์ะทรงกระท า โคอว้นพีเจ็ดตวันั้นคือเจ็ดปี และรวงขา้ว
ดีเจ็ดรวงนั้นก็คือเจ็ดปี เป็นความฝันอนัเดียวกนั โคเจ็ดตวัซูบผอมน่าเกลียดท่ีขึ้นมาภายหลงั
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คือเจ็ดปี กบัรวงขา้วเจ็ดรวงลีบและเกรียมเพราะลมตะวนัออกนั้น คือเจ็ดปีท่ีกนัดารอาหาร
ดว้ย เป็นจริงอย่างท่ีขา้พระบาททูลฟาโรห์ คือพระเจา้ทรงส าแดงให้ฟาโรห์รู้ส่ิงท่ีพระองค์
จะทรงกระท า จะมีอาหารบริบูรณ์ทั่วประเทศอียิปต์ถึงเจ็ดปี หลังจากนั้ นจะบังเกิดการ
กันดารอาหารอีกเจ็ดปี จนประชาชนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์เสีย             
การกันดารอาหารจะล้างผลาญแผ่นดิน เพราะการกันดารอาหารท่ีเกิดขึ้ นตามมาน้ี 
ประชาชนจึงจ าความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินไม่ได ้ดว้ยว่าการกนัดารอาหารนั้นรุนแรงนัก 
ท่ีฟาโรห์สุบินสองคร้ังนั้น ก็หมายว่าส่ิงนั้นพระเจา้ทรงก าหนดไวแ้ลว้ และพระเจา้จะทรง
ให้บงัเกิดในเร็ว ๆ น้ี เพราะฉะนั้นขอฟาโรห์เลือกคนท่ีมีความคิดดี มีปัญญา ตั้งให้ดูแล
ประเทศอียิปต์ ขอฟาโรห์ท าดงัน้ีคือจดัพนักงานไวท้ัว่แผ่นดินและเก็บผลหน่ึงในห้าส่วน
แห่งประเทศอียิปต์ไว ้ตลอดเจ็ดปีท่ีอุดมสมบูรณ์นั้น ให้คนเหล่านั้นเก็บอาหารในปีท่ีอุดม
เหล่านั้นซ่ึงจะมาถึงนั้นไว ้และสะสมขา้วดว้ยอ านาจของฟาโรห์ไวเ้ป็นอาหารในหัวเมือง 
และให้เขาตุนไว ้อาหารน้ีจะไดเ้ป็นเสบียงส ารองในแผ่นดินระหว่างเจ็ดปีท่ีกนัดารอาหาร 
ซ่ึงจะเกิดขึ้ นในประเทศอียิปต์ ดังน้ีแผ่นดินจะไม่พินาศเสียไปเพราะกันดารอาหาร”      
(ปฐมกาล 41:1-31)304 

 
 ส าหรับการพยากรณ์นั้น พบว่ามีการพยากรณ์ท่ีไดรั้บการยอมรับทางศาสนาปรากฏ
อยู่มากมายในพระคมัภีร์ดงัเช่นค าพยากรณ์ของยาโคบเร่ืองบรรดาบุตรชายของท่าน (ปฐมกาล49:    
1-28), ค  าพยากรณ์ของอาหิยาห์กล่าวโทษเยโรโบอมั (1 พงศก์ษตัริย ์14:1-20), เอลียาห์พยากรณ์ถึง
ความแห้งแล้ง (1 พงศ์กษัตริย์ 17:1-7) และมีคายาห์พยากรณ์ถึงการพ่ายแพ้ของอาหับและ 
เยโฮชาฟัท (1 พงศ์กษัตริย์ 22:13-38) ฯลฯ แต่ทว่าการพยากรณ์ทั้ งหลายน้ีมิได้ระบุว่าเป็นการ
พยากรณ์โดยอาศัยการสังเกตดวงดาวหรือหลักโหราศาสตร์หรือไม่ หากแต่กล่าวถึงเพียงค า
พยากรณ์เท่านั้น ดงัเช่นค าพยากรณ์ของเอลียาห์ ความวา่ 
 

 ฝ่ายเอลียาห์ชาวทิชบีผู ้ซ่ึงตั้ งอาศัยอยู่ในกิเลอาด ให้ทูลอาหับว่า “พระเยโฮวาห์ 
พระเจา้แห่งอิสราเอล ผูซ่ึ้งขา้พระบาทปฏิบติัทรงพระชนมอ์ยู่แน่ฉันใด จะไม่มีน ้ าคา้งหรือ
ฝนในปีเหล่าน้ี นอกจากตามค าของขา้พระบาท” แลว้พระวจนะของพระเจ้ามายงัท่านว่า  
“จงออกไปจากท่ีน่ีและหันไปทางตะวนัออก และซ่อนตวัอยู่ท่ีขา้งล าธารเครีท ซ่ึงอยู่ทาง
ตะวนัออกของแม่น ้ าจอร์แดน เจา้จะด่ืมน ้าจากล าธาร และเราไดบ้ญัชาให้กาเล้ียงเจา้ท่ีนัน่” 
ท่านจึงไปและกระท าตามพระวจนะของพระเจา้ ท่านไปอาศยัอยู่ท่ีขา้งล าธารเครีท ซ่ึงอยู่
ทางตะวนัออกของแม่น ้ าจอร์แดน และกาก็น าขนมปังและเน้ือมาให้ท่านในเวลาเช้า และ 

 
304เร่ืองเดียวกนั, 52-54. 



  320 

น าขนมปังและเน้ือมาในเวลาเยน็และท่านก็ด่ืมน ้าจากล าธาร และต่อมาภายหลงัล าธารก็แห้ง 
เพราะไม่มีฝนในแผน่ดิน (1 พงศก์ษตัริย ์17:1-7)305 

 
 อน่ึง การเส่ียงทายดว้ยอูริม การท านายฝัน และการพยากรณ์ท่ีไดรั้บการยอมรับตาม
ศาสนายูดาห์นั้นจะตอ้งกระท าโดยผูช้อบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเท่านั้ น แต่หากผูท่ี้     
พระเจา้ไม่ทรงโปรดปรานหรือผูท่ี้พระเจา้ทรงทอดทิ้งตอ้งการค าพยากรณ์ก็จะตอ้งอาศยัหนทางอ่ืน 
เช่น อาศยัร่างทรง ซ่ึงถือว่าเป็นการกระท าท่ีศาสนายูดาห์ไม่ยอมรับ เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตัวอย่างท่ี
ปรากฏในพระคมัภีร์ คือ กษตัริยซ์าอูลผูท่ี้พระเจา้ทรงทอดทิ้ง เน่ืองจากพระองค์ทรงไม่เช่ือฟังค า
บญัชาของพระเจ้าโดยเคร่งครัด (1 ซามูเอล 15:1-35) และเม่ือทรงเกิดความกังวลพระราชหฤทัย    
เหตุเพราะกองก าลังของชาวฟีลิสเตียก าลังเตรียมเข้าบุกโจมตีเมือง จึงต้องเสด็จไปขอความ
ช่วยเหลือจากคนทรง ดงัความปรากฏในพระคมัภีร์ดงัน้ี 
 

 ฝ่ายซามูเอลไดส้ิ้นชีพแลว้ และคนอิสราเอลทั้งปวงก็ไวทุ้กขใ์หท่้านและฝังศพท่านไว้
ในเมืองรามาห์ ซ่ึงเป็นเมืองของท่านเอง และซาอูลทรงก าจดัคนทรงและพ่อมดแม่มดเสีย
จากแผ่นดิน คนฟีลิสเตียก็ชุมนุมกันและมาตั้ งค่ายอยู่ท่ีชูเนม และซาอูลทรงรวบรวม
อิสราเอลทั้งส้ิน และเขาทั้งหลายตั้งค่ายอยู่ท่ีกิลโบอา เม่ือซาอูลทอดพระเนตรกองทพัของ
คนฟีลิสเตียก็กลวั และพระทยัของพระองค์ก็หวัน่ไหวมาก และเม่ือซาอูลทูลถามพระเจา้ 
พระเจ้ามิไดท้รงตอบพระองค์ไม่ว่าดว้ยความฝัน หรือดว้ยอูริม  หรือดว้ยผูเ้ผยพระวจนะ    
ซาอูลจึงรับสั่งกบัมหาดเล็กของพระองค์ว่า “จงออกไปหาหญิงท่ีเป็นคนทรงเพื่อเราจะได้
ไปหาและถามเขาดู” และมหาดเล็กก็กราบทูลว่า “ดูเถิด มีหญิงคนทรงคนหน่ึงอยู่ท่ีบ้าน         
เอนโดร์” 
 ซาอูลจึงปลอมพระองค์และทรงฉลองพระองค์อย่างอ่ืนเสด็จออกไป พร้อมกบัชาย
สองคน ไปหาหญิงคนทรงในเวลากลางคืน พระองคต์รัสว่า “ขอท านายให้ฉันโดยวิญญาณ
ของคนตาย ฉันจะออกช่ือผูใ้ดก็ให้เรียกผูน้ั้ นขึ้นมา” หญิงคนนั้นจึงทูลตอบพระองค์ว่า 
“ท่านคงทราบแน่แลว้ว่าซาอูลทรงกระท าอะไร ท่ีไดก้ าจดัคนทรงและพ่อมดแม่มดเสียจาก
แผ่นดิน ท าไมท่านจึงมาวางกบัดกัชีวิตของขา้พเจา้เล่า” แต่ซาอูลทรงปฏิญาณกบัหญิงนั้น
ในพระนามของพระเจา้วา่ “พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูแ่น่ฉนัใด เจา้จะไม่ถูกโทษเพราะเร่ืองน้ี
แน่ฉันนั้น” หญิงนั้นจึงทูลถามว่า “ท่านจะให้ขา้พเจา้เรียกใครขึ้นมา” ซาอูลตรัสว่า “เรียก  
ซามูเอลขึ้นมาให้ฉัน” และเม่ือหญิงคนนั้นเห็นซามูเอล จึงร้องเสียงดงัและหยิงนั้นกราบทูล
ซาอูลว่า “ไฉนพระองคจึ์งทรงล่อลวงหม่อมฉัน พระองคค์ือซาอูล” พระราตจรัสแก่นางว่า 

 
305เร่ืองเดียวกนั, 475. 
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“อย่ากลวัเลย เจา้ไดเ้ห็นอะไร” และหญิงนั้นกราบทูลซาอูลว่า “หม่อมฉันเห็นเทพยเจา้องค์
หน่ึงเสด็จขึ้นมาจากแผ่นดิน” พระองค์ถามนางว่า “รูปร่างของเขาเป็นอย่างไร” และนาง
ตอบว่า “เป็นผูช้ายแก่ขึ้นมามีเส้ือคลุมกายอยู่” ซาอูลก็ทรงทราบว่าเป็นซามูเอล พระองค์
ทรงโนม้พระกายลงถึงดินกราบไหว ้
 แลว้ซามูเอลพูดกบัซาอูลว่า “ท่านรบกวนเราดว้ยเรียกเราขึ้นมาท าไม” ซาอูลทรงตอบ
วา่ “ขา้พเจา้มีความทุกขห์นกั เพราะคนฟีลิสเตียก าลงัมาท าสงครามกบัขา้พเจา้ และพระเจา้
ทรงหันจากขา้พเจา้เสียแลว้ มิไดท้รงตอบขา้พเจา้อีกเลย ไม่ว่าโดยผูเ้ผยพระวจนะหรือโดย
ความฝัน เพราะฉะนั้นขา้พเจา้จึงขอเรียกท่านขึ้นมากเพื่อท่านจะไดแ้จง้ว่า ขา้พเจา้จะกระท า
ประการใดดี” และซามูเอลตอบว่า “ในเม่ือพระเจา้ทรงหันจากท่านเสียแลว้ และเป็นศตัรู
ของท่าน ท่านจะมาถามขา้พเจา้ท าไมเล่า พระเจา้ไดท้รงกระท าแก่ท่านอย่างท่ีพระองคต์รัส
บอกทางขา้พเจา้แลว้นั้น เพราะพระเจา้ทรงฉีกราชอาณาจกันั้นออกเสียจากมือของท่านและ
ทรงมอบให้แก่คนอ่ืน คือดาวิด เพราะท่านมิไดเ้ช่ือฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ มิไดก้ระท า
ตามพระพิโรธของพระองคท่ี์ทรงมีต่ออามาเลข ฉะนั้นพระเจา้จึงทรงกระท าส่ิงน้ีแก่ท่านใน
วนัน้ี ยิ่งกว่านั้นอีกพระเจา้จะทรงมอบอิสราเองพร้อมกบัตวัท่านไวใ้นมือของคนฟีลิสเตีย 
พรุ่งน้ีตวัท่านพร้อมกับบุตรชายทั้ งหลายของท่านจะอยู่กับเรา และพระเจ้าจะทรงมอบ
กองทพัอิสราเองไวใ้นมือของคนฟีลิสเตียดว้ย” 
 แล้วซาอูลก็ทรงล้มลงเหยียดยาวบนพื้นดินในทันที กลัวยิ่งนักเพราะถ้อยค าของ       
ซามูเอล และไม่มีก าลังเหลืออยู่ในพระองค์ เพราะไม่ได้เสวยมาตลอดวันหน่ึงกับ                
คืนหน่ึงแลว้ หญิงนั้นก็เขา้มาหาซาอูล และเม่ือนางเห็นว่าพระองค์ตกพระทยัมาก จึงทูลว่า 
“ดูเถิด ผูรั้บใชข้องฝ่าพระบาทก็ยอ่มฟังรับสั่งของฝ่าพระบาทยอมเส่ียงชีวิต และยอมฟังพระ
ด ารัสท่ีพระองค์ตรัสสั่งทุกประการ เพราะฉะนั้นขอฝ่าพระบาทจงฟังเสียงผูรั้บใช้ของ         
ฝ่าพระบาทบา้ง ขอหม่อมฉันไดถ้วายพระกระยาหารแก่พระองคส์ักหน่อยหน่ึง ขอพระองค์
เสวยเพื่อพระองค์จะทรงมีพระก าลงัเม่ือกลบัตามทางของพระองค์” พระองคก็์ทรงปฏิเสธ 
รับสั่งวา่ “ไม่กิน” แต่มหาดเล็กกบัหญิงนั้นออ้นวอนพระองค ์พระองคก็์ทรงฟังเสียงของเขา 
พระองค์ทรงลุกขึ้นประทับบนเตียง หญิงนั้นมีลูกโคอว้นอยู่ในบ้านตัวหน่ึง ก็รีบฆ่าเสีย      
เอาแป้งมานวดป้ิงท าขนมปังไร้เช้ือ นางก็น ามาถวายแก่ซาอูลและทรงเสวย กบัให้มหาดเล็ก
เขารับประทาน แลว้ก็ทรงลุกขึ้นเสด็จกลบัไปในคืนนั้น (1 ซามูเอล 28:3-25)306 

 

 
306เร่ืองเดียวกนั, 394-395. 
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 ถึงแมว้่าตามประมวลกฎหมายของชาวยิว (Code of Jewish law or Shulchan aruch) 
ได้ระบุเอาไวว้่าโหราศาสตร์เป็นส่ิงต้องห้าม307 เพราะถือว่าเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับปีศาจร้าย         
ก็ตาม308 แต่กระนั้นขอ้ความในพระคมัภีร์หลาย ๆ ตอนก็ไดก้ล่าวถึงพระอาทิตย ์พระจนัทร์กลุ่มดาว 
รวมไปถึงการประดิษฐ์นาฬิกาแดด แสดงให้เห็นว่าผู ้รจนาพระคัมภีร์ย่อมมีความรู้เก่ียวกับ              
ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อยูพ่อสมควร ดงัความปรากฏในพระคมัภีร์วา่ 
 

ผูท้รงสร้างดาวจระเขแ้ละดาวไถ 
ดาวลูกไก่ และหมู่ดาวทิศใต ้(โยบ 9:9)309 

 
เจา้มดัดาวลูกไก่ใหเ้ป็นกลุ่มไดห้รือ 
หรือแกเ้คร่ืองผกูดาวไถไดห้รือ 
เจา้น าดาวนกัษตัรออกมาตามฤดูของมนัไดห้รือ 
หรือเจา้น าทางของดาวจระเขแ้ละลูกของมนัไดไ้หม (โยบ 38:31-33)310 

 
 ดูเถิด เราจะกระท าใหเ้งาท่ีดวงอาทิตยท์อดมาบนนาฬิกาแดดของอาหสัยอ้นกลบัมา
สิบขั้น ดวงอาทิตยก็์ไดย้อ้นกลบับนนาฬิกาแดดสิบขั้น ตามขั้นท่ีไดต้กไป (อิสยาห์ 38:8)311 

 
“พระเจา้ผูท้รงใหด้วงอาทิตยเ์ป็นสวา่งกลางวนั 
และทรงให้ระเบียบตายตวัของดวงจันทร์ และทรงให้บรรดาดวงดาวเป็น

สวา่งกลางคืน 
ผูท้รงกวนทะเลใหค้ล่ืนก าเริบ 
พระนามของพระองค ์คือพระเจา้จอมโยธา ตรัสดงัน้ีวา่ 
ถา้ระเบียบตายตวัน้ีตอ้งพรากจากไปต่อหนา้เรา 

 
307

Bruce Fogelson, “The Code of Jewish Law,” accessed February 20, 2017, http://the 

codeofjewishlaw.com/#166.; Matityahu Glazerson, Above the Zodiac: Astrology in Jewish Thought 

(New Jersey: Jason Aronson, 1997), 1. 
308

Erkki Koskenniemi, The Old Testament Miracle-Workers in Early Judaism (Tübingen: 

Mohr Siebeck, 2005), 54. 
309สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์, ภาคพนัธสัญญาเดิม, 685. 
310เร่ืองเดียวกนั, 723. 
311เร่ืองเดียวกนั, 1004. 
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แลว้เช้ือสายของอิสราเอลก็จะตอ้งหยดุย ั้ง 
จากการเป็นประชาชาติหน่ึงต่อหน้าเราเป็นนิตย”์ พระเจ้าตรัสดังน้ีแหละ  

(เยเรมีย ์31:35-36)312 
 

พระองคผ์ูท้รงสร้างดาวลูกไก่และดาวไถ 
และเป็นผูท้รงกลบัความมืดทึบใหเ้ป็นรุ่งเชา้ 
และทรงกระท ากลางวนัใหมื้ดเป็นกลางคืน 
ผูท้รงเรียกน ้าทะเลมา 
และโปรยน ้านั้นลงบนพื้นพิภพ 
พระเยโฮวาห์คือพระนามของพระองค ์(อาโมส 5:8)313 

 
 แต่อย่างไรก็ดี ในคมัภีร์ทลัมุดยงัปรากฏขอ้ความท่ีระบุว่าโหราศาสตร์มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิตของชาวยิวอยู่หลายตอนดว้ยกนั เช่นในหนังสือซับบาธ (Tractate Shabbat) ไดร้ะบุ
ว่าห้ามเจาะถ่ายเลือด (bloodletting)314 ในวนัท่ีสามของสัปดาห์ (วนัองัคาร) เน่ืองจากในวนัองัคาร
นั้นพระอังคารจะมีอ านาจในชั่วโมงคู่ (evenhour) ซ่ึงพระอังคาร (พระเคราะห์แห่งโลหิต) และ
ชัว่โมงคู่นั้นถือเป็นลางร้าย (129b:5)315 และในหนังสือซับบาธยงัปรากฏหลกัการท านายดวงชะตา
ของชาวยวิท่ีแรบไบฮานินา (Hanina) ไดก้ล่าวเอาไว ้สรุปความไดว้า่ 
 1. ผูท่ี้เกิดวนัอาทิตยอ์าจมีทั้งผูท่ี้เป็นกษตัริยแ์ละหัวหนา้กองโจร คือหากไม่ประเสริฐ 
ก็จะชัว่ร้ายเป็นท่ีสุด เพราะความสว่างและความมืดได้บงัเกิดขึ้นในวนัอาทิตยซ่ึ์งเป็นวนัแรกแห่ง
การสรรคส์ร้าง ส่วนผูท่ี้เกิดภายใตอิ้ทธิพลของพระอาทิตยจ์ะเป็นผูท่ี้มีความสดใสร่าเริง, เขาจะกิน
และด่ืมจากส่ิงท่ีตนหาได,้ ไม่อาจบิดบงัความลบัของตน และหากเขาคิดจะลกัขโมยก็จะไม่สามารถ
ท าไดส้ าเร็จเพราะเขาจะเป็นดัง่ดวงอาทิตยท่ี์เปล่งแสงและเผยใหทุ้กคนเห็น 

 
312เร่ืองเดียวกนั, 1112. 
313เร่ืองเดียวกนั, 1294. 
314การเจาะถ่ายเลือดเป็นหน่ึงในวิธีการรักษาโรค หรือเป็นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย

ให้แข็งแรง โดยจะเจาะหลอดเลือดด า (vein) และหลอดเลือดแดง (artery) ดว้ยอุปกรณ์ท่ีมีความแหลมคม
เพื่อระบายเลือดออก ดู Avraham Steinbert, Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, trans. Fred Rosner, 

vol. 1 (Jerusalem: Feldheim, 2003), 115.; Fred Rosner, Medicine in the Bible and the Talmud: 

Selections from Classical Jewish Sources (New York: Ktav, 1994), 150. 
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 2. ผูท่ี้เกิดวนัจันทร์เป็นผูมี้อารมณ์ฉุนเฉียว เพราะวนัจันทร์ซ่ึงวนัท่ีสองแห่งการ
สร้างสรรค์นั้นพระเจา้ทรงแยกน ้ าท่ีอยู่ใตภ้าคพื้นออกจากน ้ าท่ีอยู่เหนือภาคพื้น ดงันั้นวนัจนัทร์จึง
เป็นวนัแห่งการโต้แย ้ง ส่วนผูท่ี้เกิดภายใต้อิทธิพลของพระจนัทร์จะเป็นผูท่ี้มีความทุกข์ระทม,       
เป็นผูส้ร้างและท าลาย, เป็นผูท้  าลายและสร้าง, เป็นผูท่ี้จะกินและด่ืมจากส่ิงท่ีผูอ่ื้นหาได,้ ความลบั
ของเขาจะถูกเก็บซ่อนไวเ้ป็นอย่างดี, หากเขาคิดจะลักขโมยก็จะท าได้ส าเร็จเพราะเขาเป็นดั่ง
พระจนัทร์ท่ีมกัจะเปล่ียนรูปร่างอยู่เสมอ ไม่มีแสงสว่างเป็นของตนเอง และเป็นผูท่ี้บางคร้ังก็เปิดเผย
บางคร้ังก็ซ่อนเร้น 
 3. ผูท่ี้เกิดวนัองัคารจะเป็นผูท่ี้ร ่ ารวย และเป็นคนส าส่อน เพราะวนัองัคารซ่ึงเป็นวนัท่ี
สามแห่งการสรรค์สร้างนั้นได้บังเกิดพืชพนัธุ์ขึ้น ซ่ึงพืชเหล่าน้ีได้งอกเงยขึ้นมากมากมาย และ
กระจายออกไปอย่างไม่มีขอบเขต ส่วนผูท่ี้เกิดภายใตอิ้ทธิพลของพระองัคารจะเป็นผูห้ลัง่โลหิต     
ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งผูห้ลัง่โลหิต, โจร, คนเชือดสัตว ์หรือผูท้  าหนา้ท่ีขลิบหนังหุ้มปลายองคชาตในพิธี
สุหนตั 
 4. ผูท่ี้เกิดวนัพุธจะเป็นผูท่ี้ชาญฉลาดและเป็นผูบ้รรลุธรรม เพราะวนัพุธซ่ึงเป็นวนัท่ี
ส่ีแห่งการสรรคส์ร้างนั้นดวงสว่างบนฟ้าต่าง ๆ ก็ไดบ้งัเกิดขึ้นอยู่บนฟากฟ้า ซ่ึงความรู้นั้นก็เปรียบ
ได้กับแสงสว่าง ส่วนผูท่ี้เกิดภายใต้อิทธิพลของพระพุธจะเป็นผูบ้รรลุธรรมและเป็นอัจฉริยะ      
เพราะพระพุธเป็นอาลกัษณ์ของพระอาทิตย ์ดงัท่ีพระพุธนั้นยอ่มอยูใ่กลชิ้ดกบัพระอาทิตย ์
 5. ผูท่ี้เกิดวนัพฤหัสบดีเป็นผูมี้ความเมตตากรุณา เพราะวนัพฤหัสบดีซ่ึงเป็นวนัท่ีห้า
แห่งการสรรค์สร้างนั้นสัตว์น ้ าและสัตว์ปีกก็ได้บังเกิดขึ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่รับการบ ารุงบ าเรอจาก
มนุษย ์แต่จะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการดูแลดว้ยความกรุณาจากพระเจา้เท่านั้น ส่วนผูท่ี้เกิดภายใตอิ้ทธิพล
ของพระพฤหัสบดีจะเป็นผูท่ี้มีความยุติธรรม ซ่ึงอาจหมายถึงยุติธรรมตามพระบญัญติัของพระเจา้ 
(mitzvot) 
 6. ผูท่ี้เกิดวนัศุกร์เป็นผูแ้สวงหา ซ่ึงตีความได้ว่าเป็นผู ้แสวงหาพระบัญญัติของ       
พระเจา้ (mitzvot) เน่ืองจากวนัศุกร์เป็นวนัเตรียมสะบาโต316 ส่วนผูท่ี้เกิดภายใตอิ้ทธิพลของพระศุกร์
จะเป็นผูร้ ่ ารวยและส าส่อน เพราะไฟถือก าเนิดขึ้นในช่วงเวลาของพระศุกร์ ซ่ึงจะน าไปสู่ไฟแห่ง
ความชัว่ร้ายท่ีจะแผดเผาไปตลอดกาล 
 7. ผู ้ท่ี เกิดวนัสะบาโต (วนัเสาร์) จะตายในวนัสะบาโต เพราะเขาได้ละเมิ ดวัน           
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ แต่อาจเรียกไดว้่าเป็นผูท่ี้มีความบริสุทธ์ิยิ่งเพราะเป็นผูท่ี้เกิดในวนัท่ีบริสุทธ์ิ ส่วนผูท่ี้

 
316วนัสะบาโตเป็นวนัพกัจากการท างาน ถือเป็นวนับริสุทธ์ิท่ีพระเจา้ไดท้รงตั้งไว ้ดังความ

ปรากฏในบญัญติั 10 ประการ (อพยพ 20:8-10, เฉลยพระธรรมบญัญติั 5:12-14) 
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เกิดภายใตอิ้ทธิพลของพระเสาร์จะเป็นผูมี้ความคิดอนัน าไปสู่ความลม้เหลว บา้งก็ว่าทุกส่ิงท่ีผูอ่ื้น
คิดเก่ียวกบัเขาและวางแผนจะท ากบัเขาก็จะเกิดแต่ความลม้เหลว (156a:8-11) 
 หากแต่หลักการท านายดวงชะตาเหล่าน้ีกลับไม่ได้รับการยอมรับจากแรบไบ 
โยฮานาน (Yohanan) เพราะชาวยิวนั้นไม่มีดวงชะตา อีกทั้งยงัไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของดวงดาว 
โดยยึดตามพระด ารัสของพระเจา้ว่า “อย่าคร้ามกลวัเพราะหมายส าคญับนทอ้งฟ้า” (เยเรมีย ์10:2) 
นอกจากน้ี แรบไบเยฮูดา (Yehuda) ก็ไม่เห็นดว้ยกบัหลกัการท านายดวงชะตาท่ีแรบไบฮานินาได้
กล่าวไว ้จึงได้ยกเอาเร่ืองท่ีพระเจา้ทรงประทานบุตรให้อบัราฮัมมาอธิบาย ความว่า อบัราฮมัได้
กล่าวกับพระผูเ้ป็นเจา้ว่า “คร้ันขา้พระองค์ได้ตรวจสอบดวงชะตาแลว้ ก็เห็นว่าขา้พระองค์มิอาจ 
มีบุตรได”้ ดงันั้นพระองคจึ์งพาอบัราฮมัออกมากลางแจง้ (ตามความในปฐมกาล 15:5) และตรัสกบั
อับราฮัมว่า “นั่นคือส่ิงท่ีปรากฏตามดวงชะตาของเจ้า หากแต่ชาวอิสราเอลนั้ นไม่มีดวงชะตา  
เจา้จะคิดเห็นในเร่ืองน้ีอย่างไรเล่า317 เพราะพระพฤหัสบดี (Tzedek) สถิตอยู่ทางทิศตะวนัตกเจา้จึง 
มีบุตรไม่ได้กระนั้นหรือ ดังนั้นเราจะยา้ยมนัไปไวท้างทิศตะวนัออกเสีย” (156a:13-14,156b:1)318 
และต่อมาพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัจึงมีมากมายเช่นเดียวกบัดาวบนทอ้งฟ้าตามท่ีพระเจา้ไดท้รงท า
พนัธสัญญาไวก้บัอบัราฮมั (ปฐมกาล 15:5) ซ่ึงขอ้ความดงักล่าวน้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าโหราศาสตร์ 
ไม่มีในหมู่ชนชาวยวิ แมด้วงชะตาจะเป็นเช่นใดหากเป็นพระประสงคข์องพระเจา้แลว้ พระองคก์็จะ
สามารถเปล่ียนดวงชะตานั้ นได้ ดังนั้ น ดวงดาวต่าง ๆ จึงไม่มีอิทธิพลต่อชาวยิวเลย แต่ส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวยวิมีเพียงหน่ึงเดียวคือพระเยโฮวาห์ 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในศาสนายูดาห์โหราศาสตร์ถือเป็นส่ิงต้องห้าม              
ทั้ งไม่ให้ศึกษาและไม่ให้ยึดมั่นเช่ือถือในโหราศาสตร์ แมว้่าในพระคัมภีร์ตานัคจะปรากฏเร่ือง 
การเส่ียงทาย การท านายฝัน และการพยากรณ์ก็ตาม แต่การกระท าดงันั้นจะตอ้งเป็นไปโดยผูช้อบ
ธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้เท่านั้น อน่ึง โหราศาสตร์ถือว่าพระเคราะห์ต่าง ๆ ส่งอิทธิพลต่อ
ชะตาชีวิตของมนุษย ์หากแต่ศาสนายูดาห์เช่ือว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย ์
ดงันั้นการยอมรับโหราศาสตร์เท่ากบัเป็นการละเมิดพระบญัญติัของพระเจา้ ส่วนคมัภีร์ทลัมุดนั้น

 
317ขอ้ความส่วนน้ี หนงัสือเนดาริม (Nedarim) (32a:9) กลบักล่าวว่า เม่ือพระเจา้พาอบัรมฮมั

ออกมากลางแจง้ อบัราฮมัก็ไดก้ล่าวกบัพระเจา้ว่า “ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคไ์ดต้รวจสอบดวงชะตาของ  
ขา้พระองค์แล้วก็เห็นว่าขา้พระองค์จะมีบุตรเพียงแค่คนเดียว ซ่ึงก็คืออิชมาเอลท่ีได้ถือก าเนิดมาแล้ว”      
พระเจา้ก็ไดต้รัสแก่เขาว่า “นั่นคือส่ิงท่ีปรากฏในดวงชะตาของเจา้ หากแต่ชาวยิวนั้นไม่มีดวงชะตา และ
ชาวยิวก็ไม่ได้รับอิทธิพลของโหราศาสตร์ด้วย ดู Seferia, “Nedarim,” accessed February 20, 2017, 

http://www.sefaria.org/Nedarim.32a.9?lang=bi&with=Shabbat&lang2=en. 
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แมว้่าจะมีแรบไบบางท่านไดเ้สนอแนะหลกัโหราศาสตร์ในการพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวยิวเป็น
การเฉพาะโดยพยายามน าขอ้ความในพระคมัภีร์โทราห์มาเช่ือมโยงให้มีความสัมพนัธ์กบัศาสนา  
แต่หลกัการน้ีก็ไม่ไดรั้บการยอมรับโดยแรบไบท่านอ่ืน ๆ และถูกหกัลา้งไปในท่ีสุด 
 ชาวยิวเคยถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลยท่ีบาบิโลเนียถึง 70 ปี จึงน่าจะไดรั้บองค์ความรู้
ต่าง ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ดา้นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ของบาบิโลเนียอยู่บา้ง ซ่ึงเห็นไดจ้าก
ความเช่ือเร่ืองห้ามเจาะถ่ายเลือดในวนัอังคาร เพราะเป็นวนัท่ีพระอังคารมีอ านาจ อีกทั้ งยงัมี
หลักการพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวยิวท่ีบอกเล่าด้วยวาจาสืบต่อกันมาแต่โบราณตามท่ีแรบไบ  
ฮานินาได้กล่าวไวใ้นหนังสือแซบบาธ นอกจากน้ีโหราศาสตร์ยงัปรากฏอยู่ในคมัภีร์ทางศาสนา 
อีกมาก และยงัพบวา่มีแรบไบในอดีตเป็นจ านวนมากท่ีมีความรู้ดา้นโหราศาสตร์อย่างลึกซ้ึง แต่หาก
พิจารณาตามพระคมัภีร์ตานัคโดยละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่าโหราศาสตร์นั้นเป็นส่ิงต้องห้ามใน
ศาสนายูดาห์ผู ้น าทางศาสนาจึงได้พยายามอธิบายไว้หลายบทหลายตอนในคัมภีร์ทัลมุดว่า             
ชาวอิสราเอลหรือชาวยิวนั้นไม่ไดต้กอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของโชคชะตาหรือดวงดาวใด ๆ หากแต่อยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของพระเจา้ คือ พระเยโฮวาห์เท่านั้น 
 3. ศาสนาคริสต์ 
 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาท่ีพฒันามาจากศาสนายูดาห์ โดยศาสดาของศาสนาคริสตค์ือ
พระเยซู (Jesus) ไดป้ฏิรูปแนวคิดของศาสนายูดาห์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น319 คมัภีร์ทางศาสนา
เรียกวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ (Bible) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคพนัธสัญญาเดิม320และภาคพนัธ

 
319วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, 64. 
320แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดงัน้ี 1. หมวดธรรมบญัญติั หรือปัญจบรรพ ประกอบดว้ยหนังสือ

ปฐมกาล, อพยพ, เลวีนิติ, กันดารวิถี และเฉลยพระธรรมบญัญติั 2. หมวดประวติัศาสตร์ ประกอบดว้ย
หนังสือโยชูวา, ผูว้ินิจฉัย, นางรูธ, ซามูเอล ฉบบัท่ีหน่ึง, ซามูเอล ฉบบัท่ีสอง, พงศ์กษตัริย ์ฉบบัท่ีหน่ึง, 
พงศก์ษตัริย ์ฉบบัท่ีสอง, พงศาวดาร ฉบบัท่ีหน่ึง, พงศาวดาร ฉบบัท่ีสอง, เอสรา, เนหะมีย,์ โทบิต (เฉพาะ
นิกายคาทอลิก), ยูดิธ (เฉพาะนิกายคาทอลิก), เอสเธอร์, มัคคาบี ฉบับท่ีหน่ึง (เฉพาะนิกายคาทอลิก) 
และมคัคาบี ฉบบัท่ีสอง (เฉพาะนิกายคาทอลิก) 3. หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา หรือหมวดปรีชา
ญาณ ประกอบดว้ยหนังสือโยบ, เพลงสดุดี, สุภาษิต, ปัญญาจารย,์ เพลงซาโลมอน, ปรีชาญาณ (เฉพาะ
นิกายคาทอลิก) และบุตรสิรา (เฉพาะนิกายคาทอลิก) 4. หมวดผูเ้ผยพระวจนะ หรือหมวดประกาศก 
ประกอบดว้ยหนงัสืออิสยาห์, เยเรมีย,์ เพลงคร ่ าครวญ, บารุค (เฉพาะนิกายคาทอลิก), เอเสเคียล, ดาเนียล, 
โฮเชยา, โยเอล, อาโมส, โอบาดีห์, โยนาห์, มีคาห์, นาฮูม, ฮาบากุก, เศฟันยาห์, ฮกักยั, เศคาริยาห์ และ
มาลาคี ดู สมมาตร์ เสถียร และคณะ, “การวิเคราะห์เน้ือหาจริยธรรมท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
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สัญญาใหม่ ซ่ึงพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่นั้นเขียนขึ้นโดยอคัรสาวกของพระเยซู 
และนกับุญต่าง ๆ ประกอบไปดว้ยหนงัสือทั้งส้ิน 27 เล่ม321 ส่วนภาคพนัธสัญญาเดิมนั้นลว้นรับมา
จากคัมภีร์ตานัคในศาสนายูดาห์ 322 ซ่ึงคัมภีร์ตานัคของศาสนายูดาห์หรือพระคริสตธรรมคัมภีร์       
ภาคพันธสัญญาเดิมได้ปรากฏค าท านายว่าจะมีพระผูไ้ถ่ หรือพระเมสสิยาห์ (Messiah) ประสูติ          
มาเพื่อไถ่บาปใหแ้ก่มนุษยชาติ โดยภายหลงัไดป้รากฏวา่ค าท านายต่าง ๆ นั้นช้ีชดัวา่พระผูไ้ถ่ท่ีผูเ้ผย
พระวจันะไดท้ านายไวน้ั้นก็คือพระเยซูนัน่เองดงัเช่น 
 หนังสืออิสยาห์ 7:14 ไดพ้ยากรณ์ถึงการก าเนิดของพระผูไ้ถ่ว่าจะประสูติมาจากหญิง
พรหมจารี ความว่า “เพราะฉะนั้น องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะประทานหมายส าคญัเอง ดูเถิด หญิงสาวคน
หน่ึงจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (แปลว่า
พระเจ้าทรงสถิตกับเราทั้ งหลาย)”323 ซ่ึงพระเยซูเองก็ประสูติมาจากมารีย์หญิงพรหมจารีตาม            
ค  าพยากรณ์ของผูเ้ผยพระวจันะ (เทียบกบั มทัธิว 1:18-25) 

 

ภาคพนัธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา,” วารสารบรรณศาสตร์ 4, 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 
2554): 70. 

321แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 1. หมวดพระกิตติคุณ หรือพระวรสาร ประกอบดว้ยหนงัสือ
มทัธิว (Matthew), มาระโก (Mark), ลูกา (Luke) และยอห์น (John) 2. หมวดประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ หนงัสือ
กิจการอคัรทูต (Acts) 3. หมวดจดหมายของเปาโล ประกอบดว้ยหนังสือโรม (Romans), โครินธ์ ฉบบัท่ี
หน่ึง (1 Corinthians), โครินธ์ ฉบับท่ีสอง (2 Corinthians), กาลาเทีย (Galatians), เอเฟซัส (Ephesians), 
ฟิลิปปี (Philippians), โคโลสี (Colossians), เธสะโลนิกา ฉบับท่ีหน่ึง (1 Thessalonians), เธสะโลนิกา  
ฉบับท่ีสอง (2 Thessalonians), ทิโมธี ฉบับท่ีหน่ึง (1 Timothy), ธิโมธี ฉบับท่ีสอง (2 Timothy), ทิตัส 
(Titus), ฟีเลโมน (Philemon) และฮีบรู (Hebrews) 4. หมวดจดหมายฝากทั่วไป ประกอบด้วยหนังสือ     
ยากอบ (James), เปโตร ฉบบัท่ีหน่ึง (1 Peter), เปโตร ฉบบัท่ีสอง (2 Peter), ยอห์น ฉบบัท่ีหน่ึง (1 John), 
ยอห์น ฉบับท่ีสอง (2 John), ยอห์น ฉบับท่ีสาม (3 John) และยูดา (Jude)5. หมวดค าพยากรณ์ ได้แก่ 
หนงัสือวิวรณ์ (Revelation) ดู เร่ืองเดียวกนั. 

322ส าหรับนิกายโรมนัคาทอลิก ไดเ้พิ่มคมัภีร์สารบบท่ีสอง (Deuterocanon) เขา้ไปในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมในปี ค.ศ. 1546 ซ่ึงประกอบไปด้วยหนังสือจ านวน 7 เล่ม ได้แก่       
โทบิต (Tobit), ยูดิธ (Judith), มคัคาบี ฉบบัท่ีหน่ึงและฉบบัท่ีสอง (1-2 Maccabees), ปรีชาญาณ (Wisdom), 
บุตรสิรา (Ben Sira) และบารุค (Baruch) ทั้ งยงัมีการเพิ่มเติมขอ้ความบางส่วนในหนังสือเอสเธอร์ และ
ดาเนียล อีกด้วย ดู คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม , พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์  
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคมัภีร์, 2557). 

323สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์, ภาคพนัธสัญญาเดิม, 959. 
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 หนังสือมีคาห์ไดพ้ยากรณ์ถึงสถานท่ีประสูติของพระผูไ้ถ่ว่าจะมาจากเมืองเบลเลเฮม 
ซ่ึงก็ตรงกบัสถานท่ีประสูติของพระเยซู (เทียบกบั มทัธิว 2:6) ความวา่ 
 

โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจา้ 
ผูเ้ป็นหน่วยเลก็ในบรรดาตระกูลของยดูาห์ 
จากเจา้จะมีผูห้น่ึงออกมาเพื่อเรา 
เป็นผูท่ี้จะปกครองในอิสราเอล 
ดั้งเดิมของท่านมาจากสมยัเก่า 
จากสมยัโบราณการ (มีคาห์ 5:2)324 

 
 หนังสือสดุดี ได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์ตอนส้ินพระชนม์ของพระผูไ้ถ่ ซ่ึงตรงกับ
เหตุการณ์ตอนส้ินพระชนม์ของพระเยซูตามท่ีปรากฏในหนังสือพระวรสาร หรือพระกิตติคุณ 
(Gospels) ทั้งส่ีเล่ม (มทัธิว, มาระโก, ลูกา และยอห์น) ความวา่ 
 

พระเจา้ขา้ พระเจา้ขา้ ไฉนทรงทอดท้ิงขา้พระองคเ์สีย 
 เหตุใด พระองค์ทรงเมินเฉยท่ีจะช่วยข้าพระองค์และต่อถ้อยค า            

คร ่ าครวญของขา้พระองค ์
 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลในเวลากลางวัน          

แต่พระองคมิ์ไดต้รัสตอบ 
ถึงกลางคืนขา้พระองคย์งัร ่ าทูลต ่าไปไม่หยดุ 
ถึงอยา่งไรพระองคท์รงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ 
พระองคป์ระทบัเหนือค าสรรเสริญของคนอิสราเอล 
บรรพบุรุษของขา้พระองคท์ั้งหลายวางในในพระองค ์
เขาทั้งหลายวางใจ และพระองคท์รงช่วยกูเ้ขา 
เขาร้องทูล พระองคก็์ทรงช่วยเขาใหร้อด 
เขาวางในในพระองค ์เขาจึงมิไดรั้บความอบัอาย 
ขา้พระองคเ์ป็นดุจตวัหนอน มิใช่คน 
คนก็ด่า ประชาก็ดูหม่ิน 
ผูท่ี้เห็นขา้พระองคก็์เยย้หยนั 
เขาบุย้ปากและสั่นศีรษะใส่ขา้พระองค ์กล่าววา่ 

 
324เร่ืองเดียวกนั, 1312. 
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เขามอบตวัไวก้บัพระเจา้ ใหพ้ระองคท์รงช่วยเขาสิ 
ให้พระองค์ช่วยเขา เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในเขา (สดุดี 22:        

1-8)325 
 

พระเจา้ขา้ บรรดาสุนขัลอ้มรอบขา้พระองคไ์ว ้
คนท าชัว่หมู่หน่ึงลอ้มขา้พระองค ์
เขาแทงมือแทงเทา้ขา้พระองค ์
ขา้พระองคน์บักระดูกของขา้พระองคไ์ดเ้ป็นช้ิน ๆ 
เขาจอ้งมองและยิม้เยาะขา้พระองค ์
เส้ือผา้ของขา้พระองคเ์ขาแบ่งปันกนั 
ส่วนเส้ือของขา้พระองคน์ั้นเขาก็จบัฉลากกนั (สดุดี 22:16-18)326 

 
ดว้ยเหตุน้ีพระเยซูจึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นพระบุตรของพระเจา้ท่ีทรงรับหนา้ท่ีเป็น

พระเมสสิยาห์ หรือพระผูไ้ถ่ท่ีตอ้งทนทุกขท์รมานนานปัการจนกระทัง่ส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน
เพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย ์จากนั้นก็ทรงฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาในวนัท่ีสาม และเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค ์       
ขึ้นไปประทบัเบ้ืองขวาของพระเจา้ หากผูใ้ดวางใจในบุตรมนุษยก์็จะได้รับการยกโทษบาป และ
รอดพ้นจากการถูกพิพากษา327 เหมือนดั่งลูกแกะท่ีหลงหายได้กลับเข้ามาในมรรคาของพระเจ้า       
อีกคร้ัง 

เน่ืองจากศาสนาคริสต์นั้นมีรากฐานมาจากศาสนายูดาห์จึงมีความเป็นเอกเทวนิยม
เช่นเดียวกัน คือ นับถือพระผูเ้ป็นเจ้าเพียงหน่ึงเดียวซ่ึงก็คือพระเยโฮวาห์เช่นเดียวกับพระเจ้าใน
ศาสนายูดาห์ เพียงแต่พระเจา้ในศาสนาคริสต์นั้นมีลกัษณะเป็น “ตรีเอกภาพ หรือตรีเอกานุภาพ 
(Trinity)” คือพระผูเ้ป็นเจา้มีอยู ่3 สถานะ ประกอบดว้ย 1. พระบิดา (Father) คือ พระเยโฮวาห์ผูท้รง
สร้างฟ้าสวรรค์ และสรรพส่ิงทั้งปวง 2. พระบุตร (Son) คือ พระเยซูคริสต์ผูไ้ถ่บาปให้แก่เหล่า
มนุษย ์และ 3. พระจิต หรือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (Holy spirit) คือ พระผูช้ี้น าหนทางไปสู่พระเจา้328 

 
325เร่ืองเดียวกนั, 746-747. 
326สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์, พิมพค์ร้ังท่ี 5, ภาคพนัธสัญญาใหม่ 

(กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2543), 746-747. 
327ปิยะวงศ ์ร่มร่ืนวาณิชกิจ, “ศึกษาทศันคติทางความเช่ือสมาชิกคริสตจกัรท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ออกแบบคริสต์ศาสนสถาน  (กรณีศึกษา คริสตจักรความหวัง กรุงเทพฯ)” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 7. 

328ดนยั ไชยโยธา, นานาศาสนา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2539), 184. 
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ดงันั้นศาสนาคริสตจึ์งเป็นเอกเทวนิยมท่ีมีความแตกต่างจากศาสนายดูาห์และศาสนาอิสลามท่ีเช่ือว่า
มีพระผูเ้ป็นเจา้เพียงหน่ึงเดียวเท่านั้นซ่ึงเป็นเอกเทวนิยมบริสุทธ์ิ 

ดงันั้น ศาสนาคริสตจึ์งปฏิเสธเร่ืองโหราศาสตร์เช่นเดียวกบัศาสนายูดาห์ ดงัปรากฏใน
หนงัสือกาลาเทียความวา่  
 

การท างานของเน้ือหนังท่ีเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก  
การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศตัรูกนั การวิวาทกนั การริษยากนั การโกรธ
กนั การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกนั การแตกก๊กกนั การอิจฉากนั การเมาเหลา้ การเล่นเป็นพาล
เกเร และการอ่ืน ๆ ในท านองน้ีอีกเหมือนท่ีข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดน้ีข้าพเจ้า 
ขอเตือนท่านเหมือนกบัท่ีเคยเตือนมาแลว้ว่า คนท่ีประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดิน
ของพระเจา้ (กาลาเทีย 5:19-21)329 

 
จากขอ้ความดงักล่าว ถึงแมจ้ะไม่มีขอ้ความระบุถึงโหราศาสตร์โดยตรง แต่โดยทัว่ไป

แลว้ย่อมเขา้ใจกนัวา่โหราศาสตร์และศาสตร์แห่งการท านายต่าง ๆ ก็ถูกจดัเขา้เป็นกลุ่มเดียวกบัพวก
พ่อมด หมอผี และคนทรง ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีชัว่ชา้ลามกในสายพระเนตรของพระเจา้ และมกัจะ
เก่ียวขอ้งกับการนับถือรูปเคารพของพระอ่ืน อนัเป็นการกระท าท่ีผิดจากพระบญัญติัของพระเจ้า
เช่นเดียวกบัศาสนายูดาห์ ดังขอ้ความท่ีปรากฏในหนังสืออิสยาห์  47:10-15 ท่ีได้กล่าวไปแลว้ใน
หวัขอ้ศาสนายดูาห์ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ก็ยงัมีเร่ืองราวของ
โหราศาสตร์บันทึกอยู่ในช่วงการประสูติของพระกุมารเยซู ดังปรากฏในหนังสือมัทธิวว่า                   
มีโหราจารยจ์ากทิศตะวนัออก ทราบข่าวการประสูติของพระกุมารเยซูจากดวงดาว จึงไดเ้ดินทาง
ตามดวงดาวนั้น จนมาถึงเมืองเบธเลเฮมอนัเป็นสถานท่ีประสูติของพระกุมาร ความวา่ 
 

 พระเยซูได้ทรงบังเกิดท่ีบ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด 
ภายหลงัมีพวกโหราจารยจ์ากทิศตะวนัออกมายงักรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า “กุมารผูท่ี้บงัเกิดมา
เป็นกษตัริยข์องชนชาติยิวนั้นอยู่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวงัจะ
นมสัการท่าน” คร้ันกษตัริยเ์ฮโรดไดย้ินดังนั้นแลว้ ก็วุ่นวายพระทยั ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็ม       
ก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วย แลว้ท่านไดป้ระชุมบรรดามหาปุโรหิตกบัพวกธรรมาจารยข์อง

 
329สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์, ภาคพนัธสัญญาใหม่, 297. 
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ประชาชน ตรัสถามเขาว่า “ผู ้เป็นพระคริสต์นั้ นจะบังเกิดแห่งใด” เขาทูลว่า “ท่ีบ้าน            
เบธเลเฮมแควน้ยเูดีย เพราะวา่ผูเ้ผยพระวจนะไดเ้ขียนไว ้ดงัน้ีวา่ 
 บา้นเบธเลเฮมในแผน่ดินยเูดีย 
 จะเป็นบา้นเลก็นอ้ยท่ีสุดในสายตาของบรรดาผูค้รองแผน่ดินยเูดียวก็หามิได ้
 เพราะวา่เจา้นายคนหน่ึงจะออกมาจากท่าน 
 ผูซ่ึ้งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเรา 
 แลว้เฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารยเ์ขา้มาเป็นการลบั ถามเขาไดค้วามถว้นถ่ีถึงเวลาท่ี
ดาวนั้นปรากฏขึ้น แลว้ท่านได้ให้พวกโหราจารยไ์ปยงับ้านเบธเลเฮมสั่งว่า “จงไปคน้หา
กุมารนั้นเถิด เม่ือพบแลว้จงกลบัมาแจง้แก่เรา เพื่อเราจะไดไ้ปนมสัการท่านดว้ย” โหราจารย์
เหล่านั้น จึงไปตามรับสั่ง และดาวซ่ึงเขาไดเ้ห็นเม่ือปรากฏขึ้นนั้นก็ไดน้ าหน้าเขาไป จนมา
หยุดอยู่เหนือสถานท่ีท่ีกุมารอยู่นั้น เม่ือพวกโหราจารยไ์ดเ้ห็นดาวนั้นแลว้ก็มีความยินดียิ่ง
นัก คร้ันเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารียม์ารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้ น     
แล้วปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขา ออกมาถวายแก่กุมารเป็นเคร่ืองบรรณาการ คือ ทองค า 
ก ายาน และมดยอบ แล้วพวกโหราจารยไ์ด้ยินค าเตือนในความฝัน มิให้กลบัไปเฝ้าเฮโรด 
เขาจึงกลบัไปยงัเมืองของตนทางอ่ืน (มทัธิว 2:1-12)330 

 
โหราจารยท่ี์เดินทางมาเขา้เฝ้าพระกุมานั้น ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ระบุเพียงวา่มาจาก

ทิศตะวนัออก แต่ก็คาดกนัว่าน่าจะมาจากบาบิโลเนีย หรือเปอร์เซีย และมีต านานเล่าว่าโหราจารยท่ี์
เดินทางมานั้นมีอยู่ 3 ท่าน หรือเรียกว่า พญาสามองค์ (the three magi) ซ่ึงต่อมาได้หันมานับถือ
ศาสนาคริสต์331 โดยรู้จกักนัในนาม เมไควร์ (Melchior) ชาวเปอร์เซีย, กสัเปอร์ (Gaspar) ชาวอินเดีย 
และบาลตาซาร์ (Balthasar) ชาวอาหรับ332 

ส่วนการท านายโดยการสังเกตเทห์ฟากฟ้านั้ นปรากฏมาตั้ งแต่สมัยบาบิโลเนีย            
ราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ดงัปรากฏในจารึกเอนูมะอนุเอนลิล ซ่ึงจะพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ตาม
ปรากฏการณ์บนฟากฟ้า จึงกล่าวไดว้่าพญาสามองค์ หรือโหราจารยท์ั้ง 3 ท่าน เป็นผูเ้ช่ียวชาญใน

 
330เร่ืองเดียวกนั, 2-3. 
331เซราฟิม สโบโบทสก้ี , พระบัญญัติแห่งพระเจ้า , แปลโดย ดนัย วรรณะ , ณภธรา  

อภิชาตะพงศ์ และ ยิ่งศกัด์ิ ษฏัเสน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็กซ์ในประเทศ
ไทย, 2554), 343. 

332
Geoffrey William Bromiley, ed., The International Standard Bible Encyclopedia 

(Michigan: William B. Eerdmans Publishing, 1986), 312. 
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โหราศาสตร์ และได้อาศยัโหราศาสตร์ท านายจึงทราบว่ากษตัริยข์องชนชาติยิวได้ถือก าเนิดขึ้น
มาแลว้ และไดอ้อกเดินทางติดตามดาวดวงนั้นจนไดพ้บกบัพระกุมารเยซู 

นอกจากน้ี ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ ยงัมีเร่ืองการท านายปรากฏ
อยู่พอสมควร แต่ก็มิไดร้ะบุว่าใช้โหราศาสตร์หรือส่ิงใดในการท านาย เช่น ค าท านายของสิเมโอน
เม่ือคร้ังท่ีพระกุมารเยซูท าพิธีช าระตวัตามธรรมบญัญติัของโมเสส ท่ีกล่าวว่าพระองค์จะทรงเป็น
พระผูไ้ถ่ของชนชาติอิสราเอล ทั้งยงักล่าวแก่นางมารียพ์ระมารดาดว้ยว่า จะไดรั้บความเจ็บปวดดัง่
ถูกดาบท่ิมแทงหวัใจ ความวา่ 
 

 เม่ือถึงเวลาท าพิธีช าระตวัตามธรรมบญัญติัของโมเสส เขาจึงน าพระกุมารไปยงักรุง
เยรูซาเล็มจะถวายแด่พระเป็นเจ้า ตามท่ีเขียนไวแ้ล้วในธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าว่า 
“บุตรชายทุกคนท่ีเบิกครรภค์ร้ังแรก จะไดเ้รียกวา่เป็นบุตรท่ีถวายแด่พระเจา้” และถวายของ
บูชาตามท่ีไดต้รัสสั่งไวแ้ลว้ ในธรรมบญัญติัของพระเป็นเจา้ คือ นกเขาคู่หน่ึงหรือนกพิราบ
หนุ่มสองตวั น่ีแน่ะ มีชายคนหน่ึงในกรุงเยรูซาเล็มช่ือสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและเกรง
กลวัพระเจา้ และคอยเวลาซ่ึงพวกอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์ และพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิทรงสถิตกับท่าน พระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ทรงส าแดงแก่ท่านว่า ท่านจะไม่ตาย
จนกว่าจะไดเ้ห็นพระคริสต์ของพระเป็นเจา้ สิเมโอนเขา้ไปในบริเวณพระวิหาร โดยพระ
วิญญาณทรงน า และเม่ือบิดามารดาไดน้ าพระกุมารเยซูเขา้ไปเพื่อจะกระท าแก่พระกุมาร
ตามธรรมเนียมแห่งธรรมบญัญติั สิเมโอนจึงอุม้พระกุมาร และสรรเสริญพระเจา้วา่ 
  “ข้าแต่พระเจ้า บัดน้ีพระองค์ทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุข           
ตามพระด ารัสของพระองค ์
 เพราะวา่ตาของขา้พระองคไ์ดเ้ห็นความรอดของพระองคแ์ลว้ 
 ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมไวต้่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลาย 
 เป็นสวา่งส่องแสงแก่คนต่างชาติ 
 และเป็นศกัด์ิศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค”์ 
 ฝ่ายบิดามารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจ เพราะถ้อยค าซ่ึงท่านได้กล่าวถึงพระ
กุมารนั้น แลว้สิเมโอนก็อวยพรแก่เขาแลว้กล่าวแก่นางมารียม์ารดาพระกุมารนั้นวา่ 
 “ดูก่อน ท่านทรงตั้งพระกุมารน้ีไว ้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอล
ลม้ลงหรือยกตั้งขึ้น 
 และจะเป็นหมายส าคญัซ่ึงคนปฏิเสธ 
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 เพื่อความคิดในใจของคนเป็นอนัมากจะไดป้รากฏแจง้ 
 ถึงหวัใจของท่านเองก็ยงัจะถูกดาบแทงทะลุดว้ย” (ลูกา 2:22-36)333 

 
อน่ึง ในพระคริตสธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ยงัปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระเยซูทรง

ท านายถึงมรณกรรมของพระองคเ์องถึงสามคร้ัง ดงัปรากฏในพระวรสารดงัน้ี 
 

 ตั้งแต่เวลานั้นมา พระเยซูทรงเร่ิมเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า พระองค์จะตอ้ง
เสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และจะตอ้งทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผูใ้หญ่ และพวก
มหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย ์จนตอ้งถึงถูกประหารชีวิต แต่ในวนัท่ีสามพระองคจ์ะทรง
ถูกชอบใหเ้ป็นขึ้นมาใหม่ (มทัธิว 16:21)334 

 
 คร้ันพระองค์กับเหล่าสาวกชุมนุมกันอยู่ในแควน้กาลิลี พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า 
“บุตรมนุษยจ์ะตอ้งถูกอายดัไว ้และจะประหารชีวิตท่านเสีย ในวนัท่ีสามท่านจะกลบัฟ้ืน
ขึ้นมาใหม่” พวกสาวกก็พากนัเป็นทุกขย์ิง่นกั (มทัธิว 17:22-23)335 

 
 เม่ือพระเยซูจะเสด็จขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ก็พาเหล่าสาวกสิบสองคนไปแต่ล าพงั
และตรัสกับเขาตามทางว่า “เราทั้ งหลายจะขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะมอบบุตร
มนุษยไ์วก้บัพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย ์และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตาย 
และจะมอบท่านไวก้บัคนต่างชาติให้เยาะเยย้เฆ่ียนตี และให้ตรึงไวท่ี้กางเขน และวนัท่ีสาม 
ท่านจึงจะกลบัฟ้ืนขึ้นมาใหม่” (มทัธิว 20:17-19)336 

 
 พระองค์จึงก าชบัสั่งเขามิให้บอกความน้ีแก่ผูใ้ด และตรัสว่า “บุตรมนุษยจ์ะตอ้งทน
ทุกขท์รมานหลายประการ พวกผูใ้หญ่ พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารยจ์ะไม่ยอมรับ
พระองค ์ในท่ีสุดพระองค์จะตอ้งถึงถูกประหารชีวิต แต่ในวนัท่ีสามพระองค์จะทรงถูกชุบ
ใหเ้ป็นขึ้นมาใหม่” (ลูกา 9:21-22)337 

 

 
333สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์, ภาคพนัธสัญญาใหม่, 90-91. 
334เร่ืองเดียวกนั, 28. 
335เร่ืองเดียวกนั, 30. 
336เร่ืองเดียวกนั, 34. 
337เร่ืองเดียวกนั, 107. 
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 แต่เม่ือเขาทั้ งหลายยงัประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ทั้ งปวงซ่ึงพระเยซูได้ทรง
กระท านั้น พระองคจึ์งตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองคว์า่ “ท่านทั้งหลายจงใหค้ าเหล่าน้ีเขา้หู
ของท่าน เพราะว่าบุตรมนุษยจ์ะตอ้งถูกอายดัไวใ้นมือมนุษย”์ แต่ค าเหล่านั้นสาวกหาได้
เขา้ใจไม่ ความก็ถูกซ่อนไวจ้ากเขาเพื่อเขาจะได้ไม่เขา้ใจ และเขาไม่กลา้ถามพระองค์ถึง  
ค านั้น (ลูกา 9:43-45)338 

 
 พระองคจึ์งทรงพาสาวกสิบสองคนไปแลว้ตรัสกบัเขาว่า “ดูเถิด เราทั้งหลายจะขึ้นไป
ยงักรุงเยรูซาเล็มและจะส าเร็จตามส่ิงสารพดั ซ่ึงเหล่าผูเ้ผยพระวจนะไดเ้ขียนไวว้่าดว้ยบุตร
มนุษย์ ด้วยว่าบุตรมนุษย์นั้ นจะต้องถูกอายดัไวก้ับคนต่างชาติ และเขาจะเยาะเยย้ท่าน 
กระท าหยาบคายแก่ท่าน ถ่มน ้ าลายรดท่าน เขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสีย แล้วในวนัท่ีสาม
ท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่” ฝ่ายเหล่าสาวกมิไดเ้ขา้ใจในส่ิงเหล่านั้นเลย และค านั้นเป็นขอ้ความ
ลึกลบัแก่เขา และเขาไม่รู้เน้ือความซ่ึงพระองคต์รัสนั้น (ลูกา 18:31-34)339 

 
นอกจากน้ี ในพระวรสารยงัพบค านายนายของพระเยซูว่าในคืนท่ีพระองค์ถูกจบักุม 

นักบุญเปโตรผูเ้ป็นหัวหน้าอัครสาวกจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระองค์ก่อนไก่ขันถึงสามคร้ัง และ
ภายหลงัก็ปรากฏวา่เป็นจริงตามค าท านาย ความวา่ 
 

 เม่ือร้องเพลงสรรเสริญแลว้ เขาก็พากนัออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ คร้ังนั้นพระเยซู
ตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ในคืนวนัน้ีท่านทุกคนจะท้ิงเรา ด้วยมีค าเขียนไวใ้นพระคมัภีร์ว่า      
เราจะประหารผูเ้ล้ียงแกะ และแกะฝูงนั้น จะกระจัดกระจายไป แต่เม่ือทรงให้เราฟ้ืนขึ้น
มาแลว้ เราจะไปยงัแควน้กาลิลีก่อนหน้าท่าน ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองคว์า่ “แมค้นทั้งปวง
จะท้ิงประองค ์ขา้พระองคจ์ะท้ิงก็หามิไดเ้ลย” พระเยซูตรัสกบัเขาว่า “เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ในคืนวนัน้ีก่อนไก่ขนั ท่านจะปฏิเสธเราสามคร้ัง” เปโตรทูลพระองค์ว่า “ถึงแม ้      
ขา้พระองคจ์ะตอ้งตายกบัพระองค ์ขา้พระองคก็์จะไม่ปฏิเสธพระองคเ์ลย” เหล่าสาวกก็ทูล
เช่นนั้นเหมือนกนัทุกคน (มทัธิว 26:30-35)340 

 
 พระเยซูจึงตรัสกบัเหล่าสาวกว่า “ท่านทุกคนจะท้ิงเรา ดว้ยมีค าเขียนไวใ้นพระคมัภีร์
วา่ ‘เราจะประหารผูเ้ล้ียงแกะ และแกะฝูงนั้นจะกระจดักระจายไป’ แต่เม่ือทรงชุบให้เราฟ้ืน

 
338เร่ืองเดียวกนั, 108. 
339เร่ืองเดียวกนั, 126. 
340เร่ืองเดียวกนั, 47. 
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ขึ้นมาแลว้ เราจะไปยงัแควน้กาลิลีก่อนหน้าท่าน” เปโตรทูลพระองคว์่า “แมค้นทั้งปวงจะ
ท้ิงพระองค ์ขา้พระองคจ์ะท้ิงก็หามิได”้ พระเยซูจึงตรัสกบัเขาวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่าน
ว่า ในคืนน้ีเองก่อนไก่จะขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามคร้ัง” แต่เปโตรทูลแข็งแรง
ทีเดียวว่า “ถึงแมข้า้พระองคจ์ะตอ้งตายกบัพระองค ์ขา้พระองคก็์จะไม่ปฏิเสธพระองคเ์ลย” 
เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกนัทุกคน (มาระโก 14:27-31)341 

 
 ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานไดข้อพวกท่านไว ้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดขา้วสาลี 
แต่เราไดอ้ธิษฐานเผื่อตวัท่าน เพื่อความเช่ือของท่านจะไดไ้ม่ขาด และเม่ือท่านไดห้ันกลบั
แล้ว จงชูก าลังพี่น้องทั้ งหลายของท่าน” ฝ่ายท่านจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า                
ขา้พระองค์พร้อมแลว้ท่ีจะไปกบัพระองค์ ถึงจะตอ้งติดคุกหรือถึงความตายก็ดี” พระองค์
ตรัสวา่ “เปโตรเอ๋ย เราจะบอกท่านวนัน้ีก่อนไก่ขนั ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จกัเราถึงสามคร้ัง” 
(ลูกา 22:31-34)342 

 
 ซีโมนเปโตร ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจา้ขา้ พระองค์จะเสด็จไปท่ีไหน” พระเยซู
ตรัสตอบว่า “ท่ีซ่ึงเราจะไปนั้น ท่านจะตามเราไปเด๋ียวน้ีไม่ได ้แต่ภายหลงัท่านจะตามไป” 
เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจา้ขา้ เหตุใดขา้พระองค์จึงตามพระองค์ไปเด๋ียวน้ีไม่ได ้     
ขา้พระองคจ์ะสละชีวิตเพื่อพระองค”์ พระเยซูตรัสตอบวา่ “ท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเรา
หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามคร้ัง” (ยอห์น 13:            
36-38)343 

 
ค าท านายดงัตวัอย่างขา้งตน้ท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่น้ี

ล้วนเกิดจากพระเยซู หรือผู ้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า อีกทั้ งไม่ได้ระบุว่าใช้
โหราศาสตร์ หรือศาสตร์ในการท านายอ่ืนใดในการท านาย ซ่ึงเหล่าคริสตชนเช่ือกนัว่าขอ้ความใน
พระคัมภีร์ รวมทั้ งค  าท านายเหล่าน้ีเกิดจากการดลใจ หรือการส าแดงของพระเจ้า344 ดังเช่นใน
หนงัสือวิวรณ์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นเหตุการณ์ในวนัพิพากษา หรือวนัส้ินโลก (judgement day) ซ่ึงนกับุญ
ยอห์นก็ไดเ้ขียนขึ้นจากการส าแดงของพระเจา้เช่นเดียวกนั 

 
341เร่ืองเดียวกนั, 80. 
342เร่ืองเดียวกนั, 134. 
343เร่ืองเดียวกนั, 168. 
344ปิยะวงศ ์ร่มร่ืนวาณิชกิจ, “ศึกษาทศันคติทางความเช่ือสมาชิกคริสตจกัรท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ออกแบบคริสตศ์าสนสถาน  (กรณีศึกษา คริสตจกัรความหวงั กรุงเทพฯ)”, 22. 
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นอกจากค าท านายแลว้ พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ยงัปรากฏขอ้ความ
เก่ียวกบันิมิตต่าง ๆ อนัมีเทห์ฟากฟ้าเป็นองคป์ระกอบดว้ย ไดแ้ก่ 

1. นิมิตเม่ือบุตรมนุษยเ์สด็จมา เม่ือถึงวนัพิพากษาบุตรมนุษยห์รือพระบุตรจะเสด็จ
กลบัมายงัโลกเพื่อพิพากษามนุษย ์พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดป้รากฏนิมิตต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงการเสด็จ
มาของบุตรมนุษย์ เช่น ดวงอาทิตย์มืดมิด ดวงจันทร์ไม่ส่องแสง ดวงดาวตกจากฟากฟ้า ทั้ งยงั
กล่าวถึงรูปลกัษณ์ของบุตรมนุษยท่ี์พบในนิมิตซ่ึงพระหัตถเ์บ้ืองขวาทรงถือดวงดาว 7 ดวงอยู่ดว้ย 
ดงัขอ้ความปรากฏในพระคมัภีร์วา่ 
 

  “แต่พอส้ินความทุกข์ล าบากแห่งวันเหล่านั้ นแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป และ            
ดวงจนัทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาส่ิงท่ีมีอ านาจในทอ้งฟ้าจะ
สะเทือนสะทา้น เม่ือนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษยจ์ะปรากฏขึ้นในทอ้งฟ้า มนุษยทุ์กชาติทัว่โลก
จะตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและ      
พระสิริเป็นอนัมาก (มทัธิว 24:29-30)345 

 
  “ภายหลงัเม่ือคราวล าบากนั้นพน้ไปแลว้ ดวงอาทิตยจ์ะมืดไป และดวงจนัทร์จะไม่
ส่องแสง ดวงดาวทั้ งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาส่ิงซ่ึงมีอ านาจในท้องฟ้าจะสะเทือน
สะทา้น เม่ือนั้นเขาจะเห็น บุตรมนุษยเ์สด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอนั
มาก เม่ือนั้ นพระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ ให้รวบรวมคนทั้ งปวงท่ีพระองค์ทรง
เลือกสรรไวแ้ล้วทั้ งส่ีทิศนั้น ตั้ งแต่ท่ีสุดปลายแผ่นดินโลกถึงท่ีสุดขอบฟ้า (มาระโก 13:      
24-27)346 

 
  “จะมีหมายส าคญัท่ีดวงอาทิตยท่ี์ดวงจนัทร์ และท่ีดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็
จะมีความทุกขร้์อนตามชาติต่าง ๆ ซ่ึงมีความฉงนสนเท่ห์ เพราะเสียงกึกกอ้งของทะเลและ
คล่ืน มนุษยก็์จะสลบไสลไปเพราะความกลวั และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซ่ึงจะบงัเกิด
ในโลก ดว้ยว่า บรรดาส่ิงท่ีมีอ านาจในทอ้งฟ้าจะสะเทือนสะทา้น เม่ือนั้นเขาจะเห็นบุตร
มนุษยเ์สด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพ และพระสิริเป็นอนัมาก เม่ือเหตุการณ์ทั้งปวงน้ีเร่ิม
จะบงัเกิดขึ้นนั้น ท่านทั้งหลายจงยึดตวัและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแลว้”     
(ลูกา 21:25-28)347 

 
345สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์, ภาคพนัธสัญญาใหม่, 42. 
346เร่ืองเดียวกนั, 78. 
347เร่ืองเดียวกนั, 132. 
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 ข้าพเจ้าจึงเหลียวมาทางพระสุรเสียงท่ีตรัสแก่ข้าพเจ้านั้น คร้ันแล้วข้าพเจ้าก็เห็น        
คันประทีปทองค าเจ็ดคัน และในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้ นมีผู ้หน่ึงเหมือนกับ             
บุตรมนุษย ์ทรงฉลองพระองค์กรอมพระบาทและทรงคาดผา้รัดประคดทองค าท่ีพระอุระ 
พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขนแกะสีขาว และดุจหิมะและพระเนตรของ
พระองคดุ์จเปลวเพลิง พระบาทของพระองค์ดุจทองสัมฤทธ์ิ เกล้ียงเหมือนกบัว่าไดห้ลอม
ให้บริสุทธ์ิแล้ว พระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน ้ ามากหลาย พระหัตถ์เบ้ืองขวาของ
พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวง และมีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์ และ            
พระพกัตร์ของพระองคดุ์จดงัดวงอาทิตยท่ี์ฉายแสงกลา้ 
 เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระองค ์ขา้พเจา้ก็ลม้ลงแทบพระบาทของพระองคเ์หมือนกบัคนท่ี
ตายแล้ว แต่พระองค์ทรงแตะตวัขา้พเจา้ด้วยพระหัตถ์เบ้ืองขวา แลว้ตรัสว่า “อย่ากลวัเลย    
เราเป็นเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย และเป็นผูท่ี้ด ารงชีวิตอยู่ เราไดต้ายแลว้ แต่ น่ีแน่ะ เราก็ยงั
ด ารงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย ์และเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย       
จงเขียนเหตุการณ์ซ่ึงเจา้ไดเ้ห็นและเหตุการณ์ท่ีก าลงัเป็นอยู่ขณะน้ี กบัทั้งเหตุการณ์ซ่ึงจะ
เกิดขึ้นในภายหน้าดว้ย ส่วนความลึกลบัของดาวทั้งเจ็ดดวง ซ่ึงเจา้ไดเ้ห็นในมือขา้งขวาของ
เรา และแห่งคนัประทีปทองค าทั้งเจ็ดนั้นก็คือ ดาวเจ็ดดวงไดแ้ก่ทูตสวรรค์ของคริสตจกัร  
ทั้งเจ็ด และคนัประทีปเจ็ดคนันั้นไดแ้ก่คริสตจกัรทั้งเจ็ด (วิวรณ์ 1:12-20)348 

 
2. นิมิตเหตุการณ์แห่งวนัพิพากษา เม่ือถึงวนัพิพากษาจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ 

มากมาย สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่มนุษย์ผูเ้ป็นคนบาป ซ่ึงเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้ นเม่ือ        
พระเมษโปดก หรือพระเยซูคริสต์ทรงแกะตราทั้ งเจ็ด, ทูตสวรรค์เป่าแตรทั้งเจ็ด, ทูตสวรรค์เท        
ขันแห่งพระพิโรธทั้ งเจ็ด ฯลฯ เหตุการณ์เหล่าน้ีก็มีส่วนเก่ียวข้องกับเทห์ฟากฟ้าอยู่ด้วย เช่น           
ดวงอาทิตย์มืดมิด ดวงจันทร์เป็นสีเลือด ดวงดาวตกลงมาจากฟากฟ้า ดังข้อความปรากฏใน          
พระคมัภีร์วา่ 
 

 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีหกนั้ นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โต       
ดวงอาทิตยก็์กลบัมืดด า ดุจผา้กระสอบขอสัตว์ และดวงจันทร์วนัเพ็ญก็กลายเป็นสีเลือด 
และดวงดาวทั้งหลายในทอ้งฟ้าก็ตกลงบนแผน่ดิน เหมือนกบัตน้มะเด่ืออนัถูกลมกลา้พดัจน
ท าให้ผลท่ียงัไม่ทนัสุกหล่นลงหมด ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือท่ีเขาม้วนขึ้นไป
หมด และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เล่ือนไปจากท่ีเดิม (วิวรณ์ 6:12-14)349 

 
348เร่ืองเดียวกนั, 388. 
349เร่ืองเดียวกนั, 394. 
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 เม่ือทูตสวรรค์องค์ท่ีห้าเป่าแตรขึ้ น ข้าพเจ้าก็เห็นดาวดวงหน่ึงตกจากฟ้าลงมาท่ี
แผ่นดินโลก พระเจา้ทรงประทานลูกกุญแจส าหรับช่องบาดาลให้แก่ดาวดวงนั้น เม่ือท่าน
เปิดช่องบาดาลนั้น ก็มีควนัพลุ่งขึ้นมาจากปากนั้น ดุจควนัท่ีเตาใหญ่ และดวงอาทิตยแ์ละ
อากาศก็มืดไป เพราะเหตุควนัท่ีขึ้นมาจากปากนั้น (วิวรณ์ 9:1-2)350 

 
ทั้งน้ี พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ยงัปรากฏข้อความท่ีเก่ียวข้องกับ

โหราศาสตร์ดว้ย โดยกล่าวถึงกลุ่มดาวราศี และศกัด์ิศรีหรืออิทธิพลของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และ
ดวงดาวต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัวิชาโหราศาสตร์ ดงัปรากฏในพระคมัภีร์วา่ 
 

 คร้ันล่วงไปสามเดือน พวกเราจึงลงเรือก าป่ันซ่ึงมาจากเมืองอเล็กซานเดรีย และ       
คา้งอยู่ในเกาะนั้นในฤดูหนาว ก าป่ันล านั้นมีรูปราศี “มิถุน” เป็นเคร่ืองหมาย (กิจการของ
อคัรทูต 28:11)351 

 
 ร่างกายส าหรับสวรรค์ก็มี และร่างกายส าหรับโลกก็มี แต่ว่าศักด์ิศรีของร่างกาย
ส าหรับสวรรคก็์อย่างหน่ึง และศกัด์ิศรีของร่างกายส าหรับโลกก็อีกอย่างหน่ึง ศกัด์ิศรีของ
ดวงอาทิตยก็์อย่างหน่ึง ศกัด์ิศรีของดวงจนัทร์ก็อย่างหน่ึง ศกัด์ิศรีของดวงดาวก็อย่างหน่ึง 
แท้จริงศักด์ิศรีของดาวดวงหน่ึงก็ต่างกันกับศักด์ิศรีของดาวดวงอ่ืน ๆ  (1 โครินธ์ 15:           
40-41)352 

 
จากขอ้มูลขา้งตน้ เห็นไดว้่าพระคริสตธรรมคมัภีร์โดยเฉพาะภาคพนัธสัญญาใหม่มี

ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัวิชาโหราศาสตร์เพียงสองขอ้ความ ซ่ึงถือเป็นจ านวนเล็กน้อยเท่านั้น       
แมเ้ร่ืองการดูดาวของโหราจารยห์รือพญาสามองค์ท่ีสันนิษฐานว่าอาศยัโหราศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ
นั้นก็พบอยู่ในหนังสือมทัธิวเท่านั้นมิไดป้รากฏในหนังสือพระวรสารอ่ืน ๆ ส่วนค าท านายต่าง ๆ 
นั้นก็ไม่ไดร้ะบุว่าใชศ้าสตร์ใดในการท านาย โดยค าท านายเหล่าน้ีลว้นแต่มาจากพระเยซู, อคัรสาวก 
และผูช้อบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ซ่ึงในมุมมองของคริสตชนจะไม่เช่ือว่าค าท านาย
เหล่าน้ีอาศยัโหราศาสตร์ในการออกค าท านาย หากแต่มาจากอ านาจของพระเจ้า ส าหรับนิมิตท่ี
กล่าวถึงเทห์ฟากฟ้านั้นก็แสดงให้เห็นถึงการมีองคค์วามรู้ดา้นดาราศาสตร์อยู่บา้ง เช่น การกล่าวถึง

 
350เร่ืองเดียวกนั, 396. 
351เร่ืองเดียวกนั, 229. 
352เร่ืองเดียวกนั, 274. 
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ดวงดาวเจ็ดดวง ซ่ึงน่าจะหมายถึง ดวงอาทิตย,์ ดวงจนัทร์, ดาวพุธ, ดาวศุกร์, ดาวองัคาร, ดาวพฤหัส 
และดาวเสาร์ อนัเป็นดวงดาวท่ีอยู่ในระบบสุริยะจกัรวาลท่ีมนุษยใ์นยคุสมยันั้นรู้จกักนัดี แต่อย่างไร
ก็ตาม ศาสนาคริสต์ก็ไม่ไดย้อมรับโหราศาสตร์เช่นเดียวกบัศาสนายูดาห์ เพราะศาสนาคริสต์ก็ได้
ยดึถือคมัภีร์ตานคัทั้งหมดมาเป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมดว้ย ดงันั้น หากปรากฏ
องคค์วามรู้เก่ียวกบัโหราศาสตร์อยู่ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่อยูบ่า้งก็เป็นเพราะ
ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนายูดาห์นั่นเอง เพียงแต่ศาสนาคริสต์มิได้กล่าวถึงและเน้นย  ้าเร่ือง
โหราศาสตร์มากเท่ากบัศาสนายดูาห์ 
 4. ศาสนาอิสลาม 
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหน่ึงท่ีมีรากฐานมาจากศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต ์ดงัจะ
เห็นไดจ้ากคมัภีร์อลักุรอานอนัเป็นคมัภีร์ทางศาสนาท่ีส าคญัของศาสนาอิสลามไดป้รากฏเร่ืองราว
ของนบีอาดัม (Adam, آدم) กับพระนางฮาวาอ์ (Hawa, حواء) หรือ อาดัมกับเอวา, นบีนูห์ (Nuh, 

 หรือพระเยซู (عيسى ,Isa) หรือโมเสส รวมทั้งนบีอีซา (موسى ,Musa) หรือโนอาห์, นบีมูซา (نوح
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์โทราห์และพระคริสตธรรมคมัภีร์เช่นเดียวกนั เพียงแต่ศาสนา
อิสลามมีแหล่งก าเนิดอยูท่ี่เมืองมกักะฮ ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย อนัเป็นดินแดนของชาวอาหรับ 
 เน่ืองจากมีรากฐานมาจากศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามจึงเป็น             
เอกเทวนิยมเช่นเดียวกนั โดยนับถือพระอลัลอฮ์ (Allah, اهلل) เป็นพระเจา้เพียงพระองคเ์ดียวศาสนา
อิสลามมีศาสดา (นบี) ทั้ งส้ิน 25 ท่าน โดยมีนบีมุฮัมมัด (Muhammad, محمد) เป็นศาสดาท่าน
สุดทา้ย353 ซ่ึงท่านไดถื้อก าเนิดราวพุทธศกัราช 1113354 ทั้งน้ี คืนหน่ึงในเดือนรอมฎอนเม่ือท่านมีอายุ
ได ้40 ปี พระเจา้ทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นศาสนทูต และทรงไดป้ระทานคมัภีร์อลักุรอานให้แก่ท่าน
ดว้ยการดลใจ (วะฮีย)์ ดงัท่ีปรากฏในซูเราะฮอ์ลัอะลกั และซูเราะฮอ์ลัก๊อดริ โดยท่านไดรั้บการดลใจ
เช่นน้ีเร่ือยมาจนมีอายุได ้63 ปี รวมระยะเวลาท่ีพระเจา้ประทานคมัภีร์อลักุรอานให้แก่นบีมุฮมัมดั
ทั้งส้ิน 23 ปี355 
 ศาสนาอิสลามมีคมัภีร์ทางศาสนาท่ีส าคญัท่ีสุด คือ คมัภีร์อลักุรอาน (Quran) ซ่ึงแปลว่า
การอ่าน (recitation) มีทั้งส้ิน 114 ซูเราะฮ ์(surah หรือ บท) โดยแต่ละซูเราะฮมี์ความยาวแตกต่างกนั
จึงมีจ านวนอายะฮ์ (ayat หรือ โองการ) ไม่เท่ากนัซ่ึงคมัภีร์อลักุรอ่านมีจ านวนอายะฮ์ทั้งส้ิน 6,236  

 
353

Brannon M. Wheeler, Prophets in the Quran: An Introduction to the Quran and 

Muslim Exegesis (London: Continuum, 2002), 8. 
354วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, 69. 
355

International Islamic Publishing House, Prophet Muhammad: A Blessing for Mankind, 

3rd ed. (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1999), 11. 
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อายะฮ์356 อน่ึง คัมภีร์อัลกุรอานยงัสามารถแบ่งออกเป็นยุซ (juz หรือ ภาค) ซ่ึงมีทั้ งส้ิน 30 ยุซ357          
โดยบางยุซพบว่ามีการแบ่งคาบเก่ียวระหว่างซูเราะฮ์อีกดว้ยจากการแบ่งคมัภีร์อลักุรอานออกเป็น     
30 ยุซน้ีชาวมุสลิมจึงมักก าหนดให้อ่านคมัภีร์อัลกุรอานในเดือนรอมฎอนไม่ต ่ากว่าวนัละ 1 ยุซ 
เพราะเม่ือครบ 1 เดือนก็จะอ่านครบทั้ง 30 ยซุพอดี358 
 นอกจากน้ียงัมีคมัภีร์อลัฮะดีษ (Hadith)ซ่ึงแปลว่า ค  าพูด อนัเป็นการบนัทึกพระวจนะ
ของท่านบีมุฮมัมดัท่ีไดแ้นะน า สั่งสอน และช้ีขาดแนวทางในการปฏิบติัตนของมุสลิม ซ่ึงเป็นการ
ขยายความคมัภีร์อลักุรอานให้ชดัเจนยิ่งขึ้น359 ทั้งน้ี มีผูจ้ดบนัทึกอลัฮะดีษมากมาย มุสลิมจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาฮะดีษนั้น ๆ ว่าเช่ือถือได้ตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลามหรือไม่ส าหรับนิกายซุนนี       
มีคัมภีร์ฮะดีษท่ีส าคัญจ านวน 6 เล่ม ได้แก่ เศาะฮีห์ อัลบุคอรีย ์(Sahih al-Bukhari) รวบรวมโดย            
อิมามบุคอรีย,์ เศาะฮีห์ มุสลิม (Sahih Muslim) รวบรวมโดย อิมามมุสลิม, สุนัน อบีดาวูด (Sunan 

Abi Dawud) รวบรวมโดย อิมามอบู ดาวูด, สุนัน อัตติรมิซีย์ (Sunan at-Tirmidhi) รวบรวมโดย           
อิมามติรมิซีย,์ สุนัน อนั-นะสาอีย ์(Sunan an-Nasa’i) รวบรวมโดย อิมามนะสาอีย ์และสุนัน อิบนุ 
มาญะฮ์ (Sunan Ibnu Majah) รวบรวมโดย อิมามอิบนุ มาญะฮ์360 ส่วนนิกายชีอะฮ์มีคัมภีร์ฮะดีษ          
ท่ีส าคัญจ านวน 4 เล่ม ได้แก่ อัลกาฟี (Al-Kafi), มัม ลายะห์ฎุรุฮุ อัลฟะกีฮ์ (Man la yahduruhu                

al-Faqih), ตะฮษ์ีบ อลัละห์กาม (Tahdhib al-Ahkam) และอลัอิสติบศอร (Al-Istibsar)361 
 ศาสนาอิสลามนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเห็นได้จาก
เน้ือหาท่ีปรากฏในคมัภีร์อลักุรอานซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการมีความเขา้ใจในดาราศาสตร์อย่างลึกซ้ึง 
ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานว่า “ขอยืนยนั แท้จริงเราได้บันดาลเจ็ดทางเดิน (ส าหรับดวงดาว)         

 
356

Sharon Gu, A Cultural History of the Arabic Language (North Carolina: McFarland & 

Company, 2014), 7. 
357

Jenny Berglund, Teaching Islam: Religious Diversity and Education in Europe, vol. 17 

(Münster: Waxmann, 2010), 172. 
358อาศิส พิทักษ์คุมพล, “เตรียมรับรอมฎอนอย่างไร ?,” เข้าถึงเม่ือ 24 พฤษภาคม 2560 ,  

http://www.skthai.org/index.php?lite=article&qid=41999286. 
359ดนยั ไชยโยธา, นานาศาสนา, 200.; วิโรจน์ นาคชาตรี, ศาสนาเปรียบเทียบ, 73. 
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Islamic Law and Jurisprudence (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 2011), 103. 
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Background, Research, and Applications (Cham: Springer, 2014), 31. 



  341 

ไว้เบ้ืองบนของพวกเจ้า (คือในฟากฟ้า) และเรามิได้ละเลยต่อมวลส่ิงบันดาล (ของเราเลย)”             
(อลัมุมินูน 23:17)362 ทั้งยงัไดร้ะบุไวช้ดัเจนว่า ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดาวดาวต่าง ๆ สามารถใช้
เป็นเคร่ืองหมายอนัอ านวยประโยชน์ให้แก่มนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดฤดูกาล หรือการบ่งบอก
ทิศทาง เป็นตน้ ดงัความในคมัภีร์อลักุรอานว่า “พระองค์ทรงให้กลางคืน, กลางวนั, ตะวนั, เดือน, 
และดาวต่าง ๆ อ านวยประโยชน์แก่พวกเจา้ โดยพระบญัชาของพระองค์ แทจ้ริงในนั้น ย่อมเป็น
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มชนท่ีใช้ปัญญา” (อันนะหฺลิ 16:12)363 และ “และ (ทรงบันดาล) 
เคร่ืองหมายต่าง ๆ (ส าหรับการเดินทาง) และดว้ยดวงดาวเท่านั้นท่ีพวกเขาทั้งหลายจะไดรั้บการช้ีน า 
(อย่างถูกตอ้และแม่นย  า ในการเดินทาง)” (อนันะหฺลิ16:16)364 นอกจากน้ี คมัภีร์อลักุรอานยงัปรากฏ
ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัดาราศาสตร์อีกหลายขอ้ความ เช่น  
 

 ขอยืนยนัแท้จริง เราได้ก าหนดจักรราศีขึ้นในท้องฟ้า (30 องศาเท่ากับ 1 ราศี ใน
รอบปีท่ีมี 12 ราศี) และเราประดบัมนั (ดว้ยดวงดาวต่าง ๆ) ส าหรับบรรดาผูพ้ินิจทั้งปวง     
(จะไดน้ ามาเป็นส่ิงช้ีทิศทาง และค านวณ เป็นตน้) และเราไดพ้ิทกัษม์นัไวใ้หพ้น้จากมาร  
ทุก ๆ ตวัท่ีถูกอปัเปหิ 
 ยกเวน้มารบางตวัท่ีขโมยฟัง ก็จะมีเปลวไฟอนัชัดเจนตามติดมันไป (เพื่อขับไล่
ออกไปจากฟากฟ้า เปลวไฟนั้น คือดาวตก หรือท่ีคนโบราณเรียกว่า ผีพุ่งใต)้ (อลัฮิจร์ิ 
15:16-18)365 

 
 และเราไดบ้นัดาลฟากฟ้า ให้เป็นหลงัคาท่ีถูกพิทกัษไ์ว ้แต่พวกเขากลบัหันหลงัให้
บรรดาสัญลักษณ์ (ท่ีมีอยู่ใน) มนั และพระองค์ผูท้รงบันดาลกลางคืนและกลางวนั,      
ดวงตะวนัและดวงเดือน (โดยให้) ทุกส่ิงนั้ นโคจรอยู่ในเส้นทาง (ของแต่ละส่ิงเป็น
เอกเทศ) (อลัอมับิยาอฺ 21:32-33)366 

 

 
362มรัวาน สะมะอุน, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ส. วงศเ์สง่ียม, 2524), 
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ทั้งน้ี คมัภีร์อลักุรอานยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงความช านาญในดา้นดาราศาสตร์ของมุสลิม
ในสมยันั้น จนกระทัง่สามารถค านวณวิถีการโคจรของดวงดาวต่าง ๆ ได ้ความว่า“ดวงอาทิตย ์และ
ดวงเดือน ต่างโคจรไปตามการค านวณ (ท่ีแน่นอน)” (อรฺัเราะหฺมาน 55:5)367 รวมทั้งมีความสามารถ
ในการก าหนดเดือนในปฏิทินจันทรคติว่ามีทั้ งส้ิน 12 เดือน ดังความว่า “แท้จริงจ านวนเดือน              
ณ อัลเลาะฮฺนั้ น มีสิบสองเดือน ตามนัยแห่งบทบันทึกของอัลเลาะฮฺ...” (อัตเตาบะฮฺ 9:363)368         
และยงัมีอีกหลายข้อความท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจท่ีมีต่อระบบการโคจรของดวง
อาทิตยด์วงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลายท่ีอยูใ่นระบบสุริยจกัรวาลดงัปรากฏในคมัภีร์อลักุรอานดงัน้ี 
 

 พระองคท์รงเป็นผูเ้บิกอรุณรุ่ง และทรงดลบนัดาลเวลากลางคืนให้เป็นเวลาพกัผอ่น 
และบันดาลดวงตะวนัและดวงเดือนเป็นหลักแห่งการค านวณ (ตามหลักทางดารา
ศาสตร์) นั้ น เป็นข้อก าหนดของ (อัลเลาะฮฺ) ผูท้รงอ านาจ อีกทั้ งทรงรอบรู้ยิ่งและ
พระองคท์รงบนัดาลดวงดาวส าหรับ (อ านวยประโยชน์แก่) พวกเจา้ทั้งมวล เพื่อพวกเจา้
จะได้รับการช้ีน าด้วยกับมัน (ขณะเดินทาง) ในความมืดของพื้นบกและท้องทะเล         
(ให้เดินทางอย่างถูกตอ้งไม่หลงทาง) แทจ้ริงเราไดแ้จกแจงบรรดาโอกการทั้งหลายแก่
กลุ่มชนท่ีรอบรู้ (อลัอนัอาม 6:96-97)369 

 
 พระองคเ์ป็นผูท้รงบนัดาล ให้ดวงตะวนัมีประกายสว่างไสว และดวงเดือนเป็นรัศมี 
และทรงก าหนดมนัไวห้ลายต าแหน่ง (ตามระบบโคจรของมนั) เพื่อพวกเจา้จะไดท้ราบ
จ านวนปี และการค านวณ อัลเลาะฮฺมิทรงบันดาลส่ิงนั้ น (ขึ้ นมาอย่างเล่ือนลอย) 
นอกจากโดยความสัจจริง (อันยงัประโยชน์มหาศาล) พระองค์ทรงจ าแนกบรรดา
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ (ของพระองค)์ เพื่อกลุ่มชนท่ีมีความรู้ 

แทจ้ริงในการสับเปล่ียนของกลางคืนและกลางวนั และส่ิงท่ีอลัเลาะฮฺไดบ้นัดาลไว้
ในชั้นฟ้าและแผ่นดินลว้นเป็นสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มชนท่ีมีความย  าเกรง (จะได้
ใชพ้ิจารณาเพื่อยอมรับในเอกานุภาพและเดชานุภาพของพระองค)์ (ยนุูส 10:5-6)370 

 
 และเราสร้างกลางคืนและกลางวนัให้เป็นสัญลกัษณ์ (อนัแสดงถึงเดชานุภาพของ
เรา) คร้ันแลว้เราก็ลบลา้งสัญลกัษณ์แห่งกลางคืน (เพื่อพกัผ่อน) และเราไดท้ าสัญลกัษณ์

 
367เร่ืองเดียวกนั, 1078. 
368มรัวาน สะมะอุน, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, เล่ม 1, 363. 
369เร่ืองเดียวกนั, 262. 
370เร่ืองเดียวกนั, 392-393. 
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แห่งกลางวนัให้เป็นท่ีมองเห็นได้ชดัเจน เพื่อพวกเจา้จะได้แสวงหาความโปรดปราน
จากองค์อภิบาลของพวกเจ้า (ด้วยการประกอบอาชีพต่าง ๆ) และเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้
จ านวนปีและการค านวณและทุก ๆ ส่ิงนั้น เราไดจ้ าแนกไวอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด (บะนีอิสรอ
อีล 17:12)371 
 
 เจา้ไม่สังเกตดอกหรือ แทจ้ริงอลัเลาะฮฺทรงล ้ากลางคืนเขา้ในกลางวนั และทรงล ้า
กลางวนัเขา้ในกลางคืน และพระองค์ทรงอ านวยประโยชน์ดวงตะวนัและดวงเดือน      
(แก่พวกเจา้) ทั้งหมดนั้นจะโคจรไปตามก าหนดการท่ีถูกระบุไว ้และแท้จริงอลัเลาะฮฺ
ทรงตระหนกัยิง่ ในส่ิงท่ีพวกเจา้ประพฤติ (ลุกมาน 31:29)372 

 
 ทรงบริสุทธ์ิยิ่งนักพระผูซ่ึ้งทรงสร้างบรรดาคู่ต่าง ๆ ทั้ งหมด จากส่ิงท่ีแผ่นดิน       
งอกเงยไว ้และจากตวัของพวกเขาเอง และจากส่ิงท่ีพวกเขาไม่รู้ (อีกมากมาย) และมี
สัญลกัษณ์หน่ึงส าหรับพวกเขา (ไดต้ริตรอง) นั่นคือ กลางคืนซ่ึงเราท าให้กลางวนัแยก
ออกหายไป แลว้พวกเขาก็อยู่ในความมืดโดยพลนัและดวงตะวนัมนัโคจรสู่ท่ีอยูข่องมนั 
นัน่เป็นขอ้ก าหนดโดยอ านาจแห่งพระผูท้รงอ านาจยิง่ผูท้รงรอบรู้ยิ่งและดวงเดือนเราได้
ก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ของมนัไว ้(ให้เปล่ียนแปลงท่ีปรากฏในสายตา) จนกระทัง่มนัมี
สภาพประหน่ึงกาบอินทผลมัเก่า ๆ (คือเรียวเลก็ในยามขา้งแรมแก่) 
 อันดวงตะวันย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีมันจะไล่ทันดวงเดือน (เพราะอยู่กันคนละ
ต าแหน่ง) และเป็นไปไม่ไดท่ี้กลางคืนจะล่วงหน้ากลางวนั (คือดวงเดือนจะล่วงหน้าดวง
ตะวนัก็เป็นไปไม่ได)้ และทุก ๆ ส่ิงต่างก็โคจรอยูใ่นระบบจกัรวาล (ยาซีน 36:36-40)373 

 
 ดาราศาสตร์ หรือ อิลมุลฟะลกั (ilm al-falaq) นั้นมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของมุสลิม
เป็นอย่างมากเน่ืองจากศาสนาอิสลามยึดถือปฏิทินจนัทรคติเป็นหลกั ดังนั้นมุสลิมทุกคนจึงตอ้ง
อาศยัความรู้ดา้นดาราศาสตร์เพื่อประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามขอ้บญัญติั ดงัน้ี374 
 1. ใช้ก าหนดเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ (ศอลาต) หรือการนมาซ (ละหมาด)                
ทั้ง 5 เวลาในแต่ละวนั โดยยึดตามต าแหน่งของดวงอาทิตย ์ไดแ้ก่ 1) ซุบฮ์ เวลาย  ่ารุ่ง เร่ิมตั้งแต่แสง

 
371เร่ืองเดียวกนั, 546-547. 
372มรัวาน สะมะอุน, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, เล่ม 2, 819. 
373เร่ืองเดียวกนั, 876. 
374รอยาลี มามะ, “ดาราศาสตร์กบัชาวมุสลิม,” เขา้ถึงเม่ือ 31 พฤษภาคม 2560,  http://www. 

narit.or.th/index.php/astronomy-article/884-astronomy-islam. 
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อรุณขึ้นจนกระทัง่ดวงอาทิตยข์ึ้น, 2) ซุฮร์ เวลาบ่าย เร่ิมตั้งแต่ดวงอาทิตยค์ลอ้ย จนกระทัง่เงาของ    
ส่ิงหน่ึงเท่าตวัของมนัเอง, 3) อศัร์ เวลาเยน็ เร่ิมตั้งแต่เงาของส่ิงหน่ึงเท่ากบัตวัของมนัเอง จนกระทัง่
ดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า, 4) มกัริบ เวลาพลบค ่า เร่ิมตั้งแต่ดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า จนกระทัง่ส้ินแสง
ของดวงอาทิตย ์และ 5) อิซาอ์ เวลากลางคืน เร่ิมตั้งแต่หมดแสงอาทิตย ์จนกระทั่งแสงอรุณของ      
วนัใหม่ปรากฏขึ้น375 
 2. ใช้ก าหนดทิศกิบลตั (กิบละฮ์) หรือทิศของเมืองมกักะฮ์ ซ่ึงเป็นทิศท่ีมุสลิมทุกคน
จะตอ้งหนัหนา้เขา้หาเม่ือท าละหมาด, ขอพรจากพระเจา้ (ดุอาอ)์ หรือประกอบศาสนกิจบางอยา่ง 
 3. ใชก้  าหนดวนัเร่ิมตน้เดือนตามปฏิทินฮิจเราะห์ (Hijrah calendar) ซ่ึงอาศยัการสังเกต
ดวงจนัทร์เป็นหลัก โดยจะเร่ิมต้นเดือนใหม่ในคืนท่ีสังเกตเห็นดวงจันทร์เส้ียวแรก หรือฮิลาล 
(crescent moon)376 และยงัใช้ก าหนดเดือนทางจนัทรคติ หรือเดือนกอมารียะฮ์ (Kamariah) ทั้ง 12 
เดือน ซ่ึงแต่ละเดือนจะมี 29-30 วนัขึ้นอยูก่บัการสังเกตของดวงจนัทร์377 
 4. ใช้ก าหนดวนัส าคญัของศาสนาอิสลาม เช่น วนัอีดิลอฎัฮา, วนัตชัรีก, วนัอาชูรออ์, 
วนัอีดิลฟิตรี, วนัมุฮรัรอม ฯลฯ 

ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ปราชญ์ชาวมุสลิมหลายท่านศึกษาดาราศาสตร์จนมีความ
เช่ียวชาญ และท าให้องค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ของมุสลิมมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง 
จนกระทั่งสามารถประดิษฐ์นาฬิกาดาว (astrolabe) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์             
ทางดาราศาสตร์ได ้โดยชาวมุสลิมคนแรกท่ีแต่งต าราเก่ียวกบัการสร้างและวิธีการใชน้าฬิกาดาว คือ 
มุฮัมมัด อิบนุ อิบรอฮีม อลัฟะซารีย ์(Muhammad Ibnu Ibrahim al-Fazari) โดยต าราเล่มน้ีมีช่ือว่า            
กิตาบ อลัอะมลั บิล อสัฏุรลาบ อลัมุสัฏเฏาะห์ (Kitabal-amalbil-asturlab al-musattah)378 ซ่ึงส่งผล
ให้นักดาราศาสตร์มุสลิมต่างสนใจอุปกรณ์ชนิดน้ี และในเวลาต่อมาก็ได้มีการประพันธ์ต ารา               

 
375ระพีพรรณ มูหะหมดั, “อิสลามกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนมสัยิดกมาลุล

อิสลาม คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม, คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2556), 14-15. 

376ปฏิทินฮิจเราะห์จะเร่ิมตน้วนัใหม่เม่ือพระอาทิตยต์กในยามเยน็ ไม่ใช่ตอนพระอาทิตยข์ึ้น
แบ บป ฏิ ทิ น ส ากล  ดู  James R. Lewis and Inga Bardsen Tollefsen, eds., Handbook of Nordic New 

Religions (Leiden: Brill, 2015), 82. 
377อาลี เสือสมิง, อารยธรรมอิสลาม (กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสืออิสลาม กรุงเทพฯ, 2556), 239. 
378อ า ร ย ธ ร ร ม อิ ส ล าม , 2 4 2 , 2 4 5 . ; Selin, Encyclopaedia of the History of Science, 

Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, 331. 
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ท่ีเก่ียวข้องกับนาฬิกาดาวเพิ่มขึ้ น อีกทั้ งบรรดานาฬิกาดาวท่ีมีความละเอียดแม่นย  านั้ นล้วน                    
ถูกประดิษฐ์จากนกัดาราศาสตร์มุสลิม 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ประกาศจุฬาราชมนตรี เร่ืองก าหนดวนัท่ี 1 ของเดือนรอมฎอม ฮิจเราะห์ศกัราช 1438 
ท่ีมา: ส านักจุฬาราชมนตรี , “เร่ืองก าหนดวนัท่ี  1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1438,” เข้าถึงเม่ือ  
31 พฤษภาคม 2560,  http://www.skthai.org/news/427932/เร่ือง%20ก าหนดวนัท่ี%201%20ของ
เดือนรอมฎอน%20ฮ.ศ.%201438. 
 
 ส าหรับโหราศาสตร์ หรือ อิลมุลนุจูม (ilmal-nujūm) นั้น ศาสนาอิสลามถือเป็นฮะรอม
หรือเป็นส่ิงตอ้งห้าม แมว้่าคมัภีร์อลักุรอานอนัเป็นคมัภีร์ทางศาสนาท่ีส าคญัของศาสนาอิสลามจะ
ไม่ไดร้ะบุชดัเจนว่าห้ามยุ่งเก่ียวกบัโหราศาสตร์ และมีเพียงสองโองการท่ีห้ามเส่ียงทายดูโชคชะตา 
ดงัปรากฏในคมัภีร์อลักุรอานวา่ 
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 ไดมี้บทบญัญติัเป็นขอ้ห้ามแก่พวกเจา้ทั้งหลาย ซ่ึงซากสัตว,์ เลือด, เน้ือสุกร, สัตวท่ี์
ถูกเปล่งนามขณะเชือดเพื่ออ่ืนจากอลัเลาะฮฺ, สัตวต์ายเพราะถูกรัดคอ, สัตวต์ายเพราะถูก
ตี, สัตว์ตายเพราะตกจากท่ีสูง, สัตว์ตายเพราะสัตว์อ่ืนชน, สัตว์ท่ีสัตว์ร้ายอ่ืน ๆ กิน 
ยกเวน้ท่ีพวกเจา้เชือด (ทนั) และสัตวท่ี์ถูกเชือดบนแท่นบูชา, และ (เป็นขอ้ห้ามแก่พวก
เจา้) ท่ีจะเส่ียงทายดว้ยถว้ยตะลยั (แบบเดียวกบัคนจีนใช้ต้ิว) ส่ิงเหล่านั้นลว้นเป็นการ    
ฝ่าฝืน (บทบญัญติัของอลัเลาะฮฺ)... (อลัมาอิดะฮฺ 5:4)379 

 
ทั้งยงัไดก้ล่าวย  ้าอีกคร้ังวา่ “โอบ้รรดาผูมี้ศรัทธาทั้งหลาย อนัท่ีจริงสุรา, และ การพนนั, 

และ การบูชายนัต,์ และการเส่ียงถว้ย (และต้ิว และอ่ืน ๆ ), เป็นส่ิงชัว่ช้า อนัมาจากผลงานของมาร
ร้าย ดงันั้นพวกเจา้จงห่างไกลมนัเถิด เพื่อพวกเจา้จะไดป้ระสบความสมหวงั” (อลัมาอิดะฮฺ 5:93)380 
โองการทั้งสองข้างต้นน้ีได้แสดงให้เห็นว่า การเส่ียงทายเพื่อจะได้รู้โชคชะตานั้นเป็นส่ิงท่ีห้าม
ปฏิบติัในหมู่มุสลิม แต่ก็ยงัไม่ไดร้ะบุวา่หา้มยุง่เก่ียวกบัโหราศาสตร์อยา่งชดัเจน 

ส่วนคมัภีร์ฮะดีษต่าง ๆ นั้นกลบัระบุไวอ้ย่างสอดคลอ้งกนัว่า ผูใ้ดท่ีเช่ือค าท านายของ
หมอดู ย่อมถือว่าผูน้ั้นย่อมปฏิเสธพระเจา้ ดงัเช่น“ผูท่ี้ไปหาหมอดู และเช่ือถอ้ยค าของหมอ เขาเป็น   
ผูท่ี้ปฏิเสธพระวจนะท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดป้ระกาศไว”้ (บนัทึกโดย ติรมิซีย ์135381, บนัทึกโดย อิบนุ 
มาญะฮ์ 639)382, “ห้ามฟังค าของหมอดู” (บันทึกโดย ติรมิซีย ์1276)383 และ “ใครท่ีปรึกษาหมอดู 
และเช่ือส่ิงท่ีหมอดูพูด การนมาซของเขาจะไม่เป็นท่ียอมรับเป็นเวลา 40 วนั” (บนัทึกโดย มุสลิม 
1496)384 ทั้งน้ี ยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมไวอี้กว่า ค  าพูดของหมอดูนั้นไดม้าจากญิน (มารร้าย) ซ่ึงก็อาจจะ
ถูกตอ้ง เพราะมารร้ายนั้นก็เอาความมาจากมลาอิกะฮ์ (เทวทูต) อีกต่อหน่ึง หากแต่พวกมารร้าย
เหล่านั้นมกัจะแต่งเติม และเปล่ียนแปลงขอ้เท็จจริงอยู่เสมอ ดงันั้น ค าท านายของหมอดูจึงเช่ือถือ
ไม่ได ้ดงัความปรากฏในฮะดีษวา่ 
 

 
379มรัวาน สะมะอุน, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, เล่ม 1, 196. 
380เร่ืองเดียวกนั, 225. 
381

Abu Khaliyl, trans., Jāmi‘ At-Tirmidhī, vol. 1, (Riyadh: Darussalam, 2007), 160. 
382

Nasiruddin Al-Khattab, trans., Sunan Ibn Mājah, vol. 1, (Riyadh: Darussalam, 2007), 

424. 
383

Abu Khaliyl, trans., Jāmi‘ At-Tirmidhī, vol. 3, (Riyadh: Darussalam, 2007), 83. 
384บรรจง บินกาซัน, ผูแ้ปล, ฮะดีษ เศาะฮีฮฺ มุสลิม, เล่ม 2, (กรุงเทพฯ: ศูนยห์นังสืออิสลาม 

กรุงเทพฯ, 2558), 972. 
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สาวกคนหน่ึง (หรือบางคน) ของท่านนบีบอกฉันว่า ดาวตกเป็นประกายสว่างใน
ขณะท่ีพวกเขานั่งอยู่กับท่านนบี ท่านนบีจึงถามพวกเขาว่า “พวกท่านกล่าวอะไรใน
ยุคญาฮิลียะฮฺ (ยุคอวิชชาก่อนหน้าอิสลาม)?” พวกเขากล่าวว่า “อลัลอฮฺและรอซูลของ
พระองค์ทรงรู้ดี แต่เราเคยกล่าวว่า “คืนน้ีบุรุษผูย้ิ่งใหญ่คนหน่ึงถือก าเนินและบุรุษผู ้
ยิ่งใหญ่คนหน่ึงตาย” ท่านรอซูลุลลอฮฺกล่าวว่า “น่ีไม่ไดเ้กิดขึ้นเพราะการเกิดหรือตาย
ของคนผูห้น่ึง แต่พระผูอ้ภิบาลของเราผูท้รงมีพระนามอันจ าเริญยิ่ง ถ้าพระองค์ทรง
บญัชาส่ิงใด ผูแ้บกบลัลงักข์องพระองคจ์ะสดุดีพระองค ์หลงัจากนั้น ผูอ้าศยัอยูใ่นชั้นฟ้า
จะสดุดีพระองคแ์ละผูท่ี้อยู่ขา้งใตก็้จะท าตามจนกระทัง่ส้ินสุดท่ีฟ้าชั้นล่าง หลงัจากนั้น 
มลาอิก๊ะฮฺจะถามผูแ้บกบลัลงักข์องอลัลอฮฺว่าพระองคท์รงกล่าวอะไร พวกเขาจะมาบอก 
มลาอิก๊ะฮฺถึงส่ิงท่ีพระองค์ทรงพูด มลาอิก๊ะฮฺจะบอกกนัและกนัจนกระทัง่มนัมาถึงฟ้า
ชั้นล่างสุด และญินจะแอบฟังและบอกคนของมัน (หมอดู) ถ้าพวกหมอดูบอกเล่า
เช่นนั้น มนัก็ถูก แต่พวกเขาเพิ่มเติมและเปล่ียนมนั” (บนัทึกโดย มุสลิม 1495)385 

 
 ทั้งน้ี คัมภีร์ฮะดีษต่าง ๆ ยงัห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนแก่หมอดูอีกด้วย (บันทึกโดย        
ติรมิซีย์ 1133, 2071 และบันทึกโดย อิบนุ มาญะฮ์ 2159)386 ซ่ึงคัมภีร์อัลกุรอานได้ช้ีให้เห็นว่า
ดวงดาวทั้งหลายนั้นลว้นเป็นส่ิงท่ีอลัเลาะฮ์ทรงบนัดาลขึ้นมา ดงันั้นความโชคดีและโชคร้ายต่าง ๆ 
ของมนุษยน์ั้นมิไดเ้กิดขึ้นจากอ านาจแห่งดวงดาวท่ีอยู่บนฟากฟ้า หากแต่เกิดขึ้นเน่ืองจากอ านาจของ     
อลัเลาะฮเ์ท่านั้น จึงไม่ควรเคารพบูชาดวงดาวทั้งหลาย แต่ควรเคารพต่อผูท่ี้บนัดาลส่ิงเหล่านั้นขึ้นมา 
คือ อลัเลาะฮฺแต่เพียงผูเ้ดียว ดงัความวา่ 
 

 และบางสัญลักษณ์ของพระองค์ คือกลางคืนและกลางวัน, ดวงอาทิตย์และ           
ดวงจนัทร์, พวกเจา้อย่าไดก้ราบไหวด้วงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ แต่พวกเจา้จงกราบต่อ        
อลัเลาะฮฺ ผูท้รงบนัดาลส่ิงเหล่านั้นมา หากพวกเจา้นมสัการเฉพาะพระองคอ์ย่างแทจ้ริง 
(ฮามีมอสัสะยะตะฮฺ 41:37)387 

 

 
385เร่ืองเดียวกนั, 971. 
386

Abu Khaliyl, trans., Jāmi‘ At-Tirmidhī, vol. 2, (Riyadh: Darussalam, 2007), 503.; Jāmi‘ 

At-Tirmidhī, vol. 4, (Riyadh: Darussalam, 2007), 143-144.; Nasiruddin Al-Khattab, trans., Sunan Ibn 

Mājah, vol. 3, (Riyadh: Darussalam, 2007), 237. 
387มรัวาน สะมะอุน, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, เล่ม 2, 959-960. 
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พวกเขากล่าวว่า “พวกเราโชคร้ายเพราะเจ้า และผูท่ี้อยู่ร่วม (ขบวนการ) กับเจา้”  
นบีซอลิหฺโตพ้วกเขาวา่ “ความโชคร้ายของพวกท่านเป็นอ านาจของอลัเลาะฮฺ (ท่ีจะทรง
บนัดาลขึ้น) ทว่าพวกท่านเป็นกลุ่มชนท่ีถูกก่อกวน (โดยมารร้าย ท าใหเ้กิดความหลงผิด 
(อลันมัลิ 27:47)388 

 
 แต่ถึงกระนั้น คมัภีร์อลักุรอานซูเราะฮ์ยูซุฟ ก็ยงัปรากฏเร่ืองการท านายฝันของยูซุฟ389                  
ซ่ึงสอดคล้องกับเร่ืองการท านายฝันของโยเซฟในคัมภีร์ของศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต ์        
(ปฐมกาล 37:5-11, ปฐมกาล 40:1-23, ปฐมกาล 41:1-31) โดยยูซุฟนั้นเป็นผูท่ี้ชอบธรรมในสายพระ
เนตรของอลัเลาะฮ์เสมอมา อีกทั้งเขายงัไดช้ี้แจงว่าอลัเลาะฮ์ไดท้รงสอนให้เขาเขา้ใจวิธีการท านาย
ความฝันนั้นดว้ยพระองคเ์อง เขาจึงมิไดท้ าในส่ิงท่ีเป็นขอ้หา้ม ดงัความในคมัภีร์อลักุรอานวา่ 
 

 “โออ้งคอ์ภิบาล พระองค์ไดท้รงประทานอ านาจบางส่วนแก่ฉัน และพระองค์ทรง
สอนฉันให้เข้าใจวิธีท านายค าบอกเล่าต่าง ๆ (จากความฝัน) พระองค์ทรงประดิษฐ์
ฟากฟ้า และแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นผู ้ปกครองฉัน ทั้ งในโลกน้ีและโลกหน้า                
ขอพระองค์ทรงโปรดให้ฉันส้ินชีวิตลงในฐานะผูส้วามิภกัด์ิต่อพระองค์ และไดโ้ปรด
ใหฉ้นัไดส้ัมพนัธ์กบับรรดาผูป้ระพฤติชอบทั้งหลาย...” (ยซุูฟ 12:101)390 

 
 ในเร่ืองของความฝันน้ี คมัภีร์ฮะดีษก็ไดก้ล่าวถึงเช่นกนั โดยระบุว่าความฝันของมุสลิม
นั้นจะเป็นจริง และยิง่ไปกว่านั้นความฝันท่ีเป็นจริงท่ีสุดคือฝันของมุสลิมท่ีพูดแต่ความสัจจริงท่ีสุด 
นั่นก็หมายความว่า ผูท่ี้ชอบธรรมในสายพระเนตรของอลัเลาะฮ์ย่อมมีความฝันท่ีเป็นจริง อีกทั้ง
ความฝันยงัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ฝันดี เป็นความฝันท่ีมาจากอลัเลาะฮ์ หากฝันดีก็ไม่ตอ้ง
บอกกล่าวแก่ใคร นอกเสียจากคนท่ีรัก 2. ฝันร้าย เป็นความฝันท่ีมาจากชยัฏอน (ซาตาน) หากฝัน
ร้ายก็ไม่ตอ้งเล่าความฝันให้ผูใ้ดฟัง แต่ให้ละหมาดขอความคุม้ครองต่ออลัเลาะฮ์เพื่อให้พน้จาก
ความชั่วร้าย และถ่มน ้ าลายสามคร้ังไปทางด้านซ้าย ซ่ึงจะท าให้ไม่เกิดอนัตรายขึ้นแก่ผูฝั้น และ  
3. ฝันท่ีมาจากความคิดและประสบการณ์ในขณะต่ืนของผูท่ี้หลบัฝัน ดงัความวา่ 
 

 
388เร่ืองเดียวกนั, 755. 
389มรัวาน สะมะอุน, อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย, เล่ม 1, 450-461. 
390เร่ืองเดียวกนั, 474. 
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...“ฝันดีมาจากอลัลอฮฺ และฝันร้ายมาจากชยัฏอน ดงันั้น ถา้ผูใ้ดในหมู่พวกท่านฝัน
เห็นอะไรบางอย่างท่ีเขาไม่ชอบ เม่ือต่ืนขึ้น เขาควรถ่มน ้าลายสามคร้ังทางดา้นซ้ายของ
เขา และวิงวอนขอความคุม้ครองต่ออลัลอฮฺใหพ้น้จากความชัว่ร้ายของมนั และมนัจะไม่
ท าอนัตรายเขา” (บนัทึกโดย มุสลิม 1516, บนัทึกโดย บุคอรี 5747)391 

 
...“ฝันดีมาจากอลัลอฮฺ ดงันั้น ถา้ท่านฝันเห็นส่ิงท่ีท่านชอบ จงอย่าไปบอกใครนอก

ไปจากคนท่ีท่านรัก และถ้าท่านฝันเห็นส่ิงท่ีท่านไม่ชอบ ท่านจงวิงวอนขอความ
คุม้ครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากความชั่วของชัยฏอน และถ่มน ้ าลายสามคร้ัง (ในทาง
ดา้นซ้าย) และอย่าบอกใครถึงความฝันนั้น และมนัจะไม่เป็นอนัตรายต่อเขา” (บนัทึก
โดย มุสลิม 1517, บนัทึกโดย บุคอรี 7044)392 

 
...“เม่ือวนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพใกล้เขา้มา ความฝันของมุสลิมแทบจะไม่ผิดไปจาก

ความจริง และฝันท่ีเป็นจริงท่ีสุดคือฝันของผูท่ี้พูดจริงท่ีสุดในหมู่พวกท่าน และฝันของ            
ผูศ้รัทธาเป็นหน่ึงใน 45 ส่วน ของการเป็นนบี มีความฝันสามประเภทด้วยกัน คือ          
(1) ข่าวดีจากอลัลอฮฺ (2) ฝันท่ีสร้างความหวาดกลวัจากชัยฏอน และ (3) ฝันท่ีมาจาก
ความคิดและประสบการณ์ของคนผูห้น่ึงขณะก าลงัต่ืน ดงันั้น ถา้ใครบางคนมีความฝัน
ท่ีเขาไม่ชอบ เขาก็ไม่ตอ้งไปเล่าให้ใครฟัง แต่จงลุกขึ้นและนมาซ”... (บนัทึกโดย มุสลิม 
1520, บนัทึกโดย บุคอรี 7017)393 

 
 เห็นไดว้่า ศาสนาอิสลามมองเร่ืองฝันเป็นเร่ืองสามญัและผูท่ี้ยิ่งมีความชอบธรรมใน
สายพระเนตรของอลัเลาะฮ์มากขึ้นเพียงใดก็จะยิ่งฝันแม่นมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝันดี หรือ      
ฝันร้ายก็ตาม ซ่ึงหากฝันร้ายก็เพียงแค่ลุกขึ้ นมาละหมาดวิงวอนขอให้อัลเลาะฮ์คุ ้มครอง และ           
ถ่มน ้ าลายสามคร้ังก็จะท าให้รอดพน้จากอนัตรายท่ีมาจากฝันร้ายนั้นได ้ส่วนการท านายฝันนั้นหาก
กระท าโดยผูท่ี้ชอบธรรมในสายพระเนตรของอลัเลาะฮก์็ย่อมท าไดเ้ช่นกนั ดงัเช่น ยซุูฟผูไ้ดรั้บการ
ช้ีแนะวิธีการท านายฝันจากอลัเลาะฮ์ หากแต่ไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายคมัภีร์ฮะดีษไดแ้นะน าว่า
ไม่ควรเล่าให้ใครฟัง เว้นแต่ฝันดีสามารถเล่าให้ผูท่ี้ รักฟังได้ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าในศาสนาอิสลาม            
ไม่ส่งเสริมให้มีการท านายฝัน เพราะไม่ให้เล่าความฝันให้ผูอ่ื้นฟัง อีกทั้งแม้จะฝันร้ายเพียงใดก็

 
391บรรจง บินกาซัน, ฮะดีษ เศาะฮฮีฺ มุสลิม, เล่ม 2, 985. 
392เร่ืองเดียวกนั. 
393เร่ืองเดียวกนั, 987. 
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สามารถแก้ไขได้ด้วยการวิงวอนต่ออลัเลาะฮ์ ซ่ึงง่ายกว่าการออกไปแสวงหาผูท่ี้มีความสามารถ      
ในการท านายฝัน 

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า โหราศาสตร์เป็นส่ิงต้องห้ามในศาสนาอิสลาม การเข้าไปขอ
ค าแนะน าจากหมอดู การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หมอดู หรือแมแ้ต่การเล่ียงทายลว้นเป็นขอ้ห้ามทาง
ศาสนา ซ่ึงได้ช้ีชัดไวใ้นคัมภีร์ฮะดีษอันเป็นคัมภีร์ท่ีรวบรวมวจนะของนบีมุฮัมมัด ซ่ึงเป็นการ
อธิบายคมัภีร์อลักุรอานให้ชดัแจง้ยิ่งขึ้น ทั้งยงัช้ีชดัอีกว่าพระอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดวงดาวต่าง ๆ 
ต่างถูกบันดาลขึ้นโดยอัลเลาะฮ์ จึงไม่มีอ านาจในการให้ผลดี ผลร้ายแก่มนุษย์ หากแต่อ านาจ
เหล่านั้นลว้นมาจากอลัเลาะฮ์แต่เพียงผูเ้ดียว ผูท่ี้เช่ือในโหราศาสตร์จึงเท่ากบัว่าเช่ือในอ านาจของ
ดวงดาวต่าง ๆ ซ่ึงแสดงถึงการปฏิเสธอัลเลาะฮ์ แต่ศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ศึกษาดาราศาสตร์  
ซ่ึงสามารถใช้เป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกฤดูกาล และทิศทางได้ อนัเป็นส่ิงส าคัญของมุสลิมในการ
ปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ซ่ึงท าให้มีปราชญ์ชาวมุสลิมหลายท่านมีความเช่ียวชาญในดาราศาสตร์ 
จนกระทัง่สามารถประดิษฐ์นาฬิกาดาวท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษาปรากฏการณ์บนฟากฟ้าได้
เป็นอยา่งดี 
 5. ศาสนาพุทธ 
 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีมีแหล่งก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดียเช่นเดียวกบัศาสนาฮินดู 
โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากประชาชนเร่ิมรู้สึกเอือมระอาในศาสนาดั้งเดิมของตนซ่ึงก็คือศาสนาฮินดู        
ท่ีมีความเคร่งครัดในระบบวรรณะ โดยมีชนวรรณะพราหมณ์เป็นผูมี้บทบาทสูงท่ีสุดในสังคม        
ซ่ึงไดรั้บประโยชน์เป็นอย่างมากจากการประกอบศาสนพิธีท่ีส้ินเปลือง ทั้งยงัเต็มไปดว้ยความเช่ือ
ในเร่ืองเวทยม์นตร์และพิธีกรรมต่าง ๆ ท าให้ผูค้นถูกครอบง าทางความคิด และเกิดความวุ่นวายขึ้น
ในสังคม แต่ก็มีผูค้นบางส่วนท่ีเร่ิมแสวงหาสัจธรรมกนัมากขึ้นโดยมุ่งไปท่ีการพน้ทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง
พระโคตมพุทธเจา้ (พระนามเดิมคือ เจา้ชายสิทธัตถะ) ก็เป็นอีกพระองคห์น่ึงท่ีทรงพยายามปฏิรูป
แนวคิดของศาสนาฮินดูแบบดั้งเดิมให้หมดไปจากสังคม ทั้งยงัสร้างแนวคิดใหม่ท่ีมีความเป็นเหตุ
เป็นผล และมีหลกัความจริงเป็นท่ีตั้ง394 โดยคมัภีร์หลกัของศาสนาพุทธซ่ึงไดร้วบรวมหลกัค าสอน
ของพระพุทธเจ้า คือ พระไตรปิฎก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  พระวินัยปิฎก,                  
พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ทั้งน้ีภายหลงัไดมี้การเขียนคมัภีร์อรรถกถาขึ้นเพื่ออธิบาย
และตีความพุทธธรรมในพระไตรปิฎกขึ้น นอกจากน้ียงัมีคมัภีร์ท่ีแต่งแกห้รืออธิบายคมัภีร์อรรถ

 
394ดนยั ไชยโยธา, นานาศาสนา, 44.; มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ประวัติพุทธ

ศาสนา, พมิพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2553), 14. 
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กถาให้ชดัเจนมากขึ้นเรียกว่า คมัภีร์ฎีกา และคมัภีร์อนุฎีกา เป็นคมัภีร์ท่ีแต่งแกห้รืออธิบายเพิ่มเติม
ฎีกาอีกขั้นหน่ึง395 
 ทั้งน้ี จากความพยายามในการปฏิรูปศาสนาของพระพุทธเจา้แนวคิดของศาสนาฮินดู
ส่วนมากจึงไม่ได้รับการยอมรับในศาสนาพุทธ รวมไปถึงแนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์ด้วยเช่นกัน       
ดังจะเห็นได้จากข้อความในพระไตรปิฎกท่ีได้เน้นย  ้าว่าการท านายดวงชะตา ท านายการเกิด
ปรากฏการณ์บนฟากฟ้า ท านายลกัษณะ ท านายฝัน ทายนิมิต การให้ฤกษ ์ฯลฯ เป็นเดรัจฉานวิชา396

ท่ีพราหมณ์บางจ าพวกใชใ้นการเล้ียงชีพ ซ่ึงพระสมณโคดมไดล้ะเวน้จากกระท าเช่นนั้นทั้งยงัห้ามมิ
ให้ภิกษุในพุทธศาสนาขอ้งเก่ียวกบัศาสตร์แห่งการท านายทั้งหลายนั้นดว้ยดงัขอ้ความท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก ดงัน้ี 
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกอยา่งหน่ึง เม่ือปุถุชนกล่าวชมตถาคต  พึงกล่าวชมอยา่งน้ีวา่ 
1. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างท่ี

สมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทาง
ผิดดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ท านายฝัน ท านาย
ลักษณะ ท านายหนูกัดผา้ ท าพิธีบูชาไฟ ท าพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท าพิธีซัดแกลบ  
บูชาไฟ ท าพิธีซัดร าบูชาไฟ ท าพิธีซัดขา้วสารบูชาไฟ ท าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท าพิธีเติม
น ้ามนับูชาไฟ ท าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท าพลีกรรมดว้ยโลหิต เป็นหมอดูอวยัวะ ดูลกัษณะ
พื้นท่ี ดูลักษณะท่ีไร่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยนัต์คุ ้มกัน
บ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด  
เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร  
เป็นหมอดูรอยเทา้สัตว ์  

2. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างท่ี
สมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทาง
ผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี  คือ ทายลักษณะแก้วมณี  ทายลักษณะไม้พลอง              
ทายลกัษณะผา้ ทายลกัษณะศาสตรา  ทายลกัษณะดาบ ทายลกัษณะศร ทายลกัษณะธนู 

 
395มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั , วรรณคดีบาลี (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลยั, 2557), 18-19, 44, 76, 78. 
396เดรัจฉานวิชา หรือ ติรัจฉานวิชา ไดแ้ก่  ศิลปวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใดชนิดหน่ึง 

ซ่ึงไม่กอปรด้วยประโยชน์ ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระวินัยปิฎก เล่ม 3 ภิกขุนีวิภังค์ และอรรถกถา 
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 345. 
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ทายลกัษณะอาวุธ ทายลกัษณะสตรี ทายลกัษณะบุรุษ ทายลกัษณะกุมารทายลกัษณะ
กุมารีทายลกัษณะทาส ทายลกัษณะทาสี ทายลกัษณะช้างทายลกัษณะมา้ ทายลกัษณะ
กระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโคทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ          
ทายลกัษณะไก่ ทายลกัษณะนกกระทา ทายลกัษณะเห้ีย ทายลกัษณะช่อฟ้า ทายลกัษณะ
เต่า ทายลกัษณะมฤค 

3. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างท่ี
สมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทาง
ผิดดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือดูฤกษย์าตราทพัว่าพระราชาจกัยกออก พระราชาจกั
ไม่ยกออก พระราชาภายในจกัเขา้ประชิด พระราชาภายนอกจกัถอย พระราชาภายนอก
จกัเขา้ประชิด พระราชาภายในจกัถอย พระราชาภายในจกัมีชยั พระราชาภายนอกจกั
ปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองค์น้ี             
จกัมีชยั พระราชาพระองคน้ี์จกัปราชยัเพราะเหตุน้ี หรือเหตุน้ี 

4. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวิชาอยา่งท่ีสมณ
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิด
ดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ พยากรณ์วา่จกัมีจนัทรคราส จกัมีสุริยคราส จกัมีนกัษตัร
คราสดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง               
ดาวนักษตัรจกัเดินถูกทาง ดาวนักษตัรจกัเดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาดจกัมีดาวหาง จกัมี
แผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้ น ดวงจันทร์              
ดวงอาทิตยแ์ละดาวนักษตัรจักตก ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนักษตัรจกัมวัหมอง 
ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนกัษตัรจกักระจ่าง จนัทรคราสจกัมีผลอย่างน้ี สุริยคราส
จกัมีผลอย่างน้ี นักษตัรคราสจกัมีผลอย่างน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยเ์ดินถูกทางจกัมีผล
อย่างน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยเ์ดินผิดทางจกัมีผลอย่างน้ี ดาวนักษตัรเดินถูกทางจกัมีผล
อย่างน้ี ดาวนกัษตัรเดินผิดทางจกัมีผลอย่างน้ี อุกกาบาตจกัมีผลอย่างน้ี ดาวหางจกัมีผล
อย่างน้ี แผ่นดินไหวจักมีผลอย่างน้ี ฟ้าร้องจกัมีผลอย่างน้ี ดวงจันทร์ดวงอาทิตยแ์ละ         
ดาวนักษตัรขึ้นจกัมีผลอย่างน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนักษตัรตกจกัมีผลอย่างน้ี 
ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนกัษตัรมวัหมองจกัมีผลอยา่งน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละ
ดาวนกัษตัรกระจ่างจกัมีผลอยา่งน้ี 

5. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวิชาอยา่งท่ีสมณ
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยงัเล้ียงชีพโดยทางผิด
ดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือพยากรณ์ว่าจกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง้ จกัมีภิกษาหาไดง่้าย 
จกัมีภิกษาหาไดย้าก จกัมีความเกษม จกัมีภยั จกัเกิดโรค จกัมีความส าราญหาโรคมิได ้
หรือนบัคะแนน ค านวณ นบัประมวล แต่งกาพย ์โลกายตศาสตร์  
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6. พระสมณโคดม เวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างท่ี
สมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหด้ว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทาง
ผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีคือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียง
หมอน ดูฤกษห์ยา่ร้าง ดูฤกษเ์ก็บทรัพย ์ดูฤกษจ่์ายทรัพย ์ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุง
ครรภ ์ร่ายมนต์ให้ล้ินกระดา้ง ร่ายมนตใ์ห้คางแข็ง ร่ายมนตใ์ห้มือสั่น ร่ายมนตไ์ม่ให้หู
ไดย้นิเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจา้บวงสรวงพระ
อาทิตย ์บวงสรวงทา้วมหาพรหมร่ายมนตพ์่นไฟ ท าพิธีเชิญขวญั 

7. พระสมณะโคดมเวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดดว้ยติรัจฉานวิชา อย่างท่ี
สมณพราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหด้ว้ยศรัทธาแล้ว ยงัเล้ียงชีพโดยทาง
ผิดดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ ท าพิธีบนบาน ท าพิธีแกบ้น ร่ายมนตข์บัผี สอนมนต์
ป้องกนับา้นเรือน ท ากะเทยให้กลบัเป็นชาย ท าชายให้กลายเป็นกะเทย ท าพิธีปลูกเรือน 
ท าพิธีบวงสรวงพื้นท่ี พ่นน ้ ามนต์ รดน ้ ามนต์ ท าพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส ารอก ปรุงยาถ่าย 
ปรุงยาถ่ายโทษเบ้ืองบน ปรุงยาถ่ายโทษเบ้ืองล่าง  ปรุงยาแกป้วดศีรษะ หุงน ้ามนัหยอด
หู ปรุงยาตาปรุงยานัตถุ ์ปรุงยาทากดั ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ท าการผ่าตดั รักษาเด็ก 
ใส่ยา ชะแผล 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอ้ท่ีปุถุชนกล่าวชมตถาคตดว้ยประการใดซ่ึงมีประมาณน้อย
นกั ยงัต ่านกั เป็นเพียงศีลนั้น เท่านั้นแล397 

 
1. ภิกษุเวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างท่ีสมณ

พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวก ฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิด
ด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ ทายอวยัวะ ทายนิมิต ทายฟ้าผ่าเป็นต้น ท านายฝัน 
ท านายลักษณะ ท านายหนูกัดผา้ ท าพิธีบูชาไฟ ท าพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท าพิธีซัด
แกลบบูชาไฟ ท าพิธีซดัร าบูชาไฟ ท าพิธีซดัขา้วสารบูชาไฟ ท าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท าพิธี
เติมน ้ ามันบูชาไฟ ท าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท าพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ  
ดูลกัษณะท่ีบา้น ดูลกัษณะท่ีนา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยนัตค์ุม้กนั
บ้านเรือน เป็นหมองูเป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด  
เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร  
เป็นหมอทายเสียงสัตว ์แมข้อ้น้ีก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง 

 
397มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 1 ภาคที่ 

1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 11-15. 
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2. ภิกษุเวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างท่ีสมณ
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวก ฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิด
ด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือทายลกัษณะแก้วมณี ทายลกัษณะผา้ ทายลกัษณะไม้
พลอง ทายลกัษณะศาตรา ทายลกัษณะดาบ ทายลกัษณะศร ทายลกัษณะธนู ทายลกัษณะ
อาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุ รุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี             
ทายลกัษณะทาส ทายลกัษณะทาสี ทายลกัษณะชา้ง ทายลกัษณะมา้ ทายลกัษณะกระบือ 
ทายลกัษณะโคอุสภะ ทายลกัษณะโค ทายลกัณะแพะ ทายลกัษณะแกะ ทายลกัษณะไก่ 
ทายลกัษณะนกกระท าทายลกัษณะเห้ีย ทายลกัษณะตุ่น ทายลกัษณะเต่า ทายลกัษณะ
มฤค แมข้อ้น้ีก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง 

3. ภิกษุเวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างท่ีสมณ
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวก ฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิด
ดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือดูฤกษย์าตราทพั ว่าพระราชาจกัยกออก พระราชาจกัไม่
ยกออก พระราชาภายในจกัยกเขา้ประชิด พระราชาภายนอกจกัถอย พระราชาภายนอก
จกัยกเขา้ประชิด พระราชาภายในจกัถอย พระราชาภายในจกัมีชยัพระราชาภายนอกจกั
ปราชยั พระราชาภายนอกจกัมีชยั พระราชาภายในจกัปราชัย พระราชาองค์น้ีจกัมีชัย 
พระราชาองคน้ี์จกัปราชยั เพราะเหตุน้ี ๆ แมข้อ้น้ีก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง 

4. ภิกษุเวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างท่ีสมณ
พราหมณ์บางจ าพวก ฉันโภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วย
ดิรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ พยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราส จกัมีสุริยคราส จกัมีนักษตัร
คราส ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง             
ดาวนกัษตัรจกัเดินถูกทาง ดาวนักษตัรจกัเดินผิดทาง จกัมีอุกกาบาต จกัมีดาวหาง จกัมี
แผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนักษตัรจกัขึ้น ดวงจนัทร์ดวง
อาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง          
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างน้ี                 
สุริยคราสจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี นกัษตัรคราสจกัมีผลเป็นอย่างน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยเ์ดิน
ถูกทางจักมีผลเป็นอย่างน้ี  ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างน้ี                 
ดาวนักษตัรเดินถูกทางจกัมีผลเป็นอย่างน้ี ดาวนักษตัรเดินผิดทางจกัมีผลเป็นอย่างน้ีมี
อุกกาบาตจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี มีดาวหางจกัมีผลเป็นอย่างน้ี แผน่ดินไหวจกัมีผลเป็นอยา่ง
น้ี ฟ้าร้องจกัมีผลเป็นอย่างน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนกัษตัรขึ้นจกัมีผลเป็นอย่าง
น้ี ดวงจันทร์ดวงอาทิตยแ์ละดาวนักษตัรตกจกัมีผลเป็นอย่างน้ี ดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์
และดาวนักษัตรมวัหมองจักมีผลเป็นอย่างน้ี ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร
กระจ่างจกัมีผลเป็นอยา่งน้ี แมข้อ้น้ีก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง 
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5. ภิกษุเวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างท่ีสมณ
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวก ฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแล้ว ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิด
ดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ พยากรณ์ว่า จกัมีฝนดี จกัมีฝนแลง้ จกัมีภิกษาหาไดง่้าย 
จกัมีภิกษาหาไดย้าก จกัมีความเกษม จกัมีภยั จกัเกิดโรค จกัมีความส าราญหาโรคมิได ้
หรือนบัคะแนนค านวณ นบัประมวลแต่งกาพย ์โลกายตศาสตร์ แมข้อ้น้ีก็เป็นศีลของเธอ
ประการหน่ึง 

6. ภิกษุเวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างท่ีสมณ
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวก ฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิด
ดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียง
หมอน ดูฤกษ์หย่าร้างดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ ให้ยา          
ผดุงครรภ ์ร่ายมนตใ์หล้ิ้นกระดา้ง ร่ายมนตใ์ห้คางแข็ง ร่ายมนตไ์ห้มือสั่น ร่ายมนตใ์ห้หู
ไม่ไดย้ินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจา้ บวงสรวง
พระอาทิตย ์บวงสรวงทา้วมหาพรหม ร่ายมนตพ์่นไฟท าพิธีเชิญขวญั แมข้อ้น้ีก็เป็นศีล
ของเธอประการหน่ึง 

7. ภิกษุเวน้ขาดจากการเล้ียงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างท่ีสมณ
พราหมณ์ผูเ้จริญบางจ าพวก ฉันโภชนะท่ีเขาให้ดว้ยศรัทธาแลว้ ยงัเล้ียงชีพโดยทางผิด
ดว้ยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คือ ท าพิธีบนบาน ท าพิธีแกบ้น ร่ายมนต์ขบัผี สอนมนต์
ป้องกนับา้นเรือนท ากะเทยให้กลบัเป็นชาย ท าชายให้กลายเป็นกะเทย ท าพิธีปลูกเรือน
ท าพิธีบวงสรวงพื้นท่ี พ่นน ้ ามนต์ รดน ้ ามนต์ ท าพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส ารอก ปรุงยาถ่าย 
ปรุงยาถ่ายโทษเบ้ืองบน ปรุงยาถ่ายโทษเบ้ืองล่าง ปรุงยาแกป้วดศีรษะ หุงน ้ามนัหยอดหู 
ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทากดั ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ท าการผ่าตดั รักษาเด็ก    
ชะแผล แมข้อ้น้ีก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง 

มหาบพิตร ภิกษุสมบูรณ์ดว้ยศีลอย่างน้ี ย่อมไม่ประสบภยัแต่ไหน ๆ เลย เพราะศีล
สังวรนั้นเปรียบเหมือนกษตัริยผ์ูไ้ดมุ้รธาภิเษกก าจดัราชศตัรูไดแ้ลว้ ย่อมไม่ประสบภยั
แต่ไหน ๆ เพราะราชศตัรูนั้นมหาบพิตร ภิกษุก็ฉนันั้นนัน่แล สมบูรณ์ดว้ยศีลอยา่งน้ีแลว้ 
ยอ่มไม่ประสบภยัแต่ไหน ๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ดว้ยอริยศีลขนัธ์น้ียอ่มได้
เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน มหาบพิตร ภิกษุช่ือว่าเป็นผู ้ถึงพร้อมด้วยศีล          
ดว้ยประการดงักล่าวมาน้ีแล398 

 

 
398เร่ืองเดียวกนั, 315-319. 
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ภิกษุผูน้ับถือพระพุทธเจา้ว่าเป็นของเรา ไม่พึงประกอบอาถรรพ์ ต าราท านายฝัน
ท านายลักษณะ นักขัตฤกษ์ การท านายเสียงสัตว์ร้อง การท ายาให้หญิงมีครรภ์ และ      
การเยยีวยารักษา399 

 
 อีกทั้งยงัไดก้ล่าวย  ้าไวใ้นคมัภีร์อรรถกถาดว้ยว่าภิกษุรูปใดขอ้งเก่ียวในการดูฤกษ ์และ
การท านายจากรูปร่างลกัษณะซ่ึงเป็นหน่ึงในศาสตร์แห่งการท านายนั้น ภิกษุรูปนั้นเป็นผูฉ้ลาดใน
ส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ ดงัความวา่ 
 

ก็ในคาถาน้ี มีการพรรณนาเน้ือความอย่างน้ี ในบาทคาถาน้ีว่า กรณียมตฺถกุสเลน 
ยนฺต  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ กิจท่ีควรท าก็มี กิจท่ีไม่ควรท าก็มี ในกิจสองอย่างนั้น โดยย่อ 
สิกขา 3 เป็นกิจท่ีควรท า กิจมีอาทิอย่างน้ีว่า ศีลวิบติั ทิฏฐิวิบติั อาจารวิบติั อาชีววิบติั 
เป็นกิจไม่ควรท า อน่ึง กุลบุตรผูฉ้ลาดในประโยชน์ก็มี กุลบุตรผู ้ฉลาดในส่ิงท่ีไม่เป็น
ประโยชน์ก็มี 

ในกุลบุตร 2 พวกนั้น กุลบุตรใดบวชในศาสนาน้ีแลว้ ยอ่มไม่ประกอบตนโดยชอบ 
เป็นผูมี้ศีลขาด ส าเร็จการเล้ียงชีวิต โดยอาศัยอเนสนา 21 อย่าง คือ ให้ไม้ไผ่ ให้ใบ         
ให้ดอกไม้ ให้ผลไม้ ให้ไม้สีฟัน ให้น ้ าล้างหน้า ให้เคร่ืองอาบ ให้จุณ ให้ดินเหนียว         
พูดยกยอเพื่อตอ้งการให้เขารักพูดทีเล่นทีจริงเสมอดว้ยแกงถัว่ การเป็นคนรับเล้ียงเด็ก 
การรับใช้ฆราวาส การท าเวชกรรม การท าทูตกรรม การไปอย่างผูต้  ่าทราม การให้
อาหารเพื่อหวงัลาภ การท านายพื้นท่ี การท านายฤกษ์ การดูอวยัวะ และเท่ียวไปใน 
อโคจร 6 อย่าง คือ หญิงแพศยา หญิงม่าย หญิงสาวทึนทึก บณัเฑาะก์ ภิกษุณี และร้าน
สุรา และอยู่คลุกคลีดว้ยพระราชา มหาอ ามาตยข์องพระราชา เดียรถียส์าวกของเดียรถีย ์
การคลุกคลีดว้ยคฤหัสถท่ี์ไม่สมควร ก็หรือ ย่อมเสพคบ เขา้ไปหาตระกูลทั้งหลายท่ีไม่มี
ศรัทธา ไม่เล่ือมใส ด่าบริภาษ ใคร่ความฉิบหาย ใคร่ต่อส่ิงท่ีไม่ใช่ประโยชน์เก้ือกูล 
ความไม่ผาสุกและความไม่เกษมจากโยคะแก่ภิกษุทั้ งหลาย ฯลฯ อุบาสิกาทั้ งหลาย 
กุลบุตรน้ีช่ือวา่ ผูฉ้ลาดในส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์400 

 
399มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มที่ 1 ภาคที่ 6 และ

อรรถกถา (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ  
5 รอบพระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 830. 

400มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มที่ 1 ภาคที่ 5 และ
อรรถกถา (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ  
5 รอบพระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 369-370. 
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จะวินิจฉัยในค าว่า กรณียมตฺถกุสเลน ยนฺต  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ น้ีก่อน กรณียะ ก็มี 
อกรณียะ ก็มี ในสองอย่างนั้น โดยสังเขป สิกขา 3 ช่ือว่า กรณียะ ศีลวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ 
อาจารวิบัติ อาชีววิบัติดังกล่าวมาอย่างน้ีเป็นต้น ช่ือว่า อกรณียะ อน่ึง อตัถโกศลก็มี 
อนตัถโกศลก็มี ใน 2 อยา่งนั้น ผูใ้ดบวชในพระศาสนาน้ีไม่ประกอบตนไวโ้ดยชอบเป็น
ผูมี้ศีลขาด อาศยัอเนสนาการแสวงหาท่ีไม่สมควร 21 อย่างเล้ียงชีวิต คือ 1 ให้ไม้ไผ ่         
2 ให้ใบไม้ 3 ให้ดอกไม้ 4 ให้ผลไม้ 5 ให้ไม่ช าระฟัน 6 ให้น ้ าล้างหน้า 7 ให้น ้ าอาบ           
8 ให้ผงทาตัว 9 ให้ดินถูตัว 10 ประจบ 11 พูดจริงปนเท็จ 12 เล้ียงลูกให้เขา 13 รับใช้
คฤหัสถ์ 14 ท าตวัเป็นหมอ 15 ท าตวัเป็นทูต 16 รับส่งข่าวคฤหัสถ์ 17 ให้ขา้วของหวงั
ผลตอบแทน 18 แลกเปล่ียน 19 เป็นหมอดูพื้นท่ี 20 เป็นหมอดูฤกษ์ 21 เป็นหมอดู
ลักษณะและประพฤติอโคจร 6 คือ 1 หญิงแพศยา 2 หญิงหม้าย 3 หญิงสาวแก่                      
4 บณัเฑาะก ์5 ภิกษุณี 6 ร้านเหลา้ คลุกคลีกบัคฤหสัถ ์คือพระราชา อมาตยข์องพระราชา 
เดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควรเสพคบ เข้าใกล้ตระกูลท่ีไม่มี
ศรัทธาปสาทะ ไม่เป็นดั่งบ่อน ้ า ด่าและบริภาษ หวงัแต่ส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ไม่เก้ือกูล       
ไม่ผาสุก ไม่ปลอดโยคะ แก่ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา ผูน้ี้ช่ือว่า ผูฉ้ลาดในส่ิงท่ีไม่มี
ประโยชน์401 

 
 อน่ึง แมจ้ะไม่ใช่พระภิกษุสงฆก์็ตาม พระไตรปิฏกยงักล่าวถึงผูท่ี้มีความเช่ือและพึ่งพา
ฤกษ์ยามว่าเป็นคนโง่เขลา เพราะหวงัแต่จะหาประโยชน์จากฤกษ์ท่ีเป็นไปตามการโคจรของ
ดวงดาว ซ่ึงดวงดาวจะมีอ านาจใดในการบันดาลประโยชน์ให้แก่ผูค้นได้ตามความในนักขตัต-      
ชาดก (ข.ุชา.เอก 27/49/17) วา่ 
 
  นกฺขตฺต  ปฏิมาเนนฺต  อตฺโถ พาล  อุปจฺจคา 
  อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺต  กึ กริสฺสนฺติ ตารกาติ ฯ402 
 

 
401มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่มที่ 1 

(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 336-337. 

402ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ทยฺยรฏฺ สฺส เตปิฏกํ เล่มที่ 27 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 
พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2549. พิมพเ์น่ืองในการจดังานฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี พุทธศกัราช 2549), 
17. 
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แปลความไดว้่า “ประโยชน์ไดล้่วงเลยคนโง่เขลา ผูม้วัคอยฤกษอ์ยู่ ประโยชน์เป็นฤกษ์
ของประโยชน์ ดวงดาวจกัท าอะไรได้”403 ทั้งน้ีพระไตรปิฎกยงัระบุไวว้่าการมีความเช่ือในเร่ืองฤกษ์
ยามเป็นหน่ึงในความวิบติัแห่งศีลและอาชีวะ ซ่ึงจะท าให้เป็นผูต้  ่าช้า และมีมลทิน จึงควรละทิ้ง
ความเช่ือน้ีเสีย ดงัความวา่ 
 

ท่ีว่า มีวิบติัเป็นอยา่งไร ? ไดแ้ก่ ความวิบติัแห่งศีลและอาชีวะของอุบาสกนั้นนัน่แล
อนัใด  อนัน้ีเป็นความวิบติัของอุบาสกนั้น อีกอย่างหน่ึง อุบาสกนั้นเป็นคนจณัฑาลและ
เศร้าหมองด้วยมลทินต่าง ๆ ด้วยวิบัติอันใด แม้วิบัตินั้ นก็พึงทราบว่าเป็นวิบัติของ
อุบาสกนั้ น ๆ และความเป็นคนจัณฑาลนั้ น เม่ือว่าโดยความหมายก็ได้แก่ธรรม 5
ประการมีความเป็นผูไ้ม่มีศรัทธาเป็นตน้ เหมือนดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสกผูป้ระกอบด้วยธรรม 5 อย่างย่อมเป็นอุบาสกจัณฑาล เป็นอุบาสกมี
มลทิน เป็นอุบาสกมีความเศร้าหมองและเป็นอุบาสกต ่าช้า ธรรม 5 ประการอะไรบา้ง 
(คือ) เป็นผูไ้ม่มีศรัทธา (ในพระรัตนตรัย) 1 เป็นคนทุศีล 1 เป็นคนถือมงคลต่ืนข่าว คือ
เช่ือมงคล (ฤกษ์, ยาม) ไม่เช่ือกรรม 1 แสวงหาทกัขิไณยบุคคลนอกจากศาสนาน้ี (พุทธ
ศาสนา) 1 บ าเพญ็กุศลในศาสนานั้น 1404 

 
 อีกทั้งพระไตรปิฎกยงัได้ระบุไวว้่า ผูท่ี้ไม่เช่ือถือในศาสตร์แห่งการท านายทายทัก         
ทั้งปวงนั้น ย่อมหลุดพน้จากการเวียนว่ายตายเกิดอีกดว้ย ดงัความปรากฏในมงัคลชาดก (ขุ.ชา.เอก 
27/87/29) วา่ 
 

ยสฺส มงฺคลา สมูหตา      อุปฺปาตา สุปินา จ ลกฺขณา จ 
โส มงฺคลโทสวีติวตฺโต    ยคุโยคาธิคโต น ชาตุเมตีติ ฯ405 

 

 
403มหามกุฏราชวิทยาลยั, มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย 

เอกนิบาตชาดก เล่มที่ 3 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530. พิมพเ์น่ืองในวโรกาส เฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 49. 

404มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ 1 
ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530. พิมพเ์น่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 336. 

405ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ทยฺยรฏฺ สฺส เตปิฏกํ เล่มที่ 27, 29. 
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 แปลความได้ว่า "ผูใ้ดไม่ถือมงคลต่ืนข่าว ไม่ถืออุกกาบาต ไม่ถือความฝัน ไม่ถือ
ลกัษณะดีหรือชั่ว ผูน้ั้นช่ือว่าล่วงพน้โทษแห่งการถือมงคลต่ืนข่าว ครอบง ากิเลสเคร่ืองประกอบ
สัตวไ์วใ้นภพท่ีเป็นคูกั้น ย่อมไม่กลบัมาเกิดอีก"406 ซ่ึงขอ้ความเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงเจตนารมณ์ของ
พระพุทธเจา้ว่า มิทรงปรารถนาให้ภิกษุสงฆ์ รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายเขา้ไปขอ้งเก่ียวกับ
โหราศาสตร์ หรือศาสตร์แห่งการท านายใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นเดรัจฉานวิชา 
 แต่อย่างไรก็ตาม พระไตรปิฎกยงัได้ปรากฏพุทธานุญาตให้ภิกษุเรียนปักขคณนา     
(การค านวณปักษแ์ละดิถีของพระจนัทร์) และเรียนรู้นักษตัรฤกษ์ไดเ้พื่อมิให้ชาวบา้นติเตียนว่าเป็น   
ผูไ้ม่มีความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุท่ีอาศยัอยู่ในป่า ซ่ึงจะท าให้ไม่ถูกกลุ่มโจรในป่าท าร้ายดว้ย
ความเขา้ใจผิดวา่เป็นโจรดว้ยกนัปลอมตวัมาเป็นภิกษุ ดงัความวา่ 
 

คร้ังนั้น พระผูมี้พระภาคเจา้ประทบัอยู่ท่ีเมืองโจทนาวตัถุตามพระพุทธาภิรมยแ์ลว้ 
เสด็จกลบัมายงัพระนครราชคฤห์อีก ก็โดยสมยันั้นแล ชาวบา้นถามภิกษุทั้งหลายท่ีก าลงั
เท่ียวบิณฑบาตว่า ดิถีท่ีเท่าไรแห่งปักษ์เจ้าข้า ภิกษุทั้ งหลายตอบอย่างน้ีว่า อาวุโส
ทั้งหลาย พวกอาตมาไม่รู้เลย ชาวบา้นจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า แมเ้พียงนบัปักษ ์
พระสมณะเช้ือสายศากยบุตรเหล่านั้นก็ยงัไม่รู้ ไฉนจะรู้คุณความดีอะไรอย่างอ่ืนเล่า 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น แด่พระผูมี้พระภาคเจา้ พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสอนุญาต
แก่ภิกษุทั้งหลายวา่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเ้รียนปักขคณนา  

คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงเรียนปักขคณนา 
แลว้กราบทูลเร่ืองนั้นแด่พระผูมี้พระภาคเจา้ พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั้งหลายวา่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิ้กษุทุก ๆ รูปเรียนปักขคณนา407 

 
สมยันั้น ภิกษุมากรูปดว้ยกนัอยู่ในป่า พวกเธอไม่ตั้งน ้ าฉันไม่ตั้งน ้ าใช้ไว ้ไม่ติดไฟ

ไว ้ไม่เตรียมไมสี้ไฟไว ้ไม่รู้ทางนักษตัร ไม่รู้ทิศาภาค พวกโจรพากนัไปท่ีนั้น ไดถ้าม
ภิกษุเหล่านั้นวา่ ท่านผูเ้จริญทั้งหลาย มีน ้าด่ืมหรือ 

ภ. ไม่มี ท่านทั้งหลาย 
จ. มีน ้าใชห้รือไม่ 

 
406มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่มที่ 3 

ภาคที่ 2, 303. 
407มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระวินัยปิฎก เล่ม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา (กรุงเทพฯ: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษัตร  
5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 450. 
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ภ. ไม่มี ท่านทั้งหลาย  
จ. มีไฟหรือไม่ 
ภ. ไม่มี ท่านทั้งหลาย 
จ. มีไมสี้ไฟหรือไม่  
ภ. ไม่มี ท่านทั้งหลาย 
จ. วนัน้ีประกอบดว้ยฤกษอ์ะไร 
ภ. พวกเราไม่รู้เลย ท่านทั้งหลาย 
จ. น้ีทิศอะไร   
ภ. พวกเราไม่รู้เลย ท่านทั้งหลาย 
ล าดบันั้น โจรเหล่านั้นคิดกนัว่า พวกน้ีน ้าด่ืมก็ไม่มี น ้ าใชก็้ไม่มี ไฟก็ไม่มี ไมสี้ไฟก็

ไม่มี ทางนกัษตัรก็ไม่รู้ ทิศาภาคก็ไม่รู้ พวกน้ีเป็นโจรพวกน้ีไม่ใช่ภิกษุ จึงทุบตีแลว้หลีก
ไป จึงภิกษุเหล่านั้น แจง้เร่ืองนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด่
พระผูมี้พระภาคเจา้ 

ล าดับนั้ น พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงท าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้ น            
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลว้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น 
แล เราจกับญัญติัวตัรแก่พวกภิกษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร โดยประการท่ีภิกษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัรพึง
ประพฤติเรียบร้อย 

ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุผูอ้ยู่ป่าเป็นวตัร พึงลุกขึ้ นแต่เช้าตรู่ พึงสวมถุงบาตร    
คลอ้งบ่า พาดจีวรบนไหล่ สวมรองเทา้ เก็บเคร่ืองไมเ้คร่ืองดินปิดประตูหน้าต่าง แล้ว
ออกจากเสนาสนะ ก าหนดรู้ว่าจกัเขา้บา้นเด๋ียวน้ี พึงถอดรองเท้า เคาะต ่า ๆ แล้วใส่ถุง 
คลอ้งบ่า เม่ือปกปิดมณฑลสามพึงนุ่งใหเ้ป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผา้ซอ้น 2 ชั้น 
กลดัลูกดุม ลา้งบาตรแลว้ถือเขา้บา้นโดยเรียบร้อย ไม่ตอ้งรีบร้อน พึงปกปิดกายดว้ยดีไป
ในละแวกบา้น พึงส ารวมดว้ยดีไปในละแวกบา้น...อยา่เดินกระโหย่งไปในละแวกบา้น 
เม่ือเขา้สู่นิเวศน์พึงก าหนดว่า จกัเขา้ทางน้ี จกัออกทางน้ี อย่ารีบร้อนเขา้ไป อย่ารีบร้อน
ออกมา อย่ายืนไกลนัก อย่ายืนใกลน้กั อย่ายืนนานนกั อย่ากลบัเร็วนกั ยืนอยู่พึงก าหนด
ว่า เขาประสงค์จะถวายภิกษา หรือไม่ประสงค์จะถวายเขาพักการงาน ลุกจากท่ีนั่ง      
จบัทพัพีจบัภาชนะ หรือตั้งไว ้พึงยนือยูด่ว้ยคิดวา่ เขาประสงคจ์ะถวายเม่ือเขาถวายภิกษา 
พึงแหวกผา้ซ้อนดว้ยมือซ้าย พึงน้อมบาตรเขา้ไปดว้ยมือขวา พึงใชมื้อทั้งสองประคอง
บาตรรับภิกษา และไม่พึงมองดูหนา้ผูถ้วายภิกษา พึงก าหนดว่า เขาประสงคจ์ะถวายแกง 
หรือไม่ประสงค์จะถวาย ถ้าเขาจับทพัพี จบัภาชนะหรือตั้งไว ้พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่าเขา
ประสงค์จะถวาย เม่ือเขาถวายภิกษาแล้ว พึงคลุมบาตรด้วยผ้าซ้อนแล้วกลับโดย
เรียบร้อย ไม่ตอ้งรีบร้อน พึงปกปิดกายดว้ยดีไปในละแวกบา้น...ไม่พึงเดินกระโหยง่ไป
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ในละแวกบา้น ออกจากบา้นแลว้ เขา้ถุงบาตร คลอ้งบ่า พบัจีวร วางศีรษะ สวมรองเทา้
เดินไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอ้ยู่ป่าเป็นวตัรพึงตั้งน ้ าฉัน พึงตั้งน ้ าใช้ พึงติดไฟไว ้
พึงเร่ิมไมสี้ไฟไว ้พึงเตรียมไมเ้ทา้ไวพ้ึงเรียนทางนกัษตัรพึงส้ิน หรือบางส่วนไว ้พึงเป็น
ผูฉ้ลาดในทิศ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย น้ีแล เป็นวตัรของภิกษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ซ่ึงภิกษุผูอ้ยู่ป่าเป็นวตัร
พึงประพฤติเรียบร้อย408 

 
เร่ืองภิกษุอยู่ป่า ไม่เตรียมน ้ าฉัน น ้ าใช้ ไฟ ไมสี้ไฟ ไม่รู้นักษตัร ไม่รู้ทิศ พวกโจร

ถามก็ตอบว่า ไม่มี ไม่รู้ทุกอย่าง จึงถูกทุบตี ภิกษุ ท่ีอยู่ป่าพึงเข้าถุงบาตรคล้องบ่า  
พาดจีวรบนไหล่ คร้ันจะเขา้บา้น พึงถอดรองเทา้ใส่ถุงคลอ้งบ่าปกปิดมณฑลสาม นุ่งห่ม
ให้เป็นปริมณฑล แม้ในอารัญญกวตัรก็มีนัยเหมือนบิณฑจาริกวตัรออกจากบ้านแล้ว  
พึงเขา้ถุงบาตรคลอ้งบ่า พบัจีวรวางบนศีรษะ สวมรองเทา้เดินไป พึงเตรียมน ้าฉัน น ้าใช ้
ไฟ ไมสี้ไฟไมเ้ทา้ เรียนนกัษตัร ทั้งส้ินหรือบางส่วน พึงเป็นผูฉ้ลาดในทิศ อารัญญกวตัร
ดงักล่าวมาน้ี อนัพระผูมี้พระภาคเจา้ผูสู้งสุดกวา่หมู่สัตวท์รงบญัญติัแลว้409 

 
ทั้งน้ี ภิกษุตอ้งอาศยัความรู้เร่ืองปักขคณนาและนกัษตัรฤกษ ์เพื่อใชก้ าหนดวนัอุโบสถ

ซ่ึงก าหนดให้เป็นวนัขึ้น-แรม 14 หรือ 15 ค  ่า410 รวมถึงวนัเข้าพรรษาท่ีก าหนดเม่ือจนัทร์เพ็ญเข้า
เสวยฤกษอ์าสาฬหะ411 เห็นไดช้ดัว่าภิกษุในสมยัพุทธกาลทุกรูปจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการค านวณ
ปักษ ์ดิถี และนกัษตัรฤกษ ์เพื่อใชใ้นการก าหนดรู้วนัส าคญัทางศาสนาท่ีจะเหล่าภิกษุจะตอ้งปฏิบติั
ศาสนกิจตามพุทธบญัญติัอยา่งเคร่งครัด เพียงแต่ไม่ไดรั้บพุทธานุญาตใหใ้ชศ้าสตร์เหล่าน้ีเพื่อใชใ้น
การท านายทายทกัและการยึดถือฤกษ์ยามซ่ึงถือเป็นเดรัจฉานวิชาตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นพระไตรปิฏก
ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ แมใ้นปัจจุบนัยงัพบธรรมเนียมปฏิบติัให้พระสงฆจ์ะตอ้งกล่าวค าบอก

 
408มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระวินัยปิฎก เล่ม 7 จุลวรรค ทุติยภาค และอรรถกถา (กรุงเทพฯ: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษัตร  
5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 350-352. 

409เร่ืองเดียวกนั, 383. 
410ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระวินัยปิฎก เล่ม 8 ปริวาร และอรรถกถา (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ

ราชวิทยาลยั, 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษัตร 5 ธันวาคม 
พุทธศกัราช 2530), 987. 

411ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระวินัยปิฎก เล่ม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา, 512. 
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ศกัราชเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งค  าแปลภาษาไทยดว้ยทุกคร้ังก่อนท่ีจะเทศนาแสดงธรรม412 ซ่ึงเป็น
การบอกวนัเดือนปีในปัจจุบนั ณ ขณะท่ีจะแสดงธรรม ทั้งตามสุริยคติ และจนัทรคติ อนัเป็นการ
แสดงใหป้ระจกัษว์า่พระสงฆรู์ปนั้นมีความรู้ในการค านวณปฏิทินตามพุทธานุญาต 

อย่างไรก็ตาม พระไตรปิฎกก็ยงัปรากฏเน้ือหาอนัเก่ียวขอ้งกบัโหราศาสตร์อยู่อีกมาก 
ซ่ึงน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากวิถีชีวิตของชาวฮินดูเพราะยงัอยู่ในช่วงผลดัเปล่ียนมานับถือศาสนา
พุทธเช่นปรากฏเร่ืองพราหมณ์บญัญัติท่ีได้ระบุถึงส่ิงท่ีพราหมณ์พึงปฏิบัติว่า “เป็นผูค้งแก่เรียน     
ทรงจ ามนตรู้์จบไตรเพท พร้อมทั้งคมัภีร์นิฆณัฑุ413 คมัภีร์เกตุภะ414 พร้อมทั้งประเภทอกัษรมีคมัภีร์
อกัษร มีคมัภีร์อิติหาสเป็นท่ี 5 เป็นผูเ้ขา้ใจตวับท เป็นผูเ้ขา้ใจไวยากรณ์ ช านาญในคมัภีร์โลกายตะ415

และมหาปุริสลกัษณะ”416 เป็นตน้ ดงันั้น การมีความรู้ในดา้นโหราศาสตร์ในสมยัพุทธกาลจึงเป็นส่ิง
สามญัในสังคมอินเดีย ดงัจะเห็นไดจ้ากการปราฏกเน้ือหาเก่ียวกบัการท านายฝัน การท านายลกัษณะ
ของบุคคล และการท านายดวงชะตาของผูท่ี้ถือก าเนิดในนกัษตัรฤกษต่์าง ๆ ในพระไตรปิฏก ดงัน้ี 

การทำนายฝันท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  ได้แก่มหาสุบินชาดก พระพุทธเจ้าทรง
พยากรณ์พระสุบินทั้ง 16 ประการของพระเจา้โกศลมหาราช,417 สุปินสูตร ค าพยากรณ์มหาสุบิน 5 
ประการของพระพุทธเจา้สมยัท่ียงัไม่ไดต้รัสรู้418, พระเวสสันดรทรงพยากรณ์พระสุบินของพระนาง

 
412พระชารี สุทฺธิร สี“การศึกษาการเทศน์แหล่ในอ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ,” 

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม 2, 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558). 
413นิฆัณฑุ คือ ศาสตร์ท่ีแสดงถึงค าไวพจน์ของส่ิงต่าง ๆ มีคัมภีร์นิฆัณฑุรุกข์ เป็นต้น ดู  

มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 1 ภาคที่ 1, 538. 
414เกตุภะ หรือเกฏุภะ คือ ศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยเคร่ืองมือของกวี ดู เร่ืองเดียวกนั. 
415ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวทมนตร์ และการพยากรณ์ ดู เร่ืองเดียวกนั, 539. 
416ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 1 

ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530. พิมพเ์น่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 9-10, 51-52. 

417ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่มที่ 
3 ภาคที่ 2, 216-236. 

418ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต 
เล่มที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530. พิมพเ์น่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 431-433. 
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มทัรีท่ีแจง้เหตุว่าจะตอ้งพลดัพรากจากบุตรธิดา419 และพราหมณ์พยากรณ์พระสุบินของพระเทวีว่า
จะทรงพระครรภพ์ระโอรสผูท่ี้หากครองเรือนก็จะไดเ้ป็นจกัรพรรด์ิ แต่ถา้หากเสด็จออกผนวชก็จะ
ไดเ้ป็นพระพุทธเจา้420 นอกจากน้ีคมัภีร์อรรถกถาก็ยงัปรากฏเร่ืองพราหมณ์ท านายพระสุบินของ    
พระนางมหามายาว่าจะทรงพระครรภ์พระโอรสผูซ่ึ้งหากครองเรือนก็จะไดเ้ป็นจกัรพรรดิ แต่หาก
ออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้า421 ทั้ งน้ี คัมภีร์อรรถกถาได้ระบุว่าความฝันนั้นมีสาเหตุทั้งส้ิน           
4 ประการ คือ ธาตุก าเริบ, เคยเสพมาก่อน, เทวดาดลใจ และลางบอกเหตุโดยความฝันอนัมีเหตุ        
มาจากธาตุก าเริบและเคยเสพมาก่อนนั้นจะไม่เป็นความจริง ส่วนความฝันอนัมีเหตุมาจากเทวดา     
ดลใจนั้นจะเป็นจริงบ้างไม่จริงบา้ง ส าหรับความฝันท่ีเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้านั้นย่อมเป็นจริง
อยา่งแน่นอน422 

การทำนายลักษณะของบุคคลท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก  ได้แก่ อัมพัฏฐมาณพ และ
พราหมณ์โปกขรสาติพิจารณาดูมหาปุริสลกัษณะ 32 ประการของพระพุทธเจา้423, พราหมณ์ท านาย
อนาคตของพระวิปัสสีราชกุมารจากมหาปุริสลกัษณะ 32 ประการว่าหากครองเรือนจะทรงเป็น
พระราชาผูมี้คุณธรรม แต่หากออกผนวชก็จะไดเ้ป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้424, ในลกัขณสูตร 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเก่ียวกับมหาปุริสพยากรณ์ว่า มหาบุรุษผูป้ระกอบด้วยมหาปุริสลกัษณะ 32 

 
419ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3 

(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 710-711. 

420ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 
1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 107. 

421ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มที่ 3 
ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530. พิมพเ์น่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 54-57. 

422ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่มที่ 5 
ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530. พิมพเ์น่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 429. 

423ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 1 
ภาคที่ 1, 517-523. 

424ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 
1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 17-20. 
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ประการย่อมพยากรณ์ได้เพียง 2 ทางเท่านั้น คือ หากครองเรือนจะได้เป็นจกัรพรรดิผูท้รงธรรม     
แต่หากออกบวชก็จะไดเ้ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้425 นอกจากน้ียงักล่าวถึงมหาบุรุษหรือ
พระโพธิสัตวใ์นชาติก่อน ๆ วา่ทรงมีมหาปุริสลกัษณะทั้ง 32 ประการอีกหลายคร้ัง 

การทำนายดวงชะตาของผู้ท่ีถือกำเนิดในนักษัตรฤกษ์ต่าง ๆ ปรากฏในคมัภีร์อรรถกถา 
เช่น อรรถกถาองัคุลีมาลสูตร เน้ือความเก่ียวกับองคุลีมาลซ่ึงไดถื้อก าเนิดในโจโรฤกษ์ บิดาผูเ้ป็น
ปุโรหิตของพระเจา้โกศลจึงไดท้ านายวา่บุตรผูน้ี้จะตอ้งเป็นโจร426, สัตตุกะผูเ้ป็นบุตรปุโรหิตไดถื้อ
ก าเนิดในโจโรฤกษ ์บิดาก็ไดท้ านายวา่เขาจะเป็นศตัรูไปทัว่พระนคร ซ่ึงก็เป็นจริงตามค าท านายโดย
เม่ือยงัเด็กก็ไม่เช่ือฟังบิดามารดา คร้ันเติบใหญ่ขึ้นก็เป็นโจร427, โฆสกเทพบุตรไดล้งมาจุติในครรภ์
ของหญิงงามเมือง เม่ือนางคลอดแลว้จึงไดน้ าทารกนั้นทิ้งในกองขยะ แต่ทารกไดถื้อก าเนิดในฤกษ์
ท่ีจะท าให้ไดต้ าแหน่งเป็นเศรษฐีแห่งพระนคร เศรษฐีทราบเขา้จึงไดน้ ามาเล้ียงไวโ้ดยหมายว่าหาก
ภรรยาคลอดบุตรสาวก็จะเล้ียงไวเ้ป็นบุตร แต่หากภรรยาคลอดบุตรชายก็จะฆ่าโฆสกะทิ้งเสีย ต่อมา
ภรรยาของเศรษฐีคลอดบุตรออกมาเป็นชาย เศรษฐีจึงไดค้ิดฆ่าโฆสกะหลายคร้ังหลายหนแต่ก็แคลว้
คลาดจากความตายไดทุ้กคร้ัง จนเศรษฐีตอ้งสูญเสียบุตรชายของตนไปเน่ืองจากช่างหมอ้ฆ่าผิดตวั 
ภายหลงัเศรษฐีถึงแก่ความตาย โฆสกะจึงไดสื้บทอดต าแหน่งเศรษฐีแทนซ่ึงเป็นไปตามค าท านาย
ของปุโรหิต428 นอกจากน้ี ยงัปรากฏเร่ืองการใช้ฤกษ์ยามในการท านายภัยพิบัติอีกด้วย คือ เร่ือง
เศรษฐีประสบฉาตกภยั (ภยัแห่งความอดอยาก)429, การดูฤกษ์ส าหรับพิธีวิวาห์430, การดูฤกษ์สร้าง

 
425ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ 3 ภาคที่ 

2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 1-4. 

426ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่มที่ 
2 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั , 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ  
5 รอบพระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 154-157. 

427ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต 
เล่มที่ 1 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530. พิมพเ์น่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบพระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 37-39. 

428ดู เร่ืองเดียวกนั, 104-112. 
429ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ 1 

ภาคที่ 2 ตอนที่ 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530. พิมพเ์น่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบพระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 49-51. 
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อาคาร431 รวมถึงการรอพระฤกษ์เสด็จกลับเข้าพระนครของพระราชา 432 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์อยา่งแนบแน่นระหวา่งวิถีชีวิตของผูค้นในสมยันั้นกบัความเช่ือในเร่ืองฤกษย์าม 

เห็นได้ชัดว่าพระไตรปิฎกและคัมภี ร์อรรถกถาปรากฏเน้ือหาท่ี เก่ียวข้องกับ
โหราศาสตร์อยู่มากมาย สืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของศาสนาฮินดูท่ีสังคมอินเดียในสมยันั้นไดย้ึดถือ
มาก่อน ส่ิงเหล่าน้ีจึงยงัด ารงอยู่ในวิถีชีวิตของผูค้นอย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นการท านาย
โชคชะตา ดูฤกษย์าม ท านายฝัน หรือการท านายลกัษณะ ซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงปฏิเสธศาสตร์เหล่าน้ี
ดว้ยกล่าวหาว่าเป็นเดรัจฉานวิชา ผูท่ี้ยึดถือโหราศาสตร์ลว้นเป็นผูโ้ง่เขลา ต ่าช้าทั้งส้ิน แต่อย่างไรก็
ตามพระพุทธเจา้ก็ไดมี้พุทธานุญาตให้พระภิกษุ โดยเฉพาะภิกษุท่ีอาศยัอยู่ในป่าศึกษาการค านวณ
ปักษ ์และดิถี (ปักขคณนา) รวมทั้งยงัสามารถศึกษานกัษตัรฤกษไ์ด ้เพื่อมิให้ชาวบา้นติเตียนว่าภิกษุ
เหล่าน้ีไม่มีความรู้ และเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ถูกโจรในป่าท าร้ายเพราะความเข้าใจผิดว่าภิกษุ        
เป็นโจร เน่ืองจากพราหมณ์และนักบวชในยุคสมยันั้นตอ้งมีความรู้ในศาสตร์เหล่าน้ีเป็นอย่างดี           
หากพระภิกษุในพุทธศาสนาไม่มีความรู้ในศาสตร์เหล่าน้ีเลยก็ย่อมไม่มีใครเช่ือถือว่าเป็นนักบวช    
ท่ีแทจ้ริง แต่อยา่งไรก็ตามพระพุทธเจา้ก็มิไดท้รงอนุญาตให้ภิกษุใชศ้าสตร์เหล่าน้ีในการหาเล้ียงชีพ 
แมแ้ต่อุบาสกอุบาสิกาท่ียดึมัน่ในโหราศาสตร์ก็ยงัถูกต าหนิไวอ้ยา่งชดัเจน 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าศาสนาพุทธไม่สนับสนุนให้ภิกษุและพุทธศาสนิกข้องเก่ียวกับ
โหราศาสตร์ ซ่ึงถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาท่ีจะน าพาไปสู่ความตกต ่า แมว้่าภายหลงัจะมีพุทธานุญาต
ให้พระภิกษุสามารถศึกษาปักขคณนาและนักษตัรฤกษ์ไดก้็เพื่อมิให้ถูกครหาว่าเป็นผูไ้ม่มีความรู้  
แต่ก็มิใหใ้ชศ้าสตร์เหล่าน้ีเพื่อการหาเล้ียงชีพดงัเช่นพราหมณ์ในสมยันั้นกระท า 

จากข้อมูลข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า ค  าสอนในหลาย ๆ ศาสนาล้วนไม่ยอมรับบรรดา
ศาสตร์แห่งการท านาย หรือโหราศาสตร์ ทั้งยงัรวมโหราศาสตร์อยู่ในกลุ่มของความชั่วร้าย และ
ความผิดบาปทางศาสนา ผูใ้ดขอ้งเก่ียวกบัโหราศาสตร์ก็ถือว่าขอ้งเก่ียวกบัมารร้าย หรือเป็นผูทุ้ศีล 
เวน้เสียแต่ศาสนาฮินดูซ่ึงไดผ้นวกโชยติษศาสตร์ซ่ึงมีเน้ือหารวมทั้งดาราศาสตร์และโหราศาสตร์

 
430ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 

(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 310. 

431ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 
2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 167-168. 

432ดู มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต 
เล่มที่ 1 ภาคที่ 2, 16. 
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เขา้เป็นหน่ึงเดียวกับศาสนาในฐานะเวทางคศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามคมัภีร์ทางศาสนาของทุก ๆ 
ศาสนาลว้นปรากฏขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัโหราศาสตร์ทั้งส้ิน แมแ้ต่นกับุญ นกับวช ผูท้รงศีล หรือผู ้
ชอบธรรมในศาสนาบางท่านก็ยงัพบว่าเคยขอ้งเก่ียวกับโหราศาสตร์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถูกต าหนิ
เพราะกระท าอยู่ภายใตค้วามเช่ือของศาสนานั้น ๆ หรือกระท าโดยอาศยัพระอ านาจของพระผูเ้ป็น
เจา้นั่นเอง ส่วนศาสนาพุทธนั้นก็สามารถกระท าไดต้ามท่ีพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ี 
หากกระท านอกเหนือจากขอ้บญัญติัของแต่ละศาสนา ก็จะกลายเป็นคนทุศีล หรือมีความผิดบาป
ตามความเช่ือของศาสนานั้น ๆ ทนัที 
 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

สืบเน่ืองจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียซ่ึงเป็นอารยธรรมเก่าแก่ของโลกได้ให้
ความส าคญักับการศึกษาโหราศาสตร์ และองค์ความรู้ในศาสตร์น้ีก็ได้แพร่กระจายออกไปอย่าง
กวา้งขวาง โดยน าไปผนวกเขา้กบัความคิดความเช่ือ และบา้งก็แทรกซึมเขา้ไปในศาสนา จึงท าให้
โหราศาสตร์ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของผูค้นในหลาย ๆ สังคมแต่อย่างไรก็ตามจาก
แนวคิดของบางศาสนาก็ไดส้กดักั้นโหราศาสตร์ออกไปจากสังคมนั้น ๆ และระบุว่าเป็นส่ิงตอ้งหา้ม
อยา่งชดัเจน ดงัเช่นสังคมของชาวมุสลิมท่ีปฏิเสธโหราศาสตร์และแนวคิดเร่ืองฤกษย์าม  

ส าหรับในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้มีความสัมพันธ์กับอินเดียมาอย่าง
ยาวนาน433 จึงท าให้วิถีชีวิตของผูค้นในภูมิภาคน้ีรับเอาความคิดความเช่ือของอินเดียหลายส่ิงหลาย
อย่างเขา้มายงัสังคมของตน434 รวมทั้งแนวคิดดา้นโหราศาสตร์ดว้ย แมว้่าสังคมไทยซ่ึงส่วนใหญ่จะ
นบัถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธก็ไม่สนบัสนุนให้เช่ือถือโหราศาสตร์ก็ตาม แต่สังคมไทยกลบัมี
วิถีชีวิตท่ีเก่ียวพันกับโหราศาสตร์เฉกเช่นเดียวกับสังคมอินเดียท่ีส่วนมากนับถือศาสนาฮินดู                        
โดยโหราศาสตร์ไดมี้ความส าคญักบัสังคมอินเดียและสังคมไทยดงัน้ี 
 1. สังคมอินเดีย 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ศาสนาฮินดูมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียเป็นอย่างมาก 
การด าเนินชีวิตของชาวอินเดียก็ลว้นแต่ด าเนินไปตามหลกัค าสอนของศาสนา ดงัเช่นระบบวรรณะ
ซ่ึงปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ฤคเวท (10.90) เป็นระบบท่ีแบ่งชนชั้นทางสังคมตามความเช่ือทางศาสนาโดย

 
433ดี.จี.อี ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร, 

บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2557), 21. 

434อรุณศรี อ้ึงตระกูล, “พิธีสังสการในวยัเด็กในอินเดียสมยัโบราณ”, 1. 
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แบ่งผูค้นออกเป็น 4 วรรณะ ไดแ้ก่ พราหมณ์, กษตัริย,์ แพศย ์และศูทร435 ดงันั้น โหราศาสตร์ซ่ึงเป็น
ศาสตร์ท่ีชาวอินเดียได้น าไปผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของศาสนาอย่างกลมกลืนนั้ นก็ย่อมมี
ความส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียดว้ยเช่นกนั โดยเห็นไดจ้ากการแบ่งวรรณะของนพเคราะห์   
ซ่ึงคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้ระบุไว้ดังน้ี พระพฤหัสบดีและพระศุกร์เป็นวรรณะ
พราหมณ์, พระอาทิตยแ์ละพระองัคารเป็นวรรณกษตัริย,์ พระจนัทร์และพระพุธเป็นวรรณะแพศย,์ 
พระเสาร์เป็นวรรณะศูทร, พระราหูเป็นวรรณะจณัฑาล ส่วนพระเกตุเป็นวรรณะผสมทั้งน้ีบางต ารา
ยงัไดจ้ าแนกราศีออกตามวรรณะดว้ย ดงัน้ีวรรณะพราหมณ์ไดแ้ก่ ราศีกรกฎ ราศีพิจิก และราศีมีน, 
วรรณะกษตัริยไ์ดแ้ก่ ราศีเมษ ราศีสิงห์ และราศีธนู, วรรณะแพศยไ์ด้แก่ ราศีมกร ราศีพฤษภ และ
ราศีกันย์ ส าหรับวรรณะศูทรได้แก่ ราศีตุล ราศีกุมภ์ และราศีมิถุน436 ซ่ึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวน้ี
สามารถน าไปใชป้ระกอบการท านาย ไม่วา่จะเป็นการท านายพื้นดวงชะตา ลกัษณะนิสัย หรือแมแ้ต่
ใชดู้ความสมพงศข์องคู่ชายหญิงไดอี้กดว้ย437 
 อน่ึง ชาวอินเดียมีพิธีกรรมท่ีต้องปฏิบัติในช่วงชีวิตอยู่มากมาย ซ่ึงก็คือพิธีสังสการ    
(ส สฺการ)438โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขจดัความไม่บริสุทธ์ิในชีวิตให้หมดไป ดงัความปรากฏในคมัภีร์
มนุสมฤติว่า “การช าระลา้งใหบ้ริสุทธ์ิทั้งในชาติน้ีและชาติหนา้ ทวิชาติพึงประกอบพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ตามท่ีไดบ้ญัญัติไวใ้นพระเวทเช่น พิธีสังสการในระหว่างการตั้งครรภ์ การเกิด การโกนจุก และ    
การสวมสายยชัโญปวีต (ยชฺโ ปวีต)”439 ทั้งน้ี พิธีสังสการนั้นแต่ละคมัภีร์ก็ระบุจ านวนไม่เท่ากัน 
โดยคัมภีร์มนุสมฤติระบุไว ้13 พิธี คัมภีร์คฤหยสูตรต่าง ๆ ระบุไวต้ั้ งแต่ 12-18 พิธี ส่วนคัมภีร์         
เคาตมธรรมสูตร (เคาตมธรฺมสูตฺร) ระบุไวท้ั้งส้ิน 40 พิธี440 ทั้งน้ี ในปัจจุบนัพิธีสังสการท่ีนิยมปฏิบติั

 
435

Vishva Bandhuet al., eds., Ṛgveda, vol. 7 (Hoshiarpur: Vishveshvaranand Vedic 

Research Institure, 1965), 3684-3692. 
436

Jain, A Text book of Astrology, 35.; Chakrabarti, Indian Architectural Theory: 

Contemporary Uses of Vastu Vidya, 49. 
437

Himanshu Shangari, Match Making & Manglik Dosh (Chennai: Notion Press, 2 0 1 6 ) , 

13-15. 
438สังสการ หมายถึง การท าให้สมบูรณ์ การตกแต่งประดับประดา การช าระให้บริสุทธ์ิ     

การเตรียมพร้อม ดู Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 1120. 
439ไวทิไกะ กรฺมภิะ ปุณฺไยรฺนิเษกาทิรฺทฺวิชนฺมนามฺ | การฺยะ ศรีรส สฺการะ ปาวนะ เปฺรตฺย    

ไจห จ || การฺไภรฺโหไมรฺชาตกรฺมเจาฑเมาญฺจีนิพนฺธไนะ| ไพชิก  คารฺภิก  ไจน  ทฺวิชานามปมฺฤชฺยเต                  
|| มนุสมฤติ 2.26-27 || ดู Dwivedi, The Manusmriti, 27-28. 

440อรุณศรี อ้ึงตระกูล, “พิธีสังสการในวยัเด็กในอินเดียสมยัโบราณ”, 10. 
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กนัมีอยู่ทั้งส้ิน 16 พิธี ไดแ้ก่ 1. ครรภาธาน (ครฺภธาน) พิธีเร่ิมตน้การตั้งครรภ ์2. ปุงสวนะ (ปุสวน) 
พิธีท าให้ทารกในครรภ์เป็นเพศชาย 3. สีมันโตนนยนะ (สีมนฺโตนฺนยน) พิธีแสกผมของหญิง
ตั้ งครรภ์ 4. ชาตกรรม (ชาตกรฺม) พิ ธีแห่งการก าเนิด 5. นามกรณะ (นามกรณ) พิ ธีตั้ ง ช่ือ                        
6. นิษกรมณะ(นิษฺกฺรมณ) พิธีพาเด็กออกจากบ้านเป็นคร้ังแรกเพื่อน าไปถวายแก่พระสูรยเทพ           
7. อนันปราศนะ (อนฺนปฺราศน) พิธีป้อนอาหารเป็นคร้ังแรก 8. จุฑากรณะ (จุฑากรณ) พิธีไวจุ้ก         
9. กรรณเวธะ(กรฺณเวธ) พิธีเจาะหู 10. วิทยารัมภะ (วิทฺยารมฺภ) พิธีเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียนรู้
ตวัอกัษร 11. อุปนยนะ (อุปนยน) พิธีเร่ิมเขา้รับการศึกษา12. เวทารัมภะ (เวทารมฺภ) พิธีก่อนเร่ิม
ศึกษาพระเวท 13. เกศานตะ (เกศานฺต) พิธีโกนหนวดโกนเคราเป็นคร้ังแรก 14. สมาวรรตนะ 
(สมาวรฺตน) พิธีส าเร็จการศึกษา 15. พิธีวิวาห์ (วิวาห) และ 16. อนัตเยษฏิ (อนฺเตฺยษฺฏิ) พิธีศพ441 
 การประกอบพิธีสังสการแต่ละพิธีนั้นย่อมมีรายละเอียดในการประกอบพิธีกรรมท่ี
แตกต่างกัน หากแต่หลาย ๆ พิธีนั้นตอ้งอาศยัโหราศาสตร์เพื่อใช้ในการหาฤกษ์ยามท่ีเป็นมงคล
ส าหรับการเร่ิมตน้ประกอบพิธี ดงัเช่นพิธีนามกรณะ ซ่ึงคมัภีร์มนุสมฤติไดร้ะบุไวว้า่ “ควรประกอบ
พิธีการตั้งช่ือ (นามเธย) หลังจากเด็กเกิดได้ 10 หรือ 12 วนั หรือควรประกอบพิธีในดิถีหรือใน            
มุหูรตะท่ีเป็นมงคล หรือประกอบพิธีภายใตน้กัษตัรฤกษใ์หคุ้ณ”442 ส่วนคมัภีร์อาปัสตมัพคฤหยสูตร 
(อาปสฺตมฺพคฺฤหฺยสูตฺร)443 และคัมภีร์หิรัณยเกศินคฤหยสูตร (หิรณฺยเกศินคฺฤหฺยสูตฺร 2.1.4.13)          
ได้ระบุไวว้่าบิดามารดาจะต้องตั้งช่ือลับ444ให้แก่เด็กจากช่ือนักษตัรในช่วงเวลาท่ีเด็กถือก าเนิด          

 
441

Panday, Hindu Samskaras. 
442นามเธยม  ทศมฺยานฺตุ ทฺวาทศย  า วาสฺย การเยตฺ | ปุ เณฺย ติเถา มุหูรฺเต วา นกฺษเตฺร วา        

คุณานฺวิเต || 2.30 || ดู Dwivedi, The Manusmriti, ed. The Manusmriti, 28. 
443นกฺษตฺรนาม จ นิรฺทิศติ || ตทฺรหสฺย   ภวติ || 6.15.2-3 || ดู A. Mahadeva Sastri, ed., The 

Apastamba Grihya Sutra (Mysore: Government Brance Press, 1893), 213-215. 
444ช่ือลับนั้ นพบว่ามีการกล่าวถึงในฤคเวทอยู่บ้าง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าชาวอินเดียโบราณ

จะต้องมีช่ืออย่างน้อย 2 ช่ือ คือ ช่ือทัว่ไปและช่ือลบั ทั้งน้ี ช่ือลบัท่ีพบในฤคเวทก็ได้แก่ อรชุนี (อรฺชุนี)     
ซ่ึงเป็นช่ือลบัของพระอินทร์ โดยเป็นช่ือของนักษตัรฤกษ์ด้วย แต่คมัภีร์ทัว่ไปจะเรียกนักษตัรฤกษ์น้ีว่า      
ผลัคุนี (ผลฺคุนี) เพื่อหลีกเล่ียงการใชช่ื้อลบัของพระอินทร์น้ี เพราะช่ือลบัมกัจะตอ้งเก็บไวเ้ป็นความลบัมิให้
ผูใ้ดล่วงรู้ มิฉะนั้นเจา้ของช่ือนั้นอาจเกิดภยัร้ายขึ้นจากการถูกศตัรูท าคุณไสยใส่ก็ได ้ดู อรุณศรี อ้ึงตระกูล, 
“พิธีสังสการในวยัเด็กในอินเดียสมยัโบราณ”, 40-41. 
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ซ่ึงคัมภีร์ขาทิรคฤหยสูตร (ขาทิรคฺฤหฺยสูตฺร)445 และคัมภีร์โคภิลคฤหยสูตร (โคภิลคฺฤหฺยสูตฺร 
2.10.24) ไดก้ล่าวไวว้่า ช่ือท่ีตั้งตามนกัษตัรท่ีถือก าเนิดน้ีเรียกว่า อภิวาทนียะ (อภิวาทนีย) โดยช่ือน้ี
จะน าไปใชใ้นการประกอบพิธีอุปนยนะดว้ย446 
 พิธีอุปนยนะควรประกอบพิธีในช่วงท่ีพระอาทิตยโ์คจรอยู่ในอุตตรายนั แต่ถา้หากเป็น
วรรณะแพศยค์วรประกอบพิธีในช่วงท่ีพระอาทิตยโ์คจรอยู่ในทกัษิณายนั นอกจากน้ียงัก าหนด
ฤดูกาลท่ีควรประกอบพิธีอุปนยนะของแต่ละวรรณะไว้อีกด้วย ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ควร
ประกอบพิธีในฤดูใบไมผ้ลิ (วสนฺต) วรรณะกษตัริยค์วรประกอบพิธีในฤดูร้อน (คฺรีษฺม)วรรณะ
แพศยค์วรประกอบพิธีในฤดูใบไมร่้วง (ศรทฺ) และชาติรถการ (รถการ) ควรประกอบพิธีในฤดูฝน 
(วรฺษา)447 ส่วนคมัภีร์วีรมิโตรทยะ (วีรมิโตฺรทย) ในสังสการประกาศะ (ส สฺการปฺรกาศ) ไดร้ะบุฤกษ์
ท่ีใช้ในการประกอบพิ ธี อุปนยนะโดยอ้างอิงคัมภี ร์ราชมารตัณฑะ (ราชมารฺตณฺฑ) ไว้ว่า                    
หากประกอบพิธีในนักษตัรมาฆะจะท าให้ร ่ ารวยทรัพยสิ์น, นักษตัรผลัคุนีจะท าให้มีสติปัญญา
ปราดเปร่ือง, นกัษตัรจิตราจะท าให้สามารถเขา้ใจพระเวทไดอ้ย่างดี, นกัษตัรวิศาขาจะท าให้มีความ
ผาสุก, นักษตัรเชยษฐาจะท าให้มีความรู้กวา้งขวาง และนักษตัรอาษาฒะจะท าให้มีชยัเหนือศตัรู         
ทั้งปวงและไดเ้ป็นมหาบณัฑิต448 
 ส าหรับพิธีวิวาห์หรือพิธีแต่งงานถือเป็นพิธีสังสการท่ีส าคญัในชีวิตพิธีหน่ึง ทั้งยงัเป็น
พิธีเดียวท่ีมีการสวดพระเวทโดยให้ผูห้ญิงมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีได้449 ดงันั้นส าหรับผูห้ญิง

 
445โก นามสีตฺยุกฺโต เทวตาศฺรย   นกฺษตฺราศฺรย   วา’ภิวาทนีย   นาม พูยาทสาวสฺสีติ || 2.4.12 ||          

ดู  A. Mahadeva Sastri and L. Srinivasacharya, eds., The Khadira Grihyasutra (Mysore: Government 

Branch Press, 1913), 72. 
446อรุณศรี อ้ึงตระกูล , “พิ ธีสังสการในวัยเด็กในอินเดียสมัยโบราณ”, 42.; Hermann 

Oldenberg, trans., The Grihya Sutras, vol. 1, (Orford: Clarendon Press, 1886), 400.; The Grihya Sutras, 

vol. 2, (Orford: Clarendon Press, 1892), 65, 215, 281. 
447

Panday, Hindu Samskaras, Hindu Samskaras, 127. 
448มาเฆ มาสิ มหาธโน ธนปติะ ปฺรชฺ ายุตะ ผาลฺคุเน เมธาวี ภวติ วฺรโตปนยเน ไจเตฺร จเว

ทานฺวิตะ | ไวศาเข นิขิโลปโภคสหิโต เชฺยษฺโ  พุธสฺตฺวาษาเฒ สุมหาวิปกฺษวิชยี ขฺยาโต มหานฺปณฺฑิตะ || ดู 
Mitra Mishra, Vīramitrodaya, vol. 2, Samskāra Prakāśa (Banares: Vidya Vilas Press, 1937), 355-356.; 
Panday, Hindu Samskaras, Hindu Samskaras, 127-128. 

449เสาวภา เจริญขวญั , “ประเพณีการแต่งงานของอินเดียในสมัยพระเวท” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก, บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2520), 2. 
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พิธีน้ีจึงมีความส าคญัเทียบเท่ากบัไดก้บัพิธีอุปนยนะของผูช้ายเลยทีเดียว450 และเน่ืองดว้ยความเช่ือ
วา่พิธีน้ีมีความส าคญัต่อชีวิต จึงมกัจะอาศยัโหราศาสตร์ในการก าหนดฤกษย์ามอนัเป็นมงคลในการ
ประกอบพิธีแต่งงาน ดงัท่ีฤคเวท และอถรรพเวทไดร้ะบุเอาไวว้า่ “ให้ฆ่าแม่โคในนกัษตัรมฆา (หรือ 
อฆา) แต่งงานในนักษตัรผลัคุนี (หรือ อรชุนี)”451 อีกทั้งคัมภีร์อาปัสตัมพคฤหยสูตรก็ได้ระบุไว้
สอดคล้องกันว่า “ให้จัดเตรียมแม่โคในนักษัตรมฆา แต่งงานในนักษัตรผัลคุ นี” 452 อน่ึ ง                       
ในรามายณะ453 และมหาภารตะ454ก็ยงัพบว่ามีการจัดงานแต่งงานขึ้นในนักษัตรอุตตรผลัคุนี455         
ซ่ึงมีเทพภคะ (ภค) เป็นเทพประจ านกัษตัรอีกดว้ย ทั้งน้ี นกัษตัรอรชุนีซ่ึงเป็นอีกช่ือหน่ึงของนกัษตัร
ผลัคุนีนั้นมีความหมายวา่ “สีขาว” หรือ “ความสุกสวา่ง”456 ดว้ยเหตุน้ีชาวอินเดียจึงมกัก าหนดฤกษท่ี์
ใช้ในการจัดงานแต่งงานให้เป็นนักษัตรผลัคุนีเพราะเช่ือว่าจะท าให้เกิดความเป็นสิ ริมงคลแก่            
คู่สมรส ตามความหมายของช่ือนกัษตัรอรชุนีนัน่เอง457 

ส่วนพิธีสังสการอ่ืน ๆ ต่างก็อาศยัโหราศาสตร์เพื่อก าหนดฤกษย์ามในการประกอบพิธี
เป็นการเฉพาะในแต่ละพิธีกรรม เช่น พิ ธี จุฑากรณะหรือพิธีไว้จุกมักประกอบพิธีในช่วงท่ี 

 
450

A.S. Altekar, The Position of Women in Hindu Civilization, 2 nd ed. (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1987), 33. 
451สูรฺยายา วหตุะ ปราคาตฺ สวิตา ยมวาสฺฤชตฺ | อฆาสุ หนฺยนฺเต คโว’รฺชุนฺโยะ ปรฺยุหฺยเต ||

ฤคเวท 10.85.13 || และ สูรฺยายา วหตุะ ปฺราคาตฺ สวิตา ยมวาสฺฤชตฺ | มฆาสุ หนฺยนฺเต คาวะ ผลฺคุนีษุ                
วฺยุ หฺ ย เต  || อถรรพ เวท  14.1.13 || ดู  Vaidya Nath Shastri, trans., Atharva Veda, vol. 2, (New Delhi: 

Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 2003), 209.; Bandhuet al., Ṛgveda, vol. 7, 3649. 
452

Sastri, The Apastamba Grihya Sutra, 49. 
453มฆา หฺยทฺย มหาพาโห ตฺฤตียทิวเส ปฺรโภ | ผลฺคุนฺยามุตฺตเร ราช สฺตสฺมินฺไววาหิก  กุรุ |            

รามลกฺษฺมณโยรฺรเถ ทาน  การฺเย สุโขทยมฺ || รามายณะ 1.71.24 || และ อุตฺตเร ทิวเส พฺรหฺมนฺผลฺคุนีภฺย  า 
มนีษิณะ | ไววาหิก  ปฺรศ สนฺติ ภโค ยตฺร ปฺรชาปติะ || รามายณะ 1.72.13 || ดู Vālmiki, The Rāmāyana of 

Vālmīki, 114. 
454ตตะ ปฺรทาตฺ ปิตา กนฺย  า รุรเว ต า ปฺรมทฺวรามฺ | วิวาห  สฺถาปยตฺิวาเคฺร นกฺษเตฺร ภคไทวเต || 

มหาภารตะ 1.8.16 || ดู Ramanarayanadatta Shastri, ed., Mahabharata, vol. 1 (Gorakhpur: Geeta Press, 

n.d.), 69. 
455นกัษตัรผลัคุนี นั้นแบ่งออกเป็น 2 นักษตัรฤกษ์ คือ ปูรวผลัคุนี และอุตตรผลัคุนี ดู Arthur 

Anthony Macdonell and Arthur Berriedale Keith, Vedic Index of Names and Subjects, vol. 1 (London: 
John Murray, 1912), 416. 

456
Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 90. 

457เสาวภา เจริญขวญั, “ประเพณีการแต่งงานของอินเดียในสมยัพระเวท”, 104. 
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พระอาทิตยโ์คจรอยู่ในอุตตรายนั แต่คมัภีร์ราชมารตณัฑะไดร้ะบุเพิ่มเติมว่าห้ามประกอบพิธีไวจุ้ก
ภายใต้นักษัตรจิตราและนักษัตรปุษยะ ส่วนคัมภีร์สารสังครหะ (สารส คฺรห) ก าหนดว่าห้าม
ประกอบพิธีภายใตน้ักษตัรเชยษฐาและนักษตัรมฤคศิระ458 และพิธีวิทยารัมภะซ่ึงก็ไดก้ าหนดให้
ประกอบพิธีในช่วงท่ีพระอาทิตยโ์คจรอยู่ในอุตตรายนัเช่นเดียวกนั 459ทั้งน้ีเพราะช่วงอุตตรายนันั้น
ในทางโหราศาสตร์ถือวา่เป็นช่วงเวลาอนัเป็นศุภมงคลจึงไดเ้หมาะแก่การประกอบพิธีท่ีเป็นมงคล 
 นอกจากน้ี ในการก่อสร้างบา้นเรือนหรืออาคารต่าง ๆ  ชาวอินเดียก็มกัจะก่อสร้างตาม
วาสตุศาสตร์ (วาสฺตุศาสฺตฺร)460 อนัจะน ามาซ่ึงความสงบสุข ความมัง่คัง่มัง่มี และสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงของผูอ้าศยัอยูภ่ายใตอ้าคารเหล่านั้น461 ซ่ึงวาสตุศาสตร์นั้นก็เป็นศาสตร์หน่ึงท่ีแตกแขนงมา
จากโหราศาสตร์ โดยมีแนวคิดเช่นเดียวกนัในเร่ืองนพเคราะห์, ธาตุทั้งห้า, ทิศทั้งแปดรวมไปถึง
ฤกษย์ามในการเร่ิมก่อสร้างอาคาร462 
 จากข้อความข้างต้น เห็นได้ชัดว่าวิถีชีวิตของชาวอินเดียนั้ นมีความสัมพันธ์กับ
โหราศาสตร์อยา่งแนบแน่น ทุก ๆ ช่วงชีวิตท่ีตอ้งประกอบพิธีสังสการมากถึง 12-40 พิธีกรรมก็ตอ้ง
อาศยัโหราศาสตร์ในการก าหนดฤกษย์ามในการประกอบพิธีสังสการนั้น ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตของตน แมแ้ต่การก่อสร้างอาคารบา้นเรือนก็มีการก าหนดชยัภูมิและฤกษย์ามในการก่อสร้าง
ใหส้อดคลอ้งกบัความเช่ือทางโหราศาสตร์ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่โหราศาสตร์นั้นมีบทบาท
ส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อชาวอินเดีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผูท่ี้นบัถือศาสนาฮินดู 

2. สังคมไทย 
อารยธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าช้านาน จึงอาจพบ

วฒันธรรม ความรู้ และความเช่ือของชาวอินเดียหลงเหลืออยูใ่นวิถีชีวิตของผูค้นในภูมิภาคน้ี รวมถึง
ประเทศไทยด้วยเช่นกนั ดังนั้น โหราศาสตร์อนัเป็นศาสตร์ท่ีชาวอินเดียให้ความส าคญัก็ย่อมถูก
เผยแพร่มายงัประเทศไทยดว้ย โดยเอกสารโบราณจ านวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นคมัภีร์ใบลาน หรือ
สมุดไทยท่ีคน้พบในประเทศไทย ทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ หรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต่างก็

 
458

Panday, Hindu Samskaras, 97. 
459Ibid., 109. 
460วาสตุศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวกับการดูชัยภูมิหรือท าเลท่ีตั้ ง ซ่ึงเป็นลักษณะเดียวกับ    

‘ฮวงจุย้’ ท่ีคนไทยคุน้เคยกนัดี 
461

Kumar, Vastushastra, 7. 
462

S. Krishna Kumar, “Relevance of Muhūrta to Vāstu Śāstra,” in Vāstu, Astrology and 

Architecture, ed. Gayatri Devi Vasudev (Delhi: Motilal Banarsidass, 2015), in Vāstu, Astrology and 

Architecture, 124-140.; T.S. Vasan, “Vāstu in Astrology,” 115-120. 
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พบว่ามีการบัน ทึกต าราโหราศาสตร์ด้วย ซ่ึ งมี เ น้ื อหาท่ีครอบคุลมทั้ ง วิ ธีโหราศาสตร์,                          
การท านายดวง, การท านายฝัน, ปฏิทินโหร, ปูมโหร, ดาราศาสตร์ รวมไปถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โหราศาสตร์463 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยให้ความส าคญักบัโหราศาสตร์เป็นอย่างยิ่งจนตอ้งมี
การจดบนัทึกต าราโหราศาสตร์เอาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเอาไวศึ้กษาและถ่ายทอดให้แก่ชน  
รุ่นหลงั 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ศิลาฤกษอ์าคารศูนยส์ันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ท่ีมา: Silpakorn University, Sanskrit Studies Centre, “Foundation Laying Ceremony,” accessed 

October 16, 2017, http://www.sanskrit-silpakorn.org/photo-gallery_2nd.php. 
 

นอกเหนือจากการใช้โหราศาสตร์เพื่อพยากรณ์อนาคตแล้ว สังคมไทยยงันิยมใช้
โหราศาสตร์ในการก าหนดฤกษย์ามท่ีเป็นมงคลในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การประกอบ
กิจกรรมนั้น ๆ บงัเกิดผลส าเร็จ หรือก่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น การออกศึกสงคราม, การสร้าง

 
463บานเยน็ ภทัรเกียรติเจริญ, ล าปาง แม่นมาตย ์และ ศิวนาถ นันทพิชยั, “การวิเคราะห์ และ

จัดหมวดหมู่เน้ือหาความรู้ในเอกสารใบลานของไทยท่ีปริวรรตแล้ว,” วารสารวิจัย มข. (บศ.) 14, 1 
(มกราคม-มีนาคม 2557): 36, 47. 



  373 

อาคารบา้นเรือน, การเร่ิมต้นกิจการการคา้, การแต่งงาน, การลาสิกขาบท, การหล่อพระ ฯลฯ464

แมว้่าสังคมไทยปัจจุบนัมกัเห็นวา่การท านายดวงชะตานั้นเป็นเร่ืองงมงาย แต่ทวา่การดูฤกษย์ามอนั
เป็นส่วนหน่ึงของโหราศาสตร์นั้นกลบักลายเป็นแนวปฏิบติัท่ีส าคญัในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ      
ซ่ึงแมแ้ต่ผูท่ี้ไม่สนใจโหราศาสตร์เลย เม่ือจะประกอบกิจกรรมเหล่าน้ีก็ตอ้งอาศยัโหราศาสตร์ใน
การหาฤกษ์ยามอนัเป็นมงคล แมว้่าจะมีบางส่วนท่ีถือเอาความสะดวกเป็นหลกั หรือท่ีเรียกกนัว่า 
“ฤกษ์สะดวก” ก็ตาม แต่คนส่วนใหญ่ก็ยงัตอ้งการหาฤกษย์ามท่ีเป็นมงคลในการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากการก่อสร้างอาคารส าคญั ๆ ก็ลว้นแต่มีการวางศิลาฤกษ ์ซ่ึงไดรั้บการค านวณ  
พระฤกษอ์นัเป็นมงคลจากโหรผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญทั้งส้ิน เพราะวิชาฤกษเ์ป็นวิชาโหราศาสตร์
ชั้นสูงท่ีตอ้งค านวณอย่างแม่นย  า ทั้งยงัมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีตอ้งพิจารณาอีกเป็นจ านวนมาก465     
แต่ทว่าโหรผูมี้ความรู้ความช านาญนั้นหาได้ยาก ผูค้นจึงมกัพึ่งพาพระสงฆ์ในการให้ฤกษ์กนัเป็น
ส่วนใหญ่ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากวิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าจนกระทั่งสามารถผ่าตัดท า
คลอดไดอ้ย่างปลอดภยัมากขึ้น ปัจจุบนัผูค้นจึงนิยมก าหนดฤกษ์ในการผ่าตดัท าคลอดเพื่อหวงัให้
บุตรหลานของตนไดเ้กิดในฤกษย์ามท่ีดี อนัจะท าใหมี้พื้นฐานดวงชะตาท่ีดีตามไปดว้ย ดงัท่ีมีการใช้
ฤกษบ์น466 ในการท านายดวงชะตาก าเนิด เช่น ผูท่ี้เกิดภายใตท้ลิทโทแห่งฤกษ ์มกัจะล าบากยากจน     
มีตนเองเป็นท่ีพึ่ง มกัไม่ค่อยมีคนอุปถมัภ์ค  ้าชู มกัท างานท่ียากล าบาก หรือง่านต ่า, ผูท่ี้เกิดภายใต้
มหัทธโนแห่งฤกษ์ มกัจะล าบากในตอนตน้ แต่ภายหลงัจะเจริญรุ่งเรือง มักร ่ ารวยมัง่คัง่ หากท า
การคา้จะดี, ผูท่ี้เกิดภายใตโ้จโรแห่งฤกษ ์มกัจะท ามาหากินดว้ยวิธีท่ีเส่ียงอนัตราย ตอ้งฝ่าฟันความ
ยากล าบาก ต้องต่อสู้บากบั่นให้ท างานท่ีได้ผลเร็ว ๆ, ผูท่ี้เกิดภายใต้ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ ท างาน
ราชการจะดี มีผูอุ้ปถมัภ์อยู่ไม่ขาด มกัมีผูใ้หญ่เป็นท่ีพึ่ง, ผูท่ี้เกิดภายใตเ้ทศาตรีแห่งฤกษ์ มกัท างาน
เล้ียงชีพหลายอย่าง ไม่มีความแน่นอน ท างานท่ีตอ้งเดินทางไกลจะดี, ผูท่ี้เกิดภายใตเ้ทวีแห่งฤกษ ์ 

 
464สิงห์โต สุริยาอารักษ์, โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงว่าด้วยเรื่องฤกษ์ และการให้ฤกษ์ กับการ

คำนวณดวงพิชัยสงคราม (พระนคร: เกษมบรรณกิจ, 2511), 59. 
465เร่ืองเดียวกนั, 175-177; กฤติกาวลยั หิรัญสิ, “ความรู้เร่ืองฤกษ์ และการให้ฤกษ์” (เอกสาร

ประกอบการอบรม สถาบนัโหราศาสตร์ไทย-สากล, 2555), 126-128. 
466ฤกษ์บน หรือท่ีโหรนิยมเรียกว่า นภดล จะมีทั้ งส้ิน 9 ฤกษ์ ได้แก่ ทลิทโท, มหัทธโน,        

โจโร, ภูมิปาโล, เทศาตรี, เทวี, เพชฌฆาต, ราชา และสมโณ ซ่ึงเป็นการแบ่งหมวดฤกษ์แบบไทย แต่ละ
หมวดฤกษ์มีขนาดเท่ากับนักษัตรฤกษ์แบบอินเดีย คือ 13 องศา 20 ลิปดา เม่ือนับหมวดฤกษ์ทั้ ง 9                
ไปสามรอบก็จะครบรอบจกัรราศีพอดี ดู สิงห์โต สุริยาอารักษ์, โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงว่าด้วยเรื่องฤกษ์ 
และการให้ฤกษ์ กับการคำนวณดวงพิชัยสงคราม, 60. 
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มกัได้คู่ครองดี ซ่ึงจะเป็นท่ีพึ่งให้แก่เจา้ชะตา, ผูท่ี้เกิดภายใตเ้พชฌฆาตแห่งฤกษ์ มกัมีนิสัยใจคอ
อ ามหิต ดุร้าย ท างานด้านการปราบปรามจะดี รับราชการก็ดี, ผูท่ี้เกิดภายใตร้าชาแห่งฤกษ์ มกัมี
บุญญาธิการ เจา้นายรักใคร่ให้การสนบัสนุน และผูท่ี้เกิดภายใตส้มโณแห่งฤกษ ์หากเป็นคฤหสัถม์กั
ยากจน ขดัสน หากเป็นบรรพชิต หรือท างานเก่ียวกบัศาสนา และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจะเจริญรุ่งเรือง มีโชค
ลาภ และมีความสุขสบาย467 นอกจากน้ีก็ยงัมีการท านายดวงชะตาตามปีนักษตัร และวนัประจ า
สัปดาห์ท่ีถือก าเนิดอีกดว้ย 

การตั้งช่ือบุคคลก็นิยมอาศยัโหราศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยสรรหาช่ือท่ีเป็นมงคลและ
เหมาะสมกับวนัท่ีเกิด เช่น คนท่ีเกิดวนัอาทิตยมี์อกัษร ส ห ฬ อ  เป็นกาลกิณี, คนท่ีเกิดวนัจนัทร์         
มีสระทั้งหมดเป็นกาลกิณี, คนท่ีเกิดวนัอังคารมีอักษร ก ข ค ฆ ง เป็นกาลกิณี, คนท่ีเกิดวนัพุธ            
มีอกัษร จ ฉ ช ฌ ญ เป็นกาลกิณี, คนท่ีเกิดวนัพฤหัสบดีมีอกัษร ต ถ ท ธ น เป็นกาลกิณี, คนท่ีเกิด    
วนัศุกร์มีอกัษร ย ร ล ว เป็นกาลกิณี และคนท่ีเกิดวนัเสาร์มีอกัษร ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นกาลกิณี ซ่ึงช่ือท่ีมี
อกัษรกาลกิณีนั้นอาจท าให้เจา้ของช่ือประสบแต่เคราะห์ร้ายได ้ดงันั้นจึงมกัหลีกเล่ียงไม่ให้มีอกัษร
กาลกิณีปรากฏอยูใ่นช่ือบุคคล468 

นอกจากน้ี การดูลกัษณะ รวมถึงการดูต าหนิ ไฝ ปาน ก็เป็นศาสตร์ท่ีไดรั้บความนิยม
อย่างยิ่ง ดังเห็นได้ว่า คนไทยแทบทุกคนจะคิดว่าผูท่ี้มีไฝอยู่ท่ีริมฝีปากมักจะช่างพูดช่างเจรจา469 
รวมทั้งค  ากล่าวท่ีว่า “คนผมหยิก หน้ากลอ้ คอสั้น คบไม่ได”้ รวมไปถึงการท านายฝันดว้ยเช่นกนั 
ดงัท่ีคนไทยมกัทราบกันดีว่า หากฝันว่าโดนงูรัดก็จะได้พบเน้ือคู่470 หรือหากฝันว่าได้เหยียบ จบั 
หรือสัมผสัอุจจาระก็จะได้โชคลาภไดท้รัพยสิ์นเงินทอง471 เป็นตน้ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็ลว้นมาจากต ารา
โหราศาสตร์ทั้งส้ิน แสดงให้เห็นว่าศาสตร์เหล่าน้ีไดแ้ทรกซึมเขา้ไปในความคิด ความเช่ือของคน
ไทยอย่างแนบแน่นจนกลายเป็นเร่ืองสามัญท่ีคนส่วนใหญ่รับรู้ แม้กระทั่งผู ้ท่ีไม่ได้ศึกษา
โหราศาสตร์โดยตรงก็ยงัสามารถล่วงรู้ไดจ้ากการส่งต่อความคิดมาจากบรรพบุรุษ 

แมว้่าสังคมไทยไม่มีความสัมพนัธ์กับโหราศาสตร์แนบแน่นเท่าสังคมอินเดีย แต่ก็
พบว่าสังคมไทยนั้นมีความสัมพนัธ์กบัโหราศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยมกัจะอาศยัโหราศาสตร์ใน

 
467เร่ืองเดียวกนั, 63-64. 
468อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ และคณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง (กรุงเทพฯ: ลูก ส.ธรรม

ภกัดี, 2511), 546-551. 
469เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 464. 
470เร่ืองเดียวกนั, 551. 
471เร่ืองเดียวกนั, 546. 
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การหาฤกษ์ยามในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ตั้ งแต่แรกเกิดไปจนกระทั่งเสียชีวิต โดยเฉพาะ
กิจกรรมท่ีส าคญั ๆ เช่น การวางศิลาฤกษ์, การวางเสาเอก, การหล่อพระ ฯลฯ จะตอ้งมีการก าหนด
พระฤกษท์ั้งส้ิน ทั้งน้ีเพื่อใหกิ้จกรรมนั้น ๆ ด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและก่อใหเ้กิดความผาสุกแก่ผูท่ี้
เก่ียวข้อง นอกจากน้ี การตั้งช่ือบุคคลก็มักอาศัยโหราศาสตร์ในการตั้ งช่ือ เพื่อให้บุคคลนั้น ๆ 
ประสบแต่ส่ิงท่ีเป็นมงคล อีกทั้งการดูลกัษณะ การดูต าหนิต่าง ๆ ก็ไดแ้ทรกซึมเขา้ไปในความเช่ือ
ของคนไทยอย่างแนบแน่น ดงัจะเห็นไดว้่ามีค าท านายบางส่วนท่ีคนไทยเช่ือ และส่งต่อแนวคิดน้ี 
มาจนถึงปัจจุบนั ดงัเช่น มีไฝท่ีมุมปากจะเป็นคนช่างพูด ซ่ึงลว้นแสดงให้เห็นว่าโหราศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ ไดแ้ทรกซึมเขา้ไปในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแนบแน่น แมว้่าบางส่วนจะเห็นว่าเป็นเร่ือง 
งมงาย แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่โหราศาสตร์มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อสังคมไทย 
 
ด้านวรรณคดี 

วรรณคดีเป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีบันทึกวิถีชีวิตของมนุษย์ เน้ือหาของวรรณคดีจึง
เกิดขึ้ นจากการน าภาพชีวิตของคนในสังคมเข้าไปใส่ในงานเขียน วรรณคดีจึงมีคุณค่าในการ
สะทอ้นภาพของสังคมดงันั้น วิถีชีวิตของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม 
รวมถึงความคิดและความเช่ือต่าง ๆ ของสังคมก็ได้รับการบันทึกเอาไว้ในวรรณคดีทั้ งส้ิน472 
โหราศาสตร์ก็เป็นหน่ึงในความเช่ือของสังคมท่ีวรรณคดีไดบ้นัทึกเอาไว ้ซ่ึงแสดงว่าโหราศาสตร์
เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากเสียจนเกิดเป็นภาพสะทอ้นออกมาในรูปของวรรณคดี
หลากหลายเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีสันสกฤต หรือวรรณคดีไทยต่างก็พบว่ามีแนวคิดของ
โหราศาสตร์สอดแทรกอยู ่ดงัน้ี 

1.วรรณคดีสันสกฤต 
วรรณคดีสันสกฤตมีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงแต่ละเร่ืองกวีก็ได้พยายามสรรค์สร้างให้มี

ความงดงามทางฉันทลกัษณ์ และยงัสอดแทรกองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีกวีมีความรู้ความสามารถเขา้ไป
ในเน้ือเร่ืองดว้ยเพื่อเป็นการแสดงความสามารถของกวี ทั้งน้ี โหราศาสตร์ก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีกวีมกั
น ามาสอดแทรกไวใ้นวรรณคดี โดยปรากฏมากบา้งนอ้ยบา้งตามแต่เน้ือเร่ืองจะอ านวย ซ่ึงนอกจาก
ผสานกบัเน้ือเร่ืองไดอ้ย่างงดงามแลว้ ยงัมีส่วนช่วยให้ผูอ่้านท่ีมีความรู้ดา้นโหราศาสตร์สามารถท า
ความเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ขึ้นอีกดว้ย แต่หากผูอ่้านไม่มีความรู้ดา้นโหราศาสตร์ ส่ิงท่ีน ามาสอดแทรก
เหล่าน้ีก็มิไดท้ าใหอ้รรถรสในการอ่านวรรณคดีเสียไป 
 

 
472ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ, ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย ตอนที่ 3 วรรณคดีไทย, พิมพ์คร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, 2553), 73. 
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รามายณะซ่ึงเป็นวรรณคดีสันสกฤตท่ีไดช่ื้อว่าเป็นอาทิกาวยะ (อาทิกาวฺย) หรือกาพย์
เร่ืองแรก ประพนัธ์โดยฤษีวาลมีกิ (วาลฺมีกิ)473 ก็มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโหราศาสตร์แทรกอยู่ในเน้ือ
เร่ืองหลายตอนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาการประสูติของพระรามและพระอนุชาก็ได้ระบุ
นักษตัรก าเนิดและลัคนาไวอ้ย่างชัดเจน โดยระบุว่าพระรามประสูติในวนัขึ้น 9 ค ่า เดือนไจตระ 
(ไจตฺร) ภายใตน้ักษตัรฤกษ์ของนางอทิติ (ปุนรรวสุ ไทยนิยมใช้ค  าว่า ปุนัพสุ) มีพระเคราะห์ทั้งห้า
สถิตอยู่ในต าแหน่งอุจจ์474 มีพระพฤหัสบดีและพระจนัทร์กุมลคันาอยู่ในราศีกรกฎ 475, พระภรต
ประสูติภายใต้นักษตัรปุษยะ มีลัคนาอยู่ท่ีราศีมีน ส่วนพระลักษมณ์และพระศัตรุฆน์ (ศตฺรุฆฺน  
ไทยเรียกว่า พระสัตรุต) ประสูติภายใตน้ักษตัรงูร้าย (นักษตัรอาศเลษา) มีลคันาอยู่ท่ีราศีกรกฎ476 
ทั้งน้ี หากผูอ่้านมีความรู้ด้านโหราศาสตร์ก็จะสามารถทราบบุคลิกลักษณะหรือแมก้ระทัง่ชะตา
กรรมของตวัละครเหล่าน้ีไดจ้ากดวงชะตาท่ีกวีไดถ้่ายทอดเอาไว ้

ในตอนท่ีท้าวทศรถทรงโศกาอาลัยท่ีพระรามทรงถูกเนรเทศให้ไปประทับในป่า 
พระองคไ์ดท้รงคร ่ าครวญถึงความทุกขพ์ระทยัท่ีตอ้งพรากจากพระโอรสไป ไดมี้เน้ือหาตอนหน่ึงท่ี
กล่าวถึงดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์อันจะน าความทุกข์มาให้แก่เจ้าชะตาว่า “พระศุกร์  
พระองัคาร พระพฤหัสบดี พระพุธ และบาปเคราะห์ทั้งปวงไดส้ถิตอยู่ร่วมกบัพระจนัทร์”477 ซ่ึงช่วย
เนน้ย  ้าถึงความทุกขเ์พราะคราวเคราะห์ของทา้วทศรถไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 

 
473

Iyer, A Short History of Sanskrit Literature, 46-47. 
474พระอาทิตยส์ถิตราศีเมษ, พระองัคารสถิตราศีมกร, พระพฤหสับดีสถิตราศีกรกฎ, พระศุกร์

สถิตราศีมีน และพระเสาร์สถิตราศีตุล ดู K.S. Charak, Elements of Vedic Astrology, 3 ed., vol. 2 (Delhi: 
Uma, 2001), 334. 

475ตโต วิสฺฤชฺย ตานฺสรฺวานฺราชา ส ปูรฺณมานสะ | ตตศฺจ ทฺวาทเศ มาเส ไจเตฺร นาวมิเก ติเถา || 
นกฺษเตฺร’ทิติไทวตฺเย สฺโวจฺจส สฺเถษุ ปญฺจสุ | คฺรเหษุ กรฺกเฏ ลคฺเน วากฺปตาวินฺทุนา สห || รามายณะ 1.18. 
8-9 || 

476ปุเษฺย ชาตสฺตุ ภรโต มีนลคฺเน ปฺรสนฺนธีะ | สารฺเป ชาเตา ตุ เสามิตฺรี กุลีเร’ภยุทิเต รเวา ||  
รามายณะ 1.18.15 || 

477ตฺริศงฺกุรฺโลหิตางฺคศฺจ พฺฤหสฺปติพุธาวปิ | ทารุณาะ โสมมเภฺยตฺย คฺรหาะ สเรฺว วฺยวสฺถิตาะ  
|| รามายณะ 2.41.10 || 
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ภาพท่ี 19 ดวงพระชะตาของพระราม 
ท่ีมา: K. S. Charak, Elements of Vedic Astrology, 3 ed., vol. 2 (Delhi: Uma, 2001), 334.  
 

นอกจากน้ี ในรามายณะยงัปรากฏเร่ืองการอาศยัฤกษ์ยามในการประกอบพิธีส าคญั ๆ 
อีกด้วย ดังเช่น ทา้วชนกตอ้งการให้จดังานอภิเษกสมรสของพระรามกับนางสีดาขึ้นในวนัท่ีอยู่
ภายใตน้กัษตัรอุตตรผลัคุนีอนัมีเทพภคะ (ภค) เป็นเทพประจ านกัษตัร ซ่ึงถือเป็นวนัท่ีเป็นมงคลใน
การจดังานสมรส478 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคมัภีร์โหราศาสตร์หลายเล่มท่ีแนะน าใหจ้ดังานแต่งงานภายใต้
นกัษตัรฤกษ์น้ี รวมถึงการอาศยัฤกษใ์นการประกอบพิธียุพราชาภิเษกของพระราม โดยในเบ้ืองตน้
ทา้วทศรถไดก้ าหนดพิธียุพราชาภิเษกใหแ้ก่พระรามในเดือนไจตระท่ีเป็นมงคล479 แลว้ก็ทรงเปล่ียน
พระทยัให้ประกอบพิธีอภิเษกแก่พระรามในเดือนปุษยะ480 ซ่ึงเป็นการเล่ือนเขา้มาให้เร็วขึ้น แมว้่า
ต่อมาพระองคไ์ดท้รงฝันร้าย อีกทั้งโหรยงัแจง้วา่นกัษตัรของพระองคมี์พระเคราะห์ร้ายแรงมากุมอยู ่

 
478มฆา หฺยทฺย มหาพาโห ตฺฤตียทิวเส ปฺรโภ | ผลฺคุนฺยามุตฺตเร ราช สฺตสฺมินฺไววาหิก  กุรุ | 

รามลกฺษฺมณโยรฺรเถ ทาน  การฺเย สุโขทยมฺ || รามายณะ 1.71.24 || และ อุตฺตเร ทิวเส พฺรหฺมนฺผลฺคุนีภฺย  า 
มนีษิณะ | ไววาหิก  ปฺรศ สนฺติ ภโค ยตฺร ปฺรชาปติะ || รามายณะ 1.72.13 || 

479ไจตฺระ ศฺรีมานย   มาสะ ปุณฺยะ ปุษฺปิตกานนะ | เยาวราชฺยาย รามสฺย สรฺวเมโวปกลฺปฺยตามฺ  
|| รามายณะ 2.3.4 || 

480ศฺว เอว ปุโษฺย ภวิตา โศฺว’ภิเษจฺยสฺตุ เม สุตะ | ราโม ราชีวปตฺราโกฺษ ยุวราช อิติ ปฺรภุะ  
|| รามายณะ 2.4.2 || 
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อนัได้แก่ พระอาทิตย ์พระองัคาร และพระราหู481 แต่พระองค์ก็ตอ้งทรงอดทนรอตามศุภฤกษ์ท่ี
โหราจารยก์ าหนดไวแ้มว้า่จะร้อนพระทยัเพียงใดก็ตาม482 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการก าหนดฤกษย์ามใน
การประกอบพิธีท่ีส าคญั ๆ นั้น เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมาก ดว้ยมุ่งหวงัให้เกิดความเป็นศุภมงคลสูงสุดแก่
ผูเ้ขา้ร่วมพิธีเอง 

ทั้ งน้ี ในคราวท่ีพระรามเคล่ือนพลไปยงัชายฝ่ังมหาสมุทร ก็ได้อาศัยฤกษ์ยามท่ี
เหมาะสมในการเคล่ือนพลเพื่อจะไดช้ยัชนะ ความว่า “ดูก่อนสุครีพ วนัน้ีเป็นนักษตัรอุตตรผลัคุนี
ก าลงัจะเปล่ียนไปเป็นนักษตัรหัสตะในวนัพรุ่งน้ี พวกเราและขบวนนักรบท่ีแวดลอ้มจะไดเ้คล่ือน
ทพั”483  อีกทั้งยงัมีการน าดวงชะตาจร หรือดวงชะตาประจ าวนัมาใชเ้พื่ออธิบายความเป็นไปของตวั
ละคร โดยในช่วงท่ีพระรามสู้รบกับราพณ์แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะได้ ก็ได้มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
โหราศาสตร์มาช่วยอธิบายเหตุการณ์ในตอนนั้น ความว่า “เม่ือได้เห็นพระจนัทร์คือพระรามถูก 
บดบังโดยพระราหูคือราพณ์ พระพุธท่ีสถิตอยู่ในนักษตัรโรหิณีซ่ึงมีพระประชาบดี (ปฺรชาปติ)  
เป็นเจา้นักษตัร อนัเป็นนักษตัรท่ีเป็นท่ีรักยิ่งของพระจนัทร์ จะน ามาซ่ึงเคราะห์ร้ายแก่ปวงประชา 
มหาสมุทรก็พิโรธเกิดระลอกคล่ืนปกคลุมไปดว้ยหมอกประดุจถูกเพลิงเผาไหมไ้ดท้่วมทน้สูงขึ้นดุจ
จะขึ้นไปสัมผสัดวงอาทิตย ์ดวงทิวามีสีซีดเหมือนเหล็กรัศมีก็อ่อนแสง เมฆหนาท่ีเกิดจากธูมเกตุ 
(ดาวหาง) ได้ปรากฏขึ้นเป็นทาง อีกทั้งพระองัคารได้สถิตอยู่ ณ นักษตัรวิศาขา อันเป็นนักษตัร
ประจ าเมืองโกสล ซ่ึงมีพระอินทร์และพระอคันีเป็นเจา้นักษตัร”484 ซ่ึงช่วยท าให้ผูอ่้านไดท้ราบว่า
เพราะดวงชะตาไม่อ านวยพระรามจึงยงัไม่สามารถเอาชนะราพณ์ไดใ้นขณะนั้น 

 
481อปิ จาทฺยาศุภานฺราม สฺวปฺนานฺปศฺยามิ ราฆว | สนิรฺฆาตา ทิโวลฺกาศฺจ ปตนฺติ หิ มหาสฺวนาะ 

|| อวษฺฏพฺธ  จ เม ราม นกฺษฺตฺร  ทารุณคฺรไหะ | อาเวทยนฺติ ไทวศาะ สูรฺยางฺคารกราหุภิะ ||  รามายณะ 2.4. 
16-17 || 

482อทฺย จนฺโทฺร’ภฺยปุคมตฺปุษฺยาตฺปูรฺว ปุนรฺวสุมฺ | ศฺวะ ปุษฺยโยค  นิยต  วกฺษฺยนฺเต ไทวจินฺตกาะ 
|| ตฺตฺร ปุเษฺย’ภิษิญฺจสฺว มนสฺตฺวรยตีว มามฺ | ศฺวสฺตฺวาหมภิเษกฺษฺยามิ เยาวราเชฺย ปร ตป || รามายณะ 2.4. 
21-22 || 

483อุตฺตราผาลฺคุนี หฺยทฺย ศฺวสฺตุ หสฺเตน โยกฺษฺยเต | อภิปฺรยาม สุคฺรีว สรฺวานีกสมาวฺฤตาะ  
|| รามายณะ 6.4.4 || 

484รามจนฺทฺรมส ทฺฤษฺฏฺวา คฺรสฺต  ราวณราหุณา | ปฺราชาปตฺย   จ นกฺษตฺร  โรหิณี ํ ศศินะ ปฺริยาม 
|| สมากฺรมฺย พุธสฺตสฺเถา ปฺรชานามหิตาวหะ | สธูมปริวฺฤตฺโตรฺมิะ ปฺรชฺวลนฺนิว สาคระ || อุตฺปปาต ตทา  
กฺรุทฺธะ สฺปฺฤศนฺนิว ทิวากรมฺ | ศสฺตฺรวรฺณะ สุปรุโษ มนฺทรศฺมิรฺทิวากระ || อทฺฤศฺยต กพนฺธางฺกะ ส สกฺโต 
ธูมเกตุนา | โกสลาน า จ นกฺษตฺร  วฺยกฺตมินฺทฺราคฺนิไทวตมฺ || อาหตฺยางฺคารกสฺตสฺเถา วิศาขมปิ จามฺพเร |  
ทศาโสฺย วึศติภุชะ ปฺคฺหีตศราสนะ || รามายณะ 6.102.32-36 || 
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นอกจากน้ี ความเช่ือเร่ืองนิมิตต่าง ๆ ก็ปรากฏในรามายณะเช่นเดียวกนั ดงัเช่นตอนท่ี
วิภีษณะ (วิภีษณ ไทยเรียกวา่ พิเภก) ไดเ้ตือนราพณ์ (ราวณ ไทยเรียกว่า ทศกณัฐ์) ให้ส่งคืนนางสีดา
เพราะไดบ้งัเกิดลางร้ายต่าง ๆ ไปทัว่ทั้งเมือง อนัไดแ้ก่ ฝูงกาส่งเสียงร้องอย่างน่ากลวัไปทัว่ทุกหน
แห่ง, พบฝูงแมลงเกาะกลุ่มกนัอยู่บนยอดโบสถ์วิหาร, เหล่านกแร้งบินว่อนปกคลุมบา้นเมือง, เม่ื อ
ใกลรุ่้งสางและสนธยาในยามเยน็ฝูงหมาในจะส่งเสียงร้องอย่างน่ากลวั และไดย้ินเสียงร้องอ้ืออึง
ของฝูงเน้ือและสัตว์ร้ายอยู่ท่ีหน้าประตูเมือง485 แต่ราพณ์ไม่เช่ือฟัง และตอ้งประสบคราวเคราะห์
จนถึงแก่ชีวิตในท่ีสุด ทั้งยงัปรากฏนิมิตอนัเป็นลางร้ายขึ้นอีกคร้ังเม่ือคราวท่ีราพณ์จะท าศึกกับ
พระราม โดยลางร้ายนั้นไดแ้ก่ พระอาทิตยส้ิ์นแสงทัว่ทั้งบริเวณถูกปกคลุมไปดว้ยความมืด, เหล่า
นกส่งเสียงร้องอย่างน่ากลวั, ผืนแผ่นดินสั่นไหว, ทวยเทพหลัง่สายฝนลงมาเป็นเลือด, มา้ศึกเดินโซ
ซัดโซเซ, นกแร้งบินโฉบลงมาท่ียอดธง, หมาในก็ส่งเสียงร้องน่ากลัว, ดวงตาข้างซ้ายกระตุก,  
แขนขา้งซ้ายสั่นเทา, ใบหนา้ขาวซีด และน ้ าเสียงแหบแห้ง คร้ันเม่ือราพณ์เคล่ือนทพัลงไปยงัสนาม
รบก็ได้บังเกิดลางร้ายขึ้ นอีกซ่ึงเป็นหมายว่าราพณ์จะต้องถึงแก่ความตายในการท าศึกคร้ังน้ี  
อนัไดแ้ก่ มีอุกกาบาตตกลงมาจากฟากฟ้าเสียงดงัดุจสายฟ้าฟาด และฝูงแร้งฝูงกาส่งเสียงร้องกัน
เซ็งแซ่486 แต่ดว้ยความไม่รู้ถึงความหมายในนิมิตต่าง ๆ เหล่าน้ี ราพณ์จึงไม่ไดใ้ส่ใจและตอ้งพบจุด
จบในท่ีสุด 

มหาภารตะก็ปรากฏเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัโหราศาสตร์อยูบ่า้งเช่นกนั ดงัเช่นในภีษมะบรรพ 
ซ่ึงไดก้ล่าวถึงช่วงเวลาก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ท าสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร โดยฤษีไวศมัปายนะไดก้ล่าวเตือน
กษตัริยธ์ฤตราษฎร์ว่า ถา้หากฝ่ายเการพท าสงครามกบัฝ่ายปาณฑพย่อมจะเกิดมหันตภยัร้ายแรงขึ้น 
เน่ืองดว้ยขณะนั้นพระเสาร์ท ามุมเบียนโรหิณีนักษตัรฤกษ์ อีกทั้งพระจนัทร์ก็สถิตอยู่ในสถานะท่ี 

 
485วายสาะ สงฺฆศะ กฺรูรา วฺยาหรนฺติ สมนฺตตะ | สมเวตาศฺจ ทฺฤศฺยนฺเต วิมานาเคฺรษุ สงฺฆศะ || 

คฺฤธฺราศฺจ ปริลียนฺเต ปุรีมุปริ ปีฑิตาะ | อุปปนฺนาศฺจ ส เธฺย เทฺว วฺยาหรนฺตฺยศิว   ศิวาะ || กฺรวฺยาทานามฺ  
มฺฤคาณามฺ จ ปุรีทฺวาเรษุ สงฺฆศะ | ศฺรูยนฺเต วิปุลา โฆษาะ สวิสฺผูรฺชิตนิะสฺวนาะ || ตเทว   ปฺรสฺตุเต การฺเต  
ปฺรายศฺจิตฺตมิท  กฺษมมฺ | โรจเย วีร ไวเทหี ราฆวาย ปฺรทียตามฺ || อิท  จ ยทิ วา โมหาลฺโลภาทฺวา วฺยาหฺฤต   
มยา | ตตฺราปิ จ มหาราช น โทษ  กรฺตุมรฺหสิ || อย   หิ โทษะ สรฺวสฺย ชนสฺยาโปฺยปลกฺษฺยเต | รกฺษส า  
รากฺษสีน า จ ปุรสฺยานฺตะปุรสฺย จ || รามายณะ 6.10.19-24 || 

486ตโต นษฺฏปฺรภะ สูโรฺย ทิศศฺจ ติมิราวฺฤตาะ | ทฺวิชาศฺจ เนทุรฺโฆราศฺจ ส จจาล จ  เมทินี | | 
ววรฺษ รุธิร  เทวศฺจสฺขลุศฺจ ตุร คมาะ | ธฺวชาเคฺร นฺยปตทฺคฺฤโธฺร วิเนทุศฺจาศิวาะ ศิวาะ || นยน  จาสฺผุรทฺวาม   
วาโม พาหุรกมฺปต | วิวรฺณวทนศฺจาสีตฺกึจิทภฺรศฺยต สฺวนะ || ตโต นิษฺปตโต ยุทฺเธ ทศคฺรีวสฺย รกฺษสะ |  
รเณ นิธนศ สีนิ รูปาเณฺยตานิ ชชฺ ิเร || อนฺตริกฺษาตฺปปาโตลฺกา นิรฺฆาตสมนิะสฺวนา | วิเนทุรศิวา คฺฆฺรา  
วายไสรภิมิศฺริตาะ || รามายณะ 6.95.43-47 || 
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ไม่ดี487 ในการน้ีฤษีวยาสะก็ไดก้ล่าวเตือนดว้ยเช่นกนั โดยไดก้ล่าวอา้งถึงลางร้ายมากมายท่ีเกิดขึ้น
ทัว่ทั้งแผ่นดิน เช่น พืชพนัธุ์ออกดอกออกผลนอกฤดูกาล, บุตรสมสู่กบัมารดา, สัตวต์กลูกออกมามี
ลกัษณะท่ีไม่เป็นมงคล คือ มีสามเขา ส่ีตา หา้ขา สองเพศ สองหวั สองหาง, มา้ตกลูกเป็นววั สุนขัตก
ลูกเป็นหมาใน ชา้งตกลูกเป็นสุนขัหรือไม่ก็นกแกว้, สตรีคลอดบุตรไดแ้ฝดหญิงถึง 4-5 คนในคราว
เดียว, แผ่นดินไหวบ่อยคร้ัง เป็นตน้488 และท่านยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัต่าง ๆ ทางโหราศาสตร์ท่ีแสดง
วา่ไม่ควรท าศึกในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พระราหูโคจรเขา้ไปใกลพ้ระอาทิตย ์พระเกตุโคจรขา้มผา่นนกัษตัร
จิตราไปแลว้ ซ่ึงแสดงว่าฝ่ายเการพจะตอ้งพบกบัความพินาศย่อยยบัอย่างแน่นอน , ปรากฏธูมเกตุ 
(ดาวหาง) ท่ีน่ากลวัยิ่งขึ้นท่ีนักษตัรปุษยะ ซ่ึงจะท าให้เกิดอนัตรายร้ายแรงแก่เหล่าเสนาของทั้งสอง
ฝ่าย, พระองัคารโคจรพกัร์อยู่ในนักษตัรมฆา พระพฤหัสบดีเสวยนักษตัรศรวณะ พระเส าร์เบียน
นกัษตัรฤกษข์องเทพภคะ (อุตตรผลัคุนี แต่บางต าราว่าเป็นนกัษตัรปูรวผลัคุนี)489, พระศุกร์ส่องแสง
อยู่ภายใต้นักษัตรปูรวภาทรปทาและเม่ือข้ามผ่านไปยงันักษตัรอุตตรภาทรปทาก็จะท ามุมโยค  
พระเกตุส่องแสงเจิดจา้ประดุจถูกเผาไหมจ้นเต็มไปดว้ยหมอกควนัสถิตอยู่ท่ีนักษตัรเชยษฐาท่ีส่อง
สว่างของพระอินทร์ ดาวเหนือ (ธฺรุว) ส่องแสงสุกสว่างอย่างน่ากลัวเคล่ือนหมุนวนไปทางขวา  
พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ท ามุมเบียนกบันกัษตัรโรหิณี พระราหูสถิตอยูร่ะหว่างนกัษตัรจิตราและ
สวาติ 490 
 นอกจากน้ี ยงัพบองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับโหราศาสตร์สอดแทรกอยู่ในเน้ือเร่ืองอีกมาก 
ดงัเช่นในอุทโยคบรรพ ซ่ึงเป็นตอนท่ีพระกฤษณะพยายามเกล้ียกล่อมให้กรรณะเขา้ร่วมกับฝ่าย
ปาณฑพ ก็ได้กล่าวอ้างถึงต าแหน่งของพระเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลร้ายต่อฝ่ายเการพ 491 เป็นต้น  

 
487โรหิณี  ํปีฑยนฺเนษ สฺถิโต ราชญฺศไนศฺจระ | วฺยาวฺฤตฺตมฺ ลกฺษฺม โสมสฺย ภวิษฺยติ มหทฺ ภยมฺ 

|| มหาภารตะ 6.2.32 || 
488ดู มหาภารตะ 6.3.1-10 
489

Bhat, Bṛhat Saṃhitā, vol. 2, 880. 
490วิษฺวคฺวาตาศฺจ วานฺตฺยุคฺรา รโช นาปฺยุปศามฺยติ | อภีกฺษฺณ  กมฺปเต ภูมิรรฺก  ราหุรุไปติ จ ||  

เศฺวโต คฺรหสฺตถา จิตฺร า สมติกฺรมฺย ติษฺ ติ | อภาว   หิ วิเศเษณ กุรูณ า ตตฺร ปศฺยติ || ธูมเกตุรฺมหาโฆระ ปุษฺย   
จากฺรมฺย ติษฺ ติ | เสนโยรศิว   โฆร  กริษฺยติ มหาคฺรหะ || มฆาสฺวงฺคารโก วกฺระ ศฺรวเณ จ พฺฤหสฺปติะ | ภค   
นกฺษตฺรมากฺรมฺย สูรฺยปุเตฺรณ ปีฑฺยเต || ศุกฺระ โปฺรษฺ ปเท ปูเรฺว สมารุหฺย วิโรจเต | อุตฺตเร ตุ ปริกฺรมฺย  
สหิตะ สมุทีกฺษเต || เศฺวโต คฺรหะ ปฺรชฺวลิตะ สธูม อิว ปาวกะ | ไอนฺทฺร  เตชสฺวิ นกฺษตฺร  เชฺยษฺ ามากฺรมฺย  
ติษฺ ติ || ธฺรุว   ปฺรชฺวลิโต โฆรมปสวฺย   ปฺรวรฺตเต | โรหิณี ํ ปีฑยเตฺยวมุเภา จ ศศิภาสฺกเรา | จิตฺราสฺวาตฺยนฺตเร 
ไจว วิษฺ ิตะ ปรุษคฺรหะ || มหาภารตะ 6.2.11-17 || 

491ดู มหาภารตะ 5.143.8-11 
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ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าฤษีวยาสะผูร้จนามหาภารตะนั้นมีความเช่ียวชาญดา้นโหราศาสตร์มากจนกระทัง่
สามารถบรรยายหลกัเกณฑท์างโหราศาสตร์สอดแทรกลงไปในเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งละเอียดลออ 
 

 
 
ภาพท่ี 20 ต าแหน่งของพระเคราะห์ในช่วงการท าศึกสงครามท่ีปรากฏในมหาภารตะ 
ท่ีมา: Tukaram Sharma and Kakinada Chapter, “Jyotisha in Ramayana and Mahabharata,” AIFAS 

Research Journal of Astrology 2, 1 (January-March 2005): 35. 
 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากวรรณคดีเร่ืองรามายณะและมหาภารตะซ่ึงถือเป็นวรรณคดีท่ีมี
ความส าคญัของชาวอินเดียแลว้ วรรณคดีสันสกฤตเร่ืองอ่ืน ๆ ก็พบว่ามีการกล่าวถึงโหราศาสตร์ 
อยู่บา้ง เช่น เร่ืองเมฆทูตได้ปรากฏขอ้ความอนัเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ทางโหราศาสตร์อยู่เพียงโศลก
เดียววา่ “ทศา (โชคชะตา) ยอ่มมีขึ้นมีลงเคล่ือนไปตามล าดบัแห่งวงลอ้ (จกัร)”492 

เห็นได้ว่า วรรณคดีเร่ืองรามายณะและมหาภารตะนั้ น มีองค์ความ รู้ทางด้าน
โหราศาสตร์สอดแทรกอยู่ในเน้ือเร่ืองอยู่ค่อนขา้งมากทีเดียว ส่วนวรรณคดีสันสกฤตเร่ืองอ่ืน ๆ นั้น
ก็พบวา่มีสอดแทรกอยู่บา้ง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญทางดา้นโหราศาสตร์ของผูป้ระพนัธ์ท่ี
ส่วนมากอยู่ในวรรณะพราหมณ์อนัเป็นวรรณะท่ีมีความรู้ด้านโหราศาสตร์กันโดยปรกติอยู่แล้ว  
การสอดแทรกองคค์วามรู้ดา้นโหราศาสตร์ของกวีจึงเป็นทั้งการแสดงออกถึงความรู้ความเช่ียวชาญ
ในดา้นโหราศาสตร์และความสามารถในการประพนัธ์ท่ีโดดเด่นและเหนือกว่ากวีทัว่ไป ทั้งน้ีการ
ปรากฏเน้ือหาอนัเก่ียวกับโหราศาสตร์ในวรรณคดีจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าโหราศาสตร์นั้นได้

 
492ทศา จกฺรเนมิกฺรเมณ นีไจะ อุปริ จ คจฺฉติ | เมฆทูต 2.49 | 



  382 

สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอินเดียอย่างแนบแน่นจนกระทัง่กวีได้สะทอ้นออกมาในรูปของ
วรรณคดี 

2. วรรณคดีไทย 
วรรณคดีไทยนั้นคาดว่ามีมาอย่างช้านานแลว้ แต่วรรณคดีไทยท่ีไดรั้บการบนัทึกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรนั้นเร่ิมพบตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นตน้มาเท่านั้น ซ่ึงอาจเป็นเพราะในสมยัก่อนนิยม
ถ่ายทอดกันด้วยวิธีมุขปาฐะ493 ทั้งน้ี วรรณคดีไทยแต่เดิมนั้นมกัจะไดรั้บอิทธิพลมาจากวรรณคดี
สันสกฤตไม่ว่าจะเป็นเน้ือเร่ืองหรือรูปแบบในการประพนัธ์494 วรรณคดีไทยหลายเร่ืองก็มีเคา้เร่ือง
มาจากวรรณคดีสันสกฤต โดยเห็นไดช้ดัจากเร่ืองรามเกียรต์ิอนัมีท่ีมาจากเร่ืองรามายณะของอินเดีย 
ซ่ึงวรรณคดีไทยเองก็มีหลายเร่ืองท่ีปรากฏเน้ือหาของโหราศาสตร์แทรกอยู่ในเน้ือเร่ืองเฉก
เช่นเดียวกบัวรรณคดีสันสกฤต วรรณคดีเหล่าน้ีจึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของ
โหราศาสตร์ท่ีมีต่อสังคมไทย อน่ึง เน่ืองดว้ยวรรณคดีไทยท่ีมีเน้ือหาของโหราศาสตร์แทรกอยู่ใน
เน้ือเร่ืองนั้นมีเป็นจ านวนมาก ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงแต่พอสังเขป ดงัน้ี 
 2.1 บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ วรรณคดีเร่ืองน้ีไดถู้กประพนัธ์ขึ้นมาตั้งแต่สมยัอยุธยา 
ซ่ึงประพนัธ์ไวเ้ป็นตอน ๆ มิไดส้มบูรณ์ตลอดทั้งเร่ือง ไดแ้ก่ บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนพระราม
ประชุมพล-องคตส่ือสาร, ค าพากยเ์ร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนางส ามนักขายอโฉมนางสีดา-กุมภกรรณ
ล้ม และรามเกียรต์ิค าฉันท์ จ านวน 4 เล่มสมุดไทย นอกจากน้ียงัมีนิราศสีดา หรือราชาพิลาป 
ค าฉันท,์ โคลงทศรถสอนพระราม, โคลงพาลีสอนนอ้ง แต่เน่ืองจากเกิดภยัสงครามในคราวเสียกรุง
ศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 จึงท าให้วรรณคดีดงักล่าวท่ีหลงเหลืออยู่ไดรั้บความเสียหาย ขอ้ความไม่ครบถว้น
สมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) จึงโปรดใหข้อแรงพระราช
วงศานุวงศ์ และเหล่าข้าราชการท่ีมีความรู้ความสามารถทางการประพันธ์ช่วยกันแต่งถวาย  
คร้ันพระองค์ทรงตรวจแก้ไขแลว้จึงตราเป็นบทพระราชนิพนธ์ไว ้ซ่ึงมีทั้ งส้ิน 116 เล่มสมุดไทย 
นับเป็นรามเกียรต์ิฉบับท่ีสมบู รณ์ ท่ีสุด495 โดยรามเกียรต์ิฉบับน้ีประพันธ์ขึ้ นเป็นบทละคร  
แต่คาดวา่แรกเร่ิมเดิมทีคงมิไดมุ้่งประพนัธ์ขึ้นส าหรับเล่นละคร แต่ประสงคท่ี์จะรวบรวมรามเกียรต์ิ
ของเก่าท่ีกระจดักระจายใหมี้ความสมบูรณ์ตลอดทั้งเร่ืองเท่านั้น496 

 
493กุหลาบ มลัลิกะมาส, ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย, 39-40. 
494ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ, ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย ตอนที่ 3 วรรณคดีไทย, 76. 
495พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, พิมพค์ร้ังท่ี 

10, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2549), (6). 
496สมพร สิงห์โต , ความสัมพันธ์ระหว่างรามายณะของวาลมีกิ และรามเกียรติ์ พระราช

นิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเกศก ์กรมการฝึกหดัครู, 2520), 101. 
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 ถึงแม้ว่ารามเกียรต์ิจะมีท่ีมาจากรามายณะก็ตาม  แต่ก็พบความแตกต่างกันอยู่
พอสมควร ทั้งดา้นการล าดบัเร่ือง, รายละเอียดในเร่ือง, เร่ืองแทรก และตวัละคร497 แมก้ระทัง่ความรู้
ดา้นโหราศาสตร์ท่ีปรากฏในรามเกียรต์ิเองก็มีความแตกต่างจากรามายณะดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึงกวี
มิได้น ามาจากต้นฉบับรามายณะโดยตรงแต่ได้ปรับเปล่ียนให้ เข้ากับความเช่ือของไทยโดยน า
หลกัเกณฑข์องโหราศาสตร์ไทยมาบรรจุไวแ้ทน 
 ในเร่ืองรามเกียรต์ิได้ปรากฏขอ้ความอนัเก่ียวเน่ืองกับโหราศาสตร์เป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเก่ียวขอ้งกบัพิเภกยกัษ์ผูเ้ป็นอนุชาของทศกณัฐ์ โดยพิเภกนั้นเป็นผูมี้ความรู้ความ
ช านาญในดา้นโหราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากก่อนท่ีพระนารายณ์จะอวตารลงมาเป็น
พระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ ได้ทรงบัญชาให้เทพบุตรเวสสุญาณลงไปจุติเป็นพิเภก พร้อมทั้งให้
เรียนรู้วิชาโหราศาสตร์และไสยศาสตร์เพื่อจะได้ใช้วิชาเหล่าน้ีช่วยเหลือพระรามปราบทศกัณฐ์ 
ในภายภาคหนา้ ดงัความวา่ 
 

๏ ตริแลว้พระสยมภูวนาถ  จ่ึงมีเทวราชบรรหาร 
แก่เทพบุตรเวสสุญาณ  ท่านจงจุติลงไป 
เกิดร่วมอุทรทศเศียร  เรียนรู้โหราวิชาไสย 
คอยท่านารายณ์ฤทธิไกร  บอกกลใหล้า้งอสุรา 
แลว้ประทานแว่นแกว้อนัวิเศษ ไปเป็นนยัน์เนตรซา้ยขวา 
จะไดดู้ทั้งไตรโลกา  ใหเ้หมือนตาทิพยเ์ทวญั ฯ498 

 
 อีกทั้งในตอนทา้ยเร่ืองก็ยงัไดก้ล่าวไวว้่า พระรามนั้นมีพิเภกเป็นโหรประจ าพระองค์
ซ่ึงสามารถท านายได้ถูกต้องดั่งมีตาทิพย์ เช่ียวชาญทั้ งเร่ืองฤกษ์ เวทย์มนต์คุณไสย และเภสัช  
ดงัความวา่ 
 

มีราชโหราเพียงตาทิพย ์  เห็นแจง้ทั้งสิบทิศา 
รู้ทั้งเวทมนตส์รรพยา  ฤกษผ์าเดือนดาวทุกประการ499 

 

 
497ดู เร่ืองเดียวกนั, 133-267 
498พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 1, 60. 
499พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, พิมพค์ร้ังท่ี 

10, เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2549), 638. 
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 ทั้ งน้ี  โหราศาสตร์ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองรามเกียรต์ินั้ นมีอยู่มากมายหลายตอน  
ซ่ึงสามารถจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

  2.1.1 ดวงชะตากำเนิด ในเร่ืองรามเกียรต์ิมีการระบุดวงชะตาก าเนิดของตวัละคร
บางตวัเอาไว ้ซ่ึงดวงชะตาเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านท่ีมีความรู้ดา้นโหราศาสตร์สามารถล่วงรู้บุคลิก  
ลกัษณะนิสัย รวมไปถึงความเป็นไปของตวัละครไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัเช่น 

   1) หนุมาน เกิดในวนัองัคาร เดือนสาม ปีขาล ตอนกลางวนัในช่วงฤกษ์
ยามท่ีดี500 

   2) องคต ถือก าเนิดในฤกษย์ามท่ีดี501 
   3) พ ระราม  ประสู ติ ใน ช่วง ท่ี เป็ นมหาศุ ภฤกษ์ ใน เวลากลางคืน  

มีพระจนัทร์ทรงกลดเปล่งรัศมีงดงาม ดวงพระชะตามีลคันาและพระเคราะห์ทั้งหลายประชุมกนัอยู่
ในราศีเมษ คร้ันถึงยามเช้า พระพรตก็ทรงประสูติ เม่ือถึงเวลาสามโมงห้าบาท พระลกัษณม์ก็ทรง
ประสูติ ส่วนพระสัตรุตประสูติเม่ือเวลาส่ีโมงเศษ502 

   4) นางสีดา พิ เภกได้ค  านวณดวงชะตาก าเนิดตามคัมภีร์สุ ริยยาตร 
โดยละเอียด พบว่าก าเนิดในฤกษย์ามท่ีดี มีลคันาอยู่ราศีเมษ มีพระเคราะห์ไดต้ าแหน่งอุจจาวิลาส, 
ราชาโชค, โยคเกณฑ์ และอุดมเกณฑ์ แต่มีลัคนาและพระจันทร์เป็นกาลกิณีกับดวงชะตาของ
ทศกณัฐ์503 

   นอกจากน้ี ยงัมีการอาศยัดวงชะตาก าเนิดในการตั้งช่ืออีกดว้ย ดงัปรากฏ
ในตอนท่ีนางสีดาไดใ้ห้ฤษีวชัมฤคตั้งช่ือให้แก่บุตรทั้งสอง โดยฤษีไดต้รวจสอบดวงชะตาแลว้จึง
เลือกช่ือในวงศก์ษตัริยท่ี์เป็นศรี ไดท้ั้งอายุ และบริวาร ปลอดจากกาลกิณี ให้คนพี่ท่ีเกิดจากอุทรช่ือ
พระมงกุฎ ส่วนคนนอ้งท่ีชุบขึ้นมาช่ือพระลบ504 

  2.1.2 การพยากรณ์ดวงชะตาจรและการจับยาม  บ่อยคร้ังท่ีมีการอาศยัต าแหน่ง
ของพระเคราะห์ในช่วงเวลาหน่ึงหรือดวงชะตาจร และการจบัยามสามตา เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์
ต่าง ๆ ในอนาคต ดงัเช่น 

 
500พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 1, 74. 
501เร่ืองเดียวกนั, 139. 
502เร่ืองเดียวกนั, 268. 
503เร่ืองเดียวกนั, 275-278. 
504พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 4, 357-

358. 
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   1) ในขณะท่ีนางสีดาก าเนิด ชะตาเมืองของกรุงลงกามีพระเสาร์ทับ
ลคันา505 อีกทั้งดวงชะตาก าเนิดของนางยงัเป็นกาลกิณีกบัดวงชะตาของทศกณัฐ์ จึงเป็นเหตุให้ตอ้ง
ถูกขบัไล่ออกไปจากกรุงลงกา 

   2) นางแก้วอุดรได้ให้โหรหลวงพยากรณ์ถึงความเป็นไปของท้าวมหา
ชมพูผูเ้ป็นพระสวามี ซ่ึงโหรหลวงไดจ้บัยามสามตา พร้อมทั้งพิจารณาพระเคราะห์จร พบว่ามีพระ
องัคารทบัลคันาในราศีมีน พระเสาร์เป็นสิบสองแก่พระราหู อีกทั้งลคันาและพระจนัทร์ตอ้งฆาต 
อันเป็นเหตุให้ต้องพลัดพรากจากบ้านเมือง แต่ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต อีกเพียงสามวนัก็จะได้
กลบัมายงับา้นเมือง506 

   3) พิเภกไดแ้นะน าให้ทศกณัฐ์ส่งนางสีดาคืนแก่พระราม จึงไดถู้กเนรเทศ
ออกจากกรุงลงกา จึงไดพ้ิจารณาดวงชะตาของตนก็พบว่า พระพฤหัสจรมาตอ้งพระจนัทร์ก าเนิด 
ส่งผลให้ตอ้งจากถ่ินฐาน ไม่เป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต และจะมีผูอุ้ปถมัภช่์วยเหลืออยูท่างทิศเหนือซ่ึงก็
คือพระราม507 

   4) ไมยราพฝันร้าย และโหรไดท้ านายว่าจะมีหน่ึงในพระญาติไดข้ึ้นเสวย
ราชสมบติั เม่ือไดต้รวจสอบดวงชะตาดูก็พบว่าผูท่ี้จะได้ขึ้นครองราชยก์็คือไวยวิก โดยดวงชะตา
ของไวยวิกนั้นมีพระราหูสถิตอยู่ราศีเมษ พระจนัทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ลคันา พระพฤหัสบดีกุมลคันา  
ทั้งยงัมีพระเคราะห์ท่ีไดต้ าแหน่งราชาโชคและโยคเกณฑ์ อนัเป็นดวงชะตาของผูท่ี้จะไดค้รองราช
สมบติั508 

   5) พระรามทรงมีพระสุบินนิมิต จึงให้พิเภกช่วยท านาย นอกจากพิเภกจะ
ท านายตามพระสุบินว่าจะพระองคจ์ะถูกไมยราพลกัพาพระองคไ์ปยงัเมืองบาดาล นอกจากน้ีพิเภก
ยงัไดต้รวจดวงพระชะตาของพระรามดว้ย ซ่ึงพบวา่ราหูทบัลคันา และพระเสาร์เสริดตอ้งพระจนัทร์  
ทายว่าจะมีภยัในช่วงก่ึงกลางราตรี จะพน้ภยัก็ต่อเม่ือเลยเวลาเจ็ดทุ่มไปแลว้ ดงันั้นจึงไดจ้ดัไพร่พล
คอยคุม้กนัพระรามเอาไวต้ามช่วงเวลาท่ีท านายวา่จะมีภยันั้น509 

 
505พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 1, 276-

277. 
506พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, พิมพค์ร้ังท่ี 

10, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2549), 72-73. 
507เร่ืองเดียวกนั, 187. 
508เร่ืองเดียวกนั, 338-340. 
509เร่ืองเดียวกนั, 341-343. 
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   6) ฝ่ายทศกณัฐ์ไดส่้งญาติมิตรไปท าศึกกบัฝ่ายพระรามหลายคร้ังหลายหน 
พระรามก็ไดใ้ห้พิเภกจบัยามสามตาท านายว่าผูใ้ดยกพลมาท าศึกในคร้ังนั้น ๆ ดว้ย เพื่อจะไดแ้กก้ล
ศึกได้ทันท่วงที ซ่ึงผู ้ท่ีพิ เภกจับยามสามตาได้ว่ายกพลมาท าศึกด้วยนั้ น ได้แก่ อินทรชิต510, 
แสงอาทิตย์ หลานของทศกัณฐ์ ผูเ้ป็นบุตรของพระยาขร 511, ท้าวสัตลุง512,  สัทธาสูรและวิรุญ
จ าบงั513, ทศกณัฐ์514, ทพันาสูร515, ทศคิรีธรและทศคิรีวนั516 และบรรลยักลัป์ ผูเ้ป็นบุตรของทศกณัฐ์
กบันางกาลอคัคี517 แต่มีเพียงคร้ังเดียวท่ีพิเภกจบัยามดูแลว้ไม่ทราบว่าเป็นใครกนัแน่ท่ียกทพัมาท า
ศึกดว้ย518 เพราะหนุมานไดอ้อกอุบายอาสาเป็นผูย้กทพัมาในคร้ังน้ี นอกจากน้ีพิเภกยงัจบัยามท านาย
วา่ตรีเมฆไปซ่อนตวัอยูท่ี่เมืองบาดาลไดอ้ยา่งแม่นย  าอีกดว้ย519 

   7) เม่ือพิ เภกได้รับแต่งตั้ งให้ เป็นท้าวทศคิริวงศ์ครองกรุงลงกาแทน
ทศกณัฐ์ และทา้วมหาบาลเทพาสูรสหายของทศกณัฐ์จะกรีฑาทพัมาบุกกรุงลงกา พิเภกเกิดความ
ปริวิตกเป็นอนัมากจึงได้ตรวจสอบดวงชะตาของตนเอง พบว่ามีกาลกิณีกุมดวงชะตา ลคันาและ
พระจนัทร์ตอ้งฆาต พระเสาร์จรเสริดทบัพระเสาร์ก าเนิดในราศีมีนอยู่ในลูกนวางศข์องลคันา แต่มี
พระพฤหัสบดีเป็นสิบเอ็ดแก่ลัคนา แม้จะมีคราวเคราะห์แก่ก็ไม่ถึงแก่ชีวิตเพราะมีคนคอยช่วย
เหลืออยู่520 
   8) ท้าวจักรวรรดิประสงค์จะให้ไพนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุงลงกาแทน
พิเภก จึงได้ให้โหรหลวงทั้ งส่ีพิจารณาดวงชะตาของไพนาสุริยวงศ์ โหรหลวงได้ตั้ งสมผุส
พระจันทร์แล้วบวกลบคูณหารไปตามต ารา พบว่าดวงชะตามี เสาร์เป็นสิบเอ็ดแก่ลัคนา  
พระพฤหัสบดีเป็นศรีอยู่ในทวารราศี ท านายว่าจะได้ขึ้นเสวยราชสมบัติ หากแต่เดือนหน้าจะมี 

 
510เร่ืองเดียวกนั, 601-602. 
511พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, พิมพค์ร้ังท่ี 

10, เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2549), 93-94. 
512เร่ืองเดียวกนั, 129-130. 
513เร่ืองเดียวกนั, 175. 
514เร่ืองเดียวกนั, 107, 300-301, 350. 
515เร่ืองเดียวกนั, 300-301. 
516เร่ืองเดียวกนั, 321-322. 
517เร่ืองเดียวกนั, 500-501. 
518เร่ืองเดียวกนั, 386. 
519เร่ืองเดียวกนั, 138-139. 
520เร่ืองเดียวกนั, 577. 
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พระราหูโคจรมาทบัลคันาในราศีมีน อีกทั้งพระองัคารถึงพระจนัทร์นั้นตอ้งฆาต พระเคราะห์ใหญ่ก็
โคจรร้ายทั้งส้ิน ท านายวา่แมจ้ะไดข้ึ้นครองรายชยแ์ต่ก็ไม่อาจเสวยราชสมบติัอยูไ่ดน้าน521 

   9) ในคร้ังท่ีพระพรตท าศึกช่วยพิเภกท่ีกรุงลงกา พระองคท์รงให้พิเภกจบั
ยามดูว่าในแต่ละคร้ังผูใ้ดเป็นผูท่ี้ยกทพัมา ซ่ึงพิเภกไดท้ านายว่าผูท่ี้ยกทพัมานั้นไดแ้ก่ บรรลยัจกัร  
ผูเ้ป็นอนุชาของสุริยาภพและเป็นบุตรของทา้วจกัรวรรดิ522 ทั้งยงัล่วงรู้ไดอี้กดว้ยวา่บรรลยัจกัรไดไ้ป
ท าพิ ธี ชุบศรเหราพรตท่ี เขาจักรวาล 523, มารกระบิล 524, ท้าวจักรวรรดิ  สหายของทศกัณฐ์  
ผูเ้ป็นเจา้เมืองมลิวนั525 และทา้วไวยตาล ผูเ้ป็นสหายของทา้วจกัรวรรดิ526 

   10) พระรามทรงให้พิเภกตรวจสอบดวงพระชะตาของพระองค ์ดว้ยทรงมี
ความทุกข์ร้อนพระทัยหลังจากทรงทราบว่านางสีดาแอบวาดรูปทศกัณฐ์ พิเภกจึงได้ค  านวณ  
ภูมิทกัษาโดยน าพระชนมพรรษาหารดว้ย 9 ท านายไปตามภูมิท่ีเศษตก อีกทั้งเห็นว่ามีพระราหูจรมา
ทบัลคันา อินทภาสบาทจนัทร์ก็ตอ้งฆาต พระเคราะห์ทั้งแปดนั้นก็ตกฆาตหนกั ท านายว่าหากอยูใ่น
พระนครจะถึงแก่พระชนมชี์พ จึงจ าตอ้งเสด็จไปประทบัในป่าถึง 12 เดือน พระชะตาจึงจะดีขึ้น527 

  2.1.3 ฤกษ์ยาม ตลอดทั้งเร่ืองไดป้รากฏการอาศยัฤกษ์ยามในการประกอบพิธีท่ี
ส าคญัอยู่หลายตอน โดยการประกอบพิธีหรือการกระท าใด ๆ ท่ีปรารถนาให้เกิดความเป็นมงคล
หรือให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีมกัจะตอ้งอาศยัฤกษย์ามเสมอ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของ
โหราศาสตร์กบัพิธีกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

   1) โหรไดก้ าหนดฤกษย์ามในการประกอบพิธีสถานใหแ้ก่องคตในวยัเยาว ์
ในเวลาตีสิบเอ็ดของอีกสามวนัขา้งหนา้ ซ่ึงจะไดโ้ชคอสุรินทร์ ทั้งยงัปลอดจากดิถีวนัทกัทิน528 และ 
ดิถีวนัยมขนัธ์529 หากปล่อยใหล้่วงเลยไปจากเวลาน้ีไปจนรุ่งอรุณแลว้จะไม่ดี530 

 
521พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 4, 1-2. 
522เร่ืองเดียวกนั, 133, 153-154, 169-170. 
523เร่ืองเดียวกนั, 144. 
524เร่ืองเดียวกนั. 
525เร่ืองเดียวกนั, 183, 205-206, 251-252, 267. 
526เร่ืองเดียวกนั, 222-223. 
527เร่ืองเดียวกนั, 491-494. 
528ดิถีวนัทกัทินถือเป็นวนัชัว่ หากประกอบการมงคลในวนัน้ีจะถูกติเตียน จึงให้ละเวน้การ

ประกอบสรรพมงคลทั้งปวง โดยมีเกณฑ์ดงัน้ี วนัอาทิตยต์รงกบัวนัขึ้นหรือแรม 1 ค ่า, วนัจนัทร์ตรงกับ 
วันขึ้ นหรือแรม 4 ค ่ า, วันอังคารตรงกับวันขึ้ นหรือแรม 6 ค ่ า, วันพุธตรงกับวันขึ้ นหรือแรม 9 ค ่ า,  
วนัพฤหัสบดีตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม 5 ค ่า, วนัศุกร์ตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม 3 ค ่า และวนัเสาร์ตรงกบัวนัขึ้น
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   2) ทา้วอชับาลทรงรับสั่งใหโ้หรหาพระฤกษเ์พื่อจะประกอบพิธีราชาภิเษก
ให้ทา้วทศรถไดป้กครองเมืองแทนพระองค์ ซ่ึงโหรก็ไดค้  านวณตามคมัภีร์สุริยยาตรโดยละเอียด 
พบว่าอีกเก้าวนัจะเป็นฤกษ์ดี อีกทั้งเม่ือพิจารณาจากดวงชะตาซ่ึงมีพระราหูเป็นสิบเอ็ดแก่ลคันา  
จึงเหมาะสมท่ีจะประกอบราชพิธีน้ีในวนัดงักล่าว531 

   3) ท้าวชนกทรงให้โหราจารย์ช่วยหาฤกษ์ในการประกอบพิธีสยุมพร
ใหแ้ก่นางสีดาผูเ้ป็นพระธิดาของพระองค ์ซ่ึงโหราจารยก์็ไดต้ั้งสมผสุพระจนัทร์ แลว้ท าการบวกลบ
คูณหารไปตามหลกัเกณฑ์ก็พบว่าวนัพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค  ่า เดือน 4 ไดฤ้กษ์อมฤตโชค เป็นอุดมฤกษ์
สมควรแก่การประกอบพิธีอนัเป็นมงคล และต่อมาพระองค์ก็ทรงไดใ้ห้โหรหลวงหาฤกษ์อภิเษก
สมรสให้แก่นางสีดากับพระราม ซ่ึงโหรหลวงได้ค  านวณและตรวจสอบจากทุกต าราแล้วพบว่า  
วนัจนัทร์ ขึ้น 3 ค  ่า เวลารุ่งแลว้ 16 ชั้นฉาย532 เป็นฤกษ์ดี ปลอดจากดิถีวนัทกัทินและดิถีวนัยมขนัธ์  
อีกทั้งยงัไดดิ้ถีวนัมหาสิทธิโชค533 เหมาะแก่การประกอบพิธีอภิเษกสมรส534 

 

หรือแรม 7 ค ่า ดู เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย (พระนคร: อุตสาหกรรมการ
พิมพ,์ 2514), 292. 

529ดิถีวนัยมขนัธ์ถือเป็นวนัท่ีไม่ดี หากประกอบการมงคลในวนัน้ีจะมีทุกข์หนักดุจตกอยู่ใน
กองนรก จึงห้ามมิให้ประกอบการมงคล ซ่ึงอาจท าให้เกิดไฟไหม้หรือจะเจ็บตาย โดยมีเกณฑ์ดังน้ี  
วนัอาทิตยต์รงกับวนัขึ้นหรือแรม 12 ค ่า, วนัจนัทร์ตรงกับวนัขึ้นหรือแรม 11 ค ่า, วนัองัคารตรงกับวนั 
ขึ้นหรือแรม 7 ค ่า, วนัพุธตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม 3 ค ่า, วนัพฤหัสบดีตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม 6 ค ่า, วนัศุกร์
ตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม 8 ค ่า และวนัเสาร์ตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม 9 ค ่า ดู เร่ืองเดียวกนั, 293. 

530พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 1, 141. 
531เร่ืองเดียวกนั, 199. 
532ชั้นฉาย เป็นมาตราวดัเวลาสมยัโบราณ โดยการวดัเงาของตวัคนท่ีเกิดจากแสงแดดดว้ย

ระยะความยาวของฝ่าเทา้ของบุคคลนั้น ซ่ึงเงายาว 1 ฝ่าเท่าจะเรียกวา่ 1 ชั้นฉาย หากเป็นตอนเชา้ 1 ชั้นฉาย
จะเทียบเวลาไดเ้ท่ากบั 11.45 น. แต่หากเป็นตอนบ่ายจะเทียบเท่ากบัเวลา 12.15 น. ดู ราชบณัฑิตยสถาน, 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 370. 

533ดิถีวนัมหาสิทธิโชคจะอ านวยผลใหป้ระสบความส าเร็จอนัดียิง่ โดยหากเป็นวนัอาทิตยจ์ะ
ตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม 14 ค ่า, วนัจนัทร์ตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม 12 ค ่า, วนัองัคารตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม  
13 ค ่า, วนัพุธตรงกับวนัขึ้นหรือแรม 4 ค ่า, วนัพฤหัสบดีตรงกับวนัขึ้นหรือแรม 7 ค ่า, วนัศุกร์ตรงกับ 
วนัขึ้นหรือแรม 10 ค ่า และวนัเสาร์ตรงกบัวนัขึ้นหรือแรม 15 ค ่า ดงันั้นวนัดงักล่าวน้ีจึงไม่น่าจะเป็นดิถีวนั
มหาสิทธิโชคหากแต่น่าจะเป็นดิถีวนัอ ามฤคโชค, ชยัโชค หรือราชาโชคมากกวา่ ซ่ึงก็ถือวา่เป็นวนัท่ีเหมาะ
แก่การประกอบการมงคลทั้ งปวงเช่นกัน ดู เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย ,  
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   4) ท้าวทศรถได้ให้โหราจารย์หาฤกษ์ประกอบพิธีราชาภิเษกให้แก่
พระราม ซ่ึงโหราจารยเ์ห็นว่าในดวงชะตาก าเนิดของพระรามนั้นทั้งลคันาและพระเคราะห์สถิตอยู่
ในราศีเมษทั้ งส้ิน แต่ในปัจจุบันลัคนาและพระจันทร์จรมาอยู่ท่ีราศีมีน อีกทั้ งมีราหูเล็งลัคนา  
เม่ือเทียบกับดวงเมืองแล้วก็เห็นว่าดี แต่เหล่าพระเคราะห์ต่างก็โคจรทั้งพักรทั้ งเสริดร้ายยิ่งนัก  
ซ่ึงตามดวงชะตาแลว้ยงัไม่สามารถราชาภิเษกได ้จะตอ้งจากพระนครไปประทบัอยู่ในป่า แต่ทว่า
เทวดากลบัดลใจให้โหราจารยท์ูลทา้วทศรถว่า อีก 15 วนั ในวนัจนัทร์ ขึ้น 3 ค ่า เดือน 4 เวลาย  ่ารุ่ง
แล้ว 5 นาที เป็นฤกษ์ดีในการประกอบพิธีราชาภิเษก 535 และภายหลังก็ปรากฏว่าไม่สามารถ
ประกอบพิธีราชาภิเษกใหแ้ก่พระรามไดต้ามดวงพระชะตา 

   5) การยกทัพท าศึก พระรามได้ทรงให้พิเภกหาฤกษ์ก่อน โดยพิเภกได้
ตรวจสอบทั้งฤกษแ์ละยามอฏัฐกาลเพื่อหาช่วยเวลาท่ีเป็นศุภมงคลในการออกศึก และไดก้ าหนดให้
ยกทพัในวนัท่ีพระเคราะห์ประชุมกนัในราศีเมษ ซ่ึงไดดิ้ถีวนัมหาสิทธิโชค และโยคเกณฑ์536 

   6) หนุมานแสร้งว่าผิดใจกบัพระราม และไดข้อให้ฤษีโคบุตรพาไปถวาย
ตวัรับใชท้ศกณัฐ์ เม่ือทศกณัฐ์ทราบเร่ืองก็ดีใจ หมายจะเล้ียงดูให้เสมออินทรชิตผูเ้ป็นบุตร จึงไดใ้ห้
โหราจารยท์ั้งส่ี หาฤกษ์จดัพิธีสมโภชให้แก่หนุมาน โดยโหราจารยน์ั้นได้น ามหานาทีมาค านวณ
สมผุสพระจนัทร์ ตรวจสอบทั้งฤกษ์กนกนารีและกนกกุญชร แลว้จึงก าหนดฤกษ์สมโภชในวนั
พรุ่งน้ี เวลา 2 โมง 6 บาท มีพระจนัทร์สถิตอยูใ่นราศีมกร ตามฤกษน้ี์จะท าให้เจริญรุ่งเรือง และมีชยั
เหนือศตัรู537 

   7) พระรามทรงรับสั่งให้ชามพูวราชหาฤกษ์ราชาภิเษกแก่พิเภก โดยให้
ปกครองกรุงลงกาสืบต่อจากทศกัณฐ์ ซ่ึงชามพูวราชได้ค  านวณตามคัมภีร์สุริยยาตร โดยน า  
จุลศกัราชมาตั้งคูณหารตามต ารา แลว้ช าระฤกษ์โดยการน าสมผุสพระจนัทร์มาค านวณได้เศษ 5  

 

294-295, 299.; สิงห์โต สุริยาอารักษ์, โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงว่าด้วยเรื่องฤกษ์ และการให้ฤกษ์ กับการ
คำนวณดวงพิชัยสงคราม, 107-108. 

534พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 1, 341-
342. 

535เร่ืองเดียวกนั, 384-385. 
536พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 2, 268, 

270-271. 
537พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 3, 377-

378. 
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ซ่ึงถือเป็นมงคลยิ่ง538 อีกทั้งยงัตอ้งปลอดจากดิถีวนัทกัทินและยมขนัธ์ เม่ือค านวณหาฤกษเ์สร็จส้ิน
แลว้ ชามพูวราชจึงไดทู้ลพระรามว่า วนัพรุ่งน้ีเป็นวนัดี พระเคราะห์ทั้งแปดมาสถิตอยู่ ณ ราศีเมษ  
เห็นควรใหป้ระกอบพิธีราชาภิเษกแก่พิเภกตามฤกษน้ี์539 

   8) พระรามจะเสด็จกลับเมืองอโยธยาเน่ืองจากครบก าหนด 14 ปีแล้ว  
จึงไดใ้ห้พิเภกหาฤกษ์เดินทางให้เพื่อความเป็นมงคลสวสัด์ิ คร้ันเม่ือพิเภกค านวณไปตามต าราแลว้ 
จึงทูลว่า พรุ่งน้ีเวลาย  ่ารุ่ง เป็นฤกษดี์ พระจนัทร์สถิตอยูท่ี่ราศีมีน พระอาทิตยส์ถิตยงัราศีร่วมธาตุกบั
พระพฤหัสบดี หากแต่พระจนัทร์มีพระราหูมาเล็ง เป็นโทษยิ่งนัก ทายว่าระหว่างทางจะมีศตัรูบุก 
จู่โจม540 ซ่ึงศตัรูท่ีมาจู่โจมนั้นก็คือ บรรลยักลัป์ 

   9) พระพรตทรงไดส้ั่งให้โหรหลวงทั้งส่ี หาฤกษร์าชาภิเษกให้พระรามได้
ปกครองเมืองอโยธยา ซ่ึงโหรหลวงได้ตั้งจุลศกัราชแลว้ค านวณไปตามต ารา ตรวจสอบดวงพระ
ชะตา ทั้งยงัน าไปท านายเทียบกบัดวงเมือง เห็นว่าพระเคราะห์ทั้งแปดสถิตเป็นมิตรต่อกนั จากนั้น
โหรจึงทูลว่า วนัจนัทร์ ขึ้น 3 ค  ่า เวลา 16 ชั้นฉาย ภูมิปาโลฤกษ์ เป็นฤกษ์ท่ีควรแก่การราชาภิเษก 
จากนั้นพระพรตก็ได้ให้พิเภกช่วยตรวจสอบพระฤกษ์อีกคร้ัง ซ่ึงพิเภกก็เห็นว่าฤกษ์น้ีเป็นมงคล
เหมาะแก่การประกอบพิธีราชาภิเษก541 

   10) ในคราวท่ีท้าวจกัรวรรดิประสงค์จะให้ไพนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุง
ลงกาแทนพิเภก ก็ไดใ้ห้โหรหลวงทั้งส่ีตรวจสอบราชาภิเษกท่ีเป็นมงคลต่อดวงชะตา โดยโหรหลวง
ไดใ้ห้ฤกษใ์นวนัรุ่งขึ้น ซ่ึงเป็นฤกษใ์หญ่ ให้ผลดีต่อทั้งไพนาสุริยวงศเ์อง และยงัตอ้งตามชะตาเมือง
อีกดว้ย542 

   11) พระรามจะยกพลไปท าศึกกบัทา้วจกัรวรรดิท่ีกรุงลงกาเพื่อช่วยพิเภก 
จึงไดใ้หโ้หรหลวงทั้งส่ีหาฤกษย์กพลจะไดมี้ชยัชนะเหนือหมู่มาร ทั้งโหรและชามพูวราชไดค้  านวณ

 
538ผูวิ้จัยคาดว่าเป็นจักขุมายาฤกษ์ ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการใช้หาฤกษ ์

โหราจารยแ์ต่โบราณมกัใชใ้นการสอบฤกษก่์อนจะพิจารณาหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ โดยการค านวณหาจกัขุมายา
ฤกษน์ั้นจะน าเลขล าดบัของนกัษตัรฤกษท่ี์พระจนัทร์สถิตไปบวกกบัเกณฑ์วนัแลว้จึงน า 7 หาร จากนั้นจึง
น าเศษท่ีไดม้าท านาย โดยเศษ 5 ตามต าราไดใ้ห้ค าท านายไวว้่า สิทธิโชคส าคญั สิทธิการทุกอนั จะตั้งจะ
แต่งการงาน ดู เทพย ์สาริกบุตร, เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จนัทรวินิจฉยั, 354-356. 

539พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 3, 466-
467. 

540เร่ืองเดียวกนั, 489. 
541เร่ืองเดียวกนั, 546-548. 
542พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 4, 1-2. 
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ตรวจสอบดูแลว้พบว่า วนัพรุ่งน้ีเป็นวนัองัคาร 9 ค  ่า ไดฤ้กษพ์ระอินทร์ (มฆัวาน)543 พระเสาร์ยกจาก
ราศีมีน ปลอดจากดิถีวนัทกัทินและยมขนัธ์ ใหย้กพลเวลารุ่งเชา้ 32 ชั้นฉาย จะมีชยัเหนือศตัรู544 

   12) พระรามประสงค์จะจดัพิธีสมโภชให้แต่บุตรทั้ งสอง จึงได้ให้โหร
หลวงช่วยหาฤกษ ์โหรหลวงไดค้  านวณโดยอาศยัคมัภีร์สุริยยาตร ตั้งจุลศกัราชขึ้นค านวณตามสูตร
จนไดน้าทีฤกษ์ แลว้จึงทูลว่า เวลารุ่ง 15 ชั้นฉาย ฤกษ์ท่ีสอง (มหัทธโนฤกษ์) ไดดิ้ถีอ ามฤคโชค545  
ตามฤกษน้ี์เม่ือประกอบพิธีมงคลแลว้จะเจริญรุ่งเรือง546 

  2.1.4 การทำนายฝันและทายนิมิต นอกจากการท านายตามดวงชะตาก าเนิดและ
ดวงชะตาจรแลว้ การท านายฝันและนิมิตก็ยงัปรากฏในรามเกียรต์ิหลายคร้ังดว้ยกนั ดงัปรากฏใน
เน้ือเร่ืองดงัน้ี 

   1) ในสมยัท่ีนางไกยเกษีมีพระชนัษาได ้15 ปี ทา้วไกยเกษผูเ้ป็นพระบิดาก็
ไดท้รงพระสุบินนิมิตอนัอศัจรรยว์า่ พระจนัทร์ทรงกลดอยูบ่นทอ้งฟ้า และดวงดารามากมายก็ไดเ้ขา้
ไปอยู่ในวงทรงกลดนั้น รัศมีของพระจนัทร์นั้นก็ส่องสว่างกว่าพระอาทิตยอุ์ทยัเสียอีก ส่องแสง
สวา่งไปทัว่ทั้งส่ีทวีปโดยไม่มีเมฆหมอกมาปิดบงั เม่ือพระองคท์รงต่ืนจึงไดใ้หโ้หรท านายพระสุบิน 
โดยโหรท านายว่าไม่ใช่เร่ืองร้ายแต่ประการใด เพียงแต่จะมีกษตัริยผ์ูเ้รืองยศ  บรรดาทา้วพญาทัว่ทั้ง
ชมพูทวีปจะอยู่ใตเ้บ้ืองพระบาทของกษตัริยพ์ระองค์นั้น ผูซ่ึ้งยงัให้โลกน้ีมีแต่ความสุข คอยปราบ
หมู่มวลข้าศึกศัตรูทั้ งหลาย จะทรงมีอ านาจยิ่งใหญ่จนทั่วทั้ งฟ้าและแผ่นดินก็ไม่อาจมีผูใ้ดมา

 
543ผูว้ิจยัคาดว่าเป็นดิถีวนัราชาโชค เน่ืองจากตรงกบัเกณฑ์วนัองัคารขึ้นหรือแรม 9 ค ่า ซ่ึงถือ

เป็นวนัดี เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ดู เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 
296-297. 

544พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 4, 26-27. 
545อ ามฤคโชค เป็นวนัท่ีประกอบด้วยดิถีท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี จะอ านวยผลให้ได้รับโชคลาภ  

ซ่ึงดิถีวนัอ ามฤคโชคไดก้ าหนดไวด้งัน้ี วนัอาทิตยข์ึ้นหรือแรม 8 ค ่า, วนัจนัทร์ขึ้นหรือแรม 3 ค ่า, วนัองัคาร
ขึ้นหรือแรม 9 ค ่า, วนัพุธขึ้นหรือแรม 2 ค ่า, วนัพฤหสับดีขึ้นหรือแรม 4 ค ่า, วนัศุกร์ขึ้นหรือแรม 1 ค ่า และ
วนัเสาร์ขึ้นหรือแรม 5 ค ่า ดู สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงว่าด้วยเรื่องฤกษ์ และการให้ฤกษ์ 
กับการคำนวณดวงพิชัยสงคราม, 107, 111. 

546พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 4, 459-
460. 
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ทดัเทียม547 ซ่ึงโหรทั้งหลายไดทู้ลว่ากษตัริยพ์ระองค์น้ีน่าจะเป็นทา้วทศรถ พระองค์จึงประสงคจ์ะ
ยกนางไกยเกษีใหอ้ภิเษกสมรสดว้ย 

   2) ทา้วทศรถไดน้ าราชรถไปไปรับนางสีดามายงักรุงอโยธยาเพื่อจดัพิธี
อภิเษกสมรสกบัพระราม ขณะท่ีเคล่ือนขบวนพระองคไ์ดท้อดพระเนตรเห็นนกกระเตน็548ท่ีท ารังอยู่
ใตพ้ื้นดิน ได้บินมาจิกธงชัยแลว้จึงบินไปทางขวาเขา้ป่าไป ด้วยความปริวิตกพระองค์จึงให้โหร
หลวงท านายนิมิตน้ี โหรก็ไดต้รวจสอบดวงพระชะตาพร้อมทั้งจบัยามสามตา แลว้จึงท านายตาม
นิมิตท่ีเกิดขึ้นในเพลาขวาน้ีว่าจะมีขา้ศึกศตัรู แต่ฝ่ายเราจะมีชยัเหนือศตัรูนั้น549 ซ่ึงต่อมาขบวนรถ
ของพระองคก์็ไดป้ะทะกบัรามสูร และมีชยัในท่ีสุด 

   3) ทศกัณฐ์ได้หลับฝันไปว่า มีพญาแร้งขนสีขาวบินมาจากทางทิศ
ตะวนัออก ส าแดงเดชราวกบัเป็นราชาแห่งนก บินขา้มแม่น ้ าคงคามายงัหนา้พระลาน และไดป้ะทะ
กบัแร้งตวัสีด าท่ีมาจากทิศตะวนัตก ตีกนัอยู่กลางทอ้งฟ้าจนกระทัง่แร้งตวัสีด านั้นพ่ายแพต้กมาบน
พื้นดินบินต่อไปไม่ได ้เกลือกกลิ้งไปจนตาย และไดก้ลายร่างเป็นอสูรซ่ึงมีกะลาน ้ามนัยางวางอยูบ่น
ฝ่ามือ จากนั้นก็มีหญิงสาวนางหน่ึงว่ิงเขา้มาจุดไฟท่ีกะลาน ้ ามนัยางนั้น พอน ้ ามนัแห้งไฟก็ลุกไหม้
กะลานั้นจนไฟไหมมื้อลวกร้อนไปทั่วทั้ งอินทรีย ์เม่ือต่ืนขึ้นมาก็ได้ให้พิเภกท านายฝันว่าดีร้าย
ประการใด พิเภกไดท้ านายว่า กรุงลงกาจะพินาศเพราะศตัรูท่ีมาจากทิศตะวนัออก ส่วนกะลานั้นคือ
นางส ามนักขา ไส้ตะเกียงนั้นก็คือทศกณัฐ์เอง น ้ ามนัก็คือเช้ือพระวงศท์ั้งหลาย เพลิงท่ีลุกลามไปก็
คือนางสีดา หญิงท่ีว่ิงมาจุดไฟก็คือนางส ามนักขา ส่วนแร้งเผือกนั้นคือพระราม แร้งด าคือทศกณัฐ์
เอง ทศกณัฐ์จะไดสู้้รบกบัพระรามผูเ้ป็นพระสวามีของนางสีดา ชนทัว่ทั้งกรุงลงกาจะเดือดร้อนกนั

 
547พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม1, 188-

189. 
548นกกระเต็นเป็นสัตว์ฝ่ายซ้าย ซ่ึงต าราพิชัยสงครามระบุว่านกท่ีเป็นสัตว์ฝ่ายซ้ายได้แก่  

นกเงือก นกยางกรอก นกกระไน ท้ิงทูต นกกด นกยางโทน นกกวา ไก่เถ่ือน นกคุ่ม นกกระทา นกกระเต็น
ทะเล นกตีนเทียนทะเล นกเขาไฟ นกยาง กาน ้ า นกนางนวล นกอีลุ้ม นกไส้ นกต้อยตีวิด นกกระเต็น 
นกพิราบ หากสัตวฝ่์ายซ้ายน้ีมาแสดงให้เห็นในเพลาขวา (ยาม 1, ยาม 7, ยาม 8 และยาม 3) ต าราทายว่าดี
นักให้เร่งยาตราไปจะมีชัยชนะ อีกทั้ งนกยงับินไปทางขวา ซ่ึงต าราก็ทายว่าจะมีชัยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี 
โหรจึงไดท้ านายว่าจะมีชยัเหนือศตัรู ดู คณะกรรมการจดัท าหนงัสือท่ีระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธี
สมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บรรณาธิการ, ตำราพิไชย
สงคราม ฉบับรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 212-214. 

549พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 1, 355-
357. 
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ไปทัว่ ทั้งน้ี คมัภีร์ก็มิไดร้ะบุการสะเดาะเคราะห์เอาไว ้แต่หากจะผ่อนหนักให้เป็นเบา มิให้ตอ้งถึง
แก่ชีวิตก็จะตอ้งยดึมัน่อยูใ่นธรรม ตั้งอยูใ่นทศพิธราชธรรม ไม่ลุ่มหลงในเสน่หา และส่งคืนนางสีดา
กบัไปให้พระรามเสีย ก็จะรอดพน้จากภยัอนัตรายทั้งหลายทั้งปวงได ้และจากการท านายฝันคร้ังน้ี
จึงท าใหท้ศกณัฐ์พิโรธเป็นอยา่งมาก และไดข้บัไล่พิเภกออกไปจากกรุงลงกา550  

   4) ไมยราพไดฝั้นเห็นเทวดาน าดวงมณีท่ีมีรัศมีดัง่ดวงอาทิตยม์าวางไวบ้น
มือของตน แลว้เทวดาองค์นั้นก็เหาะกลบัไปยงัวิมานบนฟากฟ้า เม่ือต่ืนขึ้นมาจึงไดใ้ห้โหราจารย์
ช่วยท านายฝัน โดยโหราจารยไ์ดท้ านายว่าจะไดบุ้ตรบุญธรรมท่ีมีอ านาจยิง่ใหญ่จนเป็นท่ีย  าเกรงไป
ทัว่ทุกทิศ ซ่ึงต่อมาไมยราพก็ไดพ้บกบัมจัฉานุและไดน้ ามาชุบเล้ียงเป็นบุตรบุญธรรม551  

   5) ไมยราพไดฝั้นว่า มีพระจนัทร์อยู่บนฟากฟ้า และมีดาวดวงเล็ก ๆ ดวง
หน่ึงส่องแสงสว่างประดุจแสงอาทิตยอุ์ทยัอยู่เหนือพระจนัทร์ แสงดาวนั้นสว่างจ้าเสียจนบดบัง
พระจนัทร์เสียมิด เม่ือต่ืนขึ้นจึงไดใ้ห้โหราจารยท์ านายฝัน ซ่ึงโหรไดท้ านายว่าไม่สู้ดีนัก จะมีพระ
ญาติผูท่ี้มีบุญญาธิการขึ้นครองเมืองบาดาล และโหรไดท้ าการตรวจสอบดวงชะตาจึงพบว่าบุรุษผู ้
นั้นก็คือไวยวิกนัน่เอง552 

   6) หลังจากไมยราพได้สั่งให้เหล่าทหารไปจับกุมไวยวิกพร้อมทั้ งนาง
พิรากวนผูเ้ป็นมารดา พระรามก็ไดท้รงพระสุบินเห็นพระอาทิตยท์รงกลด ไม่มีเมฆมาบดบงัแสง
แมแ้ต่น้อย แลว้อยู่ ๆ ก็มีพระราหูมาคาบดวงอาทิตยไ์ป จากนั้นพระองค์ก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปหัก
ฉัตรท่ีชั้นพรหมโลก และพระบาททั้งสองนั้นยืนอยู่ท่ีเมืองบาดาล เม่ือต่ืนจากบรรทม พระองค์จึง
ทรงให้พิเภกท านายพระสุบิน ซ่ึงพิเภกไดท้ านายว่า ไมยราพหลานของทศกณัฐ์จะมาจบัพระรามไป
เมืองบาดาล แต่ไม่ได้รับอนัตรายใด ๆ เพราะจะมีทหารผูจ้งรักภกัดีตามไปช่วยเหลือน าพระองค์
กลบัมายงัท่ีประทบั ส่วนท่ีทรงสุบินว่าไดห้ักฉัตรท่ีพรหมโลกนั้นมีความหมายดีนัก ทายว่าจะมีชยั
แก่เหล่ายกัษท่ี์กรุงลงกา ทศกณัฐ์จะพ่ายแพ ้และท่ีทรงสุบินวา่พระบาทของพระองคท์รงเหยียบอยู่ท่ี
เมืองบาดาลนั้นทายวา่พระบารมีของพระองคจ์ะแพร่ขยายไปทัว่ทั้งชั้นฟ้าและบาดาล553 

   7) พระรามทรงพระสุบินว่า มีเมฆวิปริตอยู่ทางทิศใต ้มีลกัษณะเป็นควนั
ไฟปกคลุมมืดคร้ึนไปทั่วทั้ งท้องฟ้า และมีชายฉกรรจ์คนหน่ึงถือตรีศูลกระโดดข้ามเหล่าเสนา 
มาแหวะพระอุระของพระองค ์สาวไส้ออกมากระจดักระจายไปทัว่เขาจกัรวาลขา้มมหานทีสีทนัดร 

 
550พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 2, 180-

182, 189-190. 
551เร่ืองเดียวกนั, 162-163, 266. 
552เร่ืองเดียวกนั, 338-340. 
553เร่ืองเดียวกนั, 341-343. 
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จากนั้นความมืดมิดท่ีปกคลุมทอ้งฟ้าก็อนัตรธานไป ซ่ึงโหรหลวงทั้งส่ีไดค้  านวณดวงพระชะตาแลว้
จึงท านายพระสุบินว่า เมฆท่ีมืดคร้ึมเป็นควนัไฟอยู่บนทอ้งฟ้าท านายว่าจะมีข้าศึกศัตรูยกทพัมา
โจมตียงัขอบขณัฑสีมา ส่วนชายฉกรรจ์ท่ีเอาตรีศูลมากรีดแหวะพระอุระแลว้สาวไส้ออกมากระจาย
ไปทัว่เขาจกัรวาลนั้นถือเป็นศุภนิมิต ท านายว่าศตัรูจะพ่ายแพส้ิ้น พระเกียรติยศจะขจรขจายไปทัว่
ทั้งแผน่ดินโลก554 

   8) ทา้วจกัรวรรดิได้ฝันว่าดวงอาทิตยอุ์ทยัส่องแสงสว่างงดงามตกลงมา
จากทอ้งฟ้า รัศมีท่ีส่องสว่างนั้นก็มลายหายไปส้ิน เกิดความมืดปกคลุมไปทัว่ทั้งฟ้าดิน จากนั้นก็มี
ดวงอาทิตยอี์กดวงหน่ึงอุทยัขึ้นมาบนทอ้งฟ้าส่องแสงสีเหลืองไม่กระจ่างแจง้นกั และมีนายพรานชู
ดอกบวัถวายแก่พระองค ์จึงไดท้รงดมดอกบวันั้นจนกลีบบวัโรยร่วงลงมา โหรหลวงท านายว่าดวง
อาทิตยท่ี์ฉายแสงเจิดจา้ตกลงมาจากทอ้งฟ้าจนมืดมิดไปทัว่ทั้งปฐพีนั้นก็คือพระสหายท่ีเก่งกลา้ของ
ทา้วจกัรวรรดิจะถึงแก่ชีวิต เหล่าราชมนตรีและปวงประชาก็เดือดร้อนกนัไปทัว่ ส่วนดวงอาทิตยอี์ก
ดวงท่ีส่องแสงสีเหลืองอ่อนก็คือผูท่ี้ได้ขึ้ นครองราชย์องค์ต่อมาซ่ึงไม่ค่อยเรืองยศนัก ส าหรับ
นายพรานท่ีน าดอกบัวมาถวายและถูกดอมดมจนกระทั่งกลีบร่วงกระจายท านายว่าจะมีผูน้ า 
ราชกุมารท่ีเป็นเช้ือสายของพระพรหม (ไพนาสุริยวงศ)์ มาขอพึ่งพิงพระองค์555 

   9) พระรามทรงพระสุบินว่า ทางทิศใตมี้เมฆมาบดบงัแสงอาทิตยจ์นมืด
มิด จากนั้นก็มีเทวดาชูดวงนิลท่ีมีรัศมีดัง่ดวงอาทิตยส่์องแสงพร่างพราวเขา้มาอภิวนัทพ์ระองคแ์ลว้
ก็น าดวงนิลนั้นถวายแก่พระองค์ จากนั้นก็สาวไส้ของพระองค์ออกมาจากพระวรกายให้ยืดยาว
ออกมาลอ้มรอบเขาจกัรวาลเร่ือยไปจนถึงเมืองบาดาล ซ่ึงโหรหลวงไดท้ านายว่าพระสุบินน้ีมีทั้ง
เร่ืองร้ายและเร่ืองดี กอ้นเมฆท่ีประหน่ึงควนัไฟบดบงัแสงอาทิตยอ์ยู่ทางทิศใตน้ั้นท านายว่าจะเกิด
ศึกสงครามจนตอ้งเสียเมืองประเทศราช ส่วนเทวดาท่ีน าดวงมณีมาถวายท านายว่าจะมีบุรุษผูก้ลา้
หาญน าบุตรมาถวาย (หนุมานน าอสุรผดัมาถวายงานรับใช้) ส าหรับการสาวไส้ไปขดรอบเขา
จกัรวาลนั้นท านายว่าพระเกียรติยศจะระบือไกลไปทัว่ทั้งชั้นฟ้าและบาดาล เม่ือไดสู้้รบจนศตัรูแพ้
พ่ายแลว้ก็จะไดเ้มืองท่ีเสียไปกลบัคืนมาทั้งยงัสถาพรกว่าแต่ก่อนอีกด้วย ซ่ึงอีกไม่เกิน 3 วนัก็จะ
เป็นไปตามค าท านายน้ี556 

   10) ทา้วจกัรวรรดิไดฝั้นวา่ลูกมา้สินธพลกัษณะดีท่ีพญามารไดเ้ล้ียงเอาไว้
ในเมืองนั้นมีไฟไหมท่ี้ปลายหางว่ิงไปมาจนไฟนั้นลามมาติดท่ีตนเอง ทั้งยงัไดล้ามไปไหมเ้ศวตฉตัร

 
554พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 3, 578-

580. 
555เร่ืองเดียวกนั, 619-620. 
556พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์, เล่ม 4, 16-20. 
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อีกดว้ย และไดมี้เทพบุตรสององคท์รงครุฑบินมาจากทิศอีสาน ทั้งยงัโฉบจิกไปท่ีหัวของตน แลว้ก็
บินผ่านไปยงัทิศตะวนัตก ทั้งญาติมิตรทั้งปวงต่างก็ถูกไฟคลอก แมแ้ต่เหล่าเสนาทหารท่ีใกลชิ้ดก็
ถูกไฟคลอกเช่นเดียวกนั ซ่ึงโหราจารยท์ั้งส่ีไดท้ านายว่า เป็นอปัมงคลยิ่งนัก จะเกิดศึกคร้ังใหญ่ ลูก
มา้สินธพท่ีมีไฟไหมห้างว่ิงเขา้มาในพระราชฐานจนไฟลามไปถึงเศวตฉตัรนั้นท านายวา่จะเกิดวิบติั
ร้ายแรงแก่ทา้วจกัรวรรดิเอง รวมไปถึงญาติมิตร และเหล่าทหารก็จะลม้ตาย เดือดร้อนไปทัว่ทั้งเมือง
เพราะพระกุมารท่ีมาอาศยัใตเ้บ้ืองพระยคุลบาท (ไพนาสุริยวงศ ์หรือทา้วทศพิน) ส่วนสองเทพบุตร
ท่ีทรงครุฑบินมานั้นก็คือศตัรูท่ีมีอ านาจแกลว้กลา้จะยกทพัมารบราถึงพระนคร557 

 ดงัจะเห็นไดว้่า แมร้ามเกียรต์ิจะมีท่ีมาจากรามายณะของอินเดีย แต่เน้ือหาเก่ียวกับ
โหราศาสตร์ท่ีปรากฏในรามเกียรต์ินั้นมีความแตกต่างจากรามายณะโดยส้ินเชิง ไม่ว่าจะเป็นดวง
พระชะตาก าเนิดของพระรามและเหล่าอนุชา หรือพระฤกษ์ยุพราชาภิ เษกของพระราม  
โดยรามเกียรต์ินั้นได้หันไปใช้โหราศาสตร์แบบไทยในการด าเนินเร่ืองแทนการแปลความจาก 
รามายณะโดยตรง แต่ถึงแมเ้น้ือหาเก่ียวกบัโหราศาสตร์จะแตกต่างกนั แต่ก็น าพาให้เน้ือเร่ืองด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ งบทบาทของพิเภกในรามเกียรต์ิยงัไม่มีบทบาทในการรบอย่างใน 
รามายณะ หากแต่เป็นเพียงผูท้  านายดวงชะตา ท านายฝัน ดูฤกษ์ พร้อมทั้งหาทางแก้ไข และบอก
ความลบัของทศกณัฐ์ให้แก่พระราม558 เท่ากบัว่าพิเภกในรามเกียรต์ิแสดงออกเพียงบทบาทของโหร
ท่ีคอยใหค้  าปรึกษาแก่พระราม โดยไม่ไดแ้สดงความสามารถในการร่วมรบอยา่งในรามายณะ 

 2.2 เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน วรรณคดีเร่ืองน้ีสันนิษฐานว่ามีเคา้เร่ืองมาจากเร่ืองจริง
ในสมยัอยธุยา ซ่ึงไดรั้บการจดจ าเล่าสืบต่อกนัมาแต่ไดมี้การดดัแปลงเพิ่มเติมจนมีลกัษณะคลา้ยกบั
นิทาน ทั้งน้ี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลท่ี 2)559 ไดท้รงพระราชนิพนธ์เสภา
เร่ืองน้ีร่วมกบัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) เม่ือคร้ังยงัด ารงพระอิสริยยศเป็น
กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์560, สุนทรภู่561 และกวีแห่งราชส านักคนอ่ืน ๆ อีกมาก ซ่ึงวรรณคดีเร่ืองน้ี
ไดรั้บการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดแห่งกลอนเสภาอีกดว้ย เร่ืองขุนช้างขุนแผนนั้นมี
รายละเอียดท่ีสะท้อนภาพของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมในอดีตได้อย่าง

 
557เร่ืองเดียวกนั, 71-74. 
558สมพร สิงห์โต , ความสัมพันธ์ระหว่างรามายณะของวาลมีกิ และรามเกียรติ์ พระราช

นิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, 257. 
559ตอนพลายแกว้เป็นชู้กับนางพิม, ตอนขุนแผนขึ้นเรือนของขุนช้างและเขา้ห้องนางแก้ว

กิริยา และตอนนางวนัทองหึงกบันางลาวทอง 
560ตอนขนุชา้งขอนางพิม และตอนขนุแผนพานางวนัทองหนี 
561ตอนก าเนิดพลายงาม 
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ชดัเจน562 ดงันั้น จึงไม่แปลกท่ีจะปรากฏเน้ือหาของโหราศาสตร์อยูใ่นวรรณคดีเร่ืองขุนชา้งขุนแผน
ดว้ย ซ่ึงลว้นแต่มีความส าคญัในการด าเนินเร่ืองด้วยกันทั้งส้ิน แสดงให้เห็นว่าผูแ้ต่งต่างมีความรู้
ความช านาญในดา้นโหราศาสตร์ และยงัแสดงว่าวิถีชีวิตของคนไทยในสมยันั้นน าโหราศาสตร์มา
เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินชีวิตดว้ย 

 อน่ึง พลายแก้ว หรือขุนแผนซ่ึงเป็นหน่ึงในตัวละครส าคัญของเร่ือง ก็เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในโหราศาสตร์ โดยได้ศึกษาโหราศาสตร์ศาสตร์หลากหลายแขนงตั้งแต่ 
วยัเยาว ์และเม่ือเติบใหญ่ก็ไดใ้ชป้ระโยชน์จากวิชาโหราศาสตร์น้ีอยู่เสมอ ๆ ดงัความวา่ 
 

๏ ครานั้นจึงโฉมเจา้เณรแกว้ ปัญญาคล่องแคล่วใครจะเหมือน 
หมัน่หมกัภกัดีมิใหเ้ตือน  หดัเทศน์สามเดือนก็ขึ้นใจ 
มหาชาติธรรมวตัรสารพดัเพราะ ถอ้ยค ามัน่เหมาะไม่เปรียบได ้
สุ้งเสียงเป็นเสน่ห์ดงัเรไร  เทศน์ท่ีไหนคนชมนิยมฟัง 
จนขึ้นช่ือฦๅชาวา่เปร่ืองปราด ชาวบา้นร้านตลาดเจียนจะคลัง่ 
เถรเณรอดเพลไปคอยฟัง  เขา้ไปนัง่พูดจอ้ขอเน้ือความ 
เจา้อุตส่าห์ศึกษาวิชาการ  เขียนอ่านท่องไดแ้ลว้ไต่ถาม 
ต ารับใหญ่พิชยัสงคราม  สูรยจ์นัทร์ฤกษย์ามก็รอบรู้563 

 
 ทั้งน้ี เม่ือตวัละครเอกในเร่ืองมีความเช่ียวชาญในโหราศาสตร์หลายแขนงจึงท าให้
วรรณคดีเร่ืองน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกับโหราศาสตร์ปรากฏอยู่หลายตอนด้วยกัน โดยสามารถจ าแนก
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโหราศาสตร์ไดด้งัต่อไปน้ี 

  2.2.1 ดวงชะตากำเนิด ในเร่ืองขุนชา้งขุนแผนมีการกล่าวถึงดวงชะตาก าเนิดของ
ตวัละครบางตวั ซ่ึงมกัระบุเป็นวนัในสัปดาห์ ดิถี หรือยามท่ีก าเนิด นอกจากน้ียงัปรากฏค าท านาย
ดวงชะตาของตวัละครท่ีส าคญับางตวัเอาไวอี้กดว้ย ดงัเช่น 

  1) เม่ือคร้ังจะตั้งช่ือพลายแกว้ บิดาของนางทองประศรีนั้นเป็นหมอดูจึงได้
น าดวงชะตาก าเนิดมาค านวณ ซ่ึงไดร้ะบุว่าขุนแผนนั้นเกิดวนัองัคาร เดือน 5 ปีขาล เวลา 3 ชั้นฉาย 

 
562ห้องสมุดดิจิทลัวชิรญาณ, “เสภาเร่ืองขุนชา้งขุนแผน ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ ,” เขา้ถึง

เม่ือ 24 ตุลาคม 2560,  http://vajirayana.org/ขนุชา้งขนุแผน-ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ/ค าน า. 
563พินิจ หุตะจินดา, บรรณาธิการ, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่) (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 

2559), 142. 
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ซ่ึงเป็นยามปลอด564 อีกทั้งในช่วงเวลาน้ีทางเมืองจีนไดน้ าแกว้อญัมณีมาถวายแก่พระเจา้อยูห่วั จึงได้
ตั้งช่ือว่าพลายแกว้565 และเม่ือคร้ังท่ีเณรแกว้เขา้ไปบอกสมภารคงว่าจะสึก สมภารจึงไดต้รวจดูดวง
ชะตาให้ก็เห็นว่าหากเป็นทหารจะไดดี้ ทั้งยงัท านายว่าเม่ือออกเรือนอยู่กินกนัไม่นานก็จะตอ้งพลดั
พราก จะถูกฝ่ายหญิงทิ้งไปมีสามีใหม่ ถึงอายุ 25 เป็นเบญจเพสจะมีเคราะห์ ต้องโทษถูกจองจ า  
เม่ืออายไุด ้40 ปีจึงจะไดดี้566 และสมภารเกิดก็ไดท้ านายไวว้า่จะทุกขย์ากเพราะผูห้ญิง567 

  2) ดวงชะตาก าเนิดของนางพิมพิลาไลยนั้ นไม่ได้บอกละเอียดนัก  
กล่าวเพียงแต่ว่านางศรีประจนัคลอดนางพิมพิลาไลยในยามปลอด ปีชวด 568 ซ่ึงขดัแยง้กบัค ากล่าว
ของขุนแผนว่านางพิมพิลาไลยมีอายุอ่อนกว่าตน 2 ปี ทั้งน้ี เม่ือขุนแผนเกิดปีขาลและแก่กว่านาง
พิมพิลาไลย 2 ปี ดงันั้นในความเป็นจริงแลว้นางพิมพิลาไลยควรจะตอ้งเกิดปีมะโรง หรือไม่ขนุแผน
ก็ตอ้งเกิดปีจอแทน 

  3) สมภารเกิดได้ท านายดวงชะตาของพลายงามว่ามีวาสนาดี จะร ่ ารวย 
หากแต่ภพปัตนิเสียท าให้ลุ่มหลงผูห้ญิงสวยผิวขาว ทั้งยงัเจา้ชู ้ตอนอายุ 18 จะไดเ้ป็นเจา้คนนายคน  
ไดย้ศเป็นขนุเป็นหม่ืน หากไดเ้มียเป็นเจา้ทางเหนือจะน าพาใหฉิ้บหาย569 

  4) นางสร้อยทองก าเนิดในยามปลอด570 
  5) พลายชุมพลบุตรของนางแก้วกิริยากับขุนแผนได้ถือก าเนิดในวนัท่ี

ขนุแผนและพลายงามจะยกพลไปตีเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงตามฤกษย์กพลท่ีโหรก าหนดไวค้ือวนัขึ้น 7 ค  ่า 
จกัขมุายาไดเ้ศษ 5 ตามต าราระบุวา่เป็นฤกษท่ี์ดีอยา่งยิง่571 

 
 

 
564ยามปลอด คือ ยามท่ีมิไดร้ะบุว่าเป็นยามดีหรือยามร้าย ให้ผลเป็นกลาง สามารถท าการ

มงคลได ้ไม่ส่งผลดีและผลร้ายแต่ประการใด เช่นเดียวกบัวนัปลอด ดู สิงห์โต สุริยาอารักษ์, โหราศาสตร์
ไทยชั้นสูงว่าด้วยเรื่องฤกษ์ และการให้ฤกษ์ กับการคำนวณดวงพิชัยสงคราม, 109. 

565พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 105-107. 
566เร่ืองเดียวกนั, 213. 
567เร่ืองเดียวกนั, 570. 
568เร่ืองเดียวกนั, 107-108, 218-219. 
569เร่ืองเดียวกนั, 570-571. 
570เร่ืองเดียวกนั, 601. 
571เร่ืองเดียวกนั, 655-656. 
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  2.2.2 การทำนายฝันและทายนิมิต ในเร่ืองขุนช้างขุนแผนปรากฏการท านายฝัน
และทายนิมิตอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะท านายและท าการแกฝั้น 572โดยคนใกลต้วั ท าให้
เห็นวา่การท านายฝันนั้นเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัท่ีคนทัว่ไปสามารถท านายได ้ไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งโหร
เป็นการเฉพาะ โดยการท านายฝันและนิมิตท่ีปรากฏในเร่ืองขนุชา้งขนุแผนนั้นมีดงัต่อไปน้ี 

  1) ฝันถึงการก าเนิดของขุนชา้ง นางเทพทองไดฝั้นว่ามีนกตะกรุมหัวลา้น
คาบชา้งพลายท่ีตายจนหัวเน่าขึ้นอืดเหม็นคละคลุง้มาให้ถึงห้องนอน อีกทั้งนางยงัไดน้อนกอดนก
ตะกรุมกบัชา้งเน่านั้นอยา่งสบายใจ ซ่ึงขุนศรีวิชยัผูเ้ป็นสามีไดท้ านายฝันน้ีว่า จะตั้งครรภบ์ุตรชายท่ี
หัวลา้นแต่ก าเนิด แต่ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มัง่มีเงินทอง573 ทั้งน้ี เพราะนางเทพทองไดฝั้นเห็น
ชา้ง กอปรกบัช่วงเวลาก าเนิดไดมี้ผูน้ าชา้งเผือกมาถวายพระเจา้แผน่ดินจึงไดต้ั้งช่ือวา่ ขนุชา้ง574 

  2) ฝันถึงการก าเนิดของพลายแก้ว หรือขุนแผน นางทองประศรีฝันว่า  
พระอินทร์น าแหวนเพชรเม็ดใหญ่มาประทานให้ ซ่ึงขุนไกรผูเ้ป็นสามีไดท้ านายฝันว่าเป็นฝันท่ีเป็น
มงคล จะได้บุตรชายท่ีมีความองอาจกลา้หาญดั่งทหารของพระนารายณ์ จะไดเ้ป็นนายทหารชั้น
ผูใ้หญ่ในภายภาคหนา้ มียศถาบรรดาศกัด์ิเป็นถึงพระยา ไดถ้วายงานรับใชเ้จา้ฟ้าเจา้แผน่ดิน575 

  3) ฝันถึงการก าเนิดของนางพิมพิลาไลย นางศรีประจันได้ฝันในตอน 
เท่ียงคืน576ว่าพระวิษณุกรรมได้น าแหวนมาสวมให้ท่ีน้ิวนาง จึงได้ปลุกให้พนัศรโยธาผูเ้ป็นสามี 

 
572แก้ฝันเป็นการแก้เคล็ดความฝัน โดยมากผูฝั้นมกัเล่าความฝันให้แก่ผูใ้ดผูห้น่ึงฟัง และ 

เม่ือเล่าความฝันเสร็จผูฟั้งก็จะตอ้งให้พรแก่ผูฝั้น เพื่อแกใ้ห้ฝันร้ายกลายเป็นดี หรือฝันดีก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก 
แต่ก็มีบา้งท่ีจะสวดพระคาถาแกนิ้มิตร้าย (พระคาถายนัทุน) ตามจ านวนของก าลงัวนัท่ีฝัน ดู พ. สุวรรณ, 
ตำราพรหมชาติ สำหรับประชาชน (กรุงเทพฯ: บา้นมงคล, 2550), 694-696. 

573พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 101-103. 
574เร่ืองเดียวกนั, 104-105. 
575เร่ืองเดียวกนั, 101-103. 
576ช่วงเวลาท่ีฝันก็สามารถน าไปประกอบการท านายได ้ดงัน้ี 1. ฝันเวลากลางวนั เป็นเพียง

ความฝันท่ีเกิดจากความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น เอาความแน่นอนไม่ได ้2. ฝันช่วงหัวค ่า ระหว่างเวลา 18.00 น. 
ถึง 22.00 น. เป็นช่วงเวลาท่ียงัหลบัไม่สนิทดี หากร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะปรกติ ไม่เจ็บป่วยหรือ  
มีความกงัวลใจ ก็พอเช่ือถือความฝันนั้นได ้แต่ก็ตอ้งรอเป็นเวลานานถึง 6 เดือน กวา่จะปรากฏผลดีร้ายตาม
ความฝันนั้น 3. ฝันช่วงกลางดึก ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 24.00 น. จะปรากฏผลดีร้ายตามความฝันน้ี
ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า 4. ฝันช่วงรุ่งสาง ระหว่างเวลา 01.00 น. ถึง 06.00 น. จะปรากฏผลดีร้ายตาม
ความฝันค่อนขา้งเร็ว โดยประมาณ 3 วนั, 7 วนั หรือ 15 วนั แต่ก็จะไม่เกินหน่ึงเดือน ดู เทพย ์สาริกบุตร, 
บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 542. 
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ต่ืนขึ้นมาช่วยท านายฝัน ซ่ึงขุนไกรได้ท านายฝันคร้ังน้ีว่าจะตั้งครรภ์ได้บุตรสาว มีรูปร่างหน้าตา
งดงามดัง่แหวนของพระวิษณุกรรม577 

  4) ในคืนท่ีมีแมงมุมตีอก นางทองประศรีฝันว่าฟันของตนหักกระเด็น  
เม่ือตกใจต่ืนจึงไดใ้ห้ขุนไกรช่วยท านายฝัน ซ่ึงขุนไกรทราบดีว่าเป็นฝันท่ีไม่ดี รู้ว่าตนเองจะมีภยั  
ถึงแก่ชีวิต แต่ก็ไดโ้กหกนางทองประศรีไปว่าไม่มีอะไรเลวร้าย จะอยูดี่มีสุข578 แต่ทว่า ต่อมาขุนไกร
ก็ได้รับโทษประหารชีวิต เพราะความผิดพลาดในการไล่ต้อนฝูงควายตามพระบัญชาของ  
สมเด็จพระพนัวษา579 

  5) ในยามใกลรุ่้งสาง นางพิมพิลาไลยฝันว่า ไดว้่ายน ้ ากบันางสายทองอยู่
กลางน ้ า แลว้นางสายทองก็เด็ดดอกบวัทองส่งให้ พอรับบวัทองมาช่ืนชมแลว้ก็น าผา้มาห่อไวแ้ลว้
ว่ายกลบัเขา้ฝ่ัง เม่ือนางตกใจต่ืนจึงไดป้ลุกนางสายทองขึ้นมาแลว้เล่าความฝันให้ฟัง โดยนางสาย
ทองไดบ้อกว่า หากฝันเห็นดอกบวัท านายว่าจะไดคู้่ครอง แต่คร้ังน้ีฝันว่าตนเป็นคนมอบดอกบวัให้
จึงทายวา่ตนจะไดพ้ึ่งพานางพิมพิลาไลยในภายหนา้เป็นแน่580 

  6) เณรแกว้ไดฝั้นวา่เหาะเหินเดินอากาศเด็ดดวงดาวมาเชยชม ก่อนวนัท่ีจะ
พบกบันางพิมพิลาไลย จึงท าใหค้ิดวา่จะไดน้างมาเชยชมตามความฝัน581 

  7) นางสายทองไดว้างอุบายเพื่อจะไปส่งข่าวเณรแกว้ว่าขุนช้างจะมาสู่ขอ
นางพิมพิลาไลย จึงได้บอกนางศรีประจันว่านางพิมพิลาไลยฝันว่าไปนอนอยู่ในเรือนคนอ่ืน  
ตกกลางคืนก็เกิดไฟไหมเ้รือนจนวอดพงัไปทั้งหลงั ทั้งยงัถูกไฟลวกไปทั้งตวั ไม่รู้ว่าเป็นฝันดีหรือ
ฝันร้ายประการใด นางศรีประจนัจึงไดเ้ร่งให้นางสายทองไปให้สมภารท่ีวดัช่วยท านายฝัน เม่ือกลบั
เรือนมาก็โกหกไปว่าสมภารท านายว่านางพิมพิลาไลยนั้นมีเคราะห์ภายใน 3 วนั เม่ือพน้ 3 วนัไป
แลว้จึงจะปลอดภยั582 

  8) ขุนเพชรอินทราและขุนรามอินทราได้รับพระบัญชาจากสมเด็จ  
พระพนัวษาให้เขา้ร่วมกองพลไปบุกจบัขุนแผนตามท่ีขุนช้างไปฟ้องร้องว่าขุนแผนน ากองโจรไป
บุกปลน้และลกันางวนัทองไป ในคืนนั้นเองเมียของขุนเพชรอินทราก็ได้ฝันว่าถูกฟันตวัขาดเป็น
สองท่อน แลว้ยงัถูกผา่อกควกัหวัใจขวา้งเขา้ป่าไป เม่ือตกใจต่ืนจึงปลุกขนุเพชรอินทรามาใหช่้วยแก้

 
577พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 101-103. 
578เร่ืองเดียวกนั, 115. 
579เร่ืองเดียวกนั, 123, 125. 
580เร่ืองเดียวกนั, 154-155. 
581เร่ืองเดียวกนั, 164-165. 
582เร่ืองเดียวกนั, 198. 
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ฝัน ฝ่ายขุนเพชรอินทราทราบดีว่าเป็นฝันร้าย แต่คร้ันจะบอกว่าร้ายก็กลวัว่าจะร้อนใจ จึงไดแ้กฝั้น
ว่าไม่ไดมี้อะไรร้ายแรง เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น ส่วนเมียของขุนรามอินทรานั้นฝันว่าฟันหัก 3 
ซ่ี แต่ขุนรามอินทรามิไดท้ านายฝันแต่อย่างใด เพียงแต่ปลอบใจกนัเท่านั้น583 ซ่ึงภายหลงัขุนเพชร
อินทราและขนุรามอินทราก็เสียชีวิตในการเขา้จบักุมขนุแผนคร้ังน้ี 

  9) ในตอนขุนแผนชนะความขุนช้าง เม่ือสมเด็จพระพนัวษาจะพิจารณา
คดีขุนแผน จึงได้เบิกตัวขุนแผนและนางวนัทองออกมา ขุนช้างดีใจท่ีได้พบนางวนัทองอีกคร้ัง  
จึงไดเ้ขา้ไปควา้นางวนัทองมาพูดคุย และกล่าวกบันางว่าตนฝันว่าไดแ้หวนรังแตนน ้ างาม แสดงว่า
จะไดบุ้ตรชาย584 

  10) ในเวลาสามยาม พลายงามไดฝั้นว่าถึงหญิงสาวแรกรุ่นผิวขาว มีปทุม
ถนังดงามดุจดอกบวั ยนืยิม้ให ้พอจะเขา้ไปพูดคุยดว้ยก็เบือนหนา้หนีไป ซ่ึงขนุแผนไดท้ านายว่าฝัน
ดงัน้ีจะไดเ้มียดี ฝ่ายนางศรีมาลาก็ฝันในวนัเดียวกนัวา่ไดล้งเล่นน ้าในสระ พลนัเห็นบวังามดอกหน่ึง
จึงเด็ดมากอดแนบอกดว้ยความดีใจ ซ่ึงอีเมย้คนรับใชไ้ดท้ านายฝันใหว้า่ จะไดส้ามีในอีกไม่ก่ีวนั585 

  11) พระทา้ยน ้ าขณะอยู่ในคุกไดฝั้นเห็นพราหมณ์รูปงามเหาะลงมาหาตน 
และไดเ้ปิดประตูคุกให้ทั้งยงัน าน ้ าสังข์มารดท่ีศีรษะ เคร่ืองพนัธนาการทั้งปวงก็หลุดออกจากกาย 
และยงัไดส้าดน ้าสังขร์ดนกัโทษทุกคนท าใหเ้คร่ืองจองจ าหลุดออกจนหมด จากนั้นพราหมณ์คนน้ีก็
ไดอ้นัตรธานไป พระทา้ยน ้ าไดใ้ห้ตาหลอช่วยท านายฝันให้ ซ่ึงตาหลอท านายว่าอีกไม่ช้าไม่นานก็
จะไดอ้อกจากคุก โดยจะมีคนมาช่วยเหลือ คร้ันพิจารณาฤกษ์ก็เห็นว่าเป็นฤกษ์ดี อีกทั้งยงัเป็นยาม
เสาร์ จะไดอ้อกจากคุกกนัเป็นแน่586 

  12) เม่ือพลายงามได้เป็นพระไวยวรนาถ ได้ลกัพาตวัมารดากลบัมาอยู่ท่ี
เรือนของตน และในคืนท่ีขุนแผนเขา้ไปหานางวนัทอง นางก็ไดฝั้นว่าพลดัหลงเขา้ไปในป่า จากนั้น
ก็โดนเสือ 2 ตวักระโดดตะครุบลากเขา้ไปยงัป่าลึก เม่ือนางตกใจต่ืนก็ยิ่งหวาดหวัน่เพราะใตเ้ตียงก็มี
เสียงหนูร้อง ท่ีขา้งฝาก็มีเสียงแมงมุมตีอก587 ซ่ึงลว้นแต่เป็นลางท่ีไม่ดี เม่ือขุนแผนทราบความก็รู้ว่า

 
583เร่ืองเดียวกนั, 484-485. 
584เร่ืองเดียวกนั, 527-528. 
585เร่ืองเดียวกนั, 658-659. 
586เร่ืองเดียวกนั, 694-695. 
587เสียงหนูร้องนั้นเป็นนิมิตท่ีมีทั้งดีและร้าย ขึ้นอยู่กบัเสียงท่ีหนูร้อง ซ่ึงต ารานิมิตไดร้ะบุว่า

หากหนูร้องขิก ๆ , ขีด ๆ หรือ ตก ๆ ให้ทายว่าไม่ดี จะมีภยั หากร้องสิ ๆ ทายว่าจะตายจากกัน หากร้อง  
คุก ๆ ทายว่าจะตีด่ากัน  หากร้องเลียด ๆ ทายว่าจะต้องคดีความ และหากร้องเขียด ๆ ทายว่าจะมีเร่ือง
เดือดร้อนวุน่วาย เป็นตน้ ส่วนแมงมุมตีอกนั้นเป็นลางร้าย เช่น หากมีแมงมุมตีอกในบา้นเรือนให้ทายวา่จะ
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จะเกิดอนัตรายขึ้น ทั้งยงัพิจารณายามอฏัฐกาลประกอบก็ยิง่รู้วา่ร้ายแรงนกั แต่ก็มิไดท้ านายวา่ร้ายให้
นางวนัทองฟัง เพียงแต่บอกวา่ไม่ตอ้งกงัวลและจะท าพิธีแกเ้สนียดฝันให้588 

  13) พลายงามหรือพระไวยถูกนางสร้อยฟ้าท าเสน่ห์และได้เฆ่ียนตีนาง  
ศรีมาลา ส่วนพลายชุมพลไดเ้ขา้ไปช่วยก็โดนลูกหลงไปดว้ย ดว้ยความนอ้ยใจท่ีถูกพี่ชายต่างมารดา
ตีจึงไดห้นีไปหาบิดามารดาท่ีกาญจนบุรี ซ่ึงในคืนนั้นตอนใกลรุ่้งเชา้นางทองประศรีไดฝั้นวา่ถูกเสือ
กระโดดเขา้ตะปบและกดัเขา้ท่ีกลางหลงั เม่ือสะดุง้ต่ืนก็ไม่เจอหลานชายเสียแลว้589 

  14) วนัท่ีเถรขวาดชะตาขาด ไดเ้กิดนิมิตร้ายมากมาย อนัไดแ้ก่ เห็นจ้ิงจก
ตายลงต่อหนา้ นกแสกบินผ่านหัว งูเห่าเล้ือยมาแผ่แม่เบ้ียขวางทาง เม่ือดูนิมิตเมฆฉายก็เห็นเป็นรูป
คนหวัหาย590 

  2.2.3 ฤกษ์ยาม เร่ืองขุนชา้งขุนแผนไดก้ล่าวถึงเร่ืองฤกษย์ามมากท่ีสุดในบรรดา
หลกัวิชาโหราศาสตร์ทั้งหลาย โดยมีการก าหนดฤกษย์ามในการเร่ิมประกอบกิจต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมาย
ใหกิ้จกรรมนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทั้งน้ี ในเร่ืองขุนชา้งขุนแผนมีการใชฤ้กษใ์นการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ยกทัพเคล่ือนพล ฤกษ์ออกเดินทาง ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์สึก  
ฤกษโ์กนจุก ฤกษต์ั้งช่ือ ฯลฯ ดงัต่อไปน้ี 

  1) สมเด็จพระพนัวษาจะเสด็จไปประพาสป่าท่ีสุพรรณบุรีก็ไดท้รงเคร่ือง
ตน้ตามพิชยัฤกษก์ าลงัวนั โดยไดท้รงสนบัเพลาเชิงงอนซ้อนกาบ พระภูษาเขม้ขาบ ฉลองพระองค์
ก ามะหยีสี่อญัชนั ธ ามรงคเ์พชร พระมาลาพื้นด า และทรงประดบับุษราคมั591 

  2) ตอนค ่าเวลาสองยามปลาย ๆ เณรแกว้แอบออกมาจากวดัเพื่อไปหานาง
พิมพิลาไลย โดยไดดู้ฤกษย์ามก่อนออกมา ทั้งยงัพิจารณานิมิตเมฆฉาย ลมสุริยกะลาจนัทรกะลา592 
และฤกษท่ี์ปลอดห่วง593ประกอบดว้ย594 

 

เกิดวิวาทร้อนรน พลัดพรากระเหระหน ข้าทาสบริวารจะหนี ของจะหายแต่ก็จะได้คืนในภายหลัง  
หากแมงมุมตีอกรอบฝาบา้น ทายว่าจะพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่ จะไดรั้บบาดเจ็บ แต่หากตีอกท่ีขา้งฝาดา้น 
ทิศตะวนัออกแลว้ยา้ยขึ้นมาจนถึงหัวนอน (ทิศใต)้ จะเกิดส่ิงไม่ดีท าให้ขุ่นขอ้งหมองใจ แต่หากตีอกทาง 
ทิศตะวนัตก ทายว่าจะมีคนใส่ร้าย ขา้ทาสบริวารจะหนี เมียก็จะหาย ดู อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ และคณะ, 
ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง, 480-481. 

588พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 857-858. 
589เร่ืองเดียวกนั, 391-392. 
590เร่ืองเดียวกนั, 1037-1038. 
591เร่ืองเดียวกนั, 118-119. 
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  3) ขุนช้างเร่งเร้าให้แม่ไปสู่ขอนางพิมพิลาไลย พร้อมทั้งเสกขี้ ผ้ึงให้แม่สี
เพื่อจะจะไดเ้จรจาส าเร็จสมประสงค ์โดยให้ไปเจรจาในวนัท่ีดี ซ่ึงประกอบไปดว้ยเดือนและดิถีท่ีดี 
ทั้งยงัตอ้งเอกะปาสังชั้นเอก595อีกดว้ย596 

 
592ลมสุริยกะลา (หรือ ลมสูริยก์าลา) คือ ลมหายใจทางรูจมูกขา้งขวา ส่วนลมจนัทรกะลา 

(หรือ ลมจนัทกาลา) คือ ลมหายใจทางรูจมูกดา้นซา้ย ซ่ึงสามารถใชใ้นการท านายเก่ียวกบัการออกเดินทาง
ได ้โดยวนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัเสาร์เป็นวนัของลมสุริยกะลา ส่วนวนัจนัทร์ วนัพุธ วนัพฤหัสบดี และ
วนัศุกร์เป็นวนัของลมจนัทรกะลา หากวนัท่ีจะออกเดินทางเป็นวนัของสุริยกะลาแล้วลมสุริยกะลาเดิน
สะดวกให้ท านายว่าดี ถา้ลมจนัทรกะลาเดินสะดวกให้ท านายว่าไม่ดี แต่ถา้หากลมทั้งสองขา้งเดินสะดวก
เสมอกันให้ท านายว่าเสมอตัว เป็นต้น อีกทั้ งยงักล่าวไวว้่าหากลมข้างใดเดินคล่องให้ก้าวเท้าข้างนั้ น
ออกไปก่อนก็จะเกิดความเป็นมงคลสวสัดี นอกจากน้ีก็ยงัสามารถใชท้ านายในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดอี้กมากมาย ดู 
เทพย ์สาริกบุตร, ตำราพระเวทพิสดาร ภาค 2 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2550), 174-175.; อุระคินทร์ 
วิริยะบูรณะ และคณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง, 446-453. 

593ฤกษ์ห่วง ใช้พิจารณาว่าวนัใดควรหรือไม่ควรในการท าการมงคลทั้งปวง ซ่ึงจะเร่ิมต้น
นับตั้งแต่วนัขึ้น 1 ค ่าไปจนถึงดิถีจรท่ีตอ้งการดูฤกษ์ โดยผงัฤกษ์จะแตกต่างกนัไปตามแต่ว่าวนัขึ้น 1 ค ่า
ของเดือนนั้นเป็นวนัใดในสัปดาห์ ทั้งน้ี หากวนัดงักล่าวตกวนัมหาสิทธิโชค วนัสิทธิโชค วนัอ ามฤคโชค 
ถือเป็นวนัดี เหมาะแก่การท าการมงคล แต่หากเป็นวนักาลทัณฑ์ วนัอโยปัตตา วนัทรทึก วนัทักทิน  
วันอมิตยู วันอัคนิโรธ วันอิถิปัตตา วันยมขันธ์ วันทินสูร วันกาลจิตรี วันบอด ถือเป็นวันท่ีไม่ดี  
เป็นอปัมงคล ห้ามท าการมงคลทั้งปวง ส่วนวนัปลอดนั้นไม่ดีไม่ร้าย จะท าการมงคลก็ได ้ส าหรับห่วงวนั
นั้นถา้ตอ้งห่วงหน่ึงท่านว่าจะไดล้าภท่ีพึงใจ ท าการคา้จะมีก าไร ชนะศตัรู ให้เร่งปลูกหมากพลู จะมีผลดี 
ตอ้งสองห่วงท่านวา่ไม่ดี จะมีความทุกขโ์ศก ห้ามออกเดินทาง และหา้มท าการทั้งปวง ตอ้งสามห่วงท่านว่า
ไม่ดี ห้ามท าการมงคลทั้งปวง ตอ้งส่ีห่วงท่านวา่จะผิดเพราะค าพูด ให้ระมดัระวงัถอ้ยค า ห้ามออกเดินทาง
ขึ้นเหนือลงใต ้ห้ามท าการมงคลทั้งปวง แต่หากปลอดห่วงท่านว่าจะท าการอนัใดก็ดีทุกอย่าง แต่ขา้รับใช้
จะหนีหาย ววัควายหาย ว่ามิไดเ้ลย ถา้ไขว้่าเป็นเพราะโรคตวัเอง มิตอ้งอนัใด ถา้จะไปหาคนท่ีรักว่าไม่พบ 
แมพ้บก็มิเป็นการ ถา้ไปแห่งใด ๆ ปลอดภยัดี และว่าไปหาทา้วพระยาขุนนางปลอดภยัดี ดู เร่ืองเดียวกนั, 
395-401. 

594พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 181-182. 
595ค าว่า เอกะปาสัง หรือ เอกปาส  เป็นภาษาบาลี แปลว่าหน่ึงห่วง จึงคาดว่าน่าจะเป็นการหา

ฤกษต์ามต าราฤกษห่์วง ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัต าราโหราศาสตร์รหัส NPT001-004 ในตอนท่ีวา่ดว้ยฤกษห่์วง 
ไดมี้ขอ้ความระบุไวว้่า “ถา้ตอ้งห่วงนึงเอกะปาสังมหาลาภงั ยาตราจะมีลาภ” ดู ฐานขอ้มูลเอกสารโบราณ
ภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย , “ต าราโหราศาสตร์ NPT001-004,” เข้าถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2561 ,  
http://www.sac.or.th/databases/manuscripts/main.php?m=document&p=item&id=56. 
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ภาพท่ี 21 ฤกษห่์วง ขึ้น 1 ค  ่าเป็นวนัอาทิตย ์
ท่ีมา: หอ้งโหรศรีมหาโพธ์ิ, ตำราพรหมชาติ ฉบับสมบูรณ์, พิมพค์ร้ังท่ี 10 (กรุงเทพฯ: อ านวยสาส์น, 
2545), 555. 

 
  4) เม่ือคร้ังท่ีเณรแกว้ไดเ้ขา้ไปบอกสมภารว่าจะสึก ก็ไดข้อให้สมภารช่วย

ดูฤกษ์สึกให้ด้วย แต่ในเน้ือเร่ืองมิได้บอกว่าเป็นเม่ือใด ดังความว่า “อย่าห้ามเลยตวัข้าส้ินอาลัย  
ช่วยดูฤกษย์ามใหป้ระสิทธี”597 

 
596พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 188-189. 
597เร่ืองเดียวกนั, 213. 
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  5) เม่ือนางทองประศรีมาสู่ขอนางพิมพิลาไลย นางศรีประจนัจึงได้เรียก
สินสอดเป็นเงิน 50 ชัง่ ผา้ไหว 1 ส ารับ ส่วนขนัหมากจะจดัมาเท่าไรก็ได ้และยงัไดร้ะบุฤกษใ์นการ
จดังานแต่งงานในวนัเสาร์ ขึ้น 9 ค ่า598 เดือน 12 อีกดว้ย599 

  6) การเคล่ือนพล เคล่ือนทพั ลว้นแต่มีการก าหนดฤกษท์ั้งส้ิน เช่น พระเจา้
เชียงอินท ์เจา้เมืองเชียงใหม่ จะยกทพัไปเชียงทองท่ีแปรพกัตร์ไปเขา้ฝ่ายกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงก็ไดมี้การ
ก าหนดพิชยัฤกษใ์นการเคล่ือนทพั600 ฝ่ายอยุธยาเองก็มีการก าหนดฤกษย์กทพัเช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะ
เป็นยกทพัไปสู้รบหรือยกทพักลบัเมือง601 

  7) ขนุชา้งลวงว่าพลายแกว้ตายในสงคราม นางวนัทองจะตอ้งถูกส่งเขา้คุก
เป็นม่ายหลวง นางศรีประจนักลวัว่านางวนัทองจะล าบาก จึงหมายจะยกให้ขุนชา้ง โดยไดก้ าหนด
ฤกษแ์ต่งงานในวนัแรม 3 ค  ่า602 

  8) คราวท่ีขุนแผนพาไพร่พลมาบุกเรือนหอขุนช้าง ก็ได้ท าพิธีทางไสย
ศาสตร์ และยงัไดอ้าศยัฤกษบ์นในการเร่ิมเคล่ือนพลอีกดว้ย ดงัความวา่ 

 
๏ หยดุมา้ลงไวท่ี้ชายป่า  หุงขา้วเผาปลากินท่ีนัน่ 
คร้ันค ่าพลบลบแสงสุริยนั  ใหป้ลูกศาลนั้นขึ้นทนัที 
จึงจุดเทียนชยัระเบิดศาล  โอมอ่านพระเวทวิเศษศรี 
ปลุกเคร่ืองเรืองฤทธ์ิประสิทธี ขา้วสารเสกดีมะนาวมนตร์ 
ส าเร็จเสร็จพลนัมิทนัชา้  แต่งตวัผกูมา้อยูส่ับสน 
จบัอาวุธทัว่ทุกตวัคน  พอไดฤ้กษบ์นในทนัที 
ขาวช่วงดงัดวงมณีรัตน์  แกวง่กวดัดาบเดินมาเร็วร่ี 
ขนุแผนเผน่ขึ้นหลงัพาชี  พวกร้ีพลไพร่ก็ตามมา ฯ603 

 

 
598วันเสาร์ขึ้ นหรือแรม 9 ค ่ าน้ี เป็นดิถีวันยมขันธ์ ซ่ึงเป็นวันท่ีไม่ดี ห้ามท าการมงคล 

ไม่เช่นนั้นไฟจะไหม้ หรือจะเจ็บตาย และยงัเป็นดิถีวนัวินาศอีกด้วย ดู เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์
ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 293, 299. 

599พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 237. 
600เร่ืองเดียวกนั, 246. 
601เร่ืองเดียวกนั, 266, 272-273, 274-276, 332, 756. 
602เร่ืองเดียวกนั, 307. 
603เร่ืองเดียวกนั, 352. 
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  9) ในการตีดาบฟ้าฟ้ืน นอกจากจะประกอบพิธีทางไสยศาสตร์แล้ว 
ขุนแผนยงัไดอ้าศยัฤกษ์ยามในการตีดาบฟ้าฟ้ืนอีกด้วย โดยระบุว่าไดท้ าพิธีปลูกศาลเพียงตาและ
จัดหาเคร่ืองบัตรพลีในฤกษ์เสาร์สิบห้า 604 คร้ันพอต้องตามพิชัยฤกษ์ พระอาทิตย์สถิตอยู่ฤกษ์
ราชสีห์605 จึงไดเ้ร่ิมตีเหล็ดรีดรูป แมก้ระทัง่ตอนตีดาบเสร็จฤกษบ์นก็ยงัดี ทั้งยงัเกิดนิมิตฟ้าผ่าเสียง
ดงัอีกดว้ย606 แมก้ระทัง่มา้สีหมอกพาหนะของขนุแผนก็ยงักล่าววา่เกิดในวนัเสาร์ ขึ้น 9 ค  ่า607 
  10) ขุนแผนจะไปบุกเรือนขุนชา้งชิงนางวนัทองก็ยงัตอ้งก าหนดฤกษย์าม
เพื่อช่วยให้ภารกิจลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยระบุว่าใช้ฤกษ์มหาสิทธิโชค และหลีกเล่ียงทิศผีหลวงกบั
ทิศกาละไทย608 ซ่ึงเป็นทิศท่ีไม่ดี609 
  11) เน่ืองจากขุนช้างได้ไปฟ้องร้องขุนแผนต่อสมเด็จพระพันวษาว่า
ขุนแผนน ากองโจรมาขโมยทรัพยสิ์นเงินทองของตนพร้อมทั้งลกันางวนัทองเมียไป สมเด็จพระ
พนัวษาจึงไดรั้บสั่งให้พระหม่ืนศรีและพระหม่ืนไวยน าไพร่พลไปจบัขุนแผนมาสอบสวน โดยได้
ใหโ้หรหาฤกษย์กพลในคร้ังน้ีดว้ย ซ่ึงโหรไดก้ าหนดฤกษใ์หต้อน 4 โมงเชา้610 
  12) เม่ือพลายงามมีอายุได้ 13 ปี นางทองประศรีจึงได้ท าพิธีโกนจุก  
โดยใชฤ้กษใ์นวนัขึ้น 10 ค  ่า611 

 
604ตามต าราฤกษถื์อว่าวนัเสาร์ ขึ้นหรือแรม 15 ค ่าเป็นวนัท่ีเหมาะแก่การท าการมงคล ดงัระบุ

ไวเ้ป็นร้อยกรองว่า “ศุกร์สิบเสาร์สิบห้า มหาวนั” และ “เสาร์สิบห้าสิทธิลว้น เท่ียงแทม้หาวนั” ดู สิงห์โต 
สุริยาอารักษ์, โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงว่าด้วยเรื่องฤกษ์ และการให้ฤกษ์ กับการคำนวณดวงพิชัยสงคราม , 
167-168. 

605ผูว้ิจยัคาดวา่หมายถึงพระอาทิตยท่ี์สถิตราศีสิงห์ ซ่ึงเป็นราศีเกษตรของพระอาทิตย ์
606พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 409-412. 
607เร่ืองเดียวกนั, 413-414. 
608ทิศกาละไทยเป็นทิศท่ีพระกาลสถิตอยู่ ในการประกอบพิธีมงคลห้ามหันหน้าเขา้ไปหา 

เพราะจะท าให้เกิดความวิบติั  ซ่ึงทิศกาละไทยไดก้ าหนดไวด้งัน้ี วนัอาทิตยก์าละไทยอยูทิ่ศอุดร, วนัจนัทร์
อยู่ทิศหรดี, วนัองัคารอยู่ทิศทกัษิณ, วนัพุธอยู่ทิศประจิม, วนัพฤหัสบดีอยู่ทิศบูรพา, วนัศุกร์อยู่ทิศอีสาน 
และวนัเสาร์อยูทิ่ศอาคเนย ์ดู เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 317. 

609พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 419-420. 
610เร่ืองเดียวกนั, 483-486. 
611เร่ืองเดียวกนั, 569-570. 
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  13) เจ้าลา้นช้างได้ถวายนางสร้อยทองแก่พระพนัวษา โดยในวนัท่ีนาง
สร้อยทองจะออกเดินทางไปยงักรุงศรีอยุธยาก็ไดใ้ห้โหรก าหนดฤกษ์ยามในการเร่ิมออกเดินทาง
ดว้ย ดงัขอ้ความวา่ 
 

๏ คร้ันถึงเวลาไดพ้ิชยัฤกษ ์  เมฆเบิกรัศมีรพีผอ่ง 
ขนุโหรสั่งพลนัใหล้ัน่ฆอ้ง  เสียงประโคมกึกกอ้งกลองสัญญา612 

 
  14) ขุนแผนและพลายงามอาสายกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ตามค าท้าทาย
ของพระเจา้เชียงใหม่ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไดชิ้งนางสร้อยทองไปแลว้ โดยสมเด็จพระพนัวษาไดใ้ห้โหร
ค านวณหาฤกษ์ยกทพัในคร้ังน้ีด้วย ซ่ึงโหรได้ก าหนดฤกษ์ในวนัขึ้น 7 ค  ่า เวลา 4 โมงเช้า 9 นาที  
ซ่ึงค านวณไดเ้ศษ 5 (คาดว่าเป็นจกัขุมายาฤกษ)์ ทั้งยงัปลอดจากทิศผีหลวงและห่วงวนั (ฤกษ์ห่วง) 
หากยกพลตามฤกษน้ี์ยอ่มมีชยั613 
  15) คราวท่ีขุนแผนกับพลายงามจะยกทัพไปตีเชียงใหม่ คร้ันได้แวะมา
เยี่ยมพระพิจิตสักระยะหน่ึงแลว้ ขุนแผนจึงได้เอ่ยปากชวนพลายงามยกทพัไปเชียงใหม่เพราะว่า
พรุ่งน้ีเป็นฤกษ์เสาร์เกา้ชั้น อีกทั้งยงัปลอดจากดิถีวนัทกัทินและยมขนั อีกทั้งเป็นวนัมหาสิทธิโชค 
จะท าพิธีปลุกเคร่ืองก็ขลงันกั แต่พลายงามไดต้อบบ่ายเบ่ียงเพราะยงัอาลยันางศรีมาลา614 
  16) ขนุแผนกบัพลายงามเม่ือคร้ังไปช่วยพระทา้ยน ้ าและพวกคนไทยท่ีถูก
พระเจา้เชียงใหม่ขงัคุกไว ้ก็ไดอ้าศยัฤกษย์ามก่อนออกปฏิบติัการ โดยใหป้ลอดจากห่วงกาลทณัฑ์615 

 
612เร่ืองเดียวกนั, 611-612. 
613เร่ืองเดียวกนั, 647. 
614เร่ืองเดียวกนั, 665-666. 
615กาลทณัฑ ์หมายถึงวนัท่ีถูกลงโทษ ในตอนน้ีปรากฏค าว่าปลอดห่วงดว้ย ซ่ึงน่าจะพิจารณา

จากฤกษ์ห่วง แต่กาลทัณฑ์ก็อาจพิจารณาจากดิถีวนัได้อีกด้วย โดยดิถีวนักาลทัณฑ์ได้แก่ วนัอาทิตย ์
ขึ้นหรือแรม 12 ค ่า, วนัจนัทร์ขึ้นหรือแรม 11 ค ่า, วนัองัคารขึ้นหรือแรม 10 ค ่า, วนัพุธขึ้นหรือแรม 9 ค ่า,  
วนัพฤหัสบดีขึ้ นหรือแรม 8 ค ่า, วนัศุกร์ขึ้ นหรือแรม 7 ค ่า และวนัเสาร์ขึ้ นหรือแรม 9 ค ่า ดู สิงห์โต  
สุริยาอารักษ์, โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงว่าด้วยเรื่องฤกษ์ และการให้ฤกษ์ กับการคำนวณดวงพิชัยสงคราม , 
109. 
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อีกทั้งยงัเดินไปตามทิศท่ีเป็นมงคล ดูนิมิตเมฆฉายเห็นว่าเป็นรูปคน และยงัไดพ้ิจารณาลมจนัทร-
กะลา616เห็นวา่ออกคล่องท่ีขา้งซา้ยจึงไดก้า้วเทา้ซา้ยออกก่อนตามต ารา617 
  17) ขุนแผนกบัพลายงามจะบุกไปจบัพระเจา้เชียงใหม่ ก็ไดมี้การก าหนด
ฤกษ์ในตอน 3 ยาม ทั้งยงับ่ายหน้าไปทางยามอาทิตย์618 ดูนิมิตเมฆฉาย ดูดวงดาว และพิจารณาว่า
ขณะนั้นเป็นลมสุริยกะลาใหก้า้วเทา้วขวาออกก่อนอีกดว้ย619 
  18) ขุนแผนไดป้รึกษากบัพระพิจิตรเร่ืองฤกษ์แต่งงานระหว่างพลายงาม
กบันางศรีมาลา โดยขุนแผนไดก้ าหนดฤกษใ์นวนัองัคาร แรม 4 ค  ่า เดือน 4 ซ่ึงดีต่อดวงชะตาของทั้ง
สองคน620 
  19) ขุนแผนได้รับพระบรมราชโองการให้ไปครองเมืองกาญจนบุรี ก็ได้
หาฤกษ์ยามในการเดินทางไปรับต าแหน่ง โดยขุนแผนได้ออกเดินทางในรุ่งเช้าวนัอาทิตย ์ซ่ึงได้
ฤกษม์หาสิทธิโชค621 

  20) เม่ือนางสร้อยฟ้าคลอดพลายยงพงศ์นพรัฐแลว้ ก็ได้ให้โหรค านวณ
ดวงชะตาหาฤกษต์ั้งช่ือใหด้ว้ย622 

 
616ก่อนยกพลขุนแผนไดพ้ิจารณาลมจนัทรกะลาและไดก้า้วเทา้ซ้ายออกก่อน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับต าราพิชัยสงครามท่ีได้กล่าวไวเ้ป็นร้อยกรองว่า “ถ้าออกเบ้ืองซ้ายเปรมปราณ ยูรยาตรอย่านาน  
นามเรียกจนัทรกะลา ผิลมอออกโดยเบ้ืองขวา คือสูริยกะลา ท่านห้ามอย่าให้ยกพล ออกซ้ายพูนสวสัดิ
มงคล อาวุธของตน จงกุมขา้งซ้ายมีชยั ออกขวาอย่ายาตราไป ถืออาวุธไว ้ในหัตถ์ขา้งขวาแบบชู” และ
ขนุแผนไดเ้ลือกพิจารณาลมจนัทรกะลาเน่ืองจากต าราพิชยัสงครามไดก้ล่าวไวว้า่ลมฝ่ายซา้ยหรือลมจนัทร-
กะลาจะท าให้ชนะสงครามได้ ดังความว่า “ดูปราณซ้ายขวานาที ลมฝ่ายซ้ายดี จะชัยช านะสงคราม” ดู 
คณะกรรมการจดัท าหนงัสือท่ีระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายเุท่าพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, ตำราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลที่ 1, 63, 65. 

617พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 701-702. 
618เป็นการพิจารณาตามดวงยามอฏัฐกาล ดู คณะกรรมการจดัท าหนงัสือท่ีระลึกและจดหมาย

เหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , ตำราพิไชย
สงคราม ฉบับรัชกาลที่ 1, 260-265. 

619พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 736-739. 
620เร่ืองเดียวกนั, 764. 
621เร่ืองเดียวกนั, 894-896. 
622เร่ืองเดียวกนั, 1031-1032. 
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  21) เถรขวาดวางแผนจะแปลงกายเป็นจระเข้ลงไปอาละวาดท่ีกรุงศรี
อยุธยาเพื่อไปแกแ้คน้พลายชุมพลให้นางสร้อยฟ้า โดยจะด าเนินการในวนัท่ีไดฤ้กษ ์9 (สมโณฤกษ)์ 
และเป็นวนัเสาร์หา้623ดว้ย624 

  2.2.4 การพยากรณ์ดวงชะตาจรและการจับยาม เม่ือตวัละครประสบปัญหาใน
ชีวิต มกัใหผู้รู้้ หรือพระภิกษุสงฆช่์วยตรวจสอบดวงชะตาเพื่อจะไดท้ราบวิธีการแกปั้ญหานั้น ๆ อยู่
บ่อยคร้ัง โดยในเร่ืองขนุชา้งขุนแผนมกัใชวิ้ธีการจบัยามมากท่ีสุด รองลงมาก็เป็นการดูดวงชะตาจร 
และยงัพบการใชท้กัษาในการท านายเหตุการณ์อยูบ่า้ง ซ่ึงปรากฏอยูใ่นเน้ือเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  1) พลายแก้วกับนางพิมพิลาไลยหยอกเยา้กัน ทั้ งยงัได้กล่าวถึงการดู
สมพงศน์าคอีกดว้ย ซ่ึงใชส้ าหรับการดูว่าหญิงชายจะร่วมอยู่กินกนัดีร้ายประการใด โดยพลายแกว้
ไดถ้ามนางพิมพิลาไลยว่าเกิดปีอะไร ตนจะไดบ้อกปีเกิดให้ตกนาคตวัเดียวกนั625 ซ่ึงก็ไดรั้บค าตอบ

 
623เสาร์ห้า คือ วนัเสาร์ขึ้นหรือแรม 5 ค ่า ตามต าราถือเป็นวนัดีเหมาะแก่การท าการมงคล  

ดงัระบุไวเ้ป็นร้อยกรองวา่ “เสาร์หา้สถาพรพน้ โชคใชไ้ดเ้สมอ” และ “เสาร์หา้อมฤตไซร้ โชคลว้นศุภผล”  
นอกจากน้ีเสาร์ห้ายงัไดดิ้ถีวนัอ ามฤคโชค และราชาโชคอีกดว้ย ซ่ึงต่างก็เหมาะแก่การท าการมงคลทั้งส้ิน 
ดู สิงห์โต สุริยาอารักษ์, โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงว่าด้วยเรื่องฤกษ์ และการให้ฤกษ์ กับการคำนวณดวงพิชัย
สงคราม, 167-171. 

624พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 1036. 
625ตามต าราสมพงศน์าคหากนบัปีเกิดตามปีนกัษตัรแลว้ไปตกท่ีนาคตวัเดียวกนัจะมีค าท านาย

ท่ีดี โดยหากตกท่ีศีรษะนาคตวัเดียวกนัทายวา่ดีนกั จะอยู่กินร่วมกนัจนแก่เฒ่า หากตกท่ีหางนาคตวัเดียวกนั
ทายว่าดีนกั จะอยู่ร่วมกนัมีความสุข หากตกกลางตวันาคตวัเดียวกนัทายวา่จะมีทรัพยสิ์นเงินทอง หากตกท่ี
ศีรษะและหางนาคตวัเดียวกนัทายวา่มีสุขทุกขพ์อประมาณ แต่หากตกท่ีศีรษะนาค และท่ีกลางตวันาค และ
ท่ีหางนาค และร่วมศูนยเ์ดียวกนัทายว่าไม่ดี จะตอ้งทุกขย์าก ทั้งน้ี ในการล าดบัปีนักษตัรก าเนิดในตอนน้ี
คลาดเคล่ือนไปทั้งส้ิน โดยในตอนต้นระบุไวช้ัดเจนว่าขุนแผนเกิดปีขาลแต่ในตอนน้ีกลบับอกว่านาง
พิมพิลาไลยท่ีมีอายุอ่อนกว่า 2 ปีกลบัเกิดปีชวด (ในกรณีน้ีตกศีรษะและหางนาคตวัเดียวกนัทายว่าสุขทุกข์
พอประมาณ แต่ต าราสมพงศ์ปีเกิดกล่าวว่าปีชวดกับปีขาลอยู่กินด้วยกันดีนัก) ทั้ งน้ีผู ้วิจัยสังเกตว่า 
ปีนักษตัรเกิดในตอนน้ีคลาดเคล่ือนโดยผูป้ระพนัธ์ได้ยึดปีเกิดของนางพิมพิลาไลยเป็นหลกั คือ ปีชวด 
พลายแกว้แก่กว่านาง 2 ปี ควรจะตอ้งนบัปีนกัษตัรยอ้นกลบัไปเป็นปีจอ แต่ผูป้ระพนัธ์กลบันบัต่อเน่ืองไป
ขา้งหน้าจึงกลายเป็นปีขาล ส่วนปีเกิดของนางสายทองแก่กวา่ 6 ปี เป็นก่ึงรอบนกัษตัรพอดีจะนบัยอ้นกลบั
ไปหรือนบัเดินหน้าก็ตกปีมะเมียเช่นกนั ดงันั้น หากจะช าระใหม่เสียโดยยึดปีนกัษตัรเกิดของพลายแกว้ท่ี
กล่าวไวแ้ต่ตน้ว่าเป็นปีขาล นางพิมพิลาไลยอ่อนกว่า 2 ปี ตอ้งเกิดปีมะโรง (ในกรณีน้ีตกศีรษะและกลาง
ตวันาคตวัเดียวกนัทายว่ามกัจะตอ้งทุกขย์าก มิดีแล) และนางสายทองแก่กวา่นางพิมพิลาไลย 6 ปีก็ตอ้งเกิด
ปีจอ เช่นเดียวกนักบัเหตุการณ์ในตอนน้ีซ่ึงเกิดขึ้นหลงัจากเทศน์มหาชาติ (ปีระกา) 1 ปีก็น่าจะเป็นปีจอ  
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ว่านางพิมพิลาไลยเกิดปีชวด ส่วนนางสายทองท่ีแก่กว่านาง 6 ปี เกิดปีมะเมีย ดังความปรากฏ
ในตอนน้ีวา่ 
 

ฉนัฤๅปีชวดนะหม่อมพี่  สิบหกปีปีน้ีพึ่งปริปร่ิม 
อ่อนกวา่พี่สองปีเจียวนะพิม เจา้เน้ือน่ิมพี่สายทองแกปีไร 
พี่สายทองปีมะเมียคะหม่อมพี่ ไดย้ีสิ่บสองปีฉันจ าได ้
จะถามปีพี่สายทองไปท าไม ฤๅรักใคร่สมสู่เป็นชูเ้มีย626 

 
  2) แสนค าแมนกบันางเงินยวงชาวเมืองเชียงใหม่ จะยกนางลาวทองให้กบั
พลายแกว้ แต่แรกนางลาวทองนั้นไม่ยินยอม พ่อกบัแม่จึงตอ้งคอยปลอบขวญั และไดบ้อกวา่ตรวจดู
ดวงชะตาแลว้ภายในปีน้ีนางจะมีคู่ครอง ชะตาตกท่ีนางสีดาไดก้ลบัคืนมาอยู่กบัพระราม อีกทั้งจะ
ไดดิ้บไดดี้เป็นเจา้คนนายคน แมใ้นช่วงแรกจะอดัอดัใจบา้ง แต่ต่อไปก็จะมีแต่ความสุขกายสุขใจ627 
  3) นางศรีประจนัเห็นว่าบุตรสาวไม่สบายหนกั รักษามาหลายหมอก็ยงัไม่
หาย ดว้ยความร้อนใจจึงไดไ้ปให้ขรัวตาจูช่วยดูดวงชะตา ขรัวตาจบัยามดูก็รู้ว่านางพิมพิลาไลยมี
เคราะห์ร้าย ชะตาตกท่ีนางสีดาโดนทศกณัฐ์ลกัพาตวัไป ถา้ไม่พลดัพรากจากสามีตวัเองก็จะตอ้งตาย 
ใหแ้กด้ว้ยการเปลี่ยนช่ือเป็นนางวนัทอง จะท าใหมี้ทรัพย ์โรคภยัไขเ้จ็บก็จะหาย628 
  4) นางวนัทองกับนางสายทองไปให้ขรัวตาจูตรวจสอบดวงชะตาพลาย
แก้วว่าตายจริงอย่างท่ีขุนช้างบอกหรือไม่ ซ่ึงขรัวตาได้จบัยามสามตา พิจารณาดูทั้งยามอาทิตย ์ 
ยามจนัทร์ ก็ท านายดว้ยความมัน่ใจว่าพลายแกว้ยงัไม่ตาย หากแต่มีชยัในการรบ จะไดท้ั้งบา้นเมือง 

 

แต่หากนับยอ้นกลบัไปเท่าอายุของตวัละครก็ไม่ตรงตามปีนกัษตัรเกิดท่ีระบุ แต่ทว่าเม่ือลองตั้งเป็นปีวอก
แทน (ถอยกลบัไป 1 ปี) และนบัไปขา้งหน้าตามอายุของตวัละครก็จะตรงตามปีเกิดท่ีระบุในเน้ือเร่ืองพอดี 
ผูว้ิจยัจึงสันนิษฐานไดว้า่ผูป้ระพนัธ์ใชว้ิธีการนบัปีนกัษตัรเกิดของตวัละครดว้ยวิธีท่ียอ้นแยง้ไปจากปรกติ 
กล่าวคือปีท่ีควรจะนบัไปขา้งหนา้กลบันบัถอยหลงั และปีท่ีควรนบัถอยหลงักลบันบัไปขา้งหนา้แทน ดงัน้ี
จึงเป็นเหตุแห่งความคลาดเคล่ือนในปีเกิดของตวัละครดังกล่าว ทั้ งน้ีผูป้ระพนัธ์เป็นผูท่ี้มีความรู้ด้าน
โหราศาสตร์เป็นอย่างดีดงัท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นในเน้ือเร่ืองอยูห่ลายตอน จึงไม่น่าจะนบัปีนกัษตัรผิดพลาดได้
ถึงเพียงน้ี แต่ผูวิ้จยัคาดว่าน่าจะเป็นเจตนาของผูป้ระพนัธ์มากกว่า ดู เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข 
และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 580, 590. 

626พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 218-219. 
627เร่ืองเดียวกนั, 284-285. 
628เร่ืองเดียวกนั, 300-302, 337-338. 



  410 

ทรัพยสิ์นเงินทอง และบ่าวไพร่ ทั้งสองจึงกลบัมาเล่าใหม้ารดาฟัง หากแต่คราวน้ีนางศรีประจนักลบั
ไม่เช่ือค าท านายของขรัวตาจู นางวนัทองจึงจ าตอ้งแต่งงานกบัขนุชา้งในท่ีสุด629 
  5) นางวันทองได้พบกับนางลาวทองเป็นคร้ังแรก จึงได้มีปากเสียง
กระทบกระทัง่กนั ซ่ึงนางลาวทองก็ยงัไดก้ล่าวถึงโหราศาสตร์ตามวิชาทกัษาดว้ย โดยนางไดก้ล่าว
ว่า ดว้ยเพราะนางวนัทองมีเคราะห์ร้าย พระศุกร์เขา้ พระเสาร์คา พระองัคารแทรก แมจ้ะสะเดาะห์
เคราะห์ไดท้นั แต่ก็ตอ้งเปล่ียนช่ือเสียงเรียงนาม630 ท าให้เห็นว่าโหราศาสตร์นั้นเป็นเร่ืองสามญัท่ีคน
ไทยส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี ดังจะเห็นจากการใช้ส านวนพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก  
ในสถานการณ์ท่ีมีความทุกขย์ากล าบากถาโถมเขา้มาในชีวิต 
  6) ขุนแผนตอ้งไปฝึกหัดราชการในวงักบัพระหม่ืนศรี ทราบข่าวว่านาง
ลาวทองไม่สบายหนัก จึงไดจ้บัยามท านาย เห็นว่าวนัเสาร์ตอนเชา้เป็นยามจนัทร์ จะเจ็บหนักเจียน
ตาย แต่เม่ือเป็นยามจนัทร์ก็ท านายว่าจะหายดีในท่ีสุด นอกจากน้ีผูท่ี้มาส่งข่าวก็นั่งอยู่ในทิศท่ีไม่
ร้ายแรง โดยไม่ใช่ทั้ งทิศหลาวเหล็ก631 และทิศราหูจร632 อีกทั้ งชะตายงัตกท่ีต าแหน่งต้นศร633  
ตามต าราท่านทายวา่ท่ีเจ็บป่วยนั้นก็จะหาย ไม่ถึงแก่ชีวิตเป็นแน่634 

 
629เร่ืองเดียวกนั, 310-311, 317-318. 
630เร่ืองเดียวกนั, 341-342. 
631ทิศหลาวเหล็กจะตั้งอยู่ตรงขา้มกบัทิศผีหลวง ซ่ึงทั้งสองเป็นทิศท่ีควรหลีกเล่ียงไม่ให้หัน

หน้าเขา้สู่ทิศเหล่าน้ีในการประกอบพิธีมงคล ออกเดินทาง หรือแมแ้ต่การยกพลเคล่ือนทพั ซ่ึงแต่ละวนัจะ
มีผีหลวงแต่ละตนประจ าทิศต่าง ๆ โดยระบุไวด้งัน้ี วนัอาทิตยผ์ีหลวงอยู่ทิศพายพั, วนัจนัทร์อยูทิ่ศบูรพา, 
วนัองัคารอยูทิ่ศอีสาน, วนัพุธอยูทิ่ศอุดร, วนัพฤหัสบดีอยู่ทิศทกัษิณ, วนัศุกร์อยู่ทิศปัจฉิม และวนัเสาร์อยู่
ทิศอาคเนย ์ดงันั้น ทิศเหลก็หลาวซ่ึงอยูต่รงกนัขา้มจึงก าหนดไดด้งัน้ี วนัอาทิตยอ์ยูทิ่ศอาคเนย,์ วนัจนัทร์อยู ่
ทิศประจิม, วนัองัคารอยู่ทิศหรดี, วนัพุธอยู่ทิศทกัษิณ, วนัพฤหัสบดีอยู่ทิศอุดร, วนัศุกร์อยู่ทิศบูรพา และ 
วนัเสาร์อยูทิ่ศพายพั แต่บางต าราก็เรียกทิศท่ีอยู่ตรงขา้มกบัทิศผีหลวงว่าทิศเทวดาหรือทิศเทพเจา้ แลว้ระบุ
ทิศหลาวเหลก็ดงัน้ี วนัอาทิตยอ์ยู่ทิศประจิม, วนัจนัทร์อยูทิ่ศบูรพา, วนัองัคารอยูทิ่ศอุดร, วนัพุธอยู่ทิศอุดร, 
วนัพฤหสับดีอยูทิ่ศทกัษิณ, วนัศุกร์อยูทิ่ศประจิม และวนัเสาร์อยูทิ่ศบูรพา ดู เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์
ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 310-311.; ห้องโหรศรีมหาโพธ์ิ, ตำราพรหมชาติ ฉบับสมบูรณ์, พิมพค์ร้ังท่ี 10 
(กรุงเทพฯ: อ านวยสาส์น, 2545), 199. 

632ทิศราหูจรพิจารณาไดท้ั้งจรเดือนและจรภายในวนั ส าหรับจรเดือนนั้นหากเป็นเดือน 4, 5, 
6 ราหูจรอยู่ทิศอาคเนย ์หากเป็นเดือน 7, 8, 9 ราหูจรอยู่ทิศอีสาน หากเป็นเดือน 10, 11, 12 ราหูจรอยู ่
ทิศพายพั และหากเป็นเดือน 1, 2, 3 ราหูจรอยู่ทิศหรดี ส่วนราหูจรภายในวนันั้นราหูจะประจ าอยู่ทิศละ 
3 ชั่วโมง ซ่ึงได้ก าหนดไว้ดังน้ี เวลา 06.00-09.00 น. อยู่ทิศบูรพา, เวลา 09.00-12.00 น. อยู่ทิศหรดี,  
เวลา 12.00-15.00 น. อยู่ทิศอุดร, เวลา 15.00-18.00 น. อยู่ทิศอาคเนย,์ เวลา 18.00-21.00 น. อยู่ทิศประจิม, 
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ภาพท่ี 22 ยามธนู 
ท่ีมา: อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ และคณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง, 432. 
 
 

 

เวลา 21.00-24.00 น. อยู่ทิศอิสาน, เวลา 24.00-03.00 น. อยู่ทิศทักษิณ และเวลา 03.00-06.00 น. อยู่ทิศ
พายพั ส่วนต าราพิชัยสงครามระบุทิศราหูจรไว้ดังน้ี กลางวันยามหน่ึงราหูอยู่หรดี 2 ยามอยู่อุดร  
3 ยามอยู่อาคเนย ์4 ยามอยู่ปัจจิม กลางคืนค ่ายามหน่ึงอยู่อีสาน 2 ยามอยู่ทกัษิณ 3 ยามอยู่พายพั 4 ยามอยู่
บูรพา ดู คณะกรรมการจัดท าหนังสือท่ีระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่า
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , ตำราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลที่  1 , 258.;  
เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 312-314.; สิงหโ์ต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย
ชั้นสูงว่าด้วยเรื่องฤกษ์ และการให้ฤกษ์ กับการคำนวณดวงพิชัยสงคราม, 163-164. 

633ผูว้ิจยัคาดว่าเป็นยามธนู ซ่ึงเป็นวิธีการดูยามรูปแบบหน่ึงโดยท านายดว้ยการนบัไปตามดิถี
ของวนัท่ีท านาย หากเป็นขา้งขึ้นให้นับจากหัวธนู (ปลายคนัธนูดา้นบน) ไปหามหากาลา (ปีกธนู), ปลาย
ธนู (ปลายคนัธนูดา้นล่าง) และพรหมา (หัวลูกศร) ตามล าดบัดงัภาพท่ี 22 แต่หากเป็นขา้งแรมให้นบัจาก
ปลายธนูยอ้นกลบัไปจนถึงพรหมา ซ่ึงเม่ือถามถึงเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บ หากตกท่ีพรหมาทายว่าไขน้ั้นจะหาย
วนัหายคืน ใหเ้ร่งรีบรักษา ดู อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ และคณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง, 432-433. 

634พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 378-379. 
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  7) นางทองประศรีไดใ้ห้ขรัวครูช่วยดูดวงชะตาขุนแผนว่าจะเป็นอย่างไร 
เคราะห์ร้ายคล่ีคลายไปแล้วหรือยงั เม่ือขรัวครูดูดวงชะตาพลายงามเสร็จแล้ว ก็แจ้งว่าส าหรับ
ขุนแผนนั้ น เม่ือพ้นปลายเดือนยี่ ปี กุน  ก็จะมีแต่ความสุข ไม่ มีทุกข์ ร้อนใด ๆ  และจะได้
ยศถาบรรดาศกัด์ิเป็นท่านขนุ635 
  8) คราวท่ีนางวนัทองตอ้งโทษประหาร พระไวยไดม้าปรึกษากบัขุนแผน
วา่จะกราบทูลขอพระราชทานอภยัโทษใหก้บัมารดา แต่เม่ือขนุแผนพิจารณาจากยามอฏัฐกาลก็เห็น
วา่มีอุปสรรคขดัขวางอยู ่แมว้่าจะทรงอภยัโทษแต่ก็ไม่พน้วา่จะตอ้งตายตอน 4 โมง เม่ือพิจารณาจาก
ดวงชะตาก็เห็นชัดว่าจะตอ้งตายโหง เพราะพระเสาร์ทับลคันา กาจบัโลง 636 และเป็นยามลิงล้วง
โพรงจระเขกิ้น637 ซ่ึงชะตาท่ีตอ้งยามน้ีจะตอ้งตายเป็นแน่แท ้ทั้งน้ี เม่ือพระไวยจะเขา้ไปกราบทูลขอ
อภยัโทษให้แก่มารดา ก็ยงัไดพ้ิจารณาลมจนัทรกะลาเป็นส าคญัดว้ย638 แต่ถึงกระนั้นนางวนัทองก็
ถึงแก่ความตายตามดวงชะตา 
  9) เม่ือพลายชุมพลหนีออกจากบ้านหมายว่าจะไปหาบิดามารดาท่ี
กาญจนบุรี นางทองประศรีโศกเศร้าเสียใจยิ่งนกัท่ีหลานชายหายไปไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีประการใด 

 
635เร่ืองเดียวกนั, 570-571. 
636กาจบัโลง หมายถึง กลุ่มดาวนกกาท่ีอยู่ตรงกลุ่มดาวโลง (หรือกลุ่มดาวคนคู่ ท่ีเรียกเช่นน้ี

เพราะมีดาวเรียงกนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ดูคลา้ยโลงศพ) ซ่ึงปรกติจะหม่นหมองมองเห็นไม่ชดั เม่ือวนัใด
กลุ่มดาวนกกาส่องสวา่งจนเห็นไดช้ดัเจนจะเรียกว่า กาจบัปากโลง หรือกาเกาะปากโลง เช่ือว่าเป็นลางร้าย  
จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตเกิดขึ้น ดู นิพทัธ์พร เพ็งแกว้, ไทบ้านดูดาว, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 
ศยาม, 2552), 61-62, 68-70. 

637คาดว่าเป็นการท านายตามยามอฏัฐกาล โดยค าท านายจะแต่งเป็นนิทานเรียงร้อยกนัตาม
ยามของแต่ละวนั แต่จากการคน้ควา้ไม่พบนิทานท่ีเก่ียวกบัลิงลว้งโพรงจระเข ้พบนิทานเพียงเร่ืองเดียว
เก่ียวขอ้งกบัลิงซ่ึงเป็นยามอฏัฐกาลส าหรับวนัอาทิตยก์ลางวนั ดงัน้ี “สุริชะ เม่ือแรกอุทยั วานรอาศยั ในรัง
นกกระจาบ ฯ 6 ศุกระ กล่าวเกล้ียงสุภาพ ปราศรัยไชยลาภ จะใคร่เป็นมิตรสหาย ฯ 4 พุธะ ลิงเฒ่าทกัทาย 
นึกในใจหมาย จะใคร่กินไข่สกุณี ฯ 2 จนัเทา ลิงเฒ่ากาลี ลกัไข่ไดพ้าหนี ไปจากท่ีดว้ยพลนั ฯ 7 เสารี ลิง
นกเถียงกนั กร้ิวโกรธหุนหัน เถียงกนัวุ่นวายนกัหนา ฯ 5 ครู ฤๅษีเรียกหา บงัคบับญัชา ลิงเฒ่าก็พร้อมยอม
พลัน ฯ 3 ภุมมะ ฤๅษีขมีขมัน จับเชือกเถาวัลย์ มัดลิงล้มกล้ิงตอกติด ฯ 1 สุริชะ ได้ยามอาทิตย์ ฤๅษี
ศกัด์ิสิทธ์ิ เธอแกลิ้งปล่อยบ่มินาน ฯ ดู อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ และคณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง, 416. 

638พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 875-877. 
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พระไวยจึงไดจ้บัยาม ซ่ึงเป็นวนัองัคาร เศษเสาร์639 เขา้ยามจนัทร์640 ท านายว่าจะเดินทางไปดีมาดี  
พบผูใ้หญ่ใหก้ารช่วยเหลือ คาดวา่จะไปยงักาญจนบุรี อีก 15 วนัก็จะทราบข่าว641 
  10) พลายชุมพลหนีมาอยู่กาญจนบุรีกับบิดามารดาได้สักพกั เม่ือรู้จาก
มารดาว่ายงัมีตายายอยู่ท่ีสุโขทยัก็อยากรู้จกัจึงแอบหนีไปสุโขทยั ฝ่ายนางแกว้กิริยาเม่ือต่ืนมาตอน
เชา้ไม่พบลูกชายก็ตกใจ ขนุแผนจึงไดจ้บัยามท านาย เห็นวา่พลายชุมพลออกไปในยามจนัทร์ของวนั
องัคาร ทั้งยงัเป็นดิถีวนัอ ามฤคโชคอีกดว้ย จึงทายไดว้า่พลายชุมพลนั้นสุขสบายดี และจะไดพ้บญาติ
ผูใ้หญ่ท่ีไม่ไดพ้บเจอกนัมานาน642 
  11) คราวท่ีสมเด็จพระพนัวษาให้พระไวยออกรบ พระไวยไดผู้กหุ่นเสก
ให้กลายเป็นคนแต่ก็เสกอยู่หลายหนกว่าจะส าเร็จ แต่ก็ไม่มีอาวุธพกมาดว้ย จึงเกิดความหวัน่ใจเลย
จบัยามพิจารณาดูดวงชะตาเห็นวา่วนัพุธเป็นอุตใน ยามจนัทร์อยูก่ลาง มีเศษเสาร์เขา้ขวาง ทายว่าคน
ในครอบครัวเดียวกนัจะรบรากนัเอง ดงัความวา่ 
 
 พระไวยหวาดไหวใหใ้จหาย กูจะตายดว้ยอา้ยมอญฤๅไรน่ี 
 จบัยามดูพลนัในทนัที  วนัน้ีวนัพุธเป็นอุตใน 
 ยามจนัทร์ถลนัเขา้อยูก่ลาง เศษเสาร์เขา้ขวางเป็นศึกใหญ่ 
 ในต าราวา่มิใช่คนอ่ืนไกล เน้ือไขเขมน้จะเล่นกนั643 
 

 
639คาดว่าเป็นจกัขุมายาฤกษ์ โดยเศษเสาร์หมายถึงเศษ 7 เป็นสรรพโยคอ าพล ตามต าราท่าน

วา่ ชอบสร้างไพชยนต ์กุฏิวิหารมุนี ปลูกโพธ์ิไทรพฤกษาเจดีย ์รูปพระชินสีห์ วาดเขียนนานา ป้ันกลึงปัก
ร้อยวตัถา ต่อส าเนานาวา เรือคา้ทั้งหลาย อาจาริยท่์านทาย ประสิทธิทุกอนัแลนา ซ่ึงถือเป็นฤกษ์ท่ีดีฤกษ์
หน่ึง ดู เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 254-255. 

640วนัองัคาร เข้ายามจันทร์ หากเป็นกลางวนัจะเป็นช่วงเวลา 12.00-13.00 น. แต่หากเป็น
กลางคืนจะเป็นช่วงเวลา 01.30-03.00 น. ดงันั้นจึงคาดว่าพระไวยไดส้ันนิษฐานว่าพลายชุมพลหนีออกจาก
บา้นไปในช่วงเวลาระหวา่งตี 1 คร่ึงถึงตี 3 ดู คณะกรรมการจดัท าหนงัสือท่ีระลึกและจดหมายเหตุพระราช
พิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , ตำราพิไชยสงคราม ฉบับ
รัชกาลที่ 1, 260. 

641พินิจ หุตะจินดา, ขุนช้างขุนแผน (ฉบับชำระใหม่), 932-933. 
642เร่ืองเดียวกนั, 938-939. 
643เร่ืองเดียวกนั, 981. 
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  นอกจากน้ี ในเร่ืองขนุชา้งขนุแผนยงัพบวา่มีการใชว้ิชานรลกัษณ์อยู่ตอนหน่ึงอีก
ดว้ย ซ่ึงเป็นตอนท่ีหม่ืนหาญบิดาของนางบวัคล่ีไดพ้บเจอกบัขุนแผนเป็นคร้ังแรก หม่ืนหาญก็ได้
พิจารณาขนุแผนตามต ารานรลกัษณ์ ดงัความวา่ 
 

นายซ่องไดฟั้งสั่งทหาร  ไปเอาตวัมาบา้นกูดูหรู 
ทหารรับจบัหอกว่ิงออกพรู  เขา้ลากถูฉุดแขนขนุแผนมา 
ขึ้นไปหมอบลงศอกอยู่นอกชาน หม่ืนหาญน่ิงพินิจพิศดูหนา้ 
เพื่อนเป็นคนเคยดูรู้ต ารา  เห็นลกัขณาราศีดีแยบคาย 
มิใช่คนเซอะซุนสถุลชาติ  เน้ือละเอียดอ่อนสะอาดประหลาดหลาย 
คงเล่นเบ้ียเสียถัว่เสียววัควาย เตม็ประดาก็ตะกายเซอะเซิงมา644 

 
 ดงัจะเห็นไดว้่าเร่ืองขนุชา้งขุนแผนน้ีมีเน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโหราศาสตร์ปรากฏอยู่

หลายตอนดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นการดูฤกษ ์การพยากรณ์ดวงชะตาก าเนิด การจบัยาม หรือแมก้ระทัง่
การพยากรณ์ดวงชะตาจรดว้ยหลกัวิชาท่ีหลากหลาย ซ่ึงเร่ืองขุนชา้งขุนแผนเป็นวรรณคดีท่ีสะทอ้น
ภาพวิถีชีวิตของคนไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ไดอ้ย่างชดัเจน ดงันั้น จึงแสดงว่าในช่วงสมยั
นั้นโหราศาสตร์ไดมี้ความส าคญัต่อวิถีชีวิตของผูค้นเป็นอยา่งมากทีเดียว แมว้่าจะพบความบกพร่อง
ในหลกัวิชาโหราศาสตร์อยูบ่า้ง เช่น วนัจนัทร์ ขึ้น 3  ค  ่า ในเน้ือเร่ืองไดก้ล่าวว่าเป็นดิถีวนัมหาสิทธิ-
โชค ซ่ึงแท้จริงแล้วตามต าราโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นดิถีวนัอ ามฤคโชค ชัยโชค หรือราชาโชค
ต่างหาก แต่ดิถีวนัทั้งปวงน้ีต่างก็เป็นวนัท่ีเหมาะแก่การประกอบการมงคลเช่นเดียวกนั จึงไม่ไดท้ า
ให้เน้ือความผิดเพี้ยนไป หรือการระบุปีนกัษตัรก าเนิดของขุนแผน นางวนัทอง และนางสายทองท่ี
ผิดเพี้ยนไปจากล าดบัปฏิทิน ท าให้การท านายตามหลกัสมพงศ์นาคคลาดเคล่ือนไปบา้ง แต่จุดท่ี
บกพร่องนั้นก็ไม่ไดมี้ความส าคญัจนท าใหเ้น้ือเร่ืองเสียไป โดยความคลาดเคล่ือนน้ีอาจเกิดขึ้นเพราะ
เป็นเจตนาของผูป้ระพนัธ์เอง หรือไม่ก็อาจเน่ืองมาจากต าราโหราศาสตร์ในสมยันั้นแตกต่างจาก
ต าราโหราศาสตร์ท่ีตกทอดมาในปัจจุบนัก็อาจเป็นได ้
 นอกจากน้ี ยงัมีวรรณคดีไทยอีกหลายเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับโหราศาสตร์ปรากฏ
สอดแทรกอยูใ่นเน้ือเร่ือง เช่น นิทานค ากลอนเร่ืองพระอภยัมณี บทละครเร่ืองอิเหนา บทละครนอก
เร่ืองยุขนั ลิลิตตะเลงพ่าย ฯลฯ ซ่ึงควรค่าแก่การศึกษาต่อไป ซ่ึงความสัมพนัธ์ของโหราศาสตร์ต่อ
วรรณคดีนั้นมิได้มีเพียงการปรากฏเน้ือหาของโหราศาสตร์ในวรรณคดีเท่านั้น ยงัพบว่ามีการน า
วรรณคดีมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพยากรณ์อีกดว้ย โดยพบวรรณกรรมศาสตรา ซ่ึงเป็นวรรณกรรม

 
644เร่ืองเดียวกนั, 390-391. 
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ทอ้งถ่ินของภาคใตท่ี้เร่ิมมีมาแต่สมยัสมเด็จพระเจา้อยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) เป็นอย่างช้า  
ใช้ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการเส่ียงทายพยากรณ์โชคชะตา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการยกเหตุการณ์ใน
วรรณคดีพร้อมภาพประกอบมาบรรจุไวใ้นหนงัสือบุด เม่ือจะท านายก็ใชไ้มเ้ส่ียงทายแทงเขา้ไปใน
หนังสือแทงเข้าหน้าใดก็ท านายไปตามหน้านั้ น โดยวรรณคดีท่ีมักปรากฏในศาสตราได้แก่ 
รามเกียรต์ิ, พระมาลยัค าหลวง, บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง, บทละครเร่ืองนางมโนห์รา, บทละคร
เร่ืองสังขศิ์ลป์ไชย, พระปฐมสมโพธิกถา, นิทานเร่ืองเล่า, นิทานชาดก และวรรณกรรมเบ็ดเตล็ด 645 
ดังเช่นศาสตราฉบับนายจร เหมธานนท์ หมอศาสตราอ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เร่ืองท่ี 25 ไดน้ าเร่ืองรามเกียรต์ิตอนหนุมานเผากรุงลงกามาใชอ้า้งอิงในการท านาย ความวา่ 
 

รูปน้ีหนุมาร เม่ือทะยานเผาลงักา ไฟร่ายติดหางมา ได้เวทนาเพียงปางตาย 4 เดือน
พระเคราะทบั จะได้รับอนัตราย ห้ามว่าอย่าผนัผาย ไปอุดรและทกัษิน สัตรูนั้นเปนชาย  
จะท าร้ายให้มนทิน จะเสียซ่ึงทรัพยสิ์น จะท ากินขดัเคืองใจ พี่น้องจะแตกฉาน ร้อนร าคาญ
ขา้งภายใน เจ็บไขไ้ดทุ้กภยั เจ็บทัว่ไปทั้งกายา ให้เจริญเร่ืองพุทโธ อิติปิโสภควา มนน ้ ารด
เกษา ภยัน้ีหนาจะหายไป646 

 
 ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ไดแ้สดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าโหราศาสตร์และวรรณคดีไทย
นั้นมีความสัมพนัธ์กนัอย่างแนบแน่นมาชา้นาน จนสามารถหล่อรวมกลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ไดอ้ยา่งเช่นวรรณกรรมศาสตรา กอปรกบัวรรณคดีไทยหลาย ๆ เร่ืองก็มกัสอดแทรกองคค์วามรู้ดา้น
โหราศาสตร์หลากหลายแขนงเขา้ไปดว้ย ซ่ึงแสดงให้เห็นทั้งความรอบรู้ของกวีเอง และยงัแสดงให้
เห็นว่าโหราศาสตร์นั้นมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาวไทยเป็นอย่างยิ่งจนกระทัง่กวีได้สะทอ้น
ออกมาใหป้ระจกัษใ์นรูปของวรรณคดี 
 
ด้านการแพทย์แผนโบราณ 

แนวคิดของโหราศาสตร์ได้ถูกผนวกเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของการแพทยแ์ผนโบราณ 
ไม่วา่จะเป็นอายรุเวทหรือการแพทยแ์ผนโบราณของอินเดียและการแพทยแ์ผนไทย ต่างก็ไดน้ าหลกั
โหราศาสตร์เข้าไปประกอบใช้ด้วย ดังนั้ นจึงเป็นเร่ืองปรกติท่ีเราสามารถพบหลักเกณฑ์ทาง
โหราศาสตร์ปรากฏอยู่ในต าราแพทย์แผนโบราณโดยทั่วไปได้ นอกจากน้ี ฮิปโปเครติส 
(Hippocrates) ผูเ้ป็นบิดาแห่งการแพทยย์งัไดเ้คยกล่าวไวว้า่ “ผูท่ี้ไม่เขา้ใจโหราศาสตร์นั้นควรแก่การ

 
645จรูญ กนัสูงเนิน, “ศาสตรา วรรณกรรมพยากรณ์ชีวิตจากจงัหวดันครศรีธรรมราช”. 
646เร่ืองเดียวกนั, 471. 
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เรียกว่าเป็นคนเขลามากกว่าท่ีจะเรียกว่าเป็นแพทย์” 647 ซ่ึงยิ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
โหราศาสตร์ท่ีมีต่อการแพทยแ์ผนโบราณ และยงัแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นของศาสตร์ทั้ง
สองน้ีท่ีมีมาอย่างยาวนาน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นจกัรราศี หรือพระเคราะห์ต่างก็มีส่วนส าคญัในการ
วินิจฉัย, รักษา หรือแมก้ระทัง่พยากรณ์การเกิดโรคไดท้ั้งส้ิน ในประเด็นน้ีผูวิ้จยัจะน าเสนอเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ผนโบราณของอินเดียและไทยเท่านั้น ตามรายละเอียดพอสังเขป
ดงัต่อไปน้ี 

1. กายวิภาค 
ตามหลกัโหราศาสตร์เราสามารถจ าแนกราศี และพระเคราะห์ให้เป็นตวัแทนอวยัวะ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได ้จึงสามารถน าหลกัการน้ีมาใชใ้นการวินิจฉยั หรือพิจารณาถึงบริเวณท่ีจะ
เกิดโรคหรือแมก้ระทัง่วินิจฉยัโรคภยัไขเ้จ็บท่ีจะเกิดขึ้นไดอี้กดว้ย648 โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 1.1 ราศ ี
 นภาจกัรแบ่งออกไดท้ั้งส้ิน 12 ราศี แต่ละราศีต่างก็มีความสัมพนัธ์กับอวยัวะส่วน 

ต่าง ๆ ของร่างกาย ซ่ึงโหราศาสตร์อินเดียไดก้ าหนดให้ราศีต่าง ๆ ใชเ้ป็นตวัแทนของอวยัวะต่าง ๆ 
ตามหลกักาลปุรุษะไวใ้นคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ (5.4-5)649 ดงัน้ี 

 ราศีเมษ คือ ศีรษะ (ศีรฺษ) 
 ราศีพฤษภ คือ ใบหนา้ (อานน) 
 ราศีมิถุน คือ แขนทั้งสอง (พาหุ) 
 ราศีกรกฎ คือ หวัใจ (หฺฤทฺ) 
 ราศีสิงห์ คือ ทอ้ง (โกฺรฑ) 
 ราศีกนัย ์คือ สะโพก (กฏิ) 
 ราศีตุล คือ ทอ้งนอ้ย (วสฺติ) 
 ราศีพิจิก คือ อวยัวะสืบพนัธุ์ (คุหฺย) 
 ราศีธนู คือ โคนขาทั้งสอง (อูรุ) 
 ราศีมกร คือ หวัเข่าทั้งสอง (ชานุ) 
 ราศีกุมภ ์คือ หนา้แขง้ทั้งสอง (ชงฺฆก) 

 
647

Cavalry Officer, Astrology as it is, not as it has been represented (London: H. Bailliere, 

1856), 24. 
648เอ้ือน มนเทียรทอง, พระคัมภีร์โหราศาสตรศ์ิลปาคม, 250-251. 
649ศีรฺษานเน ตถา พาหู หฺฤตฺโกฺรฑกฏิวสฺตยะ | คุโหฺยรุยุคเล ชานุยุคฺเม ไว ชงฺฆเก ตถา ||  

จรเณา เทฺวา ตถา’ชาเทรฺชฺเ ยาะ ศีรฺษาทยะ กฺรมาตฺ | ดู Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 34. 
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 ราศีมีน คือ เทา้ทั้งสอง (จรณ) 
 ส่วนคมัภีร์โหราศาสตร์ไทยไดก้ าหนดไวค้ลา้ยคลึงกบัโหราศาสตร์อินเดีย เพียงแต่

ต าราโหราศาสตร์ไทยส่วนใหญ่มักก าหนดให้แต่ละราศีเป็นตัวแทนของอวยัวะทั้ งภายในและ
ภายนอกร่างกาย650 ดงัน้ี 

 ราศีเมษ คือ ศีรษะ, ผม, ใบหนา้, สมอง 
 ราศีพฤษภ คือ ล าคอ, คาง, ขากรรไกร, หลอดลม, ใบหู, ช่องหู 
 ราศีมิถุน คือ อก, ปอด, หวัใจ, แขน, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบสูบฉีดโลหิต, เลือด 
 ราศีกรกฎ คือ หนา้อก, ทอ้ง, สะดือ, ซ่ีโครง, อวยัวะในช่องทอ้ง, ล าไส้, ตบั, มา้ม 
 ราศีสิงห์ คือ กระดูกสันหลงั, ช่วงหลงัตั้งแต่คอถึงเอว 
 ราศีกนัย ์คือ ทอ้งนอ้ย, อวยัวะในช่องทอ้งนอ้ย, ล าไส้ใหญ่, กระเพาะอาหาร 
 ราศีตุล คือ กระดูกเชิงกราน, หลงัตั้งแต่เอวถึงง่ามกน้, ทวารหนกั, สะโพก, ไต 
 ราศีพิจิก คือ สะโพก, ล าไส้ใหญ่, ถุงน ้าดี, กระเพาะปัสสาวะ, อวยัวะสืบพนัธุ์, มดลูก 
 ราศีธนู คือ โคนขา 
 ราศีมกร คือ หวัเข่า, กระดูก, เส้นเอน็ 
 ราศีกุมภ ์คือ หนา้แขง้, น่อง 
 ราศีมีน คือ เทา้, ขอ้เทา้, ตาตุ่ม 
 ทั้งน้ี ต าราโหราศาสตร์ไทยแต่ละฉบบัอาจจ าแนกอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของแต่ละราศี

โดยละเอียดมากน้อยแตกต่างกนัไปบา้ง นอกจากน้ี บางต าราก็ยงัไดก้ าหนดอวยัวะส่วนต่าง ๆ ตาม
เรือนภพหรือเรือนชะตาอีกดว้ย651 โดยนับราศีท่ีลคันาสถิตอยู่เป็นภพท่ี 1 ดงัน้ีเร่ือยไปตามจกัรราศี 
ซ่ึงก็ก าหนดอวยัวะต่าง ๆ ไวค้ลา้ยคลึงกบัการแบ่งตามราศี เพียงแต่ก าหนดให้ภพท่ี 1 แทนราศีเมษ 
ภพท่ี 2 แทนราศีพฤษภ ดงัน้ีเป็นตน้ 
 

 
650เอ้ือน มนเทียรทอง, พระคัมภีร์โหราศาสตรศ์ิลปาคม, 251-252. 
651สิงห์โต สุริยาอารักษ์, การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี และโรค 108 ในโหราศาสตร์ 

(กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2527), 175. 
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ภาพท่ี 23 กายวิภาคประจ าจกัรราศีตามหลกัโหราศาสตร์ไทย 
ท่ีมา: ศิริยศ วนิชชานนท์, “โหราศาสตร์และพิธีกรรมในการแพทยแ์ผนไทย,” ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชาธรรมานามัย หน่วยที่ 11-15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), 255. 
 

 1.2 พระเคราะห์ 
 โหราศาสตร์อินเดียโดยปรกติจะกล่าวถึงนพเคราะห์ หรือพระเคราะห์ 9 ดวง ไดแ้ก่ 

พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์, พระเสาร์, พระราหู และ
พระเกตุ แต่ทวา่พระเคราะห์ท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของอวยัวะต่าง ๆ ของโหราศาสตร์อินเดียแต่เดิมนั้นจะ
ก าหนดใช้พระเคราะห์เพียงแค่ 7 ดวงเท่านั้น โดยไม่มีพระราหูและพระเกตุ ซ่ึงพระเคราะห์แต่ละ
ดวงจะไดรั้บการระบุให้เป็นตวัแทนของสัปตธาตุหรือธารณธาตุ คือ ธาตุทั้ง 7 ท่ีทรงไวซ่ึ้งร่างกาย 
อนัได้แก่ พระอาทิตย ์คือ กระดูก (อสฺถิ), พระจนัทร์ คือ เลือด (รกฺต), พระองัคาร คือ ไขกระดูก  
(มชฺชา), พระพุธ คือ ผิวหนัง (ตฺวจฺ), พระพฤหัสบดี คือ ไขมนั (เมท), พระศุกร์ คือ น ้ ากาม (วีรฺย) 
และพระเสาร์ คือ กลา้มเน้ือ (สฺนาย)ุ652 

 ส่วนโหราศาสตร์ไทยได้ก าหนดอวยัวะต่าง ๆ ท่ีพระเคราะห์เข้าครองไว้อย่าง
หลากหลาย แต่ละต าราก็ก าหนดไวแ้ตกต่างกนัไปบา้ง โดยต าราโลกธาตุไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

 
652อสฺถิ รกฺตสฺตถา มชฺชา ตฺวงฺเมโท วีรฺยเมว จ | สฺนายุเรเต ธาตวะ สฺยุะ สูรฺยาทีน า กฺรมาทฺ  

ทฺวิช ! || พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 3.32 || ดู Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 13. 
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 พระจนัทร์ คือ ทวารหนกั 
 พระองัคาร คือ มา้ม 
 พระพุธ คือ ปอด, มนัสมอง 
 พระพฤหสับดี คือ กระเพาะอาหาร, หวัใจ 
 พระศุกร์ คือ กระเพาะปัสสาวะ 
 พระเสาร์ คือ ล าไส้, เส้นประสาท 
 พระราหู คือ ตบั653 
 นอกจากน้ี สิงห์โต สุริยาอารักษ ์ไดก้ าหนดพระเคราะห์แทนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

เอาไวอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงไดร้ะบุพระเคราะห์ท่ีเขา้ครองอวยัวะครบทั้ง 9 ดวง ดงัน้ี 
 พระอาทิตย ์คือ ศีรษะ, นัยน์ตาขวา, หัวใจ, ท้อง, กระดูก และโครงประกอบของ

ร่างกาย 
 พระจันทร์ คือ นัยน์ตาซ้าย, หัวใจ, ปอด, ไต, เลือดและน ้ าในร่างกาย และระบบ

ทางเดินอาหาร 
 พระอังคาร คือ เลือด, เม็ดเลือดแดง, เส้นเลือด, ไขกระดูก, ล าคอ, ล าไส้ใหญ่,  

ทวารหนกั และอวยัวะสืบพนัธุ์ 
 พระพุธ คือ ประสาท, ผิวหนงั, ทรวงอก, สะดือ, จมูก, ถุงน ้าดี และกระดูกสันหลงั 
 พระพฤหสับดี คือ สมอง, ปอด, ตบั, ไต, หู, มา้ม, ลิ้น และโคนขา 
 พระศุกร์ คือ ใบหน้า, สายตา, คอหอย, น ้ าในร่างกาย, ต่อมขับของเหลว, อวยัวะ

สืบพนัธุ์, น ้ากาม และปัสสาวะ 
 พระเสาร์ คือ เส้นผม, กลา้มเน้ือ, แขน, ขา, กระดูก และผิวหนงั 
 พระราหู คือ เทา้ และการหายใจ 
 พระเกตุ คือ พุง654 
 
 

 
653ในต ารามิไดร้ะบุอวยัวะท่ีพระอาทิตยเ์ขา้ครองไว ้ดู พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), 

โลกธาตุ (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการจดัท าเอกสารและบทความสดุดีบุคคลส าคญั ส านักงานเสริมสร้าง
เอกลกัษณ์ของชาติ, 2538), 83. 

654สิงห์โต สุริยาอารักษ์, การพยากรณ์เฉพาะดวงชาตาสตรี และโรค 108 ในโหราศาสตร์, 
176. 
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ทั้งน้ี ในส่วนของอายรุเวทและการแพทยแ์ผนไทยต่างก็พบว่ามีเร่ืองของสัปตธาตุดว้ย
เช่นเดียวกนั แต่ปรากฏแตกต่างจากสัปตธาตุในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ซ่ึงระบุว่าไดแ้ก่ 
กระดูก, เลือด, ไขกระดูก, ผิวหนัง, ไขมนั, น ้ ากาม และกลา้มเน้ือ แต่ส าหรับคมัภีร์อายุรเวทและ
แพทยแ์ผนไทยระบุว่าสัปตธาตุไดแ้ก่ รสะ (น ้ ายอดอาหาร และน ้ าเหลือง), รักตะ (เลือด), มางสะ 
(เน้ือ หรือกลา้มเน้ือทัว่ไป), เมทะ (เน้ือมนั หรือไขมนั), อฐิั (กระดูก), มชัชา (ไขกระดูก) และศุกระ  
(น ้ าอสุจิ) โดยสัปตธาตุน้ีต่างก็มีธาตุทั้ง 5 เป็นองคป์ระกอบหลกัของแต่ละธาตุ คือ ธาตุน ้า, ไฟ, ดิน, 
ดิน, อากาศ, ไฟ และน ้ า ตามล าดบั ซ่ึงหากสัปตธาตุผิดปรกติไปย่อมก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามแต่
หนา้ท่ีของธาตุนั้น ๆ655 
 2. ธาตุ 
 ศาสนาฮินดูเช่ือว่าธาตุหรือปัญจมหาภูต มีทั้งส้ิน 5 ธาตุ อนัไดแ้ก่ ปฤถวีธาตุ (ปฺฤถฺวี, 
ธาตุดิน), อาโปธาตุ (ธาตุน ้ า), วาโยธาตุ (ธาตุลม), เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และอากาศธาตุ ซ่ึงไดร้วมกนั
จนกลายเป็นสรรพส่ิงนานาในจกัรวาล รวมทั้งร่างกายของมนุษยด์ว้ย อีกทั้งสัปตธาตุท่ีกล่าวไวก่้อน
หน้าน้ีก็ยงัมีปัญจมหาภูตเป็นส่วนประกอบดว้ย โดยองคป์ระกอบหลกัของรสะ คือ ธาตุน ้ า, รักตะ 
คือ ธาตุไฟ, มงัสะ คือ ธาตุดิน, เมทะ คือ ธาตุดิน, อฐิั คือ อากาศธาตุ, มชัชา คือ ธาตุไฟ และศุกระ 
คือ ธาตุน ้ า656 ส่วนศาสนาพุทธเช่ือว่ามหาภูตหรือภูตรูป 4 นั้นมีเพียง 4 ธาตุเท่านั้น ไดแ้ก่ ปฐวีธาตุ, 
อาโปธาตุ, เตโชธาตุ และวาโยธาตุ657 ดงันั้นโหราศาสตร์อินเดียและโหราศาสตร์ไทยจึงยึดจ านวน
ธาตุแตกต่างกนัไปตามหลกัศาสนาท่ียึดถือ โดยหลกัโหราศาสตร์ไดก้ าหนดให้ราศีและพระเคราะห์
เขา้ครองธาตุต่าง ๆ ดงัน้ี 
 2.1 ราศ ี
 ทั้ งโหราศาสตร์อินเดียและโหราศาสตร์ไทยได้ก าหนดธาตุของแต่ละราศีเอาไว ้
เฉกเช่นเดียวกัน โดยมีเพียง 4 ธาตุ คือ ธาตุไฟ, ธาตุดิน, ธาตุลม และธาตุน ้ า ไล่เรียงกันไปดังน้ี  
เร่ิมจากราศีเมษวนไปตามจกัรราศีจนครบ 3 รอบ ซ่ึงแต่ละธาตุจะมีอยู่ทั้งส้ิน 3 ราศี เป็นจรราศี 1, 
สถิรราศี 1 และอุภยราศีหรือทวนัทวะราศีอีก 1 ตามล าดบัดงัน้ี 
 ราศีธาตุไฟ ไดแ้ก่ ราศีเมษ, ราศีสิงห์ และราศีธนู 
 ราศีธาตุดิน ไดแ้ก่ ราศีมกร, ราศีพฤษภ และราศีกนัย ์

 
655อคัชาร์ยะ บลักฤษณะ, ศาสตรแ์ห่งอายุรเวท, 101. 
656เร่ืองเดียวกนั, 67, 101. 
657มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ 1 

ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530. พิมพเ์น่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530), 517. 
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 ราศีธาตุลม ไดแ้ก่ ราศีตุล, ราศีกุมภ ์และราศีมิถุน 
 ราศีธาตุน ้า ไดแ้ก่ ราศีกรกฎ, ราศีพิจิก และราศีมีน658 
 ทั้ งน้ี ในดวงชะตาก าเนิดหากพระเคราะห์ธาตุใดมีก าลังมากท่ีสุด ย่อมท าให้มี
บุคลิกลักษณะเป็นไปตามสถานะแห่งธาตุนั้ น  ๆ  ได้ ดังปรากฏในคัมภี ร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์อธัยายะท่ี 76659 
 

 
 
ภาพท่ี 24 ธาตุของราศี 
ท่ีมา: สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2526), 24. 
 
 2.2 พระเคราะห์ 
 โหราศาสตร์อินเดียไดก้ าหนดธาตุของพระเคราะห์ไว ้5 ธาตุตามปัญจมหาภูต ดงัน้ี 
พระอาทิตย์เป็นธาตุไฟ, พระจันทร์เป็นธาตุน ้ า660, พระอังคารเป็นธาตุไฟ, พระพุธเป็นธาตุดิน,  
พระพฤหสับดีเป็นอากาศธาตุ, พระศุกร์เป็นธาตุน ้า และพระเสาร์เป็นธาตุลม661 
 ส าหรับโหราศาสตร์ไทยซ่ึงยึดตามหลกัพุทธศาสนาจึงระบุธาตุของพระเคราะห์เพียง 
4 ธาตุตามภูตรูป 4 และยงัไดก้ าหนดธาตุของพระราหูดว้ย ดงัน้ี พระอาทิตยเ์ป็นธาตุไฟ, พระจนัทร์

 
658พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), โลกธาตุ, 8.; Jain, A Text book of Astrology, 34. 
659

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 587-590. 

660
N. Chidambaram Aiyar, trans., Brihat Jataka, 2nd ed., (Madras: Thompson, 1905), 17. 

661
Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 12. 
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เป็นธาตุดิน, พระองัคารเป็นธาตุลม, พระพุธเป็นธาตุน ้ า, พระพฤหัสบดีเป็นธาตุดิน, พระศุกร์เป็น
ธาตุน ้ า, พระเสาร์เป็นธาตุไฟ และพระราหูเป็นธาตุลม ซ่ึงสอดคลอ้งกับทางการแพทยแ์ผนไทยท่ี
เช่ือเช่นเดียวกนัว่าร่างกายมนุษยป์ระกอบไปดว้ยธาตุ 4 อนัไดแ้ก่ ปฐวีธาตุ (ดิน), อาโปธาตุ (น ้ า), 
วาโยธาตุ (ลม) และเตโชธาตุ (ไฟ)662 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ธาตุของพระเคราะห์ตามหลกัโหราศาสตร์ไทย 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์ 
(กรุงเทพฯ: ลูก ส.ธรรมภกัดี, 2521), 205. 
 
 ธาตุนั้ นมีความส าคัญอย่างยิ่งในทางการแพทย์แผนไทย โดยได้กล่าวไวใ้นคัมภีร์
สมุฏฐานวินิจฉัย ซ่ึงระบุถึงธาตุสมุฏฐานหรือท่ีตั้งแห่งโรคอนัมีท่ีมาจากธาตุทั้ง 4 ซ่ึงได้จ าแนก
สมุฏฐานของแต่ละธาตุไวโ้ดยละเอียด ดงัน้ี 
 ปฐวีธาตุ มี 20 ประการ ไดแ้ก่ 1. เกศา (ผม) 2. โลมา (ขน) 3. นขา (เล็บ) 4. ทนัตา (ฟัน) 
5. ตโจ (หนัง) 6. มังสัง (เน้ือ) 7. นหารู (เส้นเอ็น) 8. อัฐิ (กระดูก) 9. อัฏฐิมิญชัง (เยื่อในกระดูก)  
10. ว ักกัง (ม้าม) 11. หทยัง (หัวใจ) 12. ยกนัง (ตับ ) 13. กิโลมกัง (พังผืด) 14. ปิหกัง (ไต)  

 
662นิจศิริ เรืองรักษี , “ธาตุทั้ ง 4 รสของยา และคณาเภสัช ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย หน่วยที่  1-7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2556), 293. 



  423 

15. ปัปผาสัง (ปอด) 16. อนัตงั (ล าไส้ใหญ่) 17. อนัตคุณัง (ล าไส้น้อย) 18. อุทริยงั (อาหารใหม่)  
19. กรีสัง (อาหารเก่า) และ 20. มตัถเกมตัถลุงคงั (มนัสมอง) 
 อาโปธาตุ มี 12 ประการ ไดแ้ก่ 1. ปิตตงั (น ้ าดี) 2. เสมหัง (เสลด) 3. บุพโพ (น ้ าหนอง) 
4. โลหิตัง (เลือด) 5. เสโท (เหง่ือ) 6. เมโท (มันข้น) 7. อัสสุ (น ้ าตา) 8. วสา (มันเหลว) 9. เขโฬ 
(น ้าลาย) 10. สิงฆานิกา (น ้ามูก) 11. ลสิกา (น ้ามนัไขขอ้) และ 12. มูตตงั (น ้าปัสสาวะ) 
 วาโยธาตุ มี 6 ประการ ไดแ้ก่ 1. อุทธงัคมาวาตา (ลมพดัขึ้น) ลมส าหรับพดัแต่ปลายเทา้
ตลอดถึงศีรษะ ท าให้หาว เรอ ไอ จาม อา เจียน สะอึก เป็นต้น 2. อโธคมาวาตา (ลมพัดลง)  
ลมส าหรับพดัแต่ศีรษะตลอดปลายเทา้ ท าให้ผายลม เบ่งอุจจาระ ปัสสาวะ เป็นตน้ 3. กุจฉิสยาวาตา 
(ลมในท้อง)  ลมส าห รับพัดอยู่ในท้องแต่นอกล าไส้  ท าให้ปวดท้อง เสียดท้อง เป็นต้น  
4. โกฏฐาสยาวาตา (ลมในไส้) ลมส าหรับพดัอยู่ในล าไส้และในกระเพาะอาหาร ท าให้จุกเสียด 
คล่ืนเหียน อาเจียน เป็นต้น 5. อังคมังตานุสาริโนจวาตา (ลมพัดในกาย) ปัจจุบันเรียกว่าโลหิต 
สมยัก่อนเรียกวา่ลม และ 6. อสัสาสปัสสาสวาตา ลมหายใจเขา้ออก 
 เตโชธาตุ มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 1. สันตปัปัคคี (ไฟส าหรับอบอุ่นกาย) ไฟท่ีท าใหร่้างกาย
อบอุ่นเป็นปรกติอยู่เสมอ 2. ปริทยัหัคคี (ไฟส าหรับร้อนระส ่าระสาย) ไฟท่ีท าให้ตอ้งอาบน ้ า พดัวี  
3. ชิรณัคคี  (ไฟส าหรับเผาให้แก่คร ่ าคร่า) ไฟท่ีท าให้ร่างกายเห่ียวแห้ง ทรุดโทรม ชราภาพ  
และ 4. ปริฌามคัคี (ไฟส าหรับยอ่ยอาหาร) ไฟท่ีท าใหอ้าหารท่ีถูกกลืนลงไปในทอ้งแหลกละเอียด663 
 ทั้งน้ี หากธาตุใดผิดปรกติไป664ก็ยอ่มท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามแต่ธาตุสมุฏฐาน ดงัน้ีจึง
สามารถน าหลกัโหราศาสตร์มาใช้ในการพยากรณ์หรือวินิจฉัยโรคได้ด้วย เช่น หากดวงชะตามี  
พระเคราะห์อยู่ในราศีธาตุใด 3 ดวงขึ้ นไป ระบบร่างกายซ่ึงเก่ียวกับธาตุนั้ น ๆ ย่อมบริบูรณ์ดี  

 
663ประพจน์ เภตรากาศ และ พินิต ชินสร้อย , ตำราสมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย , 2-3.; 

สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ, “ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเวชกรรมแผนไทย,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรม
แผนไทย หน่วยที่  1-8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (นนทบุรี: 
ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2556), 16-19. 

664ธาตุแปรปรวนผิดปรกติมีทั้งส้ิน 3 ประการ ไดแ้ก่ ก าเริบ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของธาตุ, 
หย่อน หมายถึง การลดลงของธาตุ และพิการ หมายถึง การเปล่ียนแปลงไปจากธรรมดาของธาตุ  
แต่คมัภีร์ฉันทศาสตร์ได้กล่าวว่ามีทั้งส้ิน 5 ประการ โดยได้เพิ่มเขา้ไปอีก 2 ประการ คือ แตก และออก 
จากกาย ดู นิจศิริ เรืองรักษี, “ธาตุทั้ ง 4 รสของยา และคณาเภสัช,” 294.; อม้ แสงปัญญา และ จิตต์วินัย 
สุริยะไชยาการ, “คมัภีร์ฉนัทศาสตร์ คมัภีร์วรโยคสาร และคมัภีร์สิทธิสารสงเคราะห์,” 201-202. 
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แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากในดวงชะตาไม่มีพระเคราะห์สถิตอยู่ในราศีธาตุใดเลยก็แสดงว่าขาดธาตุ
นั้น ระบบร่างกายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธาตุนั้น ๆ ยอ่มผิดปรกติไป เป็นตน้665 
 3. ตรีธาตุ และประกฤติ 
 ตรีธาตุ (ตฺริธาตุ) คือ กลุ่มขององค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการ อนัไดแ้ก่ วาตะ (วาต), 
ปิตตะ (ปิตฺต) และกผะ (กผ, ทางแพทยแ์ผนไทยนิยมใชค้  าว่า เสมหะ) โดยธาตุเหล่าน้ีลว้นก่อก าเนิด
มาจากมหาภูตทั้ง 5 คือ ธาตุดิน, ธาตุน ้ า, ธาตุลม, ธาตุไฟ และอากาศธาตุ โดยวาตะก าเนิดมาจาก
อากาศธาตุและธาตุลม, ปิตตะก าเนิดมาจากธาตุไฟและธาตุน ้ า และกผะหรือเสมหะก าเนิดมาจาก
ธาตุดินและธาตุน ้ า666 โดยในภาวะปรกติก็จะเรียกว่าตรีธาตุ แต่หากเป็นภาวะไม่ปรกติมกัเรียกว่า  
ตรีโทษ (ตฺริโทษ) ตรีธาตุท่ีมีอยู่ในร่างกายคนเรานั้นก็โดยอาหารธาตุท่ีกินเขา้ไปหล่อเล้ียงร่างกาย
ตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาจนกระทัง่เติบใหญ่ ซ่ึงอาหารทั้งหลายน้ีก็มีอยู่ดว้ยกนั 6 รส ไดแ้ก่ มธุระรส 
(รสหวาน), อมละรส (รสเปร้ียว), ลวนะรส (รสเค็ม), ติกตะรส (รสขม), กฏุรส (รสเผ็ดร้อน) 
และกษายรส (รสฝาด)667 ซ่ึงรสทั้ ง 6 น้ีคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.35) ก็ได้กล่าวถึง 
พระเคราะห์ท่ีครองรสเหล่าน้ีเอาไวด้ว้ย โดยพระอาทิตยค์รองรสเผด็ร้อน (กฏุ), พระจนัทร์ครองรส
เค็ม (ลวณ), พระองัคารครองรสขม (ติกฺต), พระพุธครองรสผสม (มิศฺริต), พระพฤหัสบดีครองรส
หวาน (มธุร), พระศุกร์ครองรสเปร้ียว (อมฺลก) และพระเสาร์ครองรสฝาด (กษาย) 

อายุรเวทกล่าววา่ธาตุทั้ง 3 ต่างก็มีหนา้ท่ีในการควบคุมร่างกายท่ีแตกต่างกนั โดยวาตะ 
ท าหนา้ท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายและอวยัวะต่าง ๆ รวมทั้งการหายใจและการไหลเวียน
ของเลือด ควบคุมลมปราณ และจิตใจ, ปิตตะท าหนา้ท่ีควบคุมการยอ่ยอาหาร การเผาผลาญพลงังาน
ในร่างกาย ความร้อนของร่างกาย รวมทั้งสติปัญญา ส่วนกผะท าหน้าท่ีควบคุมการหล่อล่ืน และ 
ยึดเหน่ียวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย668 หากธาตุใดธาตุหน่ึงผิดปรกติไปย่อมเกิดโรคท่ีมีสมุฏฐานจาก
ธาตุนั้น แต่หากสมุฏฐานทั้ง 3 ประชุมกนัก็เรียกวา่ “สันนิบาต”669 

 
665ศิริยศ วนิชชานนท์, “โหราศาสตร์และพิธีกรรมในการแพทยแ์ผนไทย ,” ใน เอกสารการ

สอนชุดวิชาธรรมานามัย หน่วยที่ 11-15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), 261-262. 

666
Vasant Lad, Ayurveda: the Science of Self-healing (Delhi: Motilal Banarsidass, 2005), 

26. 
667ขุนนิทเทสสุขกิจ, อายุรเวทศึกษา (วิชาแพทย์แผนโบราณ), พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพพ์ร้อมจกัรการพิมพ,์ 2516), 72, 75. 
668ประพจน์ เภตรากาศ และ พินิต ชินสร้อย, ตำราสมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย, 4. 
669สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ, “ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเวชกรรมแผนไทย,” 19. 
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นอกจากน้ี คุณลักษณะของมนุษยแ์ต่ละคนท่ีเกิดมาแตกต่างกัน ทั้ งรูปร่างลักษณะ 
ตลอดจนนิสัยใจคอนั้น ต่างก็ถูกก าหนดโดยตรีธาตุ ธาตุใดธาตุหน่ึงหรือหลายธาตุ ซ่ึงในกรณีน้ี
เรียกวา่ธาตุเจา้เรือน หรือประกฤติ (ปฺรกฺฤติ) ซ่ึงมีบทบาทเป็นอยา่งมากในการวินิจฉยัโรค การรักษา 
และการดูแลสุขภาพ โดยประกฤติมีอยู่ทั้งส้ิน 7 ประเภท ดงัน้ี 1. วาตะประกฤติ, 2. ปิตตะประกฤติ,  
3. กผะประกฤติ, 4. วาตะ-ปิตตะประกฤติ, 5. ปิตตะ-กผะประกฤติ, 6. วาตะ-กผะประกฤติ และ  
7. สมะประกฤติ (สมปฺรกฺฤติ)670 ดังนั้น ด้วยประกฤติท่ีแตกต่างกันจึงท าให้มนุษยมี์คุณลกัษณะ 
ต่าง ๆ แตกต่างกนัไป ดงัตารางในภาคผนวก ค 

ส าหรับโหราศาสตร์ไทยไม่พบว่ามีการกล่าวถึงตรีธาตุหรือประกฤติ จะกล่าวถึงก็เพียง
ธาตุ 4 แต่ในทางโหราศาสตร์อินเดียพบว่ามีการกล่าวถึงตรีธาตุเอาไวด้้วย ดังเช่น คมัภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของพระเคราะห์ต่าง ๆ ซ่ึงไดร้ะบุลกัษณะของประกฤติ
เอาไวด้ว้ย ดงัน้ี 
 

ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระอาทิตยเ์ป็นผูมี้ดวงตาสีเหลืองเหมือนน ้าผึ้ง รูปร่างเป็นรูป
ส่ีเหล่ียม เป็นผูมี้ความบริสุทธ์ิ มีลกัษณะแบบปิตตะประกฤติ ชาญฉลาด และเป็นชายผูมี้  
ผมนอ้ย || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระจนัทร์เป็นผูมี้ลกัษณะแบบวาตะ-กผะประกฤติอยา่งเห็นได้
ชัด มีความชาญฉลาด รูปร่างกลม ดวงตางดงาม วาจาอ่อนหวาน มีความอ่อนไหว และ  
มีความปรารถนาแห่งรัก || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระองัคารเป็นผูมี้ดวงตาสีแดง จิตใจโหดร้าย เป็นคนหุนหัน
พลนัแล่น มีร่างกายทรงพลงั มีลกัษณะแบบปิตตะประกฤติ โมโหร้าย มีรูปร่างผอม ส่วนสูง
ปานกลาง || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระพุธเป็นผูมี้ร่างกายงดงามยิ่ง มีถอ้ยค าท่ีมีความหมายหลาย
นยั และช่ืนชอบในเสียงหวัเราะ มีลกัษณะทั้งแบบปิตตะ, กผะ และวาตะประกฤติ || 
 พระพฤหัสบดีเป็นผูมี้ร่างกายใหญ่โต เส้นผมและดวงตามีสีเหลือง มีลกัษณะแบบ 
กผะประกฤติ เป็นผูมี้ปัญญารอบรู้ในศาสตร์ทั้งปวง || 
 พระผูเ้ป็นบุตรของภฤคุ (พระศุกร์) เป็นผูมี้ความสุข รูปร่างงดงามน่ารักยิ่ง ดวงตา      
งดงาม มีลกัษณะแบบกผะ-วาตะประกฤติ เป็นผูป้ระพนัธ์บทกลอน และมีเส้นผมเป็นลอน || 
 ดูก่อนท่านพราหมณ์ พระเสาร์มีรูปร่างผอมสูง ดวงตามีสีเหลือง มีลกัษณะแบบวาตะ
ประกฤติ มีฟันซ่ีใหญ่ เกียจคร้าน ง่อยเปล้ียเสียขา มีเส้นขนและเส้นผมท่ีหยาบกระดา้ง || 

 
670อคัชาร์ยะ บลักฤษณะ, ศาสตรแ์ห่งอายุรเวท, 91. 
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 พระราหูมีภาพลกัษณ์เป็นหมอกควนั ร่างกายเป็นสีนิล สถิตอยู่ในป่า ทั้งยงัน่ากลวั       
มีลกัษณะแบบวาตะประกฤติ เป็นผูมี้ปัญญา พระเกตุก็เช่นเดียวกนัน้ี || 3.24-31 || 

 
 ราศีทั้ง 12 ต่างก็มีคุณสมบติัของประกฤติเช่นเดียวกนั โดยสามารถแบ่งราศีออกเป็น 
4 ประเภทตามประกฤติไดด้งัน้ี ปิตตะราศี ไดแ้ก่ ราศีเมษ สิงห์ และธนู, วาตะราศี ไดแ้ก่ ราศีพฤษภ 
กนัย ์และมกร, ตรีธาตุราศี ไดแ้ก่ ราศีมิถุน ตุล และกุมภ,์ กผะราศี ไดแ้ก่ ราศีกรกฎ พิจิก และมีน671 

นอกจากน้ี ในส่วนของการท านายตามหลกัทศาในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 
ยงัไดท้ านายถึงโรคภยัไขเ้จ็บซ่ึงมีสมุฏฐานจากตรีธาตุอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
 

(ในอนัตรทศาจนัทร์) เม่ือพระเสาร์เป็นวิทศา ผลคือ ในวนัท่ีทอ้งฟ้าเต็มไปดว้ยเมฆ
ฝนพึงมีความเจ็บป่วยเป็นอย่างมากอันเน่ืองมาจากวาตะ -ปิตตะสมุฏฐานโดยเฉพาะ , 
ทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธ์ุธญัญาหารเกิดความเสียหาย และเส่ือมยศ || 62.15 || 

 
(ในอนัตรทศาราหู) เม่ือพระเสาร์เป็นวิทศา ผลคือ จะถูกพนัธนาการอย่างโหดเห้ียม, 

สูญเสียความสุข, มีมหนัตภยัร้ายแรง และถูกเบียดเบียนดว้ยโรคอนัมีเหตุจากวาตะสมุฏฐาน
อยูทุ่กเม่ือเช่ือวนั || 62.31 || 

 
เม่ือพระอังคารเป็นสูกษมทศาของ (ปรัตยนัตรทศา) พระเสาร์ พึงมีสง่าราศีลด  

น้อยลง, มีความวุ่นวายใจเป็นอย่างมาก, มีความเจ็บป่วยอนัเกิดจากธาตุไฟหย่อน (อคฺนิ-
มานฺทฺย), เกิดความผิดพลาด , มีการทะเลาะวิวาท และถูกเบียดเบียนด้วยโรคอันมี 
วาตะ-ปิตตะสมุฏฐานเป็นเหตุ || 63.53 || 

 
เม่ือพระราหูเป็นปราณทศาของ (สูกษมทศา) พระเสาร์ พึงพลดัพรากจากภูมิล าเนา ,     

มีภัยอันตรายจากพระราชา, มีความหลงผิด (โมหะ), ได้บริโภคยาพิษ และมีความทุกข์
ทรมานอนัมีเหตุมาจากวาตะ-ปิตตะสมุฏฐาน || 64.54 || 

 
ดงัน้ี ยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าโหราศาสตร์และการแพทยแ์ผนโบราณไดมี้ความสัมพนัธ์กนั

อย่างแน่นแฟ้น แมแ้ต่ฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทยก์็ยงัให้ความส าคญักับโหราศาสตร์ว่าเป็น
ส่วนส าคญัท่ีผูเ้ป็นแพทยจ์ะตอ้งศึกษา อีกทั้งโหราศาสตร์ก็ยงัมีหลกัเกณฑท่ี์เอ้ืออ านวยต่อการน าไป
ประกอบการวินิจฉัย ดูแล รักษาโรคภยัไขเ้จ็บ อีกทั้งโหราศาสตร์เองก็ยงัไดแ้ตกสาขาโหราศาสตร์

 
671

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 34. 
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การแพทย ์(medical astrology)672ออกมา ซ่ึงสามารถน าไปใช้ควบคู่กับการแพทยแ์ผนโบราณได ้ 
นอกจากน้ีในประเทศไทยก็ยงัพบวิทยานิพนธ์ในหัวขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างโหราศาสตร์
และการแพทยแ์ผนไทย เช่น การน าความรู้ทางโหราศาสตร์มาใชป้ระกอบในการวินิจฉัยและรักษา
โรคตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย673 และโหราศาสตร์กบัการพยากรณ์คนเป็นโรคมะเร็ง ทฤษฎีและ
สถิติจากผูป่้วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี674 ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าโหราศาสตร์สามารถน ามาใช้
ร่วมกบัการแพทยแ์ผนไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบัหน่ึง หากผูใ้ดมีความรู้ทั้งสองศาสตร์น้ี 
ก็ยอ่มน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด 

โหราศาสตร์มีความส าคญัต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รายลอ้มมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นศาสนา, สังคม, 
วรรณคดี หรือแมก้ระทัง่การแพทยแ์ผนโบราณ เน่ืองด้วยโหราศาสตร์มีความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิต
ของมนุษยอ์ย่างแนบแน่น ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยจึ์งพลอยมีความสัมพนัธ์กบัโหราศาสตร์
ไปด้วย ดังนั้นโหราศาสตร์จึงได้เขา้ไปมีบทบาทส าคญัต่อส่ิงเหล่านั้นดังท่ีได้กล่าวไปในขา้งตน้  
แม้ปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ มากมายจนคนรุ่นใหม่หลาย ๆ คนเห็นว่า
โหราศาสตร์เป็นเพียงความเช่ือท่ีเหลวไหล งมงาย แต่ผูค้นส่วนใหญ่ก็ยงัมีความคิดท่ีพนัผูกอยู่กบั
โหราศาสตร์อยา่งไม่อาจแยกจากได ้เพราะโหราศาสตร์ไดเ้ขา้ไปผสมกลมกลืนกบัส่ิงต่าง ๆ รอบ ๆ 
ตวั จนกระทัง่ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตไปเสียแลว้นัน่เอง 
 
 

 
672กฤติกาวลยั หิรัญสิ, “ความสัมพนัธ์ในการพยากรณ์ชีวิตคนดว้ยวิชาโหราศาสตร์ไทยกบั

กฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 69. 
673พฒัน์พงศ์ กมลดิลก, “การน าความรู้ทางโหราศาสตร์มาใช้ประกอบในการวินิจฉัยและ

รักษาโรคตามหลักการแพทย์แผนไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา , 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2556). 

674พงศธร กนกศิลปธรรม, “โหราศาสตร์กบัการพยากรณ์คนเป็นโรคมะเร็ง ทฤษฎีและสถิติ
จากผูป่้วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ , 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2554). 



 

บทที่ 4 
แนวคิดทางโหราศาสตร์ของคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 

และตำราพรหมชาติฉบับราษฎร์ของไทย 
 

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีการศึกษาและพฒันากันมาแต่โบราณ จึงไม่แปลกท่ีอาจ
พบว่าโหราศาสตร์แต่ละแขนงมีแนวคิดท่ีแตกต่างกันอยู่บ้าง หรือแม้กระทัง่อาจพบได้ว่าคัมภีร์
โหราศาสตร์แต่ละฉบบัก็มีแนวคิดหรือหลกัเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ดงันั้น การศึกษาแนวคิด
ของคัมภีร์โหราศาสตร์แต่ละฉบับจึงเป็นส่ิงจ าเป็นของผูศึ้กษาโหราศาสตร์เพื่อจะได้มีความ
เช่ียวชาญ และเข้าถึงแก่นแท้ของโหราศาสตร์ตามคัมภีร์ท่ีตนศึกษา ด้วยเหตุน้ีแนวคิดของ
โหราศาสตร์อินเดียและโหราศาสตร์ไทยก็ย่อมตอ้งมีความแตกต่างกันอยู่บา้ง แมว้่าโหราศาสตร์
ไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากโหราศาสตร์อินเดียก็ตาม แต่โหราศาสตร์ไทยเองก็ได้รับการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง และบา้งก็ว่าโหราศาสตร์ไทยก็ไดรั้บอิทธิพลจากโหราศาสตร์มอญด้วย จนกระทัง่
โหราศาสตร์ไทยไดมี้เอกลกัษณ์เฉพาะเป็นของตนเองอยา่งทุกวนัน้ี 

ดงันั้น ในบทน้ีผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ และต าราพรหมชาติ 
ฉบบัราษฎร์ของไทย ทั้งในด้านขอ้มูลพื้นฐาน และแนวคิดทางโหราศาสตร์ท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์
โหราศาสตร์ทั้งสองฉบบั ซ่ึงแนวคิดทางโหราศาสตร์นั้นก็มีอยู่หลายประเด็น แต่วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
จะมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดทางโหราศาสตร์ท่ีเก่ียวกับพระเคราะห์, ทศา และนรลักษณ์ เท่านั้ น  
ทั้งน้ี เน่ืองจากพระเคราะห์ทั้งปวงต่างก็สถิตอยู่ในจกัรราศี ทั้งยงัมีก าลงัแตกต่างกนัไปตามต าแหน่ง
ท่ีสถิต ดงันั้นในบทน้ีจึงจะกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัจกัรราศีเพิ่มเติมอีกประเด็นหน่ึงพอสังเขปดว้ย 
ซ่ึงจะท าให้เข้าใจแนวคิดในเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลักษณ์ได้ดียิ่งขึ้ น ซ่ึงมีรายละเอียด
ตามล าดบัดงัน้ี 
 

คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 
 
 คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เป็นคมัภีร์โหราศาสตร์ของอินเดียท่ีมีความเก่าแก่ 
และมีความส าคญัมากท่ีสุดฉบบัหน่ึง โดยเช่ือกนัวา่ผูป้ระพนัธ์คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ คือ 
ฤษีปราศระผูเ้ป็นบุตรของฤษีศกัติ (ศกฺติ) กบันางอทฤศยนัตี (อทฺฤศฺยนฺตี) เป็นหลานของฤษีวสิษฐะ 
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(วสิษฺ ) และเป็นบิดาของฤษีวยาสะซ่ึงเป็นผูป้ระพนัธ์คมัภีร์มหาภารตะ1และคมัภีร์วิษณุปุราณะ2 
โดยท่านได้ศึกษาโหราศาสตร์จากฤษีเศานกะ (เศานก) ผูเ้ป็นหน่ึงในบรรดาศิษยข์องฤษีครรคะ 
(ครฺค)3 และฤษีปราศระผูน้ี้ยงัเป็นหน่ึงในนกัโหราศาสตร์ท่ีวราหมิหิระไดก้ล่าวอา้งถึงไวใ้นผลงาน
ของท่านอีกดว้ย4 โดยท่านไดก้ล่าวไวใ้นคมัภีร์พฤหตัสังหิตา (พฺฤหตฺส หิตา) เอาไวว้่าท่านไดแ้นวคิด
มาจากฤษีท่านอ่ืน ๆ ซ่ึงหน่ึงในบรรดาฤษีเหล่านั้ นก็มีฤษีปราศระผูร้จนาคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์รวมอยู่ดว้ย5 และค ากล่าวอา้งน้ีไดป้รากฏอยู่หลายแห่งในคมัภีร์พฤหัตสังหิตา รวมไป
ถึงคัมภีร์พฤหัตชาตก (พฺฤหชฺชาตก) ด้วยเช่นเดียวกัน 6 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์นั้นต้องรจนาขึ้นก่อนคัมภีร์พฤหัตสังหิตาและคัมภีร์พฤหัตชาตก ซ่ึงวราหมิหิระ 
ได้ประพนัธ์ขึ้นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 67 ทั้งน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์
น่าจะไดรั้บการประพนัธ์ขึ้นร่วมสมยักบัคมัภีร์มหาภารตะและคมัภีร์วิษณุปุราณะ และไม่เกินไปกว่า
ช่วงเวลาท่ีประพนัธ์คมัภีร์พฤหัตสังหิตา ดงันั้น จึงอาจสรุปไดว้่าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์
ไดรั้บการรจนาขึ้นในช่วงเวลาระหวา่งศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกาล จนถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 

คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เท่าท่ีพบได้มีการตีพิมพ์ต้นฉบับภาษาสันสกฤต
เผยแพร่อยู ่4 ส านวน ไดแ้ก่  

1. ฉบับของส านักพิมพ์ Sri Venkateswata ณ เมืองมุมไบ เป็นโศลกภาษาสันสกฤต  
มีค าแปลเป็นภาษาฮินดีบางส่วน และมีอรรถาธิบายเป็นภาษาสันสกฤตเฉพาะโศลกท่ีส าคัญ ๆ 
เท่านั้น 

2. ฉบบัของส านักพิมพ์ Master Khelari Lal ณ เมืองพาราณสี แปลเป็นภาษาฮินดีโดย 
สีตาราม ฌา (Sitaram Jha) 

 
1คาดว่าประพันธ์ขึ้นในช่วง 400 ปีก่อนคริสตกาล ถึง คริสตศักราช 400 ดู E. Washburn 

Hopkins, Epic Mythology (Stassburg: Trübner, 1915), 1. 
2คาดว่าประพนัธ์ขึ้นในช่วงสมยัพุทธกาลจนถึงสมยัราชวงศค์ุปตะ (ค.ศ. 320-550) ดู สุภาพร 

พลายเลก็, “การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วง”, 20. 
3
Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 1, 10.; Mani, Puranic 

Encyclopaedia, 568. 
4
Bhat, Bṛhat Saṃhitā, vol. 1, xxxviii. 

5คารฺคีย   ศิขิจาร  ปาราศรมสิตเทวลกฺฤต  จ | อนฺยาศฺจ พหูนฺ ทฺฤษฺฏฺวา กฺริยเต’ยมนากุลศฺจาระ  
|| พฤหตัสังหิตา 11.1 || 

6
Sastri, India as Seen in the Bṛhatsaṃhitā of Varāhamihira, 447-449. 

7
Iyer, A Short History of Sanskrit Literature, 185. 
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3. ฉบบัของส านักพิมพ์ Chaukambha รวบรวมและแปลเป็นภาษาฮินดีโดยเทวจนัทร์ 
ฌา (Devachandra Jha) 

4. ฉบับของส านักพิมพ์ Thakur Prasad รวบรวมและแปลเป็นภาษาฮินดีโดย คเนศ  
ทตัตะ (Ganesa Datta)  

ทั้งน้ี ในแต่ละส านวนมีขอ้ความท่ีแตกต่างกันอยู่หลายต าแหน่ง รวมไปถึงการแบ่ง 
อธัยายะ (บท) ด้วย แต่ฉบบัท่ีรวบรวมโดยเทวจนัทร์นั้นมีความคลา้ยคลึงกับฉบบัท่ีรวมรวมโดย 
สีตารามเป็นอย่างยิ่ง ส่วนฉบับท่ีแพร่หลายท่ีสุด คือ ฉบับท่ีรวบรวมโดยสีตาราม ซ่ึงสันถานัม  
(R. Santhanam) ไดเ้ลือกน ามาแปลเป็นภาษาองักฤษและตีพิมพเ์ผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง8 

 

อน่ึง คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ฉบบัท่ีมีอรรถาธิบายท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือฉบับท่ี
รวบรวมโดย เทวจนัทร์ ฌา ซ่ึงไดเ้ขียนอรรถาธิบายเป็นภาษาฮินดี โดยเขียนขึ้นเม่ือประมาณกลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 น้ีเอง ส่วนฉบบัหลงั ๆ นั้นไดแ้ปลและมีอรรถาธิบายเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 
ฉบบัของสันถานัม และฉบบัของศรรมา (Sharma)

9 นอกจากน้ี ตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตท่ีรวบรวม
โดยเทวจนัทร์ น่าจะมีความสมบูรณ์กวา่ฉบบัของสีตาราม เน่ืองดว้ยโศลกต่าง ๆ ไดถู้กประพนัธ์ขึ้น
ดว้ยไวยากรณ์และฉันทลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ และไม่มีการดดัแปลงเน้ือหา ยกเวน้เสียแต่
ตน้ฉบบัจะลบเลือนจนไม่สามารถอ่านออกได ้โดยเทวจนัทร์ไดร้วบรวมขึ้นมาจากตน้ฉบบัภาษา
สันสกฤตจากหลาย ๆ แหล่งเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัฉบบัของสีตารามโดยส้ินเชิง ดงัท่ีเขาได้
ระบุไวใ้นส่วนของค าน าวา่ ไดมี้การเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสังหิตา ไดแ้กไ้ขขอ้ความใน
โศลกต่าง ๆ ท่ีไม่ตรงกับความคิดเห็นของเขา และยงัได้มีการเพิ่มเติมข้อความ ซ่ึงไม่อาจระบุ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลได้10

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงไดเ้ลือกศึกษาฉบบัท่ีรวบรวมโดยเทวจนัทร์ ฌา 
ทั้งน้ี แมว้่าจะมีนักวิชาการบางท่านไดก้ล่าวไวว้่า คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 

ท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบนัไม่ใช่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ดั้งเดิม และตั้งขอ้สังเกตว่าไดมี้การ
ผสมผสานหลักโหราศาสตร์ของฤษีไชมินิเข้าไปในภายหลัง 11 แต่อย่างไรก็ตาม คัมภีร์พฤหัต 
ปาราศรโหราศาสตร์ก็ยงัเป็นหน่ึงในบรรดาคัมภีร์โหราศาสตร์ท่ีนักโหราศาสตร์อินเดียได้ให้
ความส าคญั โดยสันถานมัไดก้ล่าวเอาไวว้่า คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์นั้นเป็นยอดแห่งคมัภีร์
โหราศาสตร์12 ซ่ึงในปัจจุบนัผูท่ี้สนใจศึกษาโหราศาสตร์มกัเลือกท่ีจะศึกษาคน้ควา้คมัภีร์ฉบบัน้ีเป็น

 
8
Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 1, 10-11. 

9
Dasa, “On the Authenticity of the (Modern) Brhat Parasara Hora Sastra”. 

10
Jha, “Various Versions of Parasara Hora Shastra”. 

11
Dasa, “On the Authenticity of the (Modern) Brhat Parasara Hora Sastra”. 

12
Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 2, 504. 
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เล่มแรก ๆ 13 จนกระทั่งสมาคมสมาพันธ์นักโหราศาสตร์แห่งอินเดีย (All India federation of 

astrologers’ societies หรือ AIFAS) และสถาบนัอบรมโหราศาสตร์ของอินเดียอีกหลายแห่งไดเ้ห็น
ความส าคญัของคัมภีร์ฉบับน้ี จนกระทั่งได้เปิดสอนหลกัสูตรโหราศาสตร์ชั้นสูงท่ีศึกษาคัมภีร์ 
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เป็นคมัภีร์หลกั14 ซ่ึงนั่นไดท้ าให้คมัภีร์ฉบบัน้ีไดรั้บความยอมรับและ 
มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งส าหรับการใช้ศึกษาโหราศาสตร์ของอินเดียไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคมัภีร์
โหราศาสตร์ฉบบัอ่ืน ๆ 
 
ลักษณะการประพันธ์ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ประพนัธ์โดยการด าเนินเร่ืองด้วยบทสนทนาถาม
ตอบระหว่างฤษีปราศระผูเ้ป็นอาจารย ์และไมเตรยะผูเ้ป็นศิษย ์คลา้ยคลึงกับการประพนัธ์คมัภีร์
วิษณุปุราณะอย่างยิ่ง15 โดยเร่ิมจากไมเตรยะได้เกิดความสนใจใคร่รู้ในโหราศาสตร์จึงได้เขา้มา
สอบถามในประเด็นต่าง ๆ กบัฤษีปราศระผูเ้ป็นอาจารยท่ี์มีความรู้ความเช่ียวชาญในโหราศาสตร์
เป็นอยา่งดี 

เน้ือหาของคัมภีร์ประพันธ์ด้วยร้อยกรองทั้ งส้ิน โดยแทบทั้ งส้ินจะประพันธ์ด้วย 
ฉนัทลกัษณ์ท่ีเรียกว่า “โศลก” (โศฺลก) มีฉันทเ์ป็นส่วนนอ้ยเพียง 90 บทท่ีประพนัธ์ดว้ยฉันทลกัษณ์
ท่ีแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย ทั้งน้ี เน่ืองดว้ยฉันท์ในวรรณคดีสันสกฤตนั้นสามารถแบ่งออกได้
มากถึง 600 รูปแบบ16 โดยกวีทั้งหลายต่างก็ให้ความส าคญักบัการศึกษาฉันท์เป็นอย่างยิ่ง จนได้มี
การรวบรวมไวเ้ป็นต าราฉันทศาสตร์จ านวนหลายเล่ม ไดแ้ก่ ฉนิทสฺสูตฺร, ศฺรุตโพธ, สุวฺฤตฺตติลก, 
ฉนฺโทนุศาสน, วฺฤตฺตรตฺนากร และพฺฤหตฺส หิตา (เฉพาะอธัยายะท่ี 104) เป็นตน้17 ดงันั้น ในท่ีน้ีจึง
ขอกล่าวถึงลกัษณะของฉนัทท่ี์ใชใ้นการประพนัธ์วรรณคดีสันสกฤตเป็นเบ้ืองตน้ก่อน 

 
13

Dasa, “On the Authenticity of the (Modern) Brhat Parasara Hora Sastra”. 

14
All India federation astrologers' societies, “Syllabus of Jyotish Rishi”. 

15สุภาพร พลายเล็ก, “การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองจกัรวาลวิทยาในคมัภีร์วิษณุปุราณะและ  
ไตรภูมิพระร่วง”, 28. 

16
L. Morgan and Ram Karan Sharma, Croaking Frogs: A Guide to Sanskrit Metrics and 

Figures of Speech (California: Mahodara Press, 2011), 33. 
17จ าลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 117-119. 
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ลกัษณะของฉันท ์ฉันท ์1 บท (ปทฺย) จะมีทั้งส้ิน 4 บาท (ปาท)18 และในแต่ละบาทจะมี
การก าหนดจ านวนพยางค ์(อกฺษร) หรือมาตรา (มาตฺรา) อยา่งเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดงัน้ี19  

1. พยางค ์คือ เสียงสระ หรือ สระท่ีมีพยญัชนะเด่ียวหรือพยญัชนะสังยุกต์สะกด และ
ออกเสียงไดเ้พียง 1 หน่วยเสียง ซ่ึงพยางคน์ั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ20  

 1.1 ลฆุ (พยางค์เสียงเบา) อนัไดแ้ก่ค าท่ีประสมสระเสียงสั้น ดงัน้ี อ อิ อุ ฤ ฦ ท่ีไม่มี
พยญัชนะสังยกุตต์ามหลงั 

 1.2 คุรุ (พยางค์เสียงหนัก) อันได้แก่ค าท่ีประสมสระเสียงยาวและสระผสม ดังน้ี  
อา อี อู ฤๅ เอ ไอ โอ เอา หรือสระเสียงสั้นท่ีตามดว้ย นิคหิต หรือวิสรรค หรือมีพยญัชนะเด่ียวหรือ
พยญัชนะสังยุกตต์ามหลงั ยกเวน้พยญัชนะสังยุกต ์ปฺร พฺร กฺร และพยญัชนะสังยกุตท่ี์ขึ้นตน้ดว้ย หฺ 
หากพยญัชนะท่ีกล่าวมาน้ีขึ้นตน้ดว้ยสระเสียงสั้น ก็ให้นบัว่าเป็นพยางคเ์สียงลฆุได้21 ทั้งน้ี พยางคท่ี์
สะกดดว้ยสระเสียงสั้นในต าแหน่งสุดทา้ยของแต่ละบาทก็อาจนบัวา่เป็นเสียงคุรุได ้

2. มาตรา คือ หน่วยวดัในการออกเสียง โดยสระเสียงสั้ นจะมีค่า 1 มาตรา และสระ
เสียงยาวจะมีค่า 2 มาตรา 

จากการก าหนดฉันทลกัษณ์ด้วยพยางค์ และมาตรา ฉันท์จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. วฤตตะ (วฺฤตฺต) เป็นฉนัทท่ี์ก าหนดจ านวนพยางค ์แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 
 1.1 สมวฤตตะ (สมวฺฤตฺตะ) คือ ฉันท์ท่ีมีการใช้ฉันทลักษณ์เดียวกันทั้ ง 4 บาท  

ซ่ึงฉนัทป์ระเภทน้ีพบเห็นไดบ้่อย 
 1.2 อรรธสมวฤตตะ (อรฺธสมวฺฤตต) คือ ฉันท์ท่ีมีการแบ่งบาททั้ง 4 ออกเป็น 2 คู่ 

โดยบาทท่ี 1 กบับาทท่ี 3 ใชฉ้นัทลกัษณ์เดียวกนั และบาทท่ี 2 กบับาทท่ี 4 ใชฉ้นัทลกัษณ์เดียวกนัใน
การประพนัธ์ 

 
18หากเป็นฉันทลกัษณ์แบบไทยจะเรียกว่า “วรรค” ส่วน “บาท” นั้นจะประกอบไปดว้ยวรรค

จ านวน 2 วรรค ดงันั้น ฉันท์หน่ึงบทก็จะมีทั้งส้ิน 2 บาท หรือมี 4 วรรค ดู กุหลาบ มลัลิกะมาส, ความรู้
ทั่วไปทางวรรณคดีไทย, 163. 

19
Harsa, Nagananda of Harsa, trans. Bak Kun Bae (Delhi: Motilal Banarsidass, 1992), 

xxiii-xxvi. 
20

Morgan and Sharma, Croaking Frogs: A Guide to Sanskrit Metrics and Figures of 

Speech, 38-40. 
21

Rama N. and Meenakshi Lakshmanan, “A Computational Algorithm for Metrical 

Classification of Verse,” International Journal of Computer Sciences Issues 7, 2 (March 2010): 47. 
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 1.3 วิษมวฤตตะ (วิษมวฺฤตฺต) คือ ฉันท์ท่ีบาททั้ง 4 จะมีฉันทลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน 
หรือฉันทลกัษณ์ในบางบาทอาจเหมือนกนัแต่สลบัฉันทลกัษณ์กนัโดยไม่ไดแ้บ่งบาททั้ง 4 ออกเป็น
2 คู ่

2. ชาติ เป็นฉนัทท่ี์ก าหนดจ านวนมาตรา แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ22 
 2.1 คณฉันท ์(คณฉนฺท) คือ ฉันท์ท่ีก าหนดจ านวนมาตรา และก าหนดต าแหน่งเสียง
คุรุ-ลฆุ เอาไวด้ว้ย 

 2.2 มาตราฉันท์ (มาตฺราฉนฺท) คือ ฉันท่ีก าหนดจ านวนมาตรา แต่ไม่ได้ก าหนด
ต าแหน่งเสียงคุรุ-ลฆุ เอาไว ้

ในการก าหนดฉันทลกัษณ์นั้น ไดมี้การแบ่งออกเป็นคณะ ซ่ึงแต่ละคณะจะมี 3 พยางค ์   
โดยนิยมใชส้ัญลกัษณ์ แทน   ลฆุ และ — แทน คุรุ ดงัน้ี 
 

อาทิมธฺยาวสาเนษุ ยรตา ยานฺติ ลาฆวมฺ | 
ภชสา เคารว   ยานฺติ มเนา ตุ คุรุลาฆวมฺ || (อาลงฺการสงฺคฺรหะ 1.22) 

 
 ย คณะ ประกอบดว้ยเสียง ลฆุ คุรุ คุรุ  แทนดว้ยสัญลกัษณ์    — — 
 ร คณะ ประกอบดว้ยเสียง คุรุ ลฆุ คุรุ แทนดว้ยสัญลกัษณ์  —   — 
 ต คณะ ประกอบดว้ยเสียง คุรุ คุรุ ลฆุ  แทนดว้ยสัญลกัษณ์  — —   
 ภ คณะ ประกอบดว้ยเสียง คุรุ ลฆุ ลฆุ  แทนดว้ยสัญลกัษณ์  —      
 ช คณะ ประกอบดว้ยเสียง ลฆุ คุรุ ลฆุ  แทนดว้ยสัญลกัษณ์    —   
 ส คณะ ประกอบดว้ยเสียง ลฆุ ลฆุ คุรุ แทนดว้ยสัญลกัษณ์      — 
 ม คณะ ประกอบดว้ยเสียง คุรุ คุรุ คุรุ  แทนดว้ยสัญลกัษณ์  — — — 
 น คณะ ประกอบดว้ยเสียง ลฆุ ลฆุ ลฆุ แทนดว้ยสัญลกัษณ์       23 
 
 นอกจากน้ีหากแบ่งตามฉันทลกัษณ์ยงัสามารถแบ่งออกไดอี้กหลายชนิด ไดแ้ก่ คายตรี  
(คายตฺรี), อนุษฏุภ (อนุษฺฏุภฺ), ตริษฏุภ (ตฺริษฺฏุภฺ), ชคตี (ชคตี), ศกัวรี (ศกฺวรี), อติศกัวรี (อติศกฺวรี), 
อตัยษัฏิ (อตฺยษฺฏิ), อติทฤษฏิ (อติทฺฤษฺฏิ) ฯลฯ ตามแต่จ านวนพยางคใ์นแต่ละบาท24  

 
22

W. Yates, A Grammar of the Sanscrit Language (Calcutta: Baptist Mission Press, 1845), 

450-454. 
23

Harsa, Nagananda of Harsa, xxiii-xxiv. 
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ทั้งน้ี คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสต์ฉบับบรรณาธิการโดยเทวจนัทร์ ฌา น้ี พบว่า
ส่วนมากประพนัธ์ดว้ยโศลก เวน้เสียแต่บางส่วนในอนัธยายะท่ี 3 และอธัยายะท่ี 46 ท่ีประพนัธ์ดว้ย
ฉันทลกัษณ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงฉันทลกัษณ์ท่ีพบในการประพนัธ์คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์
ฉบบับรรณาธิการโดยเทวจนัทร์ มีดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มอนุษฏุภ  (อนุษฺฏุภฺ) ฉันท์ 1 บทมีทั้ งส้ิน 4 บาท ในแต่ละบาทมี 8 พยางค ์  
อนุษฏุภฉันท์ หรือ โศลก (โศฺลก) เป็นฉันท์ท่ีเหล่ากวีนิยมใช้อย่างมาก โดยฉันทลกัษณ์มาตรฐาน
ของอนุษฏุภนั้นก าหนดให้พยางคท่ี์ 5 ของแต่ละบาทจะตอ้งเป็นเสียงลฆุ พยางคท่ี์ 6 ของแต่ละบาท
จะตอ้งเป็นเสียงคุรุ แต่ส าหรับพยางคท่ี์ 7 ในบาทท่ี 1 และบาทท่ี 3 จะตอ้งเป็นเสียงคุรุ ส่วนพยางคท่ี์ 
7 ในบาทท่ี 2 และบาทท่ี 4 จะตอ้งเป็นเสียงลฆุ กล่าวคือ ในบาทท่ี 1 และ 3 พยางคท่ี์ 5-7 บงัคบัใช ้ 
ย คณะ ส่วนบาทท่ี 2 และ 4 พยางค์ท่ี 5-7 บงัคบัใช้ ช คณะ ส่วนพยางค์อ่ืนท่ีไม่ได้กล่าวถึง จะใช้
เสียงลฆุหรือคุรุก็ได ้โดยจะแทนดว้ยสัญลกัษณ์ 0 ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 
 

0 0 0 0    — — 0 0 0 0 0   —   0 
0 0 0 0    — — 0 0 0 0 0   —   0  

 
 ทั้งน้ี ส าหรับบาทท่ี 1 และบาทท่ี 3 ในพยางค์ท่ี 5-7 นั้น หากใช้ ย คณะ (  — —) 
แลว้ พยางคท่ี์ 1-4 นั้นจะใชเ้สียงคุรุหรือลฆุก็ได ้แต่หากพยางคท่ี์ 5-7 ใชค้ณะฉันทอ่ื์น พยางคท่ี์ 1-4 
ก็จะตอ้งมีการก าหนดคุรุ-ลฆุ อยา่งชดัเจน ตามตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ฉนัทลกัษณ์ของอนุษฏุภฉนัท ์
ท่ีมา: Arthur A. Macdonell, A Sanskrit Grammar for Students, 3 rd ed. (London: Oxford 

University Press, 1926), 233. 

ท่ี 
บาทท่ี 1 หรือ 3 บาทท่ี 2 หรือ 4 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 
1 0 0 0 0   — — 0 

0 0 0 0   —   0 
2 

0 —   — 
      0 

0   — — 

 
24

Morgan and Sharma, Croaking Frogs: A Guide to Sanskrit Metrics and Figures of 

Speech, 74-114. 
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ท่ี 
บาทท่ี 1 หรือ 3 บาทท่ี 2 หรือ 4 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 
3 0 —   — —      0 
4 0 —   — —, — — 0 

 
 จากตาราง รูปแบบท่ี  1 หรือ อนุษฏุภมาตรฐานนั้ นมี ช่ือเรียกว่า ปัถยะ (ปถฺย)  
ส่วนรูปแบบท่ีเหลือเรียกว่า วิปุละ (วิปุล)  ทั้ งน้ี ส่วนท่ี 1 ก็คือ พยางค์ท่ี 1-4 ของบาทท่ี 1 และ 
บาทท่ี 3, ส่วนท่ี 2 คือ พยางค์ท่ี 5-8 ของบาทท่ี 1 และบาทท่ี 3, ส่วนท่ี 3 คือ พยางค์ท่ี 1-4 ของ 
บาทท่ี 2 และบาทท่ี 4 และส่วนท่ี 4 คือ พยางค์ท่ี 5-8 ของบาทท่ี 2 และบาทท่ี 4 ส าหรับสัญลกัษณ์  
“ 0 ” หมายถึง ไม่ก าหนดพยางคค์ุรุ-ลฆุ ส่วนสัญลกัษณ์ “ , ” หมายถึง การหยดุเสียง (caesura)25 
 นอกจากน้ี ชาร์ลส์ ฟิลิป26 ไดก้ล่าวถึงฉันทลกัษณ์ของอนุษฏุภไวว้่า ในบาทท่ี 1 และ
บาทท่ี 3 นั้นมีรูปแบบฉันทลักษณ์มากถึง 18 รูปแบบด้วยกัน โดยในส่วนท่ี 1 จะมีรูปแบบของ
พยางค์ท่ี 2-4 เกือบครบทุกคณะ ยกเวน้ ส คณะ และ น คณะ ส าหรับส่วนท่ี 2 หรือ พยางค์ท่ี 5-8 
นอกจากจะใช ้ช คณะ และตามดว้ยพยางคท่ี์ไม่ก าหนดเสียงในพยางคสุ์ดทา้ยแลว้ ยงัมีอีก 5 รูปแบบ
ท่ีสามารถใชแ้ทนได ้คือ ม คณะ, ย คณะ, ร คณะ, ภ คณะ และ น คณะ ซ่ึงสามารถท่องจ าดว้ยค าว่า 
“มยรูภานุ” แทนดว้ยสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี 
 
 — — — 0 หรือ ม คณะ และพยางคท่ี์ไม่ก าหนดเสียงอีก 1 พยางค ์

 — — 0 หรือ ย คณะ และพยางคท่ี์ไม่ก าหนดเสียงอีก 1 พยางค ์
 —   — 0 หรือ ร คณะ และพยางคท่ี์ไม่ก าหนดเสียงอีก 1 พยางค ์
 —     0 หรือ ภ คณะ และพยางคท่ี์ไม่ก าหนดเสียงอีก 1 พยางค ์
       0 หรือ น คณะ และพยางคท่ี์ไม่ก าหนดเสียงอีก 1 พยางค ์ 
 
 ดงันั้น ในบาทท่ี 1 และบาทท่ี 3 โดยรวมแลว้ จะมีฉันทลกัษณ์ของอนุษฏุภท่ีสามารถ
ใช้ได้เพิ่มอีก 18 รูปแบบ โดยหากส่วนท่ี 2 ใช้ ย คณะ ส่วนแรกจะสามารถใช้ได้ถึง 6 คณะ คือ  
ย คณะ, ร คณะ, ต คณะ, ภ คณะ, ช คณะ และ ม คณะ หากส่วนท่ี 2 ใช ้ร คณะ ส่วนแรกจะสามารถ

 
25

Arthur A. Macdonell, A Sanskrit Grammar for Students, 3  rd ed. (London: Oxford 

University Press, 1926), 233. 
26

Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained (London: 

Trübner, 1869), 5-6. 
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ใช้ได้ 3 คณะ คือ ย คณะ, ร คณะ และ ม คณะ หากส่วนท่ี 2 ใช้ ภ คณะ ส่วนแรกสามารถใช้ได ้ 
4 คณะ คือ ย คณะ, ร คณะ, ภ คณะ และ ม คณะ หากส่วนท่ี 2 ใช้ ม คณะ ส่วนแรกจะสามารถใช ้ 
ร คณะได้คณะเดียว และหากส่วนท่ี 2 ใช้ น คณะ ส่วนแรกสามารถใช้ได้ถึง 4 คณะ คือ ย คณะ,  
ร คณะ, ต คณะ และ ม คณะ ซ่ึงแสดงเป็นสัญลกัษณ์ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ฉนัทลกัษณ์ของอนุษฏุภฉนัท ์บาทท่ี 1 และบาทท่ี 3 (เพิ่มเติม) 

ท่ี ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 
1 0   — —   หรือ ย คณะ     — — 0   หรือ ย คณะ 
2 0 —   —   หรือ ร คณะ    — — 0   หรือ ย คณะ 
3 0 — —     หรือ ต คณะ   — — 0   หรือ ย คณะ 
4 0 —       หรือ ภ คณะ   — — 0   หรือ ย คณะ 
5 0   —     หรือ ช คณะ   — — 0   หรือ ย คณะ 
6 0 — — —   หรือ ม คณะ     — — 0   หรือ ย คณะ 
7 0   — —   หรือ ย คณะ —   — 0   หรือ ร คณะ 
8 0 —   —   หรือ ร คณะ —   — 0   หรือ ร คณะ 
9 0 — — —   หรือ ม คณะ —   — 0   หรือ ร คณะ 

10 0   — —   หรือ ย คณะ —     0   หรือ ภ คณะ 
11 0 —   —   หรือ ร คณะ —     0   หรือ ภ คณะ 
12 0 — —     หรือ ภ คณะ —     0   หรือ ภ คณะ 
13 0 — — —   หรือ ม คณะ   —     0   หรือ ภ คณะ 
14 0 —   —   หรือ ร คณะ — — — 0   หรือ ม คณะ   
15 0   — —   หรือ ย คณะ       0   หรือ น คณะ 
16 0 —   —   หรือ ร คณะ       0   หรือ น คณะ 
17 0 — —     หรือ ต คณะ       0   หรือ น คณะ 
18 0 — — —   หรือ ม คณะ         0   หรือ น คณะ 
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 ส าหรับบาทท่ี 2 และบาทท่ี 4 จะมีถึง 5 รูปแบบดว้ยกนั โดยในส่วนท่ี 2 หรือ พยางคท่ี์ 
5-8 จะใช้ ช คณะ และพยางค์สุดทา้ยซ่ึงไม่ก าหนดเสียง ส าหรับส่วนท่ี 1 หรือพยางค์ท่ี 1-4 จะเป็น
พยางค์ตน้ซ่ึงไม่ก าหนดเสียง และตามด้วย ย คณะ หรือ ต คณะ หรือ ภ คณะ หรือ ข คณะ หรือ  
ม คณะ27 ซ่ึงแสดงเป็นสัญลกัษณ์ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 3 ฉนัทลกัษณ์ของอนุษฏุภฉนัท ์บาทท่ี 2 และบาทท่ี 4 (เพิ่มเติม) 

ท่ี ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 
1 0   — —   หรือ ย คณะ   —   0   หรือ ช คณะ 
2 0 — —     หรือ ต คณะ   —   0   หรือ ช คณะ 
3 0 —       หรือ ภ คณะ   —   0   หรือ ช คณะ 
4 0   —     หรือ ช คณะ   —   0   หรือ ช คณะ 
5 0 — — —   หรือ ม คณะ   —   0   หรือ ช คณะ 

 
 2. กลุ่มตริษฏุภ (ตฺริษฺฏุภฺ) ฉันท์ 1 บทมีทั้ งส้ิน 4 บาท ในแต่ละบาทมี 11 พยางค ์ 
พบฉนัทใ์นกลุ่มน้ี 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

 2.1 อินทรวัชรา (อินฺ ทฺรวชฺรา) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลักษณ์ 
โดยบงัคบัใช้คณะฉันท์ อนัไดแ้ก่ ต ต ช และ 2 พยางค์สุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ เม่ืออ่านออกเสียงให้
เวน้วรรคท่ีพยางคท่ี์ 5 และพยางคสุ์ดทา้ย แสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี28 
 
  — —   — —     —   — — 
 
 ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 12-13, 15, 17 และ 19 รวมทั้งส้ิน 5 บท 
ตวัอยา่งเช่น 
 
 สฺวสฺถสฺย เขฏสฺย ทศาวิปาเก สฺวาสฺถฺย   นฺฤปาลฺลพฺธธนาทิเสาขฺยมฺ | 
 วิทฺย  า ยศะ ปฺรีติมหตฺตฺวมาราทฺทารารฺถภูมฺยาทิชธรฺมเมติ || 
 

 
27

Ibid, 6. 
28

Yates, A Grammar of the Sanscrit Language, 417-418. 
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 มุทานฺวิตสฺยาปิ ทศาวิปาเก วสฺตฺราทิก  คนฺธสุตารฺถไธรฺยมฺ | 
 ปุราณธรฺมศฺรวณาทิลาภ  ทฺวิปาทิยานามฺพรภูษณาปฺติมฺ || 46.12-13 || 
 
 2.2 อุเปนทรวัชรา (อุเปนฺทฺรวชฺรา) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ 
โดยบงัคบัใช้คณะฉันท์อนัไดแ้ก่ ช ต ช และ 2 พยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ กล่าวคือ แตกต่างจาก
อินทรวชัราฉันทท่ี์พยางคแ์รก โดยเปล่ียนจากเสียงคุรุ เป็นลฆุแทน เม่ืออ่านออกเสียงให้เวน้วรรคท่ี
พยางคท่ี์ 5 และพยางคสุ์ดทา้ย แสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี29 
 
    —   — —     —   — — 
 
 ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพันธ์อัธยายะท่ี 46 ฉันท์ท่ี 51-53, 74, 108, 116 และ 124 รวม
ทั้งส้ิน 7 บท ตวัอยา่งเช่น 
 
 นระ สทานนฺทธโร วิเวกี ปโรปการี พลวิตฺตยกฺุตะ | 
 มหาสุขี ราชกฺฤปาภิมานี ทิวาธินาโถ ยทิ เนตฺรปาเณา || 
 อุทารจิตฺตะ ปริปูรฺณวิตฺตะ สภาสุ วกฺตา พหุปุณฺยกรฺตฺตา | 
 มหาพลี สุนฺทรรูปศาลี ปฺรกาศเน ชนฺมนิ ปทฺมินีเศ || 
 ปฺรภาวศาลี กิล ทุะขมาลี สทาลโส ธีธนวรฺชิตศฺจ | 
 ภยาตุระ โกปปโร วิเศษาทฺ ทิวาธินาเถ คมเน มนุษฺยะ || 46.51-53 || 
 
 2.3 อุปชาติ  (อุปชาติ ) ฉันท์แต่ละบาทมี 11 พยางค์ เป็นฉันท์ ท่ี มีฉันทลักษณ์
ผสมผสาน30 โดยมกัจะผสมระหว่างอินทรวชัรากบัอุเปนทรวชัรา ซ่ึงฉันทช์นิดน้ียงัสามารถจ าแนก
ออกได้อีกหลายชนิดตามแต่การสลับสับเปล่ียนต าแหน่งบาทของฉันทลักษณ์สองรูปแบบ คือ  
ชุดแรกเป็นฉันทลกัษณ์ของอินทรวชัรา บงัคบัคณะฉันท ์ต ต ช คุรุ คุรุ (— —   — —     — 
  — —) และชุดท่ี  2 เป็นฉันทลักษณ์ของอุเปนทรวัชรา บังคับคณะฉันท์ ช ต ช คุ รุ  คุ รุ  

 
29

Ibid. 

30
Sangharakkhita, “Vuttodaya, the Composition of Metre,” accessed April 2, 2018, https:// 

www.ancient-buddhist-texts.net/Textual-Studies/Vuttodaya/03-Similar.htm. 
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(  —   — —     —   — —)31 ซ่ึงปรากฏทั้ งแบบวิษมวฤตตะ และอรรธสมวฤตตะ  
รวมทั้งส้ิน 12 ชนิด ดงัน้ี 
  2.3.1 พาลา เป็นฉันท์แบบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ไวด้ังน้ี บาทท่ี 1, 2 
และ 3 บงัคบัใชค้ณะฉันท ์ต ต ช และสองพยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ  ส่วนบาทท่ี 4 บงัคบัใชค้ณะ
ฉันท์ ช ต ช และสองพยางค์สุดท้ายบังคับเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์ชุดท่ี 1, 1, 1, 2 
ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี32 
 
  — —   — —     —   — — 
  — —   — —     —   — — | 
  — —   — —     —   — — 
    —   — —     —   — — || 
 
  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 11 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
  ปาเก ปฺรทีปฺตสฺย ธราธิปตฺยมุตฺสาหเศารฺย   ธนวาหเน จ | 
  สฺตฺรีปุตฺรลาภ  ศุภพนฺธุปูช า กฺษิตีศฺวรานฺมานมุไปติ วิทฺยามฺ || 46.11 || 
 
  2.3.2 มายา เป็นฉันท์แบบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ไวด้ังน้ี บาทท่ี 1, 2 
และ 3 บงัคบัใชค้ณะฉันท ์ช ต ช และสองพยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ ส่วนบาทท่ี 4 บงัคบัใชค้ณะ
ฉันท์ ต ต ช และสองพยางค์สุดท้ายบังคบัเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลักษณ์ชุดท่ี 2, 2, 2, 1 
ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี33 
 
    —   — —     —   — — 
    —   — —     —   — — | 
    —   — —     —   — — 
  — —   — —     —   — — || 

 
31

Yates, A Grammar of the Sanscrit Language, 443. 

32
Anand Mishra, “List of 44 Syllabic Metres (vishamavritta),” accessed April 2, 2018, 

http://sanskrit.sai.uni-heidelberg.de/Chanda/HTML/list_all_viSama_vRtta_44.html. 
33

Ibid. 
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  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 50 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
  ทริทฺรตาภารวิหารศาลี วิวาทวิทฺยาภิรโต นระ สฺยาตฺ | 
  กโ รจิตฺตะ ขลุ นษฺฏวิตฺตะ สูรฺโย ยทา เจทุปเวศนสฺถะ || 46.50 || 
 
  2.3.3 กีรติ  (กี รฺติ ) เป็นฉันท์แบบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลักษณ์ไว้ดังน้ี  
บาทแรก บงัคบัใช้คณะฉันท์ ช ต ช และสองพยางค์สุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ  ส่วนบาทท่ี 2, 3 และ 4 
บงัคับใช้คณะฉันท์ ต ต ช และสองพยางค์สุดท้ายบังคับเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์  
ชุดท่ี 2, 1, 1, 1 ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี34 
 
    —   — —     —   — — 
  — —   — —     —   — — | 
  — —   — —     —   — —  
  — —   — —     —   — — || 
 
  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 14 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
  ทศาวิปาเก สุขธรฺมเมติ ศานฺตสฺย ภูปุตฺรกลตฺรยานมฺ | 
  วิทฺยาวิโนทานฺวิตธรฺมศาสฺตฺร  พหฺวรฺถเทศาธิปปูชฺยต า จ || 46.14 || 
 
  2.3.4 พุทธิ (พุ ทฺธิ) เป็นฉันท์แบบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลักษณ์ไว้ดังน้ี  
บาทท่ี 1 บังคบัใช้คณะฉันท์ ต ต ช และสองพยางค์สุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ ส่วนบาทท่ี 2, 3 และ 4 
บงัคับใช้คณะฉันท์ ช ต ช และสองพยางค์สุดท้ายบังคบัเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์  
ชุดท่ี 1, 2, 2, 2 ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 
 
  — —   — —     —   — — 
    —   — —     —   — — | 
    —   — —     —   — — 
    —   — —     —   — — || 

 
34

Ibid. 
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  ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพันธ์อัธยายะท่ี 46 ฉันท์ท่ี 88, 95, 121, 123 และ 131 รวม
ทั้งส้ิน 5 บท ตวัอยา่งเช่น 
 
  ทาตา ทยาลุะ ขลุ ปุณฺยกรฺตฺตา วิกาศเน จนฺทฺรสุเต มนุษฺยะ  | 
  อเนกวิทฺยารฺณวปารคนฺตา วิเวกปูรฺณะ ขลวรฺคหนฺตา || 46.88 || 
 
  2.3.5 รามา เป็นฉันทแ์บบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ไวด้งัน้ี บาทท่ี 1 และ 
2 บงัคบัใช้คณะฉันท์ ต ต ช และสองพยางค์สุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ  ส่วนบาทท่ี 3 และ 4 บงัคบัใช้
คณะฉันท์ ช ต ช และสองพยางค์สุดท้ายบังคบัเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์ชุดท่ี  1, 1,  
2, 2 ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี35 
 
  — —   — —     —   — — 
  — —   — —     —   — — | 
    —   — —     —   — —  
    —   — —     —   — — || 
 
  ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉันท์ท่ี 36, 60, 62 และ 126 รวมทั้ งส้ิน  
4 บท ตวัอยา่งเช่น 
 
  ส โกฺษภิตสฺยาปิ ผล  วิเศษาทฺ ทาริทฺรชาต  กุมตึ จ กษฺฏมฺ | 
  กโรติ วิตฺตกฺษยม ฆฺริวาธ า ธนาปฺติวาธามวนีศโกปาตฺ || 46.36 || 
 
  2.3.6 มาลา เป็นฉันทแ์บบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ไวด้งัน้ี บาทท่ี 1 และ 
2 บงัคบัใช้คณะฉันท์ ช ต ช และสองพยางค์สุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ  ส่วนบาทท่ี 3 และ 4 บงัคบัใช้
คณะฉันท์ ต ต ช และสองพยางค์สุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์ชุดท่ี  2, 2,  
1, 1 ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี36 
 
 

 
35

Ibid. 

36
Ibid. 
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    —   — —     —   — — 
    —   — —     —   — — | 
  — —   — —     —   — —  
  — —   — —     —   — — || 
 
  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 3 ฉนัทท่ี์ 56 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
  โกฺษภิโต ริปุคไณะ สทา นรศฺจญฺจละ ขลมติะ กฺฤศสฺตถา | 
  ธรฺมกรฺมรหิโต มโททฺธตศฺจาคเม ทินปเตา ยทา ตทา || 3.56 || 
 
  2.3.7 ศาลา เป็นฉันท์แบบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ไวด้ังน้ี บาทท่ี 1, 2 
และ 4 บงัคบัใชค้ณะฉันท ์ต ต ช และสองพยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ  ส่วนบาทท่ี 3 บงัคบัใชค้ณะ
ฉันท์ ช ต ช และสองพยางค์สุดท้ายบังคับเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์ชุดท่ี  1, 1, 2, 1 
ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี37 
 
  — —   — —     —   — —  
  — —   — —     —   — — | 
    —   — —     —   — —  
  — —   — —     —   — — || 
 
  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 16 และ 49 เพียง 2 บท ดงัน้ี 
 
  ทุะขารฺทิตสฺยาปิ ทศาวิปาเก นานาวิธ  ทุะขมุไปติ นิตฺยมฺ | 
  วิเทศโค พนฺธุชไนรฺวิหีนศฺเจาราคฺนิภูไปรฺภยมาตโนติ || 46.16 || 
 
  มนฺทาคฺนิโรโค พหุธา นราณ า สฺถูลตฺวม เฆฺรรปิปิตฺตโกปะ | 
  วฺรณ  คุเท ศูลมุระปฺรเทเศ สตฺยษฺุณภาเนา ศยน  ปฺรยาเต || 46.49 || 
 

 
37

Ibid. 
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  2.3.8 เปรมา (เปฺรมา) เป็นฉันท์แบบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลักษณ์ไวด้ังน้ี 
บาทท่ี 1, 2 และ 4 บงัคบัใช้คณะฉันท์ ช ต ช และสองพยางค์สุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ  ส่วนบาทท่ี 3 
บงัคับใช้คณะฉันท์ ต ต ช และสองพยางค์สุดท้ายบังคับเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์  
ชุดท่ี 2, 2, 1, 2 ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี38 
 
    —   — —     —   — — 
    —   — —     —   — — | 
  — —   — —     —   — — 
    —   — —     —   — — || 
 
  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 3 ฉนัทท่ี์ 58 และอธัยายะท่ี 46 ฉันทท่ี์ 18 และ 
86 รวมทั้งส้ิน 3 บท ตวัอยา่งเช่น 
 
  คุโรรฺชฺ ศุเกฺรา ริปุส ชฺ เกา ตุ ศนิะ สโม’เนฺย สุหฺฤโท ภวนฺติ | 
  ศุกฺรสฺย มิเตฺร พุธสูรฺยปุเตฺรา สเมา กุชารฺยาวิตราวรี เตา || 3.58 || 
 
  2.3.9 อารทรา (อารฺทฺรา) เป็นฉันท์แบบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ไวด้งัน้ี 
บาทท่ี 1 และ 4 บงัคบัใชค้ณะฉนัท ์ช ต ช และสองพยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ ส่วนบาทท่ี 2 และ 3 
บงัคับใช้คณะฉันท์ ต ต ช และสองพยางค์สุดท้ายบังคับเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์  
ชุดท่ี 2, 1, 1, 2 ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี39 
 
    —   — —     —   — — 
  — —   — —     —   — — | 
  — —   — —     —   — — 
    —   — —     —   — — || 
 
 
 

 
38

Ibid. 

39
Ibid. 
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  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 3 ฉนัทท่ี์ 57 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
  สทางฺคสนฺธิเวทนา ปรางฺคนา-ธนกฺษโย 
   พลกฺษยะ ปเท ปเท ยทา ตทา หิ โภชเน | 
  อสตฺยตา ศิโรวฺยถา ตถา วฺฤถานฺนโภชน  
   รวาวสตฺกถารติะ กุมารฺคคมินี มติะ || 3.57 || 
 
  2.3.10 ฤทธิ (ฤทฺธิ) เป็นฉันทแ์บบวิษมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ไวด้งัน้ี บาทท่ี 
1, 3 และ 4 บงัคบัใชค้ณะฉันท์ ช ต ช และสองพยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ  ส่วนบาทท่ี 2 บงัคบัใช้
คณะฉันท์ ต ต ช และสองพยางค์สุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์ชุดท่ี  2, 1, 
2, 2 ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี40 
 
    —   — —     —   — — 
  — —   — —     —   — — | 
    —   — —     —   — — 
    —   — —     —   — — || 
 
  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 132 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
  ยทาคโม ชนฺมนิ ยสฺย ราเหา เกฺลศาธิกตฺว   ศยน  ปฺรยาเต | 
  วฺฤเษ’ถ ยคฺุเม’ปิ จ กนฺยกายามเช สมาโช ธนธานฺยราเศะ || 46.132 || 
 
  2.3.11 ภัทรา (ภทฺรา) เป็นฉันทแ์บบอรรธสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ไวด้งัน้ี 
บาทท่ี 1 และ 3 บงัคบัใชค้ณะฉนัท ์ต ต ช และสองพยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ ส่วนบาทท่ี 2 และ 4 
บงัคับใช้คณะฉันท์ ช ต ช และสองพยางค์สุดท้ายบังคบัเสียงคุรุ เช่นกัน ซ่ึงก็คือใช้ฉันทลกัษณ์  
ชุดท่ี 1, 2, 1, 2 ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี41 
 

 
40

Ibid. 

41
Anand mishra, “List of 44 Syllabic Metres (ardhasamavritta),” accessed April 2, 2018, 

http://sanskrit.sai.uni-heidelberg.de/Chanda/HTML/list_all_ardha_sama_vRtta_44.html. 
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  — —   — —     —   — —  
    —   — —     —   — — | 
  — —   — —     —   — —  
    —   — —     —   — — || 
 
  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 72 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
  นิทฺราคเต ชนฺมนิ มานวาน า กลาธเร ชีวยเุต มหตฺตฺวมฺ | 
  หีเน’งฺคนาสญฺจิตวิตฺตนาศะ ศิวาลเย เราติ วิจิตฺรมุจฺไจะ || 46.72 || 
 
  2.3.12 วิปรีตาขยานกี (วิปรีตาขฺยานกี) หรือ หังสี (ห สี) เป็นฉันท์แบบอรรธ-
สมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ไวด้งัน้ี บาทท่ี 1 และ 3 บงัคบัใช้คณะฉันท์ ช ต ช และสองพยางค์
สุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ ส่วนบาทท่ี 2 และ 4 บงัคบัใชค้ณะฉันท ์ต ต ช และสองพยางคสุ์ดทา้ยบงัคบั
เสียงคุรุ เช่นกนั ซ่ึงก็คือใชฉ้นัทลกัษณ์ชุดท่ี 2, 1, 2, 1 ตามล าดบั โดยแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี42 
 
    —   — —     —   — —  
  — —   — —     —   — — | 
    —   — —     —   — —  
  — —   — —     —   — — || 
 
  ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 3 ฉนัทท่ี์ 59 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
  ศเนะ สโม วากฺปติรินฺทุสูนุศุเกฺราจ มิเตฺร ริปวะ ปเร’ปิ | 
  ธฺรุว   คฺรหาณ า จตุรานเนน ศตฺรุตฺวมิตฺรตฺวสมตฺวมุกฺตมฺ  || 3.59 || 
 
 
 

 
42

Ibid. 
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 2.4 โทธกะ (โทธก) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลักษณ์โดยบังคับใช ้
คณะฉนัทอ์นัไดแ้ก่ ภ ภ ภ และสองพยางสุดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี43 
 
  —     —     —     — — 
 
 ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 101 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
 อาคมเน ชนตา วรชายา ยสฺย ชนุะสมเย หริมายา | 
 มุญฺจติ นาลมิหาลยมทฺธา เทวคุเรา ปริตะ ปรวิทฺธา || 46.101 || 
 
 2.5 รโถทธตา (รโถทฺธตา) เป็นฉนัทแ์บบสมวฤตตะ ก าหนดฉนัทลกัษณ์โดยบงัคบัใช้
คณะฉันท์ อนัไดแ้ก่ ร น ร และสองพยางค์สุดทา้ยบงัคบัเสียงลฆุ และคุรุ ตามล าดบั  ซ่ึงแสดงเป็น
แผนผงัไดด้งัน้ี44 
 
  —   —       —   —   — 
 
 ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพันธ์อัธยายะท่ี 46 ฉันท์ท่ี  56, 69, 80, 83, 91, 100, 104 และ  
127-128 รวมทั้งส้ิน 9 บท ตวัอยา่งเช่น 
 
 โกฺษภิโต ริปุคไณะ สทา นรศฺจญฺจละ ขลมติะ กฺฤศสฺตถา | 
 ธรฺมกรฺมรหิโต มโททฺธตศฺจาคเม ทินปเตา ยทา ตทา || 56 || 
 
 3. กลุ่มชคตี (ชคตี) ฉันท์ 1 บทมีทั้งส้ิน 4 บาท ในแต่ละบาทมี 12 พยางค์ พบฉันท์ใน
กลุ่มน้ี 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
 3.1 ทรุตวิลัมพิตะ (ทฺรุตวิลมฺพิต) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลักษณ์ 
โดยบงัคบัใชค้ณะฉนัท ์อนัไดแ้ก่ น ภ ภ ร ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี45 
 

 
43

Yates, A Grammar of the Sanscrit Language, 417-418. 
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Ibid. 

45
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        —     —     —   — 
 
 ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพันธ์อัธยายะท่ี 46 ฉันท์ท่ี 35, 109, 122 และ 130 เพียง 4 บท 
ตวัอยา่งเช่น 
 
 ทิศติ ลชฺชิตภาววศาทฺรตึ วิคตรามมตึ วมติกฺษยมฺ | 
 สุตคทาคมน  คมน  วฺฤถา กลิกถาภิรุจึ น รุจึ ศุเภ || 46.35 || 
 
 3.2 วังศัสถวิละ (วงฺศสฺถวิล) เป็นฉนัทแ์บบสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์โดยบงัคบั
ใชค้ณะฉนัท ์อนัไดแ้ก่ ช ต ช ร ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี46 
 
    —   — —     —   —   — 
 
 ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 65 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
 สิเตตเร ปาปรโต นิศากเร วิเศษตะ กฺรูรตโร นโร ภเวตฺ | 
 สทากฺษิโรไคะ ปริปีฑฺยมาโน พลกฺษปเกฺษ คมเน ภยาตุระ || 46.65 || 
 
 3.3 โตฏกะ (โตฏก) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ  ก าหนดฉันทลักษณ์โดยบังคับใช ้
คณะฉนัท ์อนัไดแ้ก่ ส ส ส ส ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี47 
 
      —     —     —     — 
 
 ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉันท์ท่ี 54, 77, 89 และ 96 รวมทั้งส้ิน 4 บท 
ตวัอยา่งเช่น 
 
 ปรทารรโต ชนตารหิโต พหุธา คมนา’คมนา’ภิรุจิะ | 
 กฺฤปณะ ขลตากุศโล มลิโน ทิวสาธิปเตา มนุชะ กุมติะ || 46.54 || 

 
46

Ibid. 
47

Ibid. 
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 3.4 สรัควิณี (สฺรคฺวิณี) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์โดยบงัคบัใช้
คณะฉนัท ์อนัไดแ้ก่ ร ร ร ร ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี48 
 
  —   — —   — —   — —   — 
 
 ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพนัธ์อัธยายะท่ี 46 ฉันท์ท่ี 58-59, 82, 92-93, 98, 105, 110-111, 
115 และ 117 รวมทั้งส้ิน 11 บท ตวัอยา่งเช่น 
 
 วิชฺ โลไกะ สทา มณฺฑิตะ ปณฺฑิตะ กาวฺยวิทฺยานวทฺยปฺรลาปานฺวิตะ | 
 ราชปูโชฺย ธรามณฺฑเล สรฺวทา นฺฤตฺยลิปฺสาคเต ปทฺมินีนายเก || 
 สรฺวทานนฺทธรฺตฺตา ชโน ชฺ านวานฺ ยชฺ กรฺตฺตา ธราธีศสทฺมสฺถิตะ | 
 ปทฺมพนฺธาวราเตรฺภย   สฺวานนะ กาวฺยวิทฺยาปฺรลาปี มุทา เกาตุเก || 46.58-59 || 
 
 3.5 ภุชังคประยาตะ (ภุชงฺคปฺรยาต) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์ 
โดยบงัคบัใชค้ณะฉนัท ์อนัไดแ้ก่ ย ย ย ย ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี49 
 
    — —   — —   — —   — — 
 
 ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 76 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
 ปฺรกาโศ คุณสฺยาปิ วาสะ ปฺรกาเศ ธราธีศภรฺตฺตุะ สทา มานวฺฤทฺธิะ | 
 สุเต ภูสุเต ปุตฺรกานฺตาวิโยโค ภเวทฺราหุณา ทารุโณ วา นิปาตะ || 46.76 || 
 
 4. กลุ่มศักวรี (ศกฺวรี) หรือศกักรี (ศกฺกรี) ฉันท ์1 บทมีทั้งส้ิน 4 บาท ในแต่ละบาทมี 14 
พยางค์ พบฉันท์ในกลุ่มน้ีเพียงชนิดเดียว คือ วสันตติลกา (วสนฺตติลกา) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ 
ก าหนดฉนัทลกัษณ์โดยบงัคบัใชค้ณะฉันท์ อนัไดแ้ก่ ต ภ ช ช และสองพยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ 
ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี50 

 
48

Ibid. 

49
Ibid. 

50
Ibid., 422-424. 
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  — —   —       —     —   — — 
 
 ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 87 เพียง 1 บท ดงัน้ี 
 
  วิทฺยาวิเวกรหิโต หิตโตษหีโน 
   มานี ชโน ภวติ จนฺทฺรสุเต’กฺษิปาเณา | 
  ปุตฺราลเย สุตกลตฺรสุเขน หีนะ 
   กนฺยาปฺรชา นฺฤปติเคหพุโธ วรารฺถะ || 46.87 || 
 
 5. กลุ่มอติศักวรี (อติศกฺวรี) หรืออติศกักรี (อติศกฺกรี) ฉนัท ์1 บทมีทั้งส้ิน 4 บาท ในแต่
ละบาทมี 15 พยางค ์พบฉันทใ์นกลุ่มน้ีเพียงชนิดเดียว คือ มาลินี (มาลินี) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ 
ก าหนดฉนัทลกัษณ์โดยบงัคบัใชค้ณะฉนัท ์อนัไดแ้ก่ น น ม ย ย ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี51 
 
              — — —   — —   — — 
 
 ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพนัธ์อัธยายะท่ี 46 ฉันท์ท่ี 34, 37-38, 67, 90 และ 102 รวมทั้งส้ิน  
6 บท ตวัอยา่งเช่น 
 
  ภวติ มุทิตโยเค วาสศาลา วิศาลา 
   วิมลวสนภูษาภูมิโยษาสุ เสาขฺยมฺ | 
  สฺวชนชนวิลาโส ภูมิปาคารวาโส 
   ริปุนิวหวินาโศ พุทฺธิวิทฺยาวิกาศะ || 46.34 || 
 
 6. กลุ่มอัษฏิ (อษฺฏิ) ฉันท ์1 บทมีทั้งส้ิน 4 บาท ในแต่ละบาทมี 16 พยางค์ พบฉันทใ์น
กลุ่มน้ีเพียงชนิดเดียว คือ นราจะ (นราจ) หรือ วิจิตระ (วิจิตฺร) หรือ ปัญจจามร (ป ญฺจจามร)  
เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลักษณ์โดยบังคับใช้คณะฉันท์ อนัได้แก่ ช ร ช ร ช และ
พยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี52 
 

 
51

Ibid., 424-425. 

52
Ibid., 425-427. 
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    —   —   —   —   —   —   —   — 
 
 ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉันท์ท่ี 55, 57, 106 และ 135 รวมทั้งส้ิน 4 บท 
ตวัอยา่งเช่น 
 
  สภาคเต หิเต นระ ปโรปการตตฺประ  
   สทารฺถรตฺนปูริโต ทิวากเร คุณากระ | 
  วสุนฺธรานวามฺพราลยานฺวิโต มหาพลี 
   วิจิตฺรมิตฺรวตฺสละ กฺฤปากลาธระ ประ || 46.55 || 
 
 7. กลุ่มอัตยัษฏิ  (อตฺยษฺฏิ) ฉันท์ 1 บทมีทั้ งส้ิน 4 บาท ในแต่ละบาทมี 17 พยางค ์ 
พบฉันทใ์นกลุ่มน้ีเพียงชนิดเดียว คือ ศิขริณี (ศิขริณี) เป็นฉันทแ์บบสมวฤตตะ ก าหนดฉันทลกัษณ์
โดยบังคับใช้คณะฉันท์  อันได้แก่ ย ม น ส ภ และสองพยางค์สุดท้ายบังคับเสียงลฆุ และคุรุ 
ตามล าดบั ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี53 
 
    — — — — —           — —       — 
 
 ฉันท์ชนิดน้ีใช้ประพันธ์อัธยายะท่ี 46 ฉันท์ ท่ี  64, 99 และ 114 รวมทั้ งส้ิน 3 บท 
ตวัอยา่งเช่น 
 
  ยทา รากานาเถ คตวติ วิกาศ  จ ชนเน 
   วิการาะ ส สาเร วิกลคุณราเศรวนิปาตฺ | 
  นวาศามาลา สฺยาตฺ กริตุรคลกฺษฺมฺยา ปริวฺฤตา 
   วิภูษา โยษาภิะ สุขมนุทิน  ตีรฺถคมนมฺ || 64 || 
 
 
 
 

 
53

Ibid., 427-428. 
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 8. กลุ่มอติธฤติ (อติธฺฤติ) ฉันท์ 1 บทมีทั้ งส้ิน 4 บาท ในแต่ละบาทมี 19 พยางค ์ 
พบฉันท์ในกลุ่มน้ีเพียงชนิดเดียว คือ ศารทูลวิกรีฑิตะ (ศารฺทูลวิกฺรีฑิต) เป็นฉันท์แบบสมวฤตตะ 
ก าหนดฉันทลกัษณ์โดยบงัคบัใชค้ณะฉนัท์ อนัไดแ้ก่ ม ส ช ส ต ต และพยางคสุ์ดทา้ยบงัคบัเสียงคุรุ 
ซ่ึงแสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี54 
 
  — — —     —   —       — — —   — —   — 
 
 ฉนัทช์นิดน้ีใชป้ระพนัธ์อธัยายะท่ี 46 ฉนัทท่ี์ 79 และ 103 เพียง 2 บท ตวัอยา่งเช่น 
 
  ตุงฺเค ยทฺุธกลากลาปกุศโล ธรฺมธฺวโช วิตฺตปะ 
   โกเณ ภูมิสุเต สภามุปคเต วิทฺยาวิหีนะ ปุมานฺ | 
  อนฺเต’ปตฺยกลตฺรมิตฺรรหิตะ โปฺรกฺเตตรสฺถานเค 
   ’วศฺย   ราชสภาพุโธ พหุธนี มานี จ ทานี ชนะ || 46.79 || 
 
 นอกจากน้ียงัมีฉันท์ในอัธยายะท่ี 46 อีกจ านวน 9 บท ได้แก่ ฉันท์ท่ี 71, 78, 94, 97, 
113, 118, 125, 133 และ 139 ท่ีไม่แน่ชัดว่าประพนัธ์โดยใช้ฉันทลักษณ์ชนิดใด ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ฉันทท่ี์ 125 มีทั้งส้ิน 44 พยางค ์แบ่งเป็น 4 บาท บาทละ 11 พยางค์ โดยบาทแรกจะ
ใช้ฉันทลกัษณ์อนุกูลา (อนุกูลา)55 ส่วนบาทท่ีเหลือใช้ฉันทลักษณ์โทธกะ ซ่ึงมีฉันทลกัษณ์และ
แผนผงัดงัน้ี 
 
  อาคมเน ครฺทภปทยกฺุตะ ปุตฺรกลตฺรสุเขน วิมุกฺตะ | 
  ภานุสุเต ภฺรมเต ภุวิ นิตฺย   ทีนมนา วิชนาศฺรยภาวมฺ || 46.125 || 
 
  —     — —         — —  

—     —     —     —   | 
—     —     —     — — 
—     —     —     —   || 

 
54

Ibid., 430-431. 

55
Ibid., 417-418. 
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 2. ฉันท์ท่ี  139 มีทั้ งส้ิน 48 พยางค์ แบ่งเป็นบาทละ 12 พยางค์ โดยมีฉันทลักษณ์
ผสมผสานกนัระหวา่ง สรัควิณี 2 บาท กบัภุชงัคประยาตะ 2 บาท ซ่ึงมีฉนัทลกัษณ์และแผนผงัดงัน้ี 
 
 เจทคาวาคม  ยสฺย ยาเต ตทา-วฺยากุลตฺว   สทา’ราติภีตฺยา ภยมฺ | 
 มหทฺ พนฺธุวาโท ชนาน า นิปาโต-ภเวทฺวิตฺตหานิะ ศ ตฺว   กฺฤศตฺวมฺ || 46.139 || 
 
  —   — —   — —   — —   — 
  —   — —   — —   — —   — | 
    — —   — —   — —   — — 
    — —   — —   — —   — — || 
 
 3. ฉนัทท่ี์ 71 มีทั้งส้ิน 46 พยางค ์คร่ึงบทมี 23 พยางค ์ซ่ึงมีฉนัทลกัษณ์และแผนผงัดงัน้ี 
 
  เกาตุกภวน  คตวติ จนฺเทฺร ภวติ นฺฤปตฺว   วา ธนปตฺวมฺ | 
  กามกลาสุ สทา กุศลตฺว   วารวธูรติรมณปฏุตฺวมฺ || 46.71 || 
 
 —         —         — —         — — —     — — | 
 —   —     —     — — —     —             — — || 
 
 4. ฉันท์ท่ี 78 มีทั้ งส้ิน 40 พยางค์ แบ่งได้บาทละ 10 พยางค์ ซ่ึงมีฉันทลักษณ์และ
แผนผงัดงัน้ี 
 
  อาคมเน คุณศาลี มณิมาลี ไว กราลกรวาลี | 
  คชหนฺตา ริปุหนฺตา ปริชนสนฺตาปหารโก เภาเม || 46.78 || 
 
  —     —     — —      

— — —   —       — — | 
    — —     — —     
    — —   —   — — — || 
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 5. ฉันท์ท่ี 94 มีทั้ งส้ิน 45 พยางค์ คร่ึงบทแรกมี 24 พยางค์ คร่ึงบทหลังมี 21 พยางค ์ 
ใช้ฉันทลกัษณ์เหมือนสรัควิณี ซ่ึงใชแ้ต่ ร คณะ เพียงแต่มีจ านวนพยางคใ์นแต่ละบาทเกินกว่าฉันท์ 
สรัควิณีท่ีก าหนดเพียงบาทละ 12 พยางค ์โดยมีฉนัทลกัษณ์และแผนผงัดงัน้ี 
 
 เกาตุเก จนฺทฺรเช ชนฺมกาเล นฺฤณามงฺคเภ คีตวิทฺยา’นวทฺยา ภเวตฺ | 
 สปฺตเม ไนธเน วารวธฺวา รติะ ปุณฺยยกฺุตา มติะ สทฺคติะ || 46.94 || 
 

—   — —   — —   — —   — —   — —   — —   — —   — | 
 —   — —   — —   — —   — —   — —   — —   — || 
 
 6. ฉันท์ท่ี 97 มีทั้ งส้ิน 45 พยางค์ คร่ึงบทแรกมี 22 พยางค์ คร่ึงบทหลังมี 23 พยางค ์ 
ซ่ึงมีฉนัทลกัษณ์และแผนผงัดงัน้ี 
 
  อุปเวศ  คตวติ ยทิ ชีเว วาจาโล พหุครฺวปรีตะ | 
  โกฺษณีปติริปุชนปริตปฺตะ ปทช ฆาสฺยกรวฺรณยกฺุตะ || 46.97 || 
 
     — —             — — — — —     —     — — | 
 — —                 — —     — —           — — || 
 
 7. ฉันท์ท่ี 113 มีทั้ งส้ิน 36 พยางค์ คร่ึงบทแรกมี 19 พยางค์ คร่ึงบทหลงัมี 17 พยางค ์ 
ซ่ึงมีฉนัทลกัษณ์และแผนผงัดงัน้ี 
 
  อาคมน  ภฺฤคุปุเตฺร คตวติ  วิตฺเตศฺวโร มนุชะ | 
  สตฺตีรฺถศฺรมศีโล นิโตฺยตฺสาหี กรางฺฆฺริโรคี จ || 46.113 || 
 
 —     —     — —         — —   —     — | 
 — — —     — — — — — —   —   — —   || 
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 8. ฉันท์ท่ี 118 มีทั้ งส้ิน 43 พยางค์ คร่ึงบทแรกมี 22 พยางค์ คร่ึงบทหลงัมี 21 พยางค ์ 
ซ่ึงมีฉนัทลกัษณ์และแผนผงัดงัน้ี 
 
 เกาตุกภวน  คตวติ ศุเกฺร ศุเกฺรศตฺว   สทสิ มหตฺตฺวมฺ | 
 หฺฤทฺยา วิทฺยา ภวติ จ ปุสะ ปทฺมา นิวสติ สทฺมาทรตะ || 46.118 || 
 
 —         —         — — — — — —         — — | 
 — — — —         — — — —         — —     — || 
 
 9. ฉันท์ท่ี 133 มีทั้ งส้ิน 46 พยางค์ คร่ึงบทแรกมี 24 พยางค์ คร่ึงบทหลงัมี 22 พยางค ์ 
ซ่ึงมีฉนัทลกัษณ์และแผนผงัดงัน้ี 
 
 อุปเวศนมิห คตวติ ราเหา ททฺรุคเทน ชนะ ปริตปฺตะ | 
 ราชสมาชยโุต พหุมานี วิตสุเขน สทา รหิตะ สฺยาตฺ || 46.133 || 
 
     —                 — — —     —     —      
— — | 
 —     —     —     — —       —     — —   — — || 
 
 สรุปได้ว่า คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ฉบับบรรณาธิการโดยเทวจันทร์ ฌา 
ประพนัธ์ดว้ยฉันทท์ั้งส้ิน จ านวน 3,960 บท ประพนัธ์ดว้ยอนุษฏุภหรือโศลกมากท่ีสุด เป็นจ านวน 
3,870 โศลก คิดเป็นร้อยละ 97.72 และประพนัธ์ดว้ยฉันท์อ่ืน ๆ อีก จ านวน 90 บท คิดเป็นร้อยละ 
2.27 ประกอบด้วย อินทรวชัรา 5 บท (ร้อยละ 0.12), อุเปนทรวชัรา 7 บท (ร้อยละ 0.17), อุปชาติ
รวมทุกชนิด 22 บท (ร้อยละ 0.55), โทธกะ 1 บท (ร้อยละ 0.02), รโถทธตา 9 บท (ร้อยละ 0.22),  
ทรุตวิลมัพิตะ 4 บท (ร้อยละ 0.10), วงัศสัถวิละ 1 บท (ร้อยละ 0.02), โตฏกะ 4 บท (ร้อยละ 0.10), 
สรัควิณี 11 บท (ร้อยละ 0.27), ภุชังคประยาตะ 1 บท (ร้อยละ 0.02), วสันตติลกา 1 บท (ร้อยละ 
0.02), มาลินี 6 บท (ร้อยละ 0.15), นราจะ 4 บท (ร้อยละ 0.10), ศิขริณี 3 บท (ร้อยละ 0.07) และ
ศารทูลวกรีฑิตะ 2 บท (ร้อยละ 0.05) นอกจากน้ียงัมีฉันท์ท่ีไม่อาจระบุชนิดของฉันทลกัษณ์ไดอี้ก 
จ านวน 9 บท คิดเป็นร้อยละ 0.22 โดยฉันท์ท่ีมิใช่โศลกน้ีพบได้ในบางส่วนของอัธยายะท่ี 3 
(จ านวน 4 บท) และอธัยายะท่ี 46 (จ านวน 86 บท) เท่านั้น 
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 นอกจากน้ี คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ยงัปรากฏเน้ือหาท่ีเป็นตัวเลขและ 
การค านวณอยูม่ากมาย ตวัเลขเหล่าน้ีนอกจากจะใชป้รกติสังขยาแลว้ ยงัพบว่ามีการใชต้วัเลขระบบ
ภูตสังขยา (ภูตสงฺขฺยา) แทนการบอกตวัเลขโดยตรงอีกดว้ย ซ่ึงภูตสังขยานั้นเป็นการใช้ค  าศพัท์ท่ี
เก่ียวกบัวตัถุส่ิงของหรือมโนคติอนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีและมีความเก่ียวเน่ืองกบัจ านวนท่ีแน่นอนมาใช้
แทนตัวเลขนั้ น ๆ56 ซ่ึงคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ในส่วนท่ีงานวิจัยฉบับน้ีครอบคลุม  
(อธัยายะท่ี 1-3, 47-65, 75 และ 81-82) พบวา่มีการใชค้  าศพัทแ์ทนตวัเลขดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4 ค  าศพัทแ์ทนตวัเลขท่ีพบในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 

ตวัเลข ค าศพัทแ์ทนตวัเลข 
1 อินฺทุ, จนฺทฺร 
2 อกฺษิ, เนตฺร 
3 อคฺนิ, คุณ, ราม, วหฺนิ 
4 อพฺธิ, อมฺพุ, ปโยธิ, เวท 
5 อกฺษ, อิษุ, พาณ, ภูต 
6 องฺค, ฤตุ, ตรฺก, รส 
7 อค, อทฺริ, คิริ, นค, ไศล 
8 คช, นาค, วสุ 
9 องฺก, นนฺท 

10 อาศา, ทิศฺ 
11 อีศ, รุทฺร 
12 อรฺก, ภานุ, รวิ, สูรฺย 
13 วิศฺว 
14 มนุ 
15 ติถิ, ปญฺจภูมิ, ปญฺเจนทุ, ศเรนฺทุ 
16 นฺฤป 
17 อศฺวจนฺทฺร, ไศลจนฺทฺร 
18 อษฺเฏนฺทุ, ธฺฤติ 
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ตวัเลข ค าศพัทแ์ทนตวัเลข 
19 องฺเกนฺทุ, โค’พฺช 
20 นข 
21 กุเนตฺร 
27 นกฺษตฺร 
28 มนุยชฺุ 
30 ขราม 
31 จนฺทฺรวหฺนิ 
83 ตฺรินาค 
85 พาณคช 
86 ษฑฺคช 

 
 จากตารางค าศพัท์แทนตวัเลขขา้งตน้ จึงอาจจ าแนกภูตสังขยาท่ีใช้ในคมัภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5 ภูตสังขยาท่ีพบในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 

ตวัเลข ภูตสังขยา 
0 ข 
1 อินฺทุ, อพฺช, กุ, จนฺทฺร, ภูมิ 
2 อกฺษิ, เนตฺร 
3 อคฺนิ, คุณ, ราม, วหฺนิ 
4 อพฺธิ, อมฺพุ, ปโยธิ, เวท 
5 อกฺษ, อิษุ, พาณ, ภูต, ศร 
6 องฺค, ฤตุ, ตรฺก, รส 
7 อค, อทฺริ, อศฺว, คิริ, นค, ไศล 
8 คช, นาค, วสุ 
9 องฺก, โค, นนฺท 

10 อาศา, ทิศฺ 
11 อีศ, รุทฺร 
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ตวัเลข ภูตสังขยา 
12 อรฺก, ภานุ, รวิ, สูรฺย 
13 วิศฺว 
14 มนุ 
15 ติถิ 
16 นฺฤป 
18 ธฺฤติ 
20 นข 
27 นกฺษตฺร 

 
จากข้อมูลข้างตน้พบว่า มีการใช้ภูตสังขยาแทนค่าตัวเลขท่ีไม่เกินสองหลักเท่านั้ น  

ส่วนตัวเลขท่ีมีการใช้ภูตสังขยาศัพท์มากท่ีสุด คือเลข 7 ซ่ึงมีจ านวนภูตสังขยาถึง 6 ค  า ทั้ งน้ี  
ภูตสังขยาท่ีใชแ้ทนค่าตวัเลขท่ีมีจ านวนมากกวา่ 10 ยงัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ใช้ภูตสังขยาเพียงศพัท์เดียวแทนตวัเลขนั้น ๆ ไดแ้ก่ อีศ (11), รุทฺร (11), อรฺก (12),  
ภานุ (12), สูรฺย (12), รวิ (12), วิศฺว (13), มนุ (14), ติถิ (15), นฺฤป (16), ธฺฤติ (18), นข (20) และ  
นกฺษตฺร (27) 

2. ใชภู้ตสังขยาสองศพัทป์ระสมกนั โดยใชค้  าศพัทท่ี์แทนตวัเลขหลกัหน่วยขึ้นตน้ก่อน 
ไดแ้ก่ ศเรนฺทุ (15), อศฺวจนฺทฺร (17), ไศลจนฺทฺร (17), องฺเกนฺทุ (19), โค’พฺช (19), กุเนตฺร (21), ขราม  
(30), จนฺทฺรวหฺนิ (31) และ พาณคช (85) 

3. ใช้ภูตสังขยาประสมกบัปรกติสังขยา โดยตวัเลขหลกัสิบเป็นภูตสังขยาและวางอยู่
ทา้ยศพัท์ ส่วนเลขหลักหน่วยเป็นปรกติสังขยาวางอยู่ตน้ศพัท์ ไดแ้ก่ ปญฺจภูมิ (15), ปญฺเจนฺทุ (15), 
อษฺเฏนฺทุ (18), ตฺรินาค (83) และ ษฑฺคช (86) 

อน่ึง ยงัพบการใชภู้ตสังขยาประสมกบัค าวา่ “ยชฺุ” ซ่ึงในท่ีน้ีมีความหมายว่า คู่ เพื่อให้มี
จ านวนเพิ่มขึ้ นเป็น 2 เท่า คือ มนุยุชฺ  (28) ซ่ึงมาจากภูตสังขยา “มนุ” ซ่ึงแทนเลข 14 ดังนั้ น  
“มนุยชฺุ” จึงมีค่าเป็น 2 เท่าของ 14 นัน่ก็คือ 28 นัน่เอง นอกจากน้ี ยงัมีภูตสังขยาบางศพัทท่ี์ไม่พบว่า
มีการใช้แทนตวัเลขตามล าพังเลย แต่มักปรากฏคู่กับปรกติสังขยา หรือภูตสังขยาอ่ืนเพื่อแสดง  
จ านวนเลขอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ ข (0), อพฺช (1), กุ (1), ภูมิ (1), ศร (5), อศฺว (7) และ โค (9) 
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ขอบเขตเนื้อหา 
 คมัภีร์พฤหตัปาราศรฉบบับรรณาธิการโดยเทวจนัทร์ ฌา มีทั้งส้ิน 98 อธัยายะ แบ่งเป็น
ภาคตน้ (ปูรฺวภาค) จ านวน 65 อธัยายะ และภาคปลาย (อุตฺตรภาค) จ านวน 33 อธัยายะ ประกอบดว้ย
เน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
 ภาคต้น (ปูรฺวภาค) 
 อธัยายะท่ี 1 การสร้างจกัรวาล 
 อธัยายะท่ี 2 ความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์กบัอวตารของพระวิษณุ 
 อธัยายะท่ี 3 คุณลกัษณะต่าง ๆ ของพระเคราะห์ 
 อธัยายะท่ี 4 การค านวณหาและผลของอประกาศเคราะห์ (อปฺรกาศคฺรห) อนัไดแ้ก่  
ธูมะ (ธูม) วยตีปาตะ (วฺยตีปาต) ป ริเวษะ (ปริเวษ) อินทรจาปะ (อินฺ ทฺรจาป) เกตุ  (เกตุ ),  
การค านวณหาคุลิกะ (คุลิก) ยมฆณัฏะ (ยมฆณฺฏ) มฤตยุ (มฺฤตฺยุ) กาละ (กาล) อรรธประหระ (อรฺธ -
ปฺรหร) และการค านวณหาลคันาประเภทต่าง ๆ 
 อธัยายะท่ี 5 คุณลกัษณะต่าง ๆ ของราศี 
 อธัยายะท่ี 6-7 การแบ่งวรรคของราศี 
 อธัยายะท่ี 8 มุมสัมพนัธ์ชนิดต่าง ๆ 
 อธัยายะท่ี 9 ดวงชะตาก าเนิด 
 อธัยายะท่ี 10-11 ดวงชะตาท่ีไม่ดี (ริษฺฏ) ในลกัษณะต่าง ๆ รวมถึงลกัษณะท่ีหักลา้ง
กนัได ้
 อธัยายะท่ี 12-24 การแบ่งเรือนภพ และผลแห่งภพทั้ง 12 
 อธัยายะท่ี 25 ผลแห่งเจา้เรือนภพ 
 อธัยายะท่ี 26 ผลแห่งอประกาศเคราะห์ต่าง ๆ 
 อัธยายะท่ี 27-28 พระเคราะห์โยคก าลัง (สฺปษฺฏทฺฤษฺฏิ) และการวัดก าลังของ 
พระเคราะห์ (สฺปษฺฏพล) 
 อธัยายะท่ี 29 อิษฏผล (อิษฺฏผล) และกษัฏผล (กษฺฏผล) 
 อธัยายะท่ี 30 เรือนอารูฒปท (อารูฒปท) 
 อธัยายะท่ี 31 ผลแห่งเรือนอุปปท (อุปปท, เรือนภพถดัจากลคันา) 
 อธัยายะท่ี 32 ผลแห่งอรรคละ (อรฺคล, เรือนภพหรือพระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่ในภพท่ี  
4, 2, 11 จากพระเคราะห์หรือเรือนภพใด ๆ) 
 อธัยายะท่ี 33-34 พระเคราะห์การกะ (การก) และนวางศก์ารกะ 
 อธัยายะท่ี 35 โยคการกะ 
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 อธัยายะท่ี 36 ผลแห่งนาภสโยคต่าง ๆ (นาภสโยค) 
 อธัยายะท่ี 37 ลกัษณะและผลของโยคประเภทอ่ืน ๆ 
 อธัยายะท่ี 38-43 โยคของพระจนัทร์, โยคของพระอาทิตย,์ ราชโยค, ราชาศรัยโยค  
(ราชาศฺรยโยค), ธนโยค และทาริทรยโยค (ทาริทฺรฺยโยค) 
 อธัยายะท่ี 44 อายรุทายะ (อายรฺุทาย, ความยนืยาวของอายขุยั) 
 อธัยายะท่ี 45 พระเคราะห์มารกะ (มารก) 
 อธัยายะท่ี 46 ผลแห่งอวสัถา (อวสฺถา) ของพระเคราะห์ 
 อธัยายะท่ี 47-64 ทศาประเภทต่าง ๆ การค านวณหาทศา และผลแห่งทศา, อนัตรทศา 
(อนฺตรฺทศา), ปรัตยนัตรทศา (ปฺรตฺยนฺตรฺทศา), สูกษมทศา (สูกฺษฺมทศา) และปราณทศา (ปฺราณทศา) 
ของพระเคราะห์แต่ละดวงเขา้เสวยแทรกอาย ุ
 อธัยายะท่ี 65 ผลแห่งอนัตรทศาของกาลจกัรทศา 
 ภาคปลาย (อุตฺตรภาค) 
 อธัยายะท่ี 66 อษัฏกวรรค (อษฺฏกวรฺค) 
 อธัยายะท่ี 67-69 การช าระตรีโกณ, เอกาธิปัตยะ (เอกาธิปตฺย) และปิณฑา (ปิณฺฑา) 
ในอษัฏกวรรค 
 อธัยายะท่ี 70-72 ผลแห่งอษัฏกวรรค, อายุรทายะในอษัฏกวรรค และผลแห่งผลรวม
ของอษัฏกวรรค 
 อธัยายะท่ี 73 ผลแห่งรัศมี 
 อธัยายะท่ี 74 ผลแห่งสุทรรศนจกัร (สุทรฺศนจกฺร) 

 อธัยายะท่ี 75 ปัญจมหาบุรุษลกัษณะ 
 อธัยายะท่ี 76 ผลแห่งปัญจภูตะ 
 อธัยายะท่ี 77 ผลแห่งตริคุณะ (สัตตวะ, รชสั, ตมสั) 
 อธัยายะท่ี 78 ดวงชะตาท่ีเสียหาย (นษฺฏชาตก) 
 อธัยายะท่ี 79 ประวรชยาโยค (ปฺรวฺรชฺยาโยค, โยคแห่งการออกบวช)  
 อธัยายะท่ี 80 ผลแห่งดวงชะตาของสตรี (สฺตฺรีชาตก) 

 อธัยายะท่ี 81-82 การท านายนรลกัษณ์ และต าหนิต่าง ๆ 
 อธัยายะท่ี 83 โยคท่ีแสดงถึงค าสาปในชาติปางก่อน (ปูรฺวชนฺมศาป) 
 อธัยายะท่ี 84 ปรัศนะ (ปฺรศฺน หรือ กาลชะตา) 
 อธัยายะท่ี 85 การสะเดาะเคราะห์แห่งพระเคราะห์ 
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 อธัยายะท่ี 86-97 การก าเนิดท่ีไม่เป็นมงคล รวมทั้งการสะเดาะเคราะห์เม่ือถือก าเนิด
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดแ้ก่ ก าเนิดในขา้งแรม, ก าเนิดในวนัแรม 14 ค  ่า, ก าเนิดในดิถีท่ีไม่ดี, ดวงชะตา
ก าเนิดสถิตอยู่ในนักษตัรเดียวกับบิดามารดาหรือพี่ชาย, ก าเนิดในวนัพระอาทิตยย์า้ยราศี, ก าเนิด
ในช่วงเกิดคราส, ก าเนิดในช่วงคณัฑานตะ (คณฺฑานฺต), ก าเนิดในช่วงมูลคณัฑะ (มูลคณฺฑ), ก าเนิด
ในช่วงคณัฑานตะของนักษตัรเชยษฐา, ให้ก าเนิดทารกท่ีมีเพศแตกต่างจากบุตรท่ีเกิดก่อนหน้าทั้ง  
3 คน (ตฺรฺยนฺยชนน, ให้ก าเนิดลูกสาวหลงัจากมีลูกชายมาแลว้ 3 คน หรือให้ก าเนิดลูกชายหลงัจากมี
ลูกสาวมาแล้ว 3 คน) และการสะเดาะเคราะห์เม่ือมีการคลอดท่ีผิดปรกติ (คลอดก่อนหรือหลัง
ก าหนด, ทารกพิการ) 
 อธัยายะท่ี 98 สรุปเน้ือหา 
 
 ทั้งน้ี เห็นได้ว่าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดมี้การล าดับ และแยกแยะเน้ือหา
ค่อนขา้งเป็นหมวดหมู่ มีเพียงเน้ือหาของโยคนานาชนิดท่ีไม่ไดจ้ดัให้อยู่ในอธัยายะท่ีใกลเ้คียงกนั
ทั้งหมด เฉกเช่นเน้ือหาอ่ืน แต่ก็มิได้ท าให้การศึกษาคมัภีร์ฉบบัน้ีมีความยุ่งยาก เพราะโยคแต่ละ
ชนิดนั้นสามารถแยกศึกษาได้ โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละโยค และไม่ได้มี
เน้ือหาท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั อน่ึง หากจะจ าแนกเน้ือหาออกเป็นหมวดหมู่ก็สามารถแบ่งออกได้
เป็น 10 หมวด ไดแ้ก่ เกร่ินน า, พระเคราะห์, จกัรราศีและเรือนชะตา, การท านายดวงชะตาลกัษณะ
ต่าง ๆ, โยคเกณฑแ์ละผลแห่งโยค, ทศา, นรลกัษณ์ศาสตร์, กาลชะตา, การสะเดาะเคราะห์ และสรุป 
ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีสามารถน าไปใชศึ้กษาโหราศาสตร์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 
แนวคิดทางโหราศาสตร์ 
 คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้แสดงเน้ือหาเก่ียวกับพระเคราะห์, ทศา และ 
นรลกัษณ์ เอาไวโ้ดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองทศา ซ่ึงอธิบายทั้งในส่วนของการค านวณ
และส่วนของการพยากรณ์รวมเป็นจ านวนมากถึง 19 อธัยายะ ท าให้ผูท่ี้ศึกษาคมัภีร์เล่มน้ีสามารถ
น าไปใชพ้ยากรณ์ไดโ้ดยสะดวก อน่ึง ผูศึ้กษาโหราศาสตร์ควรมีพื้นความรู้เร่ืองจกัรราศีอยูบ่า้งจึงจะ
สามารถเข้าใจแนวคิด หรือหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ได้อย่างลึกซ้ึง ผูวิ้จัยจึงได้ศึกษาข้อมูล
เก่ียวกบัจกัรราศีมาแสดงไวป้ระกอบดว้ย โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 



  461 

จักรราศีวิภาค 
นภาจักรหรือท้องฟ้าอันกวา้งใหญ่ท่ีโอบล้อมโลกของเราอยู่น้ี  มีดาวเคราะห์และ 

ดาวฤกษ์สถิตอยู่มากมาย ซ่ึงมณฑลโดยรอบผืนฟ้าน้ีเองท่ีทางโหราศาสตร์เรียกว่า “จกัรราศี”57   
ซ่ึงโหราศาสตร์อินเดียนิยมแบ่งจกัรราศีออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 
 1. ราศี (ราศิ) 
 หลกัโหราศาสตร์ส่วนใหญ่รวมทั้งคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะแบ่งจกัรราศี
ออกเป็น 12 ส่วน58 แต่ละส่วนเรียกว่า “ราศี” อนัไดแ้ก่ ราศีเมษ, ราศีพฤษภ, ราศีมิถุน, ราศีกรกฎ, 
ราศีสิงห์, ราศีกันย,์ ราศีตุล, ราศีพิจิก, ราศีธนู, ราศีมกร, ราศีกุมภ์ และราศีมีน โดยแต่ละราศีจะมี
ความกวา้ง 30 องศาเท่ากนั59 รวมทั้ง 12 ราศีจึงมีความกวา้ง 360 องศาพอดี60 โดยโหราศาสตร์อินเดีย
เช่ือวา่ราศีทั้ง 12 น้ีลว้นเป็นพระวรกายของพระวิษณุทั้งส้ิน (กาลปุรุษะ)61 
 การก าหนดราศีมิใช่ก าหนดขึ้นอย่างเล่ือนลอยหากแต่ก าหนดจากต าแหน่งของกลุ่ม
ดาวท่ีสถิตบนท้องฟ้าทั้ ง 12 กลุ่ม (ดูตารางท่ี 6) โดยจุดเร่ิมต้นของจักรราศีอยู่ท่ีต้นราศีเมษ62  
ไล่เวียนไปตามจกัรจนสุดท่ีปลายราศีมีนจึงครบรอบจกัรราศี หากเป็นการโคจรของพระอาทิตยก์็จะ
ครบ 1 ปีพอดี63  

 
57เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตรป์ริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 3. 
58นกัโหราศาสตร์รวมถึงนกัดาราศาสตร์บางส่วนไดแ้บ่งจกัรราศีออกเป็น 13 ส่วน ซ่ึงท าให้มี

ราศีคนแบกงู (Ophiuchus) เพิ่มขึ้ นมาอีกหน่ึงราศี  โดยอยู่ระหว่างราศีพิ จิกกับราศีธนู  ดู  Andrea  

Reiher, “Ophiuchus, new Zodiac sign dates and your real astrological sign,” accessed March 19, 2018, 

http://screenertv.com/news-features/ophiuchus-new-zodiac-sign-dates-and-your-real-astrological-sign/. 
59มาตราโหราศาสตร์ ก าหนดให้ 1 ราศี เท่ากับ 30 องศา (อ ศ), 1 องศา เท่ากับ 60 ลิปดา  

(ลิปฺตา), 1 ลิปดา เท่ากบั 60 ฟิลิปดา (วิลิปฺตา) และ 1 ฟิลิปดา เท่ากบั 60 ตตัปะระ (ตตฺปร) ดู Bhat, Bṛhat 

Saṃhitā, vol. 1, 8. 
60

M. Ramakrishna Bhat, Fundamentals of Astrology, 3rd ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 

2000), 4. 
61

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 34. 
62เน่ืองดว้ยแต่เดิมไดก้ าหนดจุดเร่ิมตน้ปีใหม่ในวนัวสันตวิษุวตั (vernale quinox) ซ่ึงแต่เดิม

วนัดงักล่าวพระอาทิตยจ์ะยา้ยเขา้สู่ราศีเมษพอดี (เพราะการเคล่ือนส่ายของแกนโลก (precession) ปัจจุบนั
ต าแหน่งน้ีจึงไดถ้อยไปอยู่ในราศีมีน) ดงันั้นราศีเมษจึงไดเ้ป็นราศีตั้งตน้แห่งจกัรราศี ดู Alexander Barrie, 

Alexander's Guide to Harmonising Gender Discordance (Milton Keynes: AuthorHouse, 2010), 27. 
63เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 310-311. 
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ตารางท่ี 6 ช่ือกลุ่มดาวจกัรราศี 
ท่ีมา: วิมุติ วสะหลาย, “กลุ่มดาว 88 กลุ่ม,” เขา้ถึงเม่ือ, 19 เมษายน 2561, http://thaiastro.nectec.or. 

th/library/article/184/. 

ช่ือราศี 
ช่ือกลุ่มดาว 

ช่ือละติน ช่ือไทย 
เมษ Aries กลุ่มดาวแกะ, กลุ่มดาวเมษ 
พฤษภ Taurus กลุ่มดาวววั, กลุ่มดาวพฤษภ 
มิถุน Gemini กลุ่มดาวคนคู่, กลุ่มดาวมิถุน 
กรกฎ Cancer กลุ่มดาวปู, กลุ่มดาวกรกฎ 
สิงห์ Leo กลุ่มดาวสิงโต, กลุ่มดาวสิงห์ 
กนัย ์ Virgo กลุ่มดาวหญิงสาว, กลุ่มดาวกนัย ์
ตุล Libra กลุ่มดาวตาชัง่, กลุ่มดาวตุล 
พิจิก Scorpius กลุ่มดาวแมงป่อง, กลุ่มดาวพิจิก 
ธนู Sagittarius กลุ่มดาวคนยงิธนู, กลุ่มดาวธนู 
มกร Capricornus กลุ่มดาวแพะทะเล, กลุ่มดาวมกร 
กุมภ ์ Aquarius กลุ่มดาวคนแบกหมอ้น ้า, กลุ่มดาวกุมภ ์
มีน Pisces กลุ่มดาวปลา, กลุ่มดาวมีน 

 

 
 
ภาพท่ี 26 ต าแหน่งของกลุ่มดาวจกัรราศี 
ท่ีมา: Pratt, John P, “Cellestial Witnesses of Christ Breaking the Bands of Death,” accessed April 

24, 2018, http://www.johnpratt.com/items/docs/lds/meridian/2001/bands.html. 
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 ทั้ งน้ี แต่ละราศียงัมีการเข้าครองอวยัวะต่าง ๆ และยงัสามารถแบ่งราศีออกตาม 
ธาตุประจ าราศีตามท่ีได้น าเสนอไปแล้วในหัวข้อความส าคัญของโหราศาสตร์ด้านการแพทย์ 
แผนโบราณ นอกจากน้ี ยงัสามารถแบ่งประเภทของราศีไดอี้กหลากหลายลกัษณะ เช่น  
 1) แบ่งตามลกัษณะการเคล่ือนไหวไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
  จรราศี (จร) ไดแ้ก่ ราศีเมษ, กรกฎ, ตุล และมกร 
  สถิรราศี (สฺถิร) ไดแ้ก่ ราศีพฤษภ, สิงห์, พิจิก และกุมภ ์
  ทวิสวภาวราศี (ทฺวิสฺวภาว) ไดแ้ก่ ราศีมิถุน, กนัย,์ ธนู และมีน 
 2) แบ่งตามการใหคุ้ณใหโ้ทษ หรือแบ่งตามเพศไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  บาปราศี/ราศีเพศชาย ไดแ้ก่ ราศีเมษ, มิถุน, สิงห์, ตุล, ธนู และกุมภ ์
  ศุภราศี/ราศีเพศหญิง ไดแ้ก่ ราศีพฤษภ, กรกฎ, กนัย,์ พิจิก, มกร และมีน 
 3) แบ่งตามประกฤติไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
  ปิตตะราศี ไดแ้ก่ ราศีเมษ, สิงห์ และธนู 
  วาตะราศี ไดแ้ก่ ราศีพฤษภ, กนัย ์และมกร 
  ตรีธาตุราศี ไดแ้ก่ ราศีมิถุน, ตุล และกุมภ ์
  กผะราศี ไดแ้ก่ ราศีกรกฎ, พิจิก และมีน64 
 อน่ึง การก าหนดราศีต่าง ๆ ลงไปในผงัดวงชะตา (กุณฺฑลี, birth chart) นั้นสามารถ
เขียนไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบท่ีนิยมใชใ้นอินเดียมีทั้งส้ิน 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
  1.1 รูปแบบอินเดียเหนือ หรือแบบเพชร (diamond pattern) รูปแบบน้ีจะก าหนดให้
ลคันาหรือเรือนภพท่ี 1 อยู่ในต าแหน่งตรงกลางดา้นบนเสมอ ท าใหต้ าแหน่งของราศีในผงัดวงชะตา
จะไม่คงท่ี ดงันั้น จึงตอ้งก าหนดเลขประจ าราศีเอาไวด้ว้ยเสมอเพื่อจะไดรู้้ว่าแต่ละช่องเป็นราศีใด  
ซ่ึงก าหนดให้เลข 1 แทนราศีเมษ, เลข 2 แทนราศีพฤษภ ดงัน้ีเป็นตน้ โดยการเรียงล าดบัราศีนั้นให้
เวียนอุตราวรรต (ทวนเข็มนาฬิกา)65 ผงัดวงชะตารูปแบบน้ีไม่จ าเป็นตอ้งเขียนสัญลกัษณ์ของลคันา 
แต่ในต าราโหราศาสตร์อินเดียสมัยใหม่มักระบุค  าว่า “As” หรือ “Asc” (ย่อมาจาก ascendant)  
เพื่อบ่งบอกต าแหน่งของลคันาท่ีชดัเจนขึ้น ผงัดวงชะตารูปแบบน้ีเป็นท่ีนิยมใชเ้น่ืองจากง่ายต่อการ
พิจารณาดวงชะตา อีกทั้งเทวจนัทร์ก็ไดเ้ลือกใชผ้งัดวงชะตารูปแบบน้ีในการอธิบายดวงชะตาต่าง ๆ 

 
64

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 34. 
65

Jain, A Text book of Astrology, 45.; David Hawthorne and V.K. Choudhry, Astrology for 

Life (How to be Your Own Vedic Astrology) (Iowa: Sunstar Publishing Group, 2000), 35-38.; Gopesh 

Kumar Ojha and Ashutosh Ojha, Astrological Secrets of Friendship Love and Marriage, 2nd ed. 
(Delhi: Motilal Banarsidass, 2004), 21. 



  464 

ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ทั้ งน้ี หากก าหนดให้ลคันาอยู่ท่ีราศีมีน (ราศีท่ี 12) จะเขียน 
ผงัดวงชะตาไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ผงัดวงชะตาแบบอินเดียเหนือ 
ท่ีมา: Gopesh Kumar Ojha, and Ashutosh Ojha, Astrological Secrets of Friendship Love and 

Marriage, 21. 
 
  1.2 รูปแบบอินเดียใต ้รูปแบบน้ีจะแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียมดา้นละ 4 ช่องเท่า ๆ กัน 
ส่วนบริเวณตรงกลางเวน้ว่างไวไ้ม่ไดใ้ช้งาน แต่ละราศีจะถูกก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งคงท่ีเสมอ  
โดยเร่ิมจากราศีเมษก าหนดให้อยู่ ท่ีด้านบนช่องท่ี  2 นับจากซ้ายมือ เรียงล าดับราศีไปตาม
ทกัษิณาวรรต (ตามเขม็นาฬิกา) ดงันั้น การเขียนดวงชะตาดว้ยผงัดวงชะตารูปแบบน้ีจึงไม่ตอ้งเขียน
สัญลกัษณ์ใด ๆ ก ากบัเพื่อบ่งบอกว่าแต่ละช่องเป็นราศีใด ส่วนลคันานั้นให้เขียนลูกศร หรือค าว่า
ลคันาก ากบัเอาไว้66 หรือบางคร้ังก็พบวา่ใชก้ารขีดคร่อมท่ีมุมบนของช่องราศีเพื่อแสดงต าแหน่งของ
ลัคนา อน่ึง คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ฉบับท่ีบรรณาธิการโดยสันถานัมก็ได้เลือกใช้ 
ผงัดวงชะตารูปแบบน้ีในการอธิบายดวงชะตา ส าหรับการเขียนดวงชะตาท่ีมีลคันาสถิตอยู่ท่ีราศีตุล 
จะเขียนผงัดวงชะตาไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
 

 
66

Alka Vijh, Understanding Relations: The Vedic Astrology Way (New Delhi: V&S, 

2011), 21.; Jain, A Text book of Astrology, 45. 
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ภาพท่ี 28 ผงัดวงชะตาแบบอินเดียใต ้
ท่ีมา: Alka Vijh, Understanding Relations: The Vedic Astrology Way, 21. 
 
  1.3 รูปแบบอินเดียตะวนัออก นิยมใชใ้นเบงกอล และโอริสสา มีการระบุให้แต่ละ
ราศีมีต าแหน่งคงท่ีคล้ายคลึงกับรูปแบบอินเดียใต้ แต่ทว่าลักษณะของผังดวงชะตานั้ นกลับ
เหมือนกบัผงัดวงชะตาท่ีใชใ้นประเทศไทย ต่างกนัเพียงของไทยผงัดวงชะตาจะอยู่ในกรอบวงกลม 
แต่รูปแบบอินเดียตะวนัออกน้ีผงัดวงชะตาจะอยู่ในกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัส ทั้งน้ี ก าหนดให้ต าแหน่ง
ของราศีเมษอยู่ท่ีตรงกลางดา้นบนของผงัดวงชะตา และเรียงล าดบัราศีไปตามอุตราวรรต (ทวนเข็ม
นาฬิกา) อาจระบุหมายเลขก ากับราศีแบบอินเดียเหนือหรือไม่ก็ได้ แต่จ าเป็นต้องมีการระบุ
สัญลกัษณ์เพื่อแสดงต าแหน่งของลัคนา67 ส าหรับการเขียนดวงชะตาท่ีมีลคันาสถิตอยู่ท่ีราศีตุล  
จะเขียนผงัดวงชะตาไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
 

 
67

Vijh, Understanding Relations: The Vedic Astrology Way, 22.; Jain, A Text book of 

Astrology, 46. 
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ภาพท่ี 29 ผงัดวงชะตาแบบอินเดียตะวนัออก 
ท่ีมา: Alka Vijh, Understanding Relations: The Vedic Astrology Way, 22. 
 
 ส าหรับการระบุต าแหน่งของพระเคราะห์ลงในผงัดวงชะตานั้นมกัเขียนเป็นค าย่อ  
โดยหากเขียนเป็นภาษาสันสกฤตดังท่ีใช้ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ฉบบัของเทวจนัทร์  
จะเขียนดงัน้ี สู. แทนพระอาทิตย ์(สูรฺย), จ . แทนพระจนัทร์ (จนฺทฺร), ม . แทนพระองัคาร (มงฺคล),  
พุ. แทนพระพุธ (พุธ), พฺฤ. หรือ คุ. แทนพระพฤหัสบดี (พฺฤหสฺปติ, คุรุ), ศุ. แทนพระศุกร์ (ศุกฺร),  
ศ. แทนพระเสาร์ (ศนิ), รา. แทนพระราหู (ราหุ) และ เก. แทนพระเกตุ (เกตุ) แต่ปัจจุบันพบว่า  
ส่วนใหญ่นิยมเขียนกนัเป็นภาษาองักฤษ 
 2. เรือนภพ (ภาว) 
 การแบ่งเรือนภพคลา้ยคลึงกบัการแบ่งราศี คือ มีทั้งส้ิน 12 เรือนภพ เร่ิมจากภพตนุ 
(ตนุภาว), ภพกฎุมพะ (ธนภาว), ภพสหัชชะ (สหชภาว), ภพพนัธุ (สุขภาว), ภพปุตตะ (สุตภาว),  
ภพอริ (โรคภาว), ภพปัตนิ (ชายาภาว), ภพมรณะ (อายุภาว), ภพศุภะ (ภาคฺยภาว), ภพกมัมะ (กรฺม -
ภาว), ภพลาภะ (อายภาว) และภพวินาศ (วฺยยภาว) ทั้ งน้ี จุดเร่ิมต้นเรือนภพของแต่ละคนย่อม
แตกต่างกันไปตามต าแหน่งลคันา โดยลคันาอยู่ท่ีราศีใดให้นับราศีนั้นเป็นเรือนภพแรก (ภพตนุ) 
และราศีถดัไปเป็นภพท่ีสอง (ภพกฎุมพะ) ดงัน้ีเร่ือยไปตามล าดบัจกัร ซ่ึงแต่ละเรือนภพสามารถใช้
ท านายในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
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  2.1 ภพตนุ บ่งบอกถึงรูปร่าง, ลักษณะ, ผิวพรรณ, สติปัญญา, พละก าลัง -ความ
อ่อนแอ และความสุข-ความทุกข ์เป็นตน้ 
  2.2 ภพกฎุมพะ บ่งบอกถึงทรัพยสิ์นเงินทอง, ครอบครัว, ความตาย, ศตัรู, แร่ธาตุ 
และอญัมณี เป็นตน้ 
  2.3 ภพสหัชชะ บ่งบอกถึงความกล้าหาญ, ข้าทาสบริวาร, พี่น้องทั้ งชายหญิง,  
การเขา้รับการศึกษา, การเดินทาง และความตายของบิดามารดา เป็นตน้ 
  2.4 ภพพนัธุ บ่งบอกถึงยวดยานพาหนะ, ความสัมพนัธ์, มารดา, ความสุข, ทรัพย์
สมบติั, ท่ีดิน และอาคารบา้นเรือน เป็นตน้ 
  2.5 ภพปุตตะ บ่งบอกถึงความรอบรู้ในศาสตรวิทยาและมนตร์คาถา, บุตร, และ
ความเส่ือมถอยของราชอาณาจกัร เป็นตน้ 
  2.6 ภพอริ บ่งบอกถึงลุงหรือนา้ฝ่ายมารดา, สัญญาณบอกเหตุแห่งความตาย, ศตัรู, 
ฝีแผล และแม่เล้ียง เป็นตน้ 
  2.7 ภพปัตนิ บ่งบอกถึงภรรยา, การออกเดินทาง, การได้รับต าแหน่ง, การท ามา
คา้ขาย และความตายของตนเอง เป็นตน้ 
  2.8 ภพมรณะ บ่งบอกถึงอายุขยั, การถึงแก่ความตาย, โรคริดสีดวงทวาร, เน้ืองอก 
และการก าเนิดในชาติต่อไป เป็นตน้ 
  2.9 ภพศุภะ บ่องบอกถึงคุณธรรม, โชคลาภวาสนา, พี่-นอ้งสะใภ,้ พี่-นอ้งชายของ
ภรรยา, การไปแสวงบุญยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ 
  2.10 ภพกมัมะ บ่งบอกถึงราชอาณาจกัร, วิถีชีวิตทัว่ไป, ช่ือเสียง, บิดา, ภาระหนา้ท่ี
และการยา้ยถ่ินฐาน เป็นตน้ 
  2.11 ภพลาภะ บ่งบอกถึงการได้รับทรัพยสิ์นต่าง ๆ, บุตร, ภรรยา, รายได้ และ
ความรุ่งเรืองของปศุสัตว ์เป็นตน้ 
  2.12 ภพวินาศ บ่งบอกถึงความยอ่ยยบั, ลกัษณะของศตัรู และความตาย เป็นตน้68 
 ดงัจะเห็นไดว้่า เรือนภพมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการศึกษาโหราศาสตร์ เพราะในแต่
ละภพสามารถบ่งบอกเร่ืองราวตามดวงชะตาได ้เพียงแต่จะตอ้งก าหนดลคันาให้แน่นอนจึงจะอ่าน
ดวงชะตาตามเรือนภพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ีในส่วนของการพยากรณ์ตามทศาก็ยงัมีการจ าแนก
เรือนภพต่าง ๆ ท่ีพระเคราะห์เสวยแทรกอายสุถิตดว้ย ซ่ึงจะส่งผลต่อดวงชะตาท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 
 

 
68

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 80-82. 
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 3. โษฑศวรรค (โษฑศวรฺค)  
 ดวงชะตาของแต่ละคนต่างก็มีพระเคราะห์สถิตอยูใ่นราศีต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป
จึงส่งผลให้ดวงชะตาแตกต่างกัน แต่ถึงแมว้่าพระเคราะห์นั้น ๆ จะสถิตอยู่ในราศีเดียวกันก็ตาม 
แต่อยู่ในต าแหน่งองศา ลิปดาท่ีแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลาท่ีเกิด ซ่ึงสามารถค านวณออกมาเป็น
สมผสุพระเคราะห์ท่ีแน่นอนได ้การพิจารณาพระเคราะห์โดยการแบ่งราศีออกเป็นส่วนย่อย ๆ ก็จะ
ท าให้สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นย  าขึ้น69 โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (อธัยายะท่ี 6)  
ไดแ้สดงวิธีการแบ่งยอ่ยราศีออกถึง 16 จ าพวก ซ่ึงเรียกวา่ โษฑศวรรค70 ดงัน้ี 
  3.1 ราศี (ราศิ) เป็นการแบ่งนภาจกัรออกเป็น 12 ส่วนหรือ 12 ราศี ดังท่ีกล่าวไป
แลว้ขา้งตน้ โดย 1 ราศีมีความกวา้ง 30 องศา มีพระเคราะห์เจ้าเรือนคือพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่ง
เกษตรในแต่ละราศี ซ่ึงจะกล่าวถึงอยา่งละเอียดในหวัขอ้มาตรฐานของพระเคราะห์ 
  3.2 โหรา (โหรา) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ 15 องศา 
ส าหรับราศีคี่ คร่ึงราศีแรกมีพระอาทิตยเ์ป็นเจ้าโหรา ส่วนคร่ึงราศีหลงัมีพระจนัทร์เป็นเจ้าโหรา 
ส่วนราศีคู่คร่ึงราศีแรกมีพระจันทร์เป็นเจ้าโหรา ส่วนคร่ึงราศีหลังมีพระอาทิตย์เป็นเจ้าโหรา  
รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับใชพ้ิจารณาเร่ืองทรัพยสิ์นเงินทอง 
  3.3 เทรษกาณะ (เทฺรษฺกาณ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ  
10 องศา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาเร่ืองความเป็นอยู่ของพี่น้อง และสุขภาพของเจ้าชะตา  
มีพระเคราะห์เจ้าเรือนตรีโกณ (1, 5, 9) เป็นเจ้าเรือนเทรษกาณะ เช่น เทรษกาณะในราศีเมษ  
มีพระองัคาร, พระอาทิตย ์และพระพฤหสับดีเป็นเจา้เรือน ตามล าดบั 
  3.4 จตุรถางศะ (จตุรฺถ าศ) หรือตุรยางศะ (ตุรฺย  าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 4 ส่วน 
เท่า ๆ กัน ส่วนละ 7 องศา 30 ลิปดา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาเร่ืองเคราะห์กรรม และท่ีอยู่อาศยั  
มีพระเคราะห์เจ้าเรือนเกณทระ (1, 4, 7, 10) เป็นเจ้าเรือนจตุรถางศะ เช่น จตุรถางศะในราศีเมษ  
มีพระองัคาร, พระจนัทร์, พระศุกร์ และพระเสาร์เป็นเจา้เรือน ตามล าดบั 
  3.5 สัปตมางศะ (สปฺตม าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 7 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ  
4 องศา 17 ลิปดา 8½ ฟิลิปดา เหมาะส าหรับใชพ้ิจารณาเร่ืองความเป็นอยูข่องบุตรหลาน เจา้เรือนคือ
พระเคราะห์เจา้เรือนเกษตรไล่เรียงไปตามล าดบัจกัรราศี โดยเร่ิมจากสัปตมางศะลูกท่ี 1 ในราศีเมษ
ครองโดยพระอังคารซ่ึงเป็นเจ้าเรือนราศีเมษดังน้ีเร่ือยไปจนครอบ 7 รอบจักรราศีก็จะสุดท่ี 
สัปตมางศะลูกสุดทา้ยของแต่ละราศีพอดี 

 
69

Vijh, Understanding Relations: The Vedic Astrology Way, 23.  
70มาจากค าวา่ โษฑศ แปลว่า ท่ี 16, ประกอบไปดว้ย 16 และค าวา่ วรรค (วรฺค) แปลว่า กลุ่ม, 

จ าพวก ดู Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 923, 1110. 
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  3.6 นวางศะ (นว าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 9 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ 3 องศา  
20 ลิปดา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาเร่ืองคู่สมรสคนแรก แต่ก็ยงัสามารถใช้พิจารณาในเร่ืองอาชีพ
การงาน, การท าธุรกิจ และเร่ืองทัว่ ๆ ไปไดอี้กดว้ย เจา้เรือนคือพระเคราะห์เจา้เรือนเกษตรของราศี 
ดังต่อไปน้ีไล่เรียงไปตามล าดับ โดยหากเป็นจรราศีพระเคราะห์เจ้าเรือนจะเร่ิมต้นจากราศีนั้ น  
หากเป็นสถิรราศีจะเร่ิมจากราศีท่ีเป็น 9 แก่ราศีนั้น และหากเป็นทวนัทวะราศีจะเร่ิมจากราศีท่ีเป็น  
5 แก่ราศีนั้น   
  3.7 ทศมางศะ (ทศม าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ  
3 องศา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาเร่ืองการไดรั้บและสูญเสียผลประโยชน์หรือรายได ้เจา้เรือนคือ
พระเคราะห์เจา้เรือนเกษตรไล่เรียงไปตามล าดบัจกัรราศี โดยเร่ิมจากทศมางศะลูกท่ี 1 ในราศีเมษ
ครองโดยพระอังคารซ่ึงเป็นเจ้าเรือนราศีเมษดังน้ีเร่ือยไปจนครอบ 10 รอบจักรราศีก็จะสุดท่ี 
ทศมางศะลูกสุดทา้ยของแต่ละราศีพอดี 
  3.8 ทวาทศางศะ (ทฺวาทศ าศ) หรือสูรยางศะ (สูรฺย  าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น  
12 ส่วนเท่า ๆ กนั ส่วนละ 2 องศา 30 ลิปดา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาเร่ืองสุขภาพพลานามยัของ
บิดามารดา เจา้เรือนคือพระเคราะห์เจา้เรือนเกษตรไล่เรียงไปตามล าดบัจกัรราศี โดยหากเป็นราศีคี่
เจา้เรือนทวาทศางศะลูกท่ี 1 ให้เร่ิมจากเจา้เรือนราศีนั้นไปจนสุดท่ีทวาทศางศะลูกสุดทา้ย แต่หาก
เป็นราศีคู่ เจา้เรือนทวาทศางศะลูกท่ี 1 ใหเ้ร่ิมจากราศีท่ีเป็น 9 แก่ราศีนั้น 
  3.9 โษฑศางศะ (โษฑศ าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 16 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ  
1 องศา 52 ลิปดา 30 ฟิลิปดา เหมาะสม าหรับใช้พิจารณาเร่ืองความราบร่ืนหรืออุปสรรคในการ
เดินทาง หรือเก่ียวกบัยวดยานพาหนะ เจา้เรือนคือพระเคราะห์เจา้เรือนเกษตรไล่เรียงไปตามล าดบั
จักรราศี โดยหากเป็นจรราศี เจ้าเรือนโษฑศางศะลูกท่ี 1 ให้เร่ิมจากเจ้าเรือนราศีเมษ หากเป็น 
สถิรราศี เจา้เรือนโษฑศางศะลูกท่ี 1 ให้เร่ิมจากเจา้เรือนราศีสิงห์ แต่หากเป็นทวนัทวะราศี เจา้เรือน
โษฑศางศะลูกท่ี 1 ใหเ้ร่ิมจากราศีธนู ดงัน้ีเร่ือยไปจนสุดท่ีโษฑศางศะลูกสุดทา้ย 
  3.10 วิงศางศะ (วึศ าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 20 ส่วนเท่า ๆ กนั ส่วนละ 1 องศา  
30 ลิปดา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาเร่ืองการเข้าถึงศาสนา และการปฏิบัติธรรม เจ้าเรือนคือ  
พระเคราะห์เจา้เรือนเกษตรไล่เรียงไปตามล าดบัจกัรราศี โดยหากเป็นจรราศี เจา้เรือนวิงศางศะลูกท่ี 
1 ให้เร่ิมจากเจา้เรือนราศีเมษ หากเป็นสถิรราศี เจา้เรือนวิงศางศะลูกท่ี 1 ให้เร่ิมจากเจา้เรือนราศีธนู 
แต่หากเป็นทวนัทวะราศี เจ้าเรือนวิงศางศะลูกท่ี 1 ให้เร่ิมจากราศีสิงห์ ดังน้ีเร่ือยไปจนสุดท่ี
วิงศางศะลูกสุดทา้ย 
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  3.11 จตุรวิงศางศะ (จตุรฺวึศ าศ) หรือสิทธางศะ (สิทฺธ าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 
24 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ 1 องศา 15 ลิปดา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาเร่ืองการศึกษาเรียนรู้  
เจ้าเรือนของจตุรวิงศางศะในราศีคี่  เร่ิมจากเจ้าเรือนเกษตรราศีสิงห์เวียนไปสองรอบจักรราศี  
ส่วนเจา้เรือนของจตุรวิงศางศะในราศีคู่ เร่ิมจากเจา้เรือนเกษตรราศีกรกฎเวียนไปสองรอบจกัรราศี
เช่นกนั 
  3.12 สัปตวิงศางศะ (สปฺตวึศ าศ) หรือภางศะ (ภ าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น  
27 ส่วนเท่า ๆ กนั ส่วนละ 1 องศา 6 ลิปดา 40 ฟิลิปดา เหมาะส าหรับใชพ้ิจารณาเร่ืองความแข็งแรง
หรือความอ่อนแอของเจ้าชะตา เจ้าเรือนของสัปตวิงศางศะในราศีเมษ สิงห์ และธนู เร่ิมจาก 
เจ้าเรือนเกษตรราศีเมษ, สัปตวิงศางศะในราศีพฤษภ กันย ์และมกร เร่ิมจากเจ้าเรือนเกษตรราศี 
กรกฎ, สัปตวิงศางศะในราศีมิถุน ตุล และกุมภ์ เร่ิมจากเจา้เรือนเกษตรราศีตุล และสัปตวิงศางศะ 
ในราศีกรกฎ พิจิก และมีน เร่ิมจากเจา้เรือนเกษตรราศีมกร ไล่เรียงไปตามล าดบัจกัรราศีเร่ือยไปจน
สุดท่ีสัปตวิงศางศะลูกสุดทา้ยของแต่ละราศี 
  3.13 ตริงศางศะ (ตฺรึศ าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 30 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ  
1 องศา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาเร่ืองเคราะห์ร้าย, ความทุกข์ยาก และปัญหาอุปสรรค เจ้าเรือน
ตริงศางศะในราศีคี่แบ่งเป็น 5 ลูกแรกครองโดยพระอังคาร, ลูกท่ี 6-10 ครองโดยพระเสาร์,  
ลูกท่ี 11-18 ครองโดยพระพฤหัสบดี, ลูกท่ี 19-25 ครองโดยพระพุธ และลูกท่ี 26-30 ครองโดย 
พระศุกร์ ส่วนตริงศางศะในราศีคู่  5 ลูกแรกครองโดยพระศุกร์, ลูกท่ี 6-10 ครองโดยพระพุธ,  
ลูกท่ี 11-18 ครองโดยพระพฤหัสบดี, ลูกท่ี 19-25 ครองโดยพระเสาร์ และลูกท่ี 26-30 ครองโดย 
พระองัคาร 
  3.14 ขเวทางศะ (ขเวท าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 40 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ  
45 ลิปดา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาทุกสรรพส่ิงทั้งท่ีดีและไม่ดีในชีวิตของเจา้ชะตา เจา้เรือนของ 
ขเวทางศะในราศีคี่เร่ิมจากเจา้เรือนเกษตรราศีเมษ ส่วนขเวทางศะในราศีคู่เร่ิมจากเจา้เรือนเกษตร
ราศีตุล ไล่เรียงไปตามล าดบัจกัรราศีเร่ือยไปจนสุดท่ีขเวทางศะลูกสุดทา้ยของแต่ละราศี 
  3.15 อักษเวทางศะ (อกฺษเวท าศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 45 ส่วนเท่า ๆ กัน  
ส่วนละ 40 ลิปดา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาทุกเร่ือง เจา้เรือนของอกัษเวทางศะในจรราศี เร่ิมจาก 
เจา้เรือนเกษตรราศีเมษ, อกัษเวทางศะในสถิรราศี เร่ิมจากเจา้เรือนเกษตรราศีสิงห์ และอกัษเวทางศะ
ในทวนัทวะราศี เร่ิมจากเจ้าเรือนเกษตรราศีธนู ไล่เรียงไปตามล าดับจักรราศีเร่ือยไปจนสุดท่ี 
อกัษเวทางศะลูกสุดทา้ยของแต่ละราศี 
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  3.16 ษษัฏยงัศะ (ษษฺฏฺย  ศ) เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 60 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ  
30 ลิปดา เหมาะส าหรับใช้พิจารณาทุกเร่ืองเช่นเดียวกนั เจา้เรือนษษัฏยงัศะในราศีใดก็ให้เร่ิมจาก 
เจ้าเรือนเกษตรในราศีนั้น ไล่เรียงไปตามล าดับจกัรราศีเร่ือยไปจนครบ 5 รอบจกัรราศีก็จะสุดท่ี 
ษษัฏยงัศะลูกสุดทา้ยของแต่ละราศีพอดี71 
 ทั้ งน้ี ราศี และนวางศะ เป็นรูปแบบท่ีพบในการใช้พยากรณ์มากท่ีสุด เน่ืองจาก
สามารถใชพ้ยากรณ์ดวงชะตาไดล้ะเอียด และไม่ยุง่ยากจนเกินไป ดงัจะเห็นไดว้า่มกัมีการน าผงัดวง
ชะตาแบบราศีจกัร และนวางศจกัรมาใช้คู่กันเพื่อใช้พยากรณ์อยู่เสมอ และการจ าแนกราศีแบบ  
นวางศะยงัสอดคลอ้งกบัการแบ่งบาทฤกษข์องกลุ่มดาวนกัษตัรฤกษด์งัท่ีจะกล่าวถึงต่อไปดว้ย 
 4. นักษัตรฤกษ์ (นกฺษตฺร) 
 นกัษตัรฤกษค์ือกลุ่มดาวท่ีอยู่รายลอ้มทอ้งฟ้าแต่มิไดอ้ยู่ในแนวสุริยวิถีอย่างกลุ่มดาว
จกัรราศี ซ่ึงเป็นกลุ่มดาวท่ีดูเหมือนว่าไม่มีการเคล่ือนท่ี (fix stars) จึงสามารถใช้ระบุต าแหน่งของ
เทห์ฟากฟ้าได้ซ่ึงมกัใช้กบัพระจนัทร์ (lunar mansions)72 โดยทัว่ไปแลว้โหราศาสตร์อินเดียมกัจะ
ระบุว่ากลุ่มดาวนักษัตรฤกษ์มี 27 กลุ่ม ได้แก่ 1. อัศวินี (อศฺวินี), 2. ภรณี (ภรณี), 3. กฤตติกา  
(กฺฤตฺติกา), 4. โรหิณี (โรหิณี), 5. มฤคศิระ (มฺฤคศิร, มฺฤคศิรสฺ), 6. อารทรา (อารฺทฺรา), 7. ปุนรรวสุ 
(ปุนรฺวสุ), 8. ปุษยะ (ปุษฺย), 9. อาศเลษา (อาเศฺลษา), 10. มฆา (มฆา), 11. ปูรวผลัคุนี (ปูรฺวผลฺคุนี), 
12. อุตตรผลัคุนี (อุตฺตรผลฺคุนี), 13. หัสตะ (หสฺต), 14. จิตรา (จิตฺรา), 15. สวาติ (สฺวาติ), 16. วิศาขา 
(วิศาขา), 17. อนุราธา (อนุราธา), 18. เชยษฐา (เชฺยษฺ า), 19. มูละ (มูล ), 20. ปูรวาษาฒา  
(ปู รฺวาษาฒา), 21. อุตตราษาฒา (อุตฺตราษาฒา), 22. ศรวณะ (ศฺรวณ), 23. ธนิษฐา (ธนิษฺ า),  
24. ศตภิษชั (ศตภิษชฺ), 25. ปูรวภาทรปทา (ปูรฺวภาทฺรปทา), 26. อุตตรภาทรปทา (อุตฺตรภาทฺรปทา) 
และ 27. เรวตี (เรวตี) ตามล าดบั โดยเร่ิมตน้นักษตัรอศัวินีท่ีต าแหน่ง 0 องศาแห่งราศีเมษ ซ่ึงแต่ละ
นักษัตรฤกษ์จะมีความกวา้ง 13 องศา 20 ลิปดา และแต่ละนักษัตรจะแบ่งออกเป็น 4 บาทฤกษ ์ 
บาทฤกษล์ะ 3 องศา 20 ลิปดา73 ซ่ึงมีขนาดเท่ากบันวางศะดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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ตารางท่ี 7 อาณาเขตของนกัษตัรฤกษ ์
ท่ีมา: Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 2, 509-510. 

ท่ี นกัษตัรฤกษ ์
จุดเร่ิมตน้ จุดส้ินสุด 

องศา ราศี องศา ราศี 
1 อศัวินี 0° เมษ 13° 20' เมษ 
2 ภรณี 13° 20' เมษ 26° 40' เมษ 
3 กฤตติกา 26° 40' เมษ 10° พฤษภ 
4 โรหิณี 10° พฤษภ 23° 20' พฤษภ 
5 มฤคศิระ 23° 20' พฤษภ 6° 40' มิถุน 
6 อารทรา 6° 40' มิถุน 20° มิถุน 
7 ปุนรรวสุ 20° มิถุน 3° 20' กรกฎ 
8 ปุษยะ 3° 20' กรกฎ 16° 40' กรกฎ 
9 อาศเลษา 16° 40' กรกฎ 30° กรกฎ 

10 มฆา 0° สิงห์ 13° 20' สิงห์ 
11 ปูรวผลัคุนี 13° 20' สิงห์ 26° 40' สิงห์ 
12 อุตตรผลัคุนี 26° 40' สิงห์ 10° กนัย ์
13 หสัตะ 10° กนัย ์ 23° 20' กนัย ์
14 จิตรา 23° 20' กนัย ์ 6° 40' ตุล 
15 สวาติ 6° 40' ตุล 20° ตุล 
16 วิศาขา 20° ตุล 3° 20' พิจิก 
17 อนุราธา 3° 20' พิจิก 16° 40' พิจิก 
18 เชยษฐา 16° 40' พิจิก 30° พิจิก 
19 มูละ 0° ธนู 13° 20' ธนู 
20 ปูรวาษาฒา 13° 20' ธนู 26° 40' ธนู 
21 อุตตราษาฒา 26° 40' ธนู 10° มกร 
22 ศรวณะ 10° มกร 23° 20' มกร 
23 ธนิษฐา 23° 20' มกร 6° 40' กุมภ ์
24 ศตภิษชั 6° 40' กุมภ ์ 20° กุมภ ์
25 ปูรวภาทรปทา 20° กุมภ ์ 3° 20' มีน 
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ท่ี นกัษตัรฤกษ ์
จุดเร่ิมตน้ จุดส้ินสุด 

องศา ราศี องศา ราศี 
26 อุตตรภาทรปทา 3° 20' มีน 16° 40' มีน 
27 เรวตี 16° 40' มีน 30° มีน 

 
 แต่ทว่า โหราศาสตร์บางหลักเกณฑ์เช่น อัษโฏตตรีทศา (อษฺโฏตฺตรีทศา) และ  
ษษัฏิสมาทศา (ษษฺฏิสมาทศา) ตอ้งอาศยักลุ่มดาวนักษตัรฤกษ์ถึง 28 กลุ่ม ซ่ึงไดเ้พิ่มนกัษตัรอภิชิต 
(อภิชิตฺ) เขา้ไประหว่างนักษตัรอุตตราษาฒา (นักษตัรท่ี 21) และศรวณะ (นักษตัรท่ี 22) ซ่ึงคมัภีร์ 
มุหูรตมาลา (มุหูรฺตมาลา) ได้ระบุเอาไวว้่านักษัตรอภิชิตตั้ งอยู่ท่ีบาทฤกษ์สุดท้ายของนักษัตร 
อุตตราษาฒาไปจนถึง 1 ใน 15 ส่วนแรกของนักษตัรศรวณะ74 ดังนั้น จึงแสดงว่านักษตัรอภิชิต 
มีจุดเร่ิมตน้อยู่ท่ี 6 องศา 40 ลิปดา ถึง 10 องศา 53 ลิปดา 20 ฟิลิปดา แห่งราศีมกร รวมมีความกวา้ง
ทั้งส้ิน 4 องศา 13 ลิปดา 20 ฟิลิปดา ซ่ึงก็จะท าให้นักษตัรอุตตราษาฒาเหลือความกวา้งเพียง 10 
องศา (หายไป 1 บาทฤกษ)์ ส่วนนกัษตัรศรวณะมีความกวา้งเหลืออยู่ 12 องศา 26 ลิปดา 40 ฟิลิปดา 
(หายไป 53 ลิปดา 20 ฟิลิปดา) 
 ช่ือเดือนตามจนัทรคติของฮินดูก็เน่ืองมาจากนกัษตัรฤกษน้ี์เอง โดยวนัแรกของเดือน
จะเร่ิมขึ้นเม่ือจนัทร์เพ็ญ (พระจนัทร์และพระอาทิตยท์ ามุม 180 องศา) สถิตในนักษตัรฤกษต์่าง ๆ75 
ตามล าดบัดงัน้ี 1. เดือนไจตระ (ไจตฺร, ไทยเรียกเดือนแจตร หรือจิตรมาส) เร่ิมตั้งแต่นักษตัรจิตรา 
ถึง สวาติ, 2. เดือนไวศาขะ (ไวศาขะ, ไทยเรียกวิศาขมาส หรือวิสาขมาส) เร่ิมตั้งแต่นักษตัรวิศาขา 
ถึง อนุราธา, 3. เดือนเชยษฐะ (เชฺยษฺ , ไทยเรียกเชษฐมาส) เร่ิมตั้ งแต่นักษัตรเชยษฐา ถึง มูละ,  
4. เดือนอาษาฒะ (อาษาฒ, ไทยเรียกอาษาฒมาส หรืออาสาฬหมาส) เร่ิมตั้งแต่นักษตัรปูรวาษาฒา 
ถึง อุตตราษาฒา, 5. เดือนศราวณะ (ศฺราวณ, ไทยเรียกศราวณมาส หรือสาวนมาส) เร่ิมตั้งแต่นกัษตัร
ศรวณะ ถึง ธนิษฐา, 6. เดือนภาทรปทะ (ภาทฺรปท, ไทยเรียกภทัรบทมาส) เร่ิมตั้งแต่นกัษตัรศตภิษชั 
ถึง อุตตรภาทรปทา, 7. เดือนอาศวินะ (อาศฺวิน, ไทยเรียกเดือนอศัวยุช หรืออสัสยุชมาส) เร่ิมตั้งแต่
นกัษตัรเรวตี ถึง ภรณี, 8. เดือนการตติกะ (การฺตฺติก, ไทยเรียกกตัติกมาส) เร่ิมตั้งแต่นกัษตัรกฤตติกา 
ถึง โรหิณี, 9. เดือนมารคศีรษะ (มารฺคศีรฺษ, ไทยเรียกมฤคศิรมาส หรือมาคสิรมาส) เร่ิมตั้ งแต่
นักษัตรมฤคศิระ ถึง อารทรา, 10. เดือนเปาษะ (เปาษ, ไทยเรียกบุษยมาส) เร่ิมตั้ งแต่นักษัตร 
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75

Jain, A Text book of Astrology, 43. 
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ปุนรรวสุ ถึง ปุษยะ, 11. เดือนมาฆะ (มาฆ) เร่ิมตั้ งแต่นักษัตรอาศเลษา ถึง มฆา และ 12. เดือน 
ผาลคุนะ (ผาลฺคุน, ไทยเรียกผคัคุณมาส) เร่ิมตั้งแต่นกัษตัรปูรวผลัคุนี ถึง หสัตะ76 
 นักษตัรฤกษ์มีความเก่ียวพนักับพระจนัทร์เป็นอย่างแนบแน่น โดยปรากฏต านาน  
เล่าขานว่านักษตัรฤกษ์ทั้ง 27 น้ีลว้นเป็นธิดาของพระทกัษะ (ทกฺษ) ประชาบดีผูถื้อก าเนิดมาจาก 
พระองัคุฐ (หัวแม่มือ) ขวาของพระพรหม พระทกัษะมีบุตรธิดาหลายคน แต่นักษตัรฤกษ์ทั้ง 27 น้ี
เป็นเหล่าธิดาท่ีท่านได้ยกให้เป็นชายาของพระจันทร์ แต่พระจันทร์กลับหลงรักและอยู่กินกับ  
นางโรหิณีมากท่ีสุด ท าให้ชายาอีก 26 คนรู้สึกขุ่นเคืองยิ่งนักจึงไดไ้ปฟ้องบิดา พระทกัษะจึงไดส้ั่ง
ให้พระจนัทร์ปฏิบติัต่อชายาทั้งหมดให้เท่าเทียมกนั แต่พระจนัทร์ก็หาไดป้ฏิบติัตามไม่ จนชายาทั้ง 
26 คนตอ้งไปฟ้องบิดาว่าพระจนัทร์ไม่ไดป้ฏิบติัตามค าสั่งอีกเป็นคร้ังท่ี 2 คร้ัง พระจนัทร์ก็ยงัมิได้
ใส่ใจ เหล่าชายาจึงมาฟ้องบิดาอีกเป็นค ารบ 3 ซ่ึงท าให้พระทักษะโกรธพระจนัทร์เป็นอย่างมาก  
จึงได้สาปให้พระจันทร์ป่วยเป็นวัณโรค (กฺษยโรค) แม้ว่าจะถอนค าสาปออกไปแล้วก็ตาม 
พระจนัทร์ก็ยงัตอ้งเจ็บป่วยเช่นน้ีไปทุก ๆ คร่ึงเดือน ซ่ึงเป็นเหตุให้พระจนัทร์มีขา้งขึ้นและขา้งแรม
สลบักนัดงัน้ีตลอดไป77 ทั้งยงัตอ้งโคจรหมุนเวียนไปสถิตตามนกัษตัรต่าง ๆ อยูเ่สมอ 
 นอกจากน้ี นักษตัรฤกษ์ยงัมีส่วนส าคญัเป็นอย่างมากในการพยากรณ์ดว้ยหลกัทศา  
ซ่ึงตอ้งค านวณหาพระเคราะห์เสวยแทรกอายุ ก็ได้ใช้นักษตัรฤกษ์ทั้ง 27 หรือ 28 เป็นตวัก าหนด 
ดงันั้น ตามหลกัโหราศาสตร์อินเดีย นอกจากราศีแลว้ ผูพ้ยากรณ์ก็ยงัตอ้งสามารถค านวณหานกัษตัร
ฤกษ์ท่ีพระเคราะห์สถิตอยู่ได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักษัตรฤกษ์ของพระจันทร์ซ่ึงนอกจาก
จ าเป็นตอ้งใช้ในการพยากรณ์ตามหลกัทศาแลว้ ยงัสามารถใช้พยากรณ์ในฐานะนักษตัรก าเนิดได้ 
อีกดว้ย 
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Religious Year, 18. 
77ปรากฏอยู่ในมหาภารตะ ศลัยบรรพ อัธยายะท่ี 35 ดู Kesari Mohan Ganguli, trans., The 

Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa: Salya Parva, (Ontario: In Parentheses, 2002). 75-78; 
Mani, Puranic Encyclopaedia, 172. 
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พระเคราะห์ 
พระเคราะห์ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพยากรณ์ ซ่ึงคัมภีร์พฤหัตปาราศร

โหราศาสตร์ได้กล่าวถึงพระเคราะห์ไวท้ั้งส้ิน 9 ดวง ได้แก่ พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, 
พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์, พระเสาร์, พระราหู และพระเกตุ ซ่ึงตามหลกัวิทยาศาสตร์แลว้
พระอาทิตยย์่อมไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่เป็นดาวฤกษ ์อีกทั้งพระราหูและพระเกตุก็เป็นเพียงดาวสมมุติ
ท่ีไม่มีอยู่จริง ทั้งน้ี คมัภีร์โหราศาสตร์ต่างถือว่าดาวทั้ง 9 น้ีเป็นพระเคราะห์ทั้งส้ิน โดยกล่าวไวว้่า
พระเคราะห์คือบรรดาเทห์ฟากฟ้าท่ีโคจรโดยยึดตามวงโคจรของตนเอง 78 เพราะค าว่าพระเคราะห์ 
(คฺรห) นั้นมีรากศัพท์มาจาก คฺรหฺ ธาตุ แปลว่า ถือเอา, จบั79 ด้วยเหตุน้ีพระเคราะห์ในนิยามของ
โหราศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงแตกต่างกนั 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดป้รากฏช่ือท่ีใชเ้รียกขานพระเคราะห์แต่ละดวงอยู่
หลายช่ือด้วยกัน ดังท่ีได้รวบรวมเป็นอภิธานศพัท์ไวใ้นภาคผนวก ซ่ึงบางช่ือก็ท าให้ทราบความ
เป็นมาของพระเคราะห์แต่ละดวงไดด้ว้ย ดงัน้ี 

พระอาทิตย ์(สูรฺย) หรือสุริยเทพ เป็นบุตรของพระกศัยปประชาบดี (กศฺยปปฺรชาปติ) 
กบันางอทิติ ดังนั้นจึงมีช่ือเรียกว่า อาทิตฺย ซ่ึงแปลว่าบุตรของนางอทิติ80 เน่ืองจากพระอาทิตยไ์ด้
ส่องแสงสว่างให้แก่ชาวโลก จึงมีช่ือเรียกขานท่ีมีความหมายว่าผูส่้องแสง ไดแ้ก่ อรฺก และ ภาสฺกร 
ดงันั้นพระอาทิตยจึ์งเป็นผูท้  าให้มีกลางวนั จึงไดรั้บการเรียกขานอีกช่ือหน่ึงว่า ทิวากร นอกจากน้ียงั
ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเจา้แห่งวนัอีกดว้ย ดงัปรากฏนามท่ีเรียกขานวา่ ทิวาธีศ 

พระจนัทร์ (จนฺทฺร) เป็นผูท้  าให้เกิดกลางคืน จึงได้รับการเรียกขานว่า นิศากร ทั้งยงั
ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเจา้แห่งกลางคืนดว้ย จึงมีอีกนามหน่ึงว่า นิศาธิป และเน่ืองจากพระจนัทร์
เปล่งแสงนวลท่ีไม่ร้อนแรงจึงมีนามว่า หิมคุ นอกจากน้ียงัมีต านานท่ีปรากฏอยู่ในหริวงศ ์(หริวงฺศ) 
วา่พระจนัทร์ไดรั้บการยกย่องให้เป็นเจา้แห่งพระเคราะห์อีกดว้ย โดยกล่าววา่ในสมยัท่ีพระเจา้ปฤถุ 
(ปฺฤถุ) ทรงครองราชย์ ได้จับตัวพระแม่ธรณีในร่างโคมาเพื่อจะน าน ้ านมมาบ ารุงบ าเรอแก่ 
ชาวประชา เม่ือพระพฤหสับดีรีดนมโคตวัน้ีพระจนัทร์ก็ไดเ้สียสละมาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นลูกโค ดงันั้น

 
78วิปุลาการวนฺโต’เนฺย คติมนฺโต คฺรหาะ กิล | 

    สฺวคตฺยา ภานิ คฺฤหฺณนฺติ ยโต’ตสฺเต คฺรหาภิธาะ || พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 3.5 || 
79บวรบรรณรักษ์ (นิยม รักไทย), สํสกฤต-ไทย-อังกฤษ อภิธาน, 374.; Monier-Williams,  

A Sanskrit-English Dictionary, 371. 
80

Vettam Mani, Mani, Puranic Encyclopaedia, 770. 
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พระจันทร์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งพระเคราะห์ 81 จึงได้มี ช่ือเรียกขานว่า คฺรหปติ  
และเน่ืองดว้ยดวงจนัทร์ท่ีส่องสวา่งบนทอ้งฟ้าปรากฏเงาด าท่ีดูคลา้ยรูปกระต่าย พระจนัทร์จึงมีช่ือท่ี
แปลว่าผูมี้กระต่ายหรือผูมี้ร่องรอยรูปกระต่ายอีกดว้ย ไดแ้ก่ ศศินฺ, ศศภฺฤตฺ และ ศศางฺก นอกจากน้ี
พระจนัทร์ยงัมีช่ือว่า กุมุทพานฺธว ท่ีแปลว่าผูเ้ป็นมิตรกบัดอกกุมุท (บวัสาย) เน่ืองจากบวัชนิดน้ีจะ
บานตอนกลางคืนเท่านั้น82 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีพระจนัทร์เคล่ือนอยูบ่นทอ้งฟ้า 

พระอังคาร (ม งฺคล) เป็นบุตรของพระแม่ธรณี  (ภู มิ เทวี ) กับพระวิษณุในร่าง  
วราหาวตาร83 จึงมีช่ือเรียกขานท่ีมีความหมายว่าเป็นบุตรของพระแม่ธรณี ดังน้ี กุช, ธราตฺมช,  
ปฺฤถิวีสุต, ภูมิช, ภูมิปุตฺร, ภูมิสุต, ภูมฺยาตฺมช, เภาม, มหีช และ มหีสุต 

พระพุธ (พุธ) เป็นบุตรของพระจนัทร์ท่ีเกิดจากการลกัลอบเป็นชู้กับนางตาราผูเ้ป็น
ชายาของพระพฤหัสบดี84 จึงมีช่ือเรียกขานท่ีมีความหมายว่าเป็นบุตรของพระจนัทร์ ดังน้ี อินฺทุช, 
อินฺทุสุต, อินฺทุสูนุ, จนฺทฺรปุตฺร, จานฺทฺริ, ศศิช, ศศินนฺทน, ศศิสุต, โสมสุต และ เสามฺย 

พระพฤหัสบดี (คุรุ) เป็นอาจารยข์องบรรดาเทพทั้งหลาย85 จึงรับรับการเรียกขานดว้ย
ช่ือท่ียกยอ่งวา่เป็นอาจารยแ์ห่งทวยเทพ ไดแ้ก่ อิชฺย, คุรุ, เทเวปูชฺย, เทเวชฺย, วิพุเธชฺย และ สุเรชฺย 

พระศุกร์ (ศุกฺร) เป็นบุตรหรือหลานของฤษีภฤคุ (ภฺฤคุ) ผู ้ก  าเนิดจากพระพรหม  
หลายต านานกล่าวว่าพระศุกร์เป็นบุตรของฤษีภฤคุท่ีเกิดกบันางปุโลมา แต่บา้งก็กล่าววา่พระศุกร์มี
อีกช่ือหน่ึงว่า กาวยะ (กาวฺย) ซ่ึงแสดงว่าเป็นบุตรของฤษีกวิผูเ้ป็นบุตรของฤษีภฤคุ86 ทั้งน้ี คมัภีร์ 
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ก็ยงัไดป้รากฏการเรียกขานพระศุกร์วา่ กวิ อีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ีพระศุกร์จึง
มีช่ือเรียกขานท่ีมีความหมายวา่เป็นเช้ือสายของฤษีภฤคุวา่ ภารฺคว และ ภฺฤคุสุต นอกจากน้ียงัปรากฏ
การเรียกขานพระศุกร์วา่ ภฺฤคุ โดยตรงอยูบ่า้ง ทั้งน้ี แมว้า่พระศุกร์จะเป็นอาจารยข์องเหล่าอสูร แต่ก็
ไม่พบช่ือเรียกท่ีเป็นการยกยอ่งพระศุกร์วา่เป็นอาจารยอ์ยา่งเช่นพระพฤหสับดี 

 
81Manmatha Nath Dutt, ed., A Prose English Translation of Harivamsha (Culcutta: 

Elysium Press, 1897), 27-30.; Mani, Puranic Encyclopaedia, 172. 
82คมกริช สวสัดิรมย ,์ รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาเรื่องบัวจากงานศิลปกรรมไทยและบัวใน

งานศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย  (ปทุมธานี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี, 2552), 16. 

83
Mani, Puranic Encyclopaedia, 477. 

84
Ibid., 164-165. 

85
Ibid., 162. 

86
Ibid., 760. 
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พระเสาร์ (ศนิ) เป็นบุตรของพระอาทิตยก์บันางฉายาผูเ้ป็นร่างจ าแลงของนางสัมชญา 
(สมฺชฺ า) ชายาของพระอาทิตย์87 จึงมีช่ือเรียกขานท่ีมีความหมายว่าเป็นบุตรของพระอาทิตย ์ดงัน้ี  
อรฺกช, อรฺกสุต, อารฺกิ, อุษฺณรศฺมิสูนุ, ภาสฺกรปุตฺร, รวิปุตฺร, รวินนฺทน, เศาริ, สูรฺยปุตฺร, เสาร และ  
เสาริ นอกจากน้ียงัมีช่ือท่ีมีความหมายว่าบุตรของนางฉายาอีกดว้ย คือ ฉายาสูนุ ทั้งน้ี ยงัมีบางช่ือท่ี
บ่งบอกถึงลักษณะของพระเสาร์ได้อีกด้วย เช่น ปงฺคุ (ผูง้่อยเปล้ียเสียขา), มนฺท (ผูล้่าช้า) และ  
ศไนศฺจร (ผูเ้ดินชา้) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พระเสาร์นั้นโคจรชา้ท่ีสุดในบรรดานพเคราะห์ โดยเฉล่ียแลว้
เคล่ือนท่ีไดเ้พียงวนัละประมาณ 2 ลิปดา 2 ฟิลิปดา88 

พระราหู (ราหุ) หรืออีกนามหน่ึงว่า ไสงหิเกยะ (ไส หิเกย) เป็นบุตรของนางสิงหิกา 
(สึหิกา) กับ วิประจิตติ (วิปฺรจิตฺติ) ซ่ึงทั้ งสองต่างก็เป็นบุตรธิดาของฤษีกัศยปะ โดยวิประจิตติ 
เกิดจากนางทนู ส่วนนางไสงหิกาเกิดจากนางทิติ89 เม่ือคร้ังท่ีเทพและอสูรช่วยกนัเกษียรสมุทรจนได้
น ้าอมฤต ไสงหิเกยะไดแ้ปลงกายเป็นเทพเขา้ไปปะปนอยู่กบัหมู่เทพเพื่อจะไดด่ื้มน ้ าอมฤต ในขณะ
ท่ีพระราหูก าลังด่ืมน ้ าอมฤตอยู่นั้ น พระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ทราบเร่ืองเข้าก็ได้ทูลฟ้อง 
พระวิษณุ พระราหูจึงไดถู้กพระวิษณุขวา้งสุทรรศนจกัร (สุทรฺศนจกฺร) มาตดัศีรษะขาด แต่เน่ืองจาก
อสูรตนน้ีได้ด่ืมน ้ าอมฤตแลว้จึงไม่ตาย ส่วนร่างท่ีขาดเป็นสองท่อนนั้นส่วนหัวคือพระราหู และ
ท่อนล่างก็คือพระเกตุ90 ทั้งน้ี กล่าวกนัว่าพระราหูมีรูปร่างเป็นงู91 ดงันั้นจึงมีช่ือเรียกท่ีแปลว่างูดว้ย 
ได้แก่ อหิ, ผณินฺ และ ผณีนฺทร และเน่ืองด้วยพระราหูนั้ นคอยบดบังแสงของดวงอาทิตย์และ 
ดวงจนัทร์จึงมีช่ือเรียกขานอีกว่า อคุ, กพนฺธ และ สฺวรฺภานุ ซ่ึงเป็นเหตุให้โลกเกิดความมืดมิดไป
ชัว่ขณะ ดงันั้นจึงเรียกพระราหูวา่เป็นพระเคราะห์แห่งความมืดดว้ยวา่ ตมสฺ และ ตโมคฺรห 

พระเกตุ (เกตุ) เป็นร่างกายท่อนล่างของพระราหูท่ีถูกสุทรรศนจกัรตดัขาดออกจากกนั 
ดงันั้นพระเกตุจึงมีอีกช่ือหน่ึงวา่ ปุจฺฉก ท่ีแปลวา่ผูเ้ป็นส่วนหาง นอกจากน้ียงัมีช่ือวา่ ศิขินฺ (ตะเกียง) 
และ ธฺวช (ธง) โดยค าว่า “เกตุ” นั้ นก็มีความหมายว่าตะเกียงได้ด้วย อีกทั้ งผูว้ิจัยได้สังเกตว่า 

 
87

Ibid., 683. 
88พระอาทิตยเ์คล่ือนท่ีเฉล่ียไดป้ระมาณวนัละ 59 ลิปดา 8 ฟิลิปดา, พระจนัทร์ 13 องศา 10 

ลิปดา 35 ฟิลิปดา, พระองัคาร 31 ลิปดา 26 ฟิลิปดา, พระพุธ 4 องศา 5 ลิปดา 32 ฟิลิปดา, พระพฤหัสบดี  
4 ลิปดา 59 ฟิลิปดา, พระศุกร์ 1 องศา 36 ลิปดา 7 ฟิลิปดา และพระราหูและพระเกตุ 3 ลิปดา 11 ฟิลิปดา  
ดู Jain, A Text book of Astrology, 23. 

89
Mani, Puranic Encyclopaedia, 666, 857-858. 

90Puranic Encyclopaedia, 171-172. 
91

Theresa Bane, Encyclopedia of Demons in World Religions and Cultures (North 

Carolina: McFarland, 2012), 266. 
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ประติมานวิทยาของฮินดู พระเกตุจะถือดาบ และตะเกียง92 ดงัน้ีจึงเรียกพระเกตุดว้ยช่ือศิขินฺ ทั้งน้ีค  า
ว่า “เกตุ” ก็ยงัมีความหมายว่าธง เช่นเดียวกบัค าว่า ธฺวช อีกทั้งในยนัต์นพเคราะห์ (นวคฺรหยนฺตฺร) 
และมณฑลนพเคราะห์ (นวคฺรหมณฺฑล) ก็ไดแ้สดงสัญลกัษณ์ของพระเกตุเป็นรูปธง93 จึงเรียกขาน 
พระเกตุวา่ ธฺวช อีกช่ือหน่ึง 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ยนัตน์พเคราะห์ (นวคฺรหยนฺตฺร) 
ท่ีมา: Savatthi Tirthdham, “Navagraha-Yantra,” accessed April 30, 2018, http://jin.co.in/our-

collection/spiritual-power/yantra/navagraha-yantra.  
 

92
Pranabananda Jash, Glimpses of Hindu Cults and Culture (Delhi: Sandeep Prakashan, 

1997), 154. 
93ยนัต์และมณฑลนพเคราะห์จะมีการใช้รูปสัญลักษณ์ สี และต าแหน่งของพระเคราะห์  

ท่ีเฉพาะเจาะจง โดยพระอาทิตยมี์สัญลกัษณ์เป็นรูปวงกลม สีแดง ตั้งอยูต่รงกลางมณฑล, พระจนัทร์เป็น
รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก สีขาว ทิศตะวนัออกเฉียงใต,้ พระองัคารเป็นรูปสามเหล่ียม สีแดง ทิศใต,้ พระพุธเป็น
รูปลูกศร สีเหลืองหรือเขียว (ผูว้ิจยัพบแต่การใชสี้เขียว) ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ, พระพฤหัสบดีเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก สีเหลือง ทิศเหนือ, พระศุกร์เป็นรูปดาวห้าแฉก สีขาว ทิศตะวนัออก, พระเสาร์เป็นรูป 
คนัศร สีด า ทิศตะวนัตก, พระราหูเป็นรูปกระดง้ฝัดขา้วเปลือก (ศูรฺป) สีเขม้ (ผูวิ้จยัพบว่ามกัใช้สีน ้ าเงิน 
หรือสีม่วงเข้ม) ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ และพระเกตุสัญลักษณ์รูปธง สีควนัไฟ ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  
ดู Gudrun Bühnemann, Maṇḍalas and Yantras in the Hindu Traditions (Brill: Leiden, 2003), 61-62.; 
Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 309.; Swami Sivapriyananda, Astrology and Religion 

in Indian Art (New Delhi: Abhinav, 1990), 76. 
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 จากช่ือของพระเคราะห์ดังกล่าว เห็นได้ชัดว่าช่ือของพระเคราะห์ท่ีปรากฏในคมัภีร์  
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นอกจากจะเป็นช่ือท่ีบอกลกัษณะ และสถานภาพของพระเคราะห์แลว้  
ยงัเป็นช่ือท่ีบอกเช้ือสายเหล่ากอของพระเคราะห์อีกดว้ย โดยช่ือท่ีบอกเหล่ากอมีลกัษณะการสร้าง
ค าศพัทอ์ยู ่2 วิธี ดงัน้ี 
 1) สร้างค าโดยวิธีสมาส โดยน าช่ือบิดาหรือมารดามาประสมกบัค าว่า ‘ช’ ซ่ึงแปลว่า
การถือก าเนิด หรือประสมกับค าว่า ‘ปุตฺร’ ‘สุต’ ‘สูนุ’ ‘นนฺทน’ และ ‘อาตฺมช’ ซ่ึงแปลว่าบุตร  
ท าใหไ้ดช่ื้อท่ีแสดงความหมายวา่ “ผูถื้อก าเนิดจาก...” หรือ “บุตรของ...” ไดแ้ก่ 

 1.1) ช่ือของพระองัคารซ่ึงลว้นใช้ช่ือมารดามาสร้างค า คือ กฺษฺมาช (กฺษฺมา+ช), กุช  
(กุ+ช), ภูมิช (ภูมิ+ช), มหีช (มหี+ช), ภูมิปุตฺร (ภูมิ+ปุตฺร), ปฺฤถิวีสุต (ปฺฤถิวี+สุต), ภูมิสุต (ภูมิ+สุต), 
มหีสุต (มหี+สุต) ธราตฺมช (ธร+อาตฺมช) และ ภูมฺยาตฺมช (ภูมิ+อาตฺมช) ซ่ึ งต่างแปลว่าผูเ้กิดจาก
แผน่ดิน หรือบุตรของแผน่ดิน (พระแม่ธรณี) 

 1.2) ช่ือของพระพุธซ่ึงล้วนใช้ช่ือบิดามาสร้างค า  คือ อินฺทุช (อินฺทุ+ช), ศศิช  
(ศศินฺ+ช), จนฺทฺรปุตฺร (จนฺทฺร+ปุตฺร), อินฺทุสุต (อินฺทุ+สุต), ศศิสุต (ศศินฺ+สุต), โสมสุต (โสม+สุต), 
อินฺทุสูนุ (อินฺทุ+สูนุ) และ ศศินนฺทน (ศศินฺ+นนฺทน) ซ่ึงต่างแปลว่าผูเ้กิดจากพระจนัทร์ หรือบุตร
ของพระจนัทร์ 

 1.3) ช่ือของพระศุกร์ซ่ึงลว้นใชช่ื้อบิดามาสร้างค า คือ ภฺฤคุสุต (ภฺฤคุ+สุต) ซ่ึงแปลว่า
บุตรของฤษีภฤคุ และช่ือของพระเสาร์ซ่ึงส่วนใหญ่สร้างค ามาจากช่ือของบิดา คือ อรฺกช (อรฺก+ช), 
ภาสฺกรปุตฺร (ภาสฺกร+ปุตฺร), รวิปุตฺร (รวิ+ปุตฺร), สูรฺยปุตฺร (สูรฺย+ปุตฺร), อรฺกสุต (อรฺก+สุต),  
อุษฺณรศฺมิสูนุ (อุษฺณรศฺมิ+สูนุ) และ รวินนฺทน (รวิ+นนฺทน) ซ่ึงต่างก็แปลว่าผูเ้กิดจากพระอาทิตย ์
หรือบุตรของพระอาทิตย ์มีเพียงช่ือเดียวท่ีสร้างค ามาจากช่ือของมารดา คือ ฉายาสูนุ (ฉายา+สูนุ)  
ซ่ึงแปลวา่บุตรของนางฉายา 

2) สร้างค าโดยวิธีตทัธิต โดยการน าช่ือบิดาหรือมารดามาประกอบกบัตทัธิตปรัตยยะ 
(ตทฺธิตปฺรตฺยย) ท่ีแสดงการเป็นเช้ือสายเหล่ากอ ซ่ึงก่อนท่ีจะลงตัทธิตปรัตยยะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงรูปค าศพัทเ์ดิมโดยคร่าว ๆ ดงัน้ี เปล่ียนสระตน้ค าให้เป็นขั้นพฤทธ์ิ (วฺฤทฺธิ) จากนั้นลบ 
อ อา อิ อี ท่ีเป็นสระท้ายค าออกแล้วจึงลงตัทธิตปรัตยยะท่ีท้ายค า แต่หากสระท้ายค าเป็น อุ อู  
ใหเ้ปล่ียนเป็นสระขั้นคุณก่อนแลว้จึงลงตทัธิตปรัตยยะ94 ดงัต่อไปน้ี 

 
94จ าลอง สารพัดนึก , ไวยากรณ์สันสกฤตชั้นสูง , พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2548), 163-165, 170, 173. 
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 2.1) ปรัตยยะ อ (อณฺ) ไดแ้ก่ เภาม (ภูมิ) บุตรของพระแม่ธรณีซ่ึงหมายถึงพระองัคาร, 
ภารฺคว (ภฺฤคุ) บุตรของฤษีภฤคุซ่ึงหมายถึงพระศุกร์ และ เสาร (สุร) บุตรของพระอาทิตยซ่ึ์งหมายถึง
พระเสาร์ 

 2.2) ปรัตยยะ อิ95 ได้แก่ จานฺทฺริ (จนฺทฺร) บุตรของพระจันทร์ คือพระพุธ  และ 
บุตรของพระอาทิตยซ่ึ์งหมายถึงพระเสาร์ ไดแ้ก่ อารฺกิ (อรฺก), เศาริ (ศุร>สุร) และ เสาริ (สุร) 

 2.3) ปรัตยยะ ย (ยญฺ) คือ เสามฺย (โสม) บุตรของพระจนัทร์ซ่ึงหมายถึงพระพุธ 
 2.4) ปรัตยยะ เอย (ฒกฺ) คือ ไส หิเกย (ไส หิกา) บุตรของนางไสงหิกาซ่ึงหมายถึง 

พระราหู 
ทั้งน้ี ศาสนาฮินดูมกักล่าวถึงพระเคราะห์ทั้งปวงแบบบุคลาธิษฐาน โดยยกสถานะให้

เป็นเทพหรืออสูร มิไดเ้ป็นเพียงดวงดาวท่ีล่องลอยอยู่บนทอ้งฟ้าเท่านั้น ดงันั้น พระเคราะห์จึงไดรั้บ
การระบุใหมี้บุคลิกลกัษณะ และคุณสมบติัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. รูปร่างลักษณะของพระเคราะห์  
 คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.17, 24-31) ไดร้ะบุรูปร่างลกัษณะ รวมถึงนิสัย
ใจคอของนพเคราะห์เอาไวพ้ร้อมกนั สรุปความไดด้งัน้ี 
 พระอาทิตย ์มีกายสีแดงเขม้ ดวงตามีสีเหลืองเหมือนน ้ าผ้ึง รูปร่างเป็นรูปส่ีเหล่ียม  
เป็นผูมี้ความบริสุทธ์ิ ชาญฉลาด เป็นชายผูมี้ผมนอ้ย และมีลกัษณะแบบปิตตะประกฤติ 
 พระจนัทร์ มีร่างกายสีเหลืองนวล รูปร่างกลม ดวงตางดงาม มีความชาญฉลาด วาจา
อ่อนหวาน มีความอ่อนไหว เป็นผูมี้ความปรารถนาแห่งรัก และมีลกัษณะแบบวาตะ-กผะประกฤติ
อยา่งเห็นไดช้ดั 
 พระอังคาร มีร่างกายสีแดง ดวงตาสีแดง มีรูปร่างผอมและไม่สูงมากนัก มีจิตใจ
โหดร้าย หุนหนัพลนัแล่น มีร่างกายทรงพลงั โมโหร้าย และมีลกัษณะแบบปิตตะประกฤติ 
 พระพุธ มีสีหญ้าทูรวาเข้ม (สีเขียวเข้ม) มีร่างกายงดงาม มีถ้อยค าท่ีมีความหมาย
หลายนยั เป็นผูช่ื้นชอบในเสียงหวัเราะ และมีลกัษณะทั้งแบบปิตตะ กผะ และวาตะประกฤติ 
 พระพฤหัสบดี มีร่างกายท่ีใหญ่โต ทั้งผิวกาย เส้นผม และดวงตามีสีเหลือง เป็นผูมี้
ปัญญารอบรู้ในศาสตร์ทั้งปวง และมีลกัษณะแบบกผะประกฤติ  
 พระศุกร์ มีสีน ้ าเงินเขม้ (ศฺยาม) มีดวงตาและรูปร่างท่ีงดงามน่ารักยิ่ง มีเส้นผมเป็น
ลอน เป็นผูมี้ความร่าเริง ทั้งยงัเป็นผูป้ระพนัธ์บทกลอน และมีลกัษณะแบบกผะ-วาตะประกฤติ  
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M.R. Kale, A Higher Sanskrit Grammar: For the Use of School and College Students 

(Delhi: Motilal Banarsidass, 1961), 198. 
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 พระเสาร์ มีร่างกายสีด า รูปร่างผอมสูง ดวงตามีสีเหลือง มีเส้นขนและเส้นผมท่ีหยาบ
กระดา้ง มีฟันซ่ีใหญ่ ง่อยเปล้ียเสียขา เกียจคร้าน และมีลกัษณะแบบวาตะประกฤติ  
 พระราหูและพระเกตุ มีภาพลกัษณ์เป็นหมอกควนั ร่างกายเป็นสีนิล ชอบอยู่ในป่า 
น่ากลวั แต่ก็เป็นผูมี้ปัญญา และมีลกัษณะแบบวาตะประกฤติ96 

 นอกจากน้ี ยงัปรากฏว่ามีคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น รูปมัณฑนะ (รูปมณฺฑน), ศิลปรัตนะ  
(ศิลฺปรตฺน), วิศวกรรมศิลปะ (วิศฺวกรฺมศิลฺป), วิษณุธรรโมตตระ (วิษฺณุธรฺโมตฺตร), ฯลฯ ซ่ึงได้
กล่าวถึงประติมานวิทยาของเทพนพเคราะห์ โดยระบุถึงลักษณะ  อาวุธ และพาหนะของเทพ 
นพเคราะห์ อนัเป็นรูปแบบท่ีมีอิทธิพลต่อการน ามาใชส้ร้างประติมากรรม ดงัน้ี 

 พระอาทิตย์มีผิวกายสีแดง มีแสงรัศมีรอบพระเศียร มี 2 กร ถือดอกบัวทั้ง 2 ข้าง  
มีพาหนะเป็นราชรถลอ้เดียว เทียมดว้ยมา้ขาว 7 ตวั โดยมีพระอรุณเป็นสารถี 
 พระจนัทร์มีผิวกายสีขาว มีประภามณฑลรอบพระเศียร มี 2 กร ถือดอกบัวโกมุท 
สีขาวทั้ง 2 ขา้ง หรือกรขวาถือคทา กรซ้ายท าท่าประทานพร มีพาหนะเป็นราชรถ 2 หรือ 3 ล้อ  
เทียมดว้ยมา้ขาว 10 ตวั บา้งก็กล่าววา่เป็นราชรถเทียมละมัง่ 
 พระองัคารมีผิวกายสีแดงเพลิง มี 4 กร ถือหอกขา้งหน่ึง ถือคทาขา้งหน่ึง ส่วนอีก  
2 กรท าท่าประทานพรและท่าให้อภัย บ้างก็ว่ากรขวาท าท่าให้อภัยหรือท่าประทานพรข้างหน่ึง  
อีกขา้งหน่ึงถือหอก ส่วนกรซ้ายถือคทาขา้งหน่ึง และตรีศูลอีกขา้งหน่ึง มีพาหนะเป็นราชรถทองค า
เทียมดว้ยมา้ 8 ตวั หรือไม่ก็จะทรงแกะเป็นพาหนะ 
 พระพุธมีผิวกายสีเหลืองดอกกรรณิกา มี 4 กร ถือดาบ โล่ คทา และอีกกรหน่ึงท าท่า
พระทานพร มีพาหนะเป็นราชรถเทียมดว้ยมา้ 4 ตวั หรือทรงสิงโตเป็นพาหนะ 
 พระพฤหัสบดีมีผิวกายสีเหลืองทอง มี 2 กร ถือคมัภีร์ขา้งหน่ึง ถือสายประค าอีกขา้ง
หน่ึง บา้งก็ว่ามี 4 กร ถือหมอ้น ้ า สายประค า คทา และอีกขา้งหน่ึงท าท่าประทานพร มีพาหนะเป็น 
ราชทองค ารถเทียมมา้ 8 ตวั หรือทรงชา้งเป็นพาหนะ 
 พระศุกร์มีผิวกายสีขาว มี 2 กร ถือทรัพย์และคัมภีร์ บ้างก็ว่ามี 4 กร ถือไม้ทัณฑ ์ 
สายประค า หมอ้น ้ า และท าท่าประทานพร ทรงราชรถเงินเทียมดว้ยมา้ 8 ตวั บา้งก็ว่าทรงมา้เพียง 
ตวัเดียวเป็นพาหนะ 
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Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 11-12. 
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ภาพท่ี 31 ภาพสลกัรูปเทพนพเคราะห์สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 พบท่ีรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
ท่ีมา: San Diego Museum of Art, “Navagraha,” accessed May 2, 2018. https://www.sdmart.org/ 

collections/Obj22086?sid=15&x=220677. 
 
 พระเสาร์มีผิวกายสีด า ร่างเล็ก พระเพลา (ขา) พิการ มี  2 กร ข้างขวาถือไม้ทัณฑ ์ 
ขา้งซ้ายท าท่าประทานพร บา้งก็ว่าถือไมท้ณัฑ์ขา้งหน่ึง อีกขา้งหน่ึงถือสายประค า บา้งก็ว่ามี 4 กร 
ถือลูกศร คันศร หอก และท าท่าประทานพร ทรงราชรถเหล็กเทียมด้วยม้า 8 ตัว หรือไม่ก็ทรง 
นกเหยีย่ว ควาย หรืออีกาเป็นพาหนะ 
 พระราหูมี 2 กร ถือหนังสัตวแ์ละคมัภีร์เฉพาะขา้งขวา บา้งก็พบว่ามี 4 กร ซ่ึงจะถือ
ดาบ โล่ หอก และท าท่าประทานพร ทรงราชรถเงินเทียมดว้ยมา้ 8 ตวั หรือทรงสิงโตสีด า บา้งก็ระบุ
วา่มีเสือเป็นพาหนะ ทั้งน้ี บา้งก็ระบุใหพ้ระราหูมีเพียงแค่ส่วนศีรษะเท่านั้น 
 พระเกตุมีผิวกายสีเขม้ มี 2 กร ถือคทาขา้งหน่ึง ท าท่าประทานพรหรือใหอ้ภยัอีกขา้ง
หน่ึง ทรงราชรถเทียมดว้ยมา้ 10 ตวั หรือทรงเหยีย่วเป็นพาหนะ บา้งก็ระบุใหพ้ระเกตุเป็นหางงู97  

 
97

Edward Moor, The Hindu Pantheon (Culcutta: Lepage, 1864), 207.; Hindu Online, 

“Navagrahas,” accessed May 1, 2018, http://hinduonline.co/HinduReligion/Gods/Navagrahas.html.; 

Nanditha Krishna, Sacred Animals of India (New Delhi: Penguin, 2010), 94, 128, 234, 246.; 
T.A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. 1, part 2 (Madras: Law Printing House, 

1914), 299-323.; Vedapatasala, “Navagrahas,” accessed May 1, 2018, http://vedapatasala.com/009%20 

NAVAGRAHAS.html. 
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 ดงันั้น ประติมากรรมเทพนพเคราะห์จึงมกัสร้างขึ้นตามท่ีคมัภีร์ต่าง ๆ ขา้งตน้ไดร้ะบุ
เอาไวท้ั้งรูปลกัษณ์, การถืออาวุธ, เคร่ืองประดบั และสัตวพ์าหนะ ดงัภาพท่ี 32 เป็นประติมากรรม
เทพนพเคราะห์ท่ีสร้างขึ้ นในสมัยปัจจุบัน ได้แก่ พระอังคาร, พระศุกร์, พระเกตุ, พระอาทิตย์, 
พระจนัทร์, พระราหู, พระพุธ, พระเสาร์ และพระพฤหสับดี เรียงจากซา้ยไปขวาตามล าดบั 
 

 
 
ภาพท่ี 32 ประติมากรรมเทพนพเคราะห์ของอินเดีย 
ท่ีมา: Atmaprajnananda Saraswati, “Navagraha-Stotram,” accessed May 2, 2018, http://atmaprajna 

nanda.blogspot.com/search/label/Sanskrit%20Literature%20-%20Hymns?max-results=20. 

 

 จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า รูปร่างลกัษณะของพระเคราะห์ท่ีปรากฏในคมัภีร์
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นั้นมิไดบ้รรยายขึ้นตามประติมานวิทยา กล่าวคือมิไดมี้ไวเ้พื่อเป็นหลกั
ในการสร้างประติมากรรมเทพพระเคราะห์อย่างเช่นคมัภีร์รูปมณัฑนะ (รูปมณฺฑน), ศิลปรัตนะ  
(ศิลฺปรตฺน), วิศวกรรมศิลปะ (วิศฺวกรฺมศิลฺป) ฯลฯ โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มิไดร้ะบุแค่
เพียงรูปลกัษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยงัระบุไปถึงลกัษณะนิสัยและคุณลกัษณะทางประกฤติอีกดว้ย 
ทั้งน้ีรูปร่างลกัษณะดงักล่าวจึงมีจุดประสงค์เพื่อใช้ส าหรับการท านายเป็นการเฉพาะ โดยลกัษณะ
ของเจา้ชะตาจะเป็นไปตามลกัษณะของพระเคราะห์ท่ีมีก าลงัในดวงชะตานัน่เอง 
 2. คุณสมบัติของพระเคราะห์ 
 คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดจ้ าแนกคุณสมบติัของพระเคราะห์ออกมาหลาย
ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประเภท, เพศ, เทพ, ธาตุ, คุณะ, วรรณะ, ต าแหน่งหน้าท่ี, อวยัวะ, สถานท่ี, 
รส, ต้นไม้, เส้ือผา้, อัญมณี, ฤดู และระยะเวลาของพระเคราะห์ ซ่ึงบางคุณสมบัติก็ระบุครบทั้ ง  
9 ดวง แต่บางคุณสมบติัก็มิไดก้ล่าวถึงพระราหูและพระเกตุ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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  2.1 ประเภทของพระเคราะห์  
  คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.10-12) ไดจ้ าแนกพระเคราะห์ตามความเป็น
มงคลออกเป็น 2 ประเภท คือ ศุภเคราะห์ และบาปเคราะห์ ดงัน้ี  
   1) บาปเคราะห์ ไดแ้ก่ พระอาทิตย ,์ พระจนัทร์ขา้งแรม, พระองัคาร, พระเสาร์, 
พระราหู และพระเกตุ  
   2) ศุภเคราะห์ ไดแ้ก่ พระจนัทร์ขา้งขึ้น, พระพุธ, พระพฤหสับดี และพระศุกร์  
   ทั้งน้ี แมว้่าพระพุธจะมีสถานะเป็นศุภเคราะห์ แต่ถา้พระพุธสถิตอยู่ร่วมกบับาป
เคราะห์ ก็จะกลายเป็นบาปเคราะห์ไปดว้ยเช่นกนั 
  นอกจากน้ี ยงัไดจ้ าแนกพระเคราะห์ตามความสัมพนัธ์ต่อสรรพส่ิงในโลกออกเป็น  
3 ประเภท ไดแ้ก่ ธาตุเคราะห์, มูลเคราะห์ และชีวเคราะห์ ดงัน้ี 
   1) ธาตุเคราะห์ พระเคราะห์ท่ีสัมพันธ์กับแร่ธาตุทั้ งหลาย ได้แก่ พระจันทร์,  
พระองัคาร, พระเสาร์ และพระราหู 
   2) มูลเคราะห์ พระเคราะห์ท่ีสัมพันธ์กับส่ิงท่ีมีราก ได้แก่ พระอาทิตย์ และ 
พระศุกร์ 
   3) ชีวเคราะห์ พระเคราะห์ท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ พระพุธ, พระพฤหัสบดี 
และพระเกตุ (3.48) 
  2.2 เพศของพระเคราะห์ 
  คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.20) ได้จ าแนกเพศของพระเคราะห์ทั้ ง 7 
ออกเป็น 3 เพศ คือ เพศชาย, เพศหญิง และไม่มีเพศ ดงัน้ี 
   1) พระเคราะห์เพศชาย ไดแ้ก่ พระอาทิตย,์ พระองัคาร และพระพฤหสับดี 
   2) พระเคราะห์เพศหญิง ไดแ้ก่ พระจนัทร์ และพระศุกร์  
   3) พระเคราะห์ไม่มีเพศ (กฺลีพ) ไดแ้ก่ พระพุธและพระเสาร์ 
  ทั้งน้ี การจ าแนกเพศของพระเคราะห์น้ีมีไวเ้พื่อการพยากรณ์มิใช่เป็นเพศของ 
พระเคราะห์ตามประติมานวิทยา เพราะประติมากรรมเทพพระเคราะห์ท่ีพบนั้นจะแสดงเป็นบุรุษ
เพศทั้งส้ิน 
  2.3 เทพประจ าพระเคราะห์ 
  คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.19) ได้ก าหนดให้เทพต่าง ๆ เขา้ครองพระ
เคราะห์ทั้ง 7 ดวง ดงัน้ี พระอคันีครองพระอาทิตย,์ พระอมัพุ (เทพแห่งน ้ า คาดวา่หมายถึงพระวรุณ) 
ครองพระจันทร์, พระขันธกุมาร (ศิขิช) ครองพระอังคาร, พระวิษณุครองพระพุธ, พระอินทร์  
(วิเฑาช) ครองพระพฤหสับดี, พระศจีเทวคีรองพระศุกร์ และพระพรหมครองพระเสาร์ 
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  2.4 ธาตุประจ าพระเคราะห์ 
  คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ (3.21) ไดจ้ าแนกพระเคราะห์ตามธาตุท่ีเขา้ครอง
ทั้งส้ิน 5 ธาตุ ดงัน้ี  
   1) พระเคราะห์ธาตุไฟ คือ พระองัคาร 
   2) พระเคราะห์ธาตุดิน คือ พระพุธ 
   3) พระเคราะห์อากาศธาตุ คือ พระพฤหสับดี 
   4) พระเคราะห์ธาตุน ้า คือ พระศุกร์ 
   5) พระเคราะห์ธาตุลม คือ พระเสาร์  
  ทั้งน้ีมิไดก้ล่าวถึงธาตุประจ าพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เลย แมแ้ต่คมัภีร์พฤหัต- 
ชาตก (2.6) ก็มิไดก้ล่าวถึงธาตุของพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ แต่ทวา่จิทมัพะรัม (N. Chidambaram 
Iyar) กลบัไดใ้ห้อรรถาธิบายเพิ่มเติมไวว้่าพระอาทิตยเ์ป็นพระเคราะห์ธาตุไฟ ส่วนพระจนัทร์นั้น
เป็นพระเคราะห์ธาตุน ้า98 
  2.5 คุณะประจ าพระเคราะห์ 
  ปรัชญาสางขยะไดก้ าหนดคุณะเอาไว ้3 ประการ คือ สัตตวะ (สตฺตว) รชสั (รชสฺ) 
และตมสั (ตมสฺ)99 คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.23) ก็ได้ระบุให้พระเคราะห์ทั้ง 7 มีคุณะ
ประจ าอยู ่ดงัน้ี  
   1) พระเคราะห์สาตตวิกะ ไดแ้ก่ พระอาทิตย ์พระจนัทร์ และพระพฤหสับดี 
   2) พระเคราะห์ราชสะ ไดแ้ก่ พระพุธ และพระศุกร์  
   3) พระเคราะห์ตามสะ ไดแ้ก่ พระองัคาร และพระเสาร์ 
  2.6 วรรณะของพระเคราะห์ 
  เน่ืองด้วยศาสนาฮินดูมีระบบวรรณะ ดังนั้ นคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นคมัภีร์โหราศาสตร์ท่ีอยูภ่ายใตค้วามเช่ือของศาสนาฮินดูจึงไดก้ าหนดวรรณะของนพเคราะห์
เอาไวด้ว้ย ดงัน้ี 
 

 
98

Aiyar, Brihat Jataka, 17. 
99สัตตวะ คือ ธาตะแห่งความพึงพอใจ ความเบา และสติปัญญาท่ีชาญฉลาด, รชัส คือ ธาตุ

แห่งความเคล่ือนไหว การกระตุ้น ความเร่งเร้า เป็นเหตุแห่งความเจ็บปวด และความทุกข์ และตมสั คือ 
ธาตุแห่งความน่ิงเฉย การปฏิเสธ ความหนัก และการปกปิดซ่อนเร้น ดู Satishchandra Chatterjee and 

Dheerendramohan Datta, An Introduction to Indian Philosophy, 3rd ed. (Calcutta: Calcutta University 

Press, 1948), 300-301. 
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   1) วรรณะพราหมณ์ไดแ้ก่ พระพฤหสับดี และพระศุกร์ 
   2) วรรณะกษตัริย ์ไดแ้ก่ พระอาทิตย ์และพระองัคาร 
   3) วรรณะแพศย ์ไดแ้ก่ พระจนัทร์ และพระพุธ 
   4) วรรณะศูทร คือ พระเสาร์ 
   5) วรรณะจณัฑาล คือ พระราหู 
   6) วรรณะผสม คือ พระเกตุ (3.22, 42) 
  2.7 ต าแหน่งหนา้ท่ีของพระเคราะห์ 
  คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.15-16) ได้จ าแนกพระเคราะห์ตามต าแหน่ง
หน้าท่ีซ่ึงเป็นต าแหน่งทางการปกครองเอาไวเ้พียง 7 ดวงเท่านั้น ดงัน้ี พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์
เป็นราชา, พระองัคารเป็นแม่ทพั, พระพุธเป็นราชกุมาร, พระพฤหัสบดีและพระศุกร์เป็นราชมนตรี, 
พระเสาร์เป็นขา้รับใช ้ส่วนพระราหูและพระเกตุเป็นกองทพั 
  2.8 พระเคราะห์ครองอวยัวะ 
  พระเคราะห์ทั้ ง 7 ได้ เข้าครองอวัยวะส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย ดังต่อไป น้ี  
พระอาทิตยค์รองกระดูก, พระจนัทร์ครองเลือด, พระองัคารครองไขกระดูก, พระพุธครองผิวหนัง, 
พระพฤหสับดีครองไขมนั, พระศุกร์ครองน ้ากาม และพระเสาร์ครองกลา้มเน้ือ (3.32) 
  2.9 พระเคราะห์ครองสถานท่ี 
  พระเคราะห์ทั้ง 9 ไดเ้ขา้ครองสถานท่ีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี พระอาทิตยค์รองเทวาลยั, 
พระจันทร์ครองแหล่งน ้ า, พระอังคารครองกองไฟ, พระพุธครองลานกิจกรรมการละเล่น,  
พระพฤหัสบดีครองคลงัสมบติั, พระศุกร์ครองเตียงนอน และพระเสาร์ครองท่ีสกปรกรกร้าง หรือ
จอมปลวก ส่วนพระราหูและพระเกตุก็ครองจอมปลวกเช่นเดียวกบัพระเสาร์ (3.33, 42) 
  2.10 พระเคราะห์ครองรส 
  พระเคราะห์ทั้ ง 7 ได้เข้าครองรสต่าง ๆ ดังน้ี  พระอาทิตย์ครองรสเผ็ดร้อน , 
พระจันทร์ครองรสเค็ม , พระอังคารครองรสขม, พระพุธครองรสผสม , พระพฤหัสบดีครอง 
รสหวาน, พระศุกร์ครองรสเปร้ียว และพระเสาร์ครองรสฝาด (3.35) 
  2.11 ตน้ไมป้ระจ าพระเคราะห์ 
  พระเคราะห์ทั้ง 7 อาจใช้แสดงถึงพืชพนัธุ์ต่าง ๆ ได้ดังต่อไปน้ี พระอาทิตย์ คือ 
บรรดาตน้ไมใ้หญ่, พระจนัทร์ คือ บรรดาพืชท่ีมีน ้ านม (น ้ ายาง), พระองัคาร คือ บรรดาตน้กฏุกะ 
(พืชรสขม), พระพุธ คือ บรรดาพืชท่ีไม่มีผล, พระพฤหัสบดี คือ บรรดาพืชท่ีมีผล, พระศุกร์ คือ 
บรรดาไมด้อก, พระเสาร์ คือ บรรดาพืชท่ีน่ารังเกียจ และเห่ียวแหง้ (3.40-41) 
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  2.12 เส้ือผา้ประจ าพระเคราะห์ 
  นพเคราะห์สามารถใช้แสดงถึงเส้ือผา้ได้ดังน้ี พระอาทิตย์เป็นผา้ลินินสีแดง, 
พระจนัทร์เป็นผา้ลินินสีขาว, พระองัคารเป็นผา้สีแดง, พระพุธเป็นผา้ลินินสีด า, พระพฤหัสบดีเป็น
ผา้จีวรสีเหลือง, พระศุกร์เป็นผา้ลินิน, พระเสาร์เป็นผา้หลากสี, พระราหูเป็นผา้ท่ีปะชุนหลายสี และ
พระเกตุเป็นผา้ท่ีขาดว่ิน (3.43-45) 
  2.13 อญัมณีประจ าพระเคราะห์ 
  คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.43) ยงัไดก้ล่าวถึงอญัมณีหรือหินมีค่าประจ า
พระเคราะห์เพียงแค่ 2 ดวง คือ พระราหู และพระเกตุ โดยระบุว่าตะกั่วเป็นของพระราหู และ 
นิลเป็นของพระเกตุ ส่วนพระเคราะห์ดวงอ่ืน ๆ นั้นมิไดก้ล่าวถึง 
  2.14 พระเคราะห์ครองฤดู 
  ฤดูกาลทั้ ง 6 อันได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ (วสนฺต), ฤดูร้อน (คฺรีษฺม), ฤดูฝน (วรฺษา),  
ฤดูใบไมร่้วง (ศรทฺ), ฤดูหนาว (เหมนฺต) และฤดูหมอก (ศิศิร) ต่างก็มีพระเคราะห์เขา้ครองเช่นกนั 
โดยก าหนดให้พระอาทิตยแ์ละพระอังคารครองฤดูร้อน, พระจันทร์ครองฤดูฝน, พระพุธครอง  
ฤดูใบไม้ร่วง, พระพฤหัสบดีครองฤดูหนาว, พระศุก ร์ครองฤดูใบไม้ผลิ และพระเสาร์ครอง 
ฤดูหมอก (3.46-47) 
  2.15 ระยะเวลาของพระเคราะห์ 
  พระเคราะห์แต่ละดวงสามารถใช้ก าหนดระยะเวลาไดแ้ตกต่างกนัดงัน้ี ระยะเวลา
ของพระอาทิตยมี์ระยะเวลา 6 เดือน (อยน) , พระจนัทร์มีระยะเวลา 48 นาที (กษณ), พระองัคาร 
มีระยะเวลา 1 วนั (วาร), พระพุธมีระยะเวลา 1 ฤดู  (ฤตุ) หรือ 2 เดือน, พระพฤหัสบดีมีระยะเวลา  
1 เดือนจนัทรคติ (มาส), พระศุกร์มีระยะเวลา 1 ปักษ ์(ปกฺษ) หรือ 15 วนั และพระเสาร์มีระยะเวลา  
1 ปี (สมา) ส่วนพระราหูมีระยะเวลา 8 เดือน และพระเกตุมีระยะเวลา 2 เดือน (3.34, 47) 
  2.16 อิทธิพลของพระเคราะห์ต่อชีวิต  
  พระเคราะห์แต่ละดวงต่างก็ส่งผลต่อชีวิตของเจา้ชะตาแตกต่างกนัไป ผูท้  านายจึง
ตอ้งทราบว่าพระเคราะห์ดวงใดส่งผลอย่างไรต่อชะตาชีวิต โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 
(3.13-14) ระบุไวว้่า พระอาทิตยค์ือปรมาตมัน (จิตวิญญาณ), พระจนัทร์คือมนัส (จิตใจ อารมณ์ 
ความรู้สึก), พระอังคารคือพละก าลัง (สตฺตว), พระพุธคือผูป้ระทานวาจา , พระพฤหัสบดีคือ 
ผูป้ระทานความรู้และความสุข, พระศุกร์คือผูป้ระทานน ้ ากาม (วีรฺย) และพระเสาร์คือผูป้ระทาน
ความทุกข ์
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 3. ความสัมพันธ์ของพระเคราะห์ 
 พระพรหมไดร้ะบุให้พระเคราะห์แต่ละดวงมีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั 3 ลกัษณะ 
คือ เป็นมิตร, เป็นกลาง และเป็นศตัรูต่อกัน ซ่ึงความสัมพนัธ์เหล่าน้ีได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ตามธรรมชาติ (ไนสรฺคิก) และความสัมพนัธ์เฉพาะกาล (ตตฺกาลิก) 
  3.1 ความสัมพนัธ์ตามธรรมชาติของพระเคราะห์ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีถาวร ไม่ว่า
พระเคราะห์จะสถิตอยู ่ณ ต าแหน่งราศีใดความสัมพนัธ์นั้นก็ไม่แปรเปล่ียนไป ดงัน้ี 
  พระอาทิตย ์มีพระจนัทร์ พระองัคาร และพระพฤหัสบดีเป็นมิตร, พระพุธเป็น
กลาง, พระศุกร์ และพระเสาร์เป็นศตัรู 
  พระจันทร์ มีพระอาทิตย์ และพระพุธเป็นมิตร, พระอังคาร พระพฤหัสบดี  
พระศุกร์ และพระเสาร์เป็นกลาง ไม่มีศตัรู 
  พระองัคาร มีพระอาทิตย ์พระจนัทร์ และพระพฤหัสบดีเป็นมิตร, พระศุกร์ และ
พระเสาร์เป็นกลาง, พระพุธเป็นศตัรู 
  พระพุธ มีพระอาทิตย ์และพระศุกร์เป็นมิตร, พระอังคาร พระพฤหัสบดี และ 
พระเสาร์เป็นกลาง, พระจนัทร์เป็นศตัรู 
  พระพฤหัสบดี มีพระอาทิตย ์พระจนัทร์ และพระองัคารเป็นมิตร, พระเสาร์เป็น  
กลาง, พระพุธ และพระศุกร์เป็นศตัรู 
  พระศุกร์ มีพระพุธ และพระเสาร์เป็นมิตร, พระองัคาร และพระพฤหัสบดีเป็น
กลาง, พระอาทิตย ์และพระจนัทร์เป็นศตัรู 
  พระเสาร์ มีพระพุธ และพระศุกร์เป็นมิตร, พระพฤหัสบดีเป็นกลาง, พระอาทิตย,์ 
พระจนัทร์ และพระองัคารเป็นศตัรู (3.56-59) 
 
ตารางท่ี 8 ความสัมพนัธ์ตามธรรมชาติของพระเคราะห์ 

พระเคราะห์ มิตร กลาง ศตัรู 

พระอาทิตย ์
จนัทร์, องัคาร,  
พฤหสับดี 

พุธ ศุกร์, เสาร์ 

พระจนัทร์ อาทิตย,์ พุธ 
องัคาร, พฤหสับดี, 

ศุกร์, เสาร์ 
ไม่มี 

พระองัคาร 
อาทิตย,์ จนัทร์,  
พฤหสับดี 

ศุกร์, เสาร์ พุธ 
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พระเคราะห์ มิตร กลาง ศตัรู 

พระพุธ อาทิตย,์ ศุกร์ 
องัคาร, พฤหสับดี,  

เสาร์ 
จนัทร์ 

พระพฤหสับดี 
อาทิตย,์ จนัทร์,  

องัคาร 
เสาร์ พุธ, ศุกร์ 

พระศุกร์ พุธ, เสาร์ องัคาร, พฤหสับดี อาทิตย,์ จนัทร์ 

พระเสาร์ พุธ, ศุกร์ พฤหสับดี 
อาทิตย,์ จนัทร์,  

องัคาร 
 
  ทั้ งน้ี เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพระเคราะห์ดังกล่าวจะสามารถจ าแนก
ความสัมพนัธ์ไดอ้อกเป็น 2 ประเภท คือ ความสัมพนัธ์แบบจบัคู่ กบัความสัมพนัธ์แบบซบัซอ้น 
   1) ความสัมพนัธ์แบบจบัคู่ คือ ความสัมพนัธ์ท่ีพระเคราะห์ทั้งสองมีให้กนัและ
กนัในสถานะเดียวกนั โดยหากเป็นมิตรก็ตอ้งเป็นมิตรแก่กนัและกนั หากเป็นศตัรูก็ตอ้งเป็นศตัรูแก่
กนัและกนั เป็นตน้ ซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี 
   คู่ของพระเคราะห์ท่ีเป็นมิตรแก่กันและกัน ได้แก่ พระอาทิตย์-พระจันทร์,  
พระอาทิตย-์พระองัคาร, พระอาทิตย-์พระพฤหัสบดี, พระองัคาร-พระพฤหัสบดี, พระพุธ-พระศุกร์ 
และพระศุกร์-พระเสาร์ 
   คู่ของพระเคราะห์ท่ีเป็นกลางแก่กันและกัน ได้แก่ พระองัคาร-พระศุกร์ และ 
พระพฤหสับดี-พระเสาร์ 
   คู่ของพระเคราะห์ท่ีเป็นศัตรูแก่กันและกัน ได้แก่ พระอาทิตย์-พระศุกร์ และ 
พระอาทิตย-์พระเสาร์ 
   2) ความสัมพนัธ์แบบซับซ้อน คือ ความสัมพนัธ์ท่ีพระเคราะห์ทั้งสองมีให้แก่
กันในสถานะท่ีแตกต่างกัน เช่น พระอาทิตย์มีพระพุธเป็นกลาง แต่พระพุธกลับมีพระอาทิตย์ 
เป็นมิตร หรือพระจนัทร์ไม่มีพระเคราะห์ดวงใดเป็นศัตรูเลย แต่พระพุธ พระศุกร์ และพระเสาร์
กลบัมีพระจนัทร์เป็นศตัรู ดงัน้ีเป็นตน้ 
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ภาพท่ี 33 แผนผงัความสัมพนัธ์ตามธรรมชาติของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 
 

  3.2 ความสัมพนัธ์เฉพาะกาลของพระเคราะห์ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก
ต าแหน่งท่ีพระเคราะห์สถิตอยู ่จึงไม่คงทนถาวร และเปลี่ยนไปตามการโคจรของพระเคราะห์ โดยมี
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
   1) พระเคราะห์มิตร คือ พระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่ในเรือนท่ี 2, 3, 4, 10, 11 และ 12  
แก่กนั 
   2) พระเคราะห์ศัตรู คือ พระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่ในเรือนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ี
กล่าวไวข้า้งตน้ (เรือนท่ี 1, 5, 6, 7, 8 และ 9) (3.60) 
 ทั้งน้ี ยงัสามารถน าความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ทั้งความสัมพนัธ์ตามธรรมชาติ
และความสัมพันธ์เฉพาะกาลมาร่วมกันก าหนดความสัมพันธ์ท่ี แท้จริงในดวงชะตาได้ โดยมี
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
  1) พระเคราะห์ท่ีเป็นมิตรทั้ งตามธรรมชาติและเฉพาะกาล ย่อมเป็นมิตรใหญ่  
(อธิมิตฺร) 
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  2) พระเคราะห์ท่ีมีสถานะเป็นกลาง และเป็นมิตร ยอ่มเป็นมิตร 
  3) พระเคราะห์ท่ีเป็นศัตรูทั้ งตามธรรมชาติและเฉพาะกาล ย่อมเป็นศัตรูใหญ่  
(อธิศตฺรุ) 
  4) พระเคราะห์ท่ีมีสถานะเป็นกลาง และเป็นศตัรู ยอ่มเป็นศตัรู 
  5) พระเคราะห์ท่ีมีสถานะเป็นศตัรู และเป็นมิตร ยอ่มเป็นกลาง (3.61-62) 
 4. มาตรฐานของพระเคราะห์ และการวัดกำลังพระเคราะห์ 
 มาตรฐานของพระเคราะห์ คือ ต าแหน่งของพระเคราะห์ท่ีสถิตในราศี ซ่ึงมีอิทธิพล
ในการก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายแก่เจา้ชะตา100 โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรไดก้ล่าวถึงมาตรฐานของ 
พระเคราะห์เอาไว ้4 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ อุจจ,์ นิจ, มูลตรีโกณ และเกษตร ดงัน้ี 
  4.1 อุจจ์ (อุจฺจ, exaltation) แปลว่า สูง ในท่ีน้ีหมายถึงต าแหน่งสูงสุดของพระ
เคราะห์ โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.50-51) ไดร้ะบุว่าพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์อยู่ท่ี
ราศีเมษ 10 องศา, พระจนัทร์อยู่ท่ีราศีพฤษภ 3 องศา, พระองัคารอยู่ท่ีราศีมกร 28 องศา, พระพุธอยู่
ท่ีราศีกันย ์15 องศา, พระพฤหัสบดีอยู่ท่ีราศีกรกฎ 5 องศา, พระศุกร์อยู่ท่ีราศีมีน 27 องศา และ 
พระเสาร์อยู่ท่ีราศีตุล 20 องศา ทั้งน้ี ต าแหน่งองศาท่ีก าหนดไวน้ั้นสามารถตีความได้สองนัย คือ 
หมายถึงเฉพาะองศานั้นเพียงองศาเดียว และหมายถึงจ านวนองศาท่ีมีต าแหน่งอุจจ์ โดยนับเร่ิมจาก
จุดเร่ิมต้นของราศีท่ีก าหนดไปจนครบจ านวนองศาท่ีก าหนดเอาไว้ แม้จะพิจารณาจากโศลก 
ภาษาสันสกฤตก็ยากท่ีจะตดัสินได ้เพราะเน้ือความในโศลกมิไดใ้ช้ปรกติสังขยา หรือปูรณสังขยา
แต่อย่างใด หากแต่ใช้ภูตสังขยาแทนตวัเลขจึงท าให้สามารถตีความไดอ้ย่างคลุมเครือ ซ่ึงผูว้ิจยัได้
เลือกตีความว่าหมายถึงช่วงจ านวนขององศาท่ีมีต าแหน่งอุจจ์ เพราะส่วนใหญ่แล้วภูตสังขยาท่ี
ปรากฏในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์น้ีจะใช้แทนปรกติสังขยา อีกทั้งเทวจนัทร์ก็ยงัไดใ้ห้
อรรถาธิบายไวใ้นลกัษณะน้ีเช่นเดียวกนั 
  4.2 นิจ (นีจ, debilitation หรือ fall) แปลว่า ต ่า ในท่ีน้ีจึงหมายถึงต าแหน่งต ่าสุดของ
พระเคราะห์ โดยพระเคราะห์แต่ละดวงจะมีต าแหน่งนิจอยู่ในราศีท่ี 7 นบัจากต าแหน่งอุจจ์ ซ่ึงนัน่ก็
คืออยูร่าศีขา้มกบัอุจจร์าศีนัน่เอง และอยูใ่นช่วงองศาเช่นเดียวกบัต าแหน่งอุจจอี์กดว้ย (3.51) 
  4.3 มูลตรีโกณ (มูลตฺริโกณ) ต าแหน่งน้ีในต าราโหราศาสตร์ไทยมักเรียกว่า  
มูลเกษตร101 โดยพระเคราะห์แต่ละดวงมีต าแหน่งมูลตรีโกณดงัน้ี พระอาทิตยอ์ยู่ในราศีสิงห์ 0-20 
องศา, พระจนัทร์อยู่ในราศีพฤษภ 4-30 องศา, พระองัคารอยู่ในราศีเมษ 0-12 องศา, พระพุธอยู่ใน

 
100สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 59. 
101สารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), โลกธาตุ, 55. 
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ราศีกันย ์16-20 องศา, พระพฤหัสบดีอยู่ในราศีธนู 0-10 องศา, พระศุกร์อยู่ในราศีตุล 0-15 องศา 
และพระเสาร์อยูใ่นราศีกุมภ ์0-20 องศา (3.52-55) 
  4.4 เกษตร (สฺวราศิ , domicile) เรือนของพระเคราะห์หรือต าแหน่งเกษตรของ 
พระเคราะห์แต่ละดวงนั้นตั้งอยูใ่นราศีเดียวกบัต าแหน่งมูลตรีโกณทุกดวง ยกเวน้เพียงแต่พระจนัทร์ 
ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มิไดก้ล่าวถึงต าแหน่งเกษตรของพระจนัทร์เอาไวด้ว้ย โดยได้
กล่าวถึงต าแหน่งเกษตรของพระเคราะห์ต่าง ๆ ไวด้ังน้ี พระอาทิตยอ์ยู่ในราศีสิงห์ 21-30 องศา,  
พระองัคารอยู่ในราศีเมษ 13-30 องศา, พระพุธอยู่ในราศีกันย ์21-30 องศา, พระพฤหัสบดีอยู่ใน 
ราศีธนู 11-30 องศา, พระศุกร์อยู่ในราศีตุล 16-30 องศา และพระเสาร์อยู่ในราศีกุมภ์ 21-30 องศา 
(3.52-55) นอกจากน้ี ในเน้ือหาท่ีว่าดว้ยเร่ืองจรทศายงัพบว่าไดก้ล่าวถึงราศีเจา้เรือนเกษตรของพระ
ราหูและพระเกตุเอาไวด้ว้ย โดยระบุว่าพระราหูเป็นเจา้เรือนเกษตรราศีกุมภ์ร่วมกบัพระเสาร์ และ
พระเกตุเป็นเจา้เรือนเกษตรราศีพิจิกร่วมกบัพระองัคาร (47.153) 
 
ตารางท่ี 9 ต าแหน่งมาตรฐานของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 

พระเคราะห์ 
อุจจ์ นิจ มูลตรีโกณ เกษตร 

ราศี องศา ราศี ราศี องศา องศา ราศี องศา 
พระอาทิตย ์ เมษ 0-10 ตุล 0-10 สิงห์ 0-20 สิงห์ 21-30 
พระจนัทร์ พฤษภ 0-3 พิจิก 0-3 พฤษภ 4-30 - - 
พระองัคาร มกร 0-28 กรกฎ 0-28 เมษ 0-12 เมษ 13-30 
พระพุธ กนัย ์ 0-15 มีน 0-15 กนัย ์ 16-20 กนัย ์ 21-30 

พระพฤหสับดี กรกฎ 0-5 มกร 0-5 ธนู 0-10 ธนู 11-30 
พระศุกร์ มีน 0-27 กนัย ์ 0-27 ตุล 0-15 ตุล 16-30 
พระเสาร์ ตุล 0-20 เมษ 0-20 กุมภ ์ 0-20 กุมภ ์ 21-30 
พระราหู - - - - - - กุมภ ์ - 
พระเกตุ - - - - - - พิจิก - 

 
  แต่อย่างไรก็ตาม ในการแบ่งวรรคทั้ ง 16 รูปแบบ (โษฑศวรรค) ย่อมก าหนด 
พระเคราะห์เข้าครองส่วนของราศีท่ีแบ่งออกมาด้วย โดยเรียงล าดับไปตามพระเคราะห์ท่ีเป็น  
เจา้เรือนเกษตรของแต่ละราศีไล่ไปตามจกัรราศี ดังนั้นจึงแสดงว่าทุกราศีย่อมมีพระเคราะห์เป็น 
เจ้าเรือนอยู่ มิใช่มีเพียงท่ีระบุไว้ในอัธยายะท่ี 3 ของคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เท่านั้ น  
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ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตชาตก (1.6) ได้ระบุไวอ้ย่างชัดเจนว่า พระองัคาร, พระศุกร์, พระพุธ, พระจนัทร์, 
พระอาทิตย,์ พระพุธ, พระศุกร์, พระองัคาร, พระพฤหสับดี, พระเสาร์, พระเสาร์ และพระพฤหสับดี 
เป็นพระเคราะห์เจา้เรือนของราศีในจกัรราศีนบัจากราศีเมษไปตามล าดบั ดงันั้นพระเคราะห์แต่ละ
ดวงย่อมมีราศีท่ีเป็นเจา้เรือนอยู่สองราศี เวน้แต่พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ท่ีมีราศีเจา้เรือนเพียงราศี
เดียว ดงัน้ี พระอาทิตยเ์ป็นเจา้เรือนราศีสิงห์, พระจนัทร์เป็นเจา้เรือนราศีกรกฎ, พระองัคารเป็นเจา้
เรือนราศีเมษ และพิจิก, พระพุธเป็นเจา้เรือนราศีกนัย ์และมิถุน, พระพฤหัสบดีเป็นเจา้เรือนราศีธนู 
และมีน, พระศุกร์เป็นเจ้าเรือนราศีตุล และพฤษภ ส่วนพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนราศีกุมภ์ และมกร  
แต่ก็มิไดร้ะบุต าแหน่งองศาท่ีแน่นอนก ากบัเอาไวด้งัเช่นการระบุต าแหน่งเกษตรท่ีปรากฏในคมัภีร์
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์102 ซ่ึงเห็นได้ว่าต าแหน่งเกษตรของพระเคราะห์ และพระเคราะห์ 
เจ้าเรือนประจ าราศีนั้ นมีความคาบเก่ียวกัน และนักโหราศาสตร์ในสมัยหลัง ๆ ก็มักอธิบายว่า 
พระเคราะห์เจา้เรือนประจ าราศี ก็คือต าแหน่งเกษตรของพระเคราะห์นัน่เอง 
 มาตรฐานของพระเคราะห์ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้นั้น สามารถบอกอตัราของผลดีและ
ผลร้ายได้ดงัน้ี ศุภเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์ย่อมให้ผลดีอย่างบริบูรณ์, ต าแหน่งมูลตรีโกณย่อมให้
ผลดีเพียงสามในส่ีส่วน, ต าแหน่งเกษตรให้ผลดีเพียงคร่ึงหน่ึง นอกจากน้ี หากเป็นเรือนของมิตรก็
จะให้ผลดีเพียงหน่ึงในส่ีส่วน, เรือนของพระเคราะห์ท่ีเป็นกลางจะให้ผลดีเพียงคร่ึงบาท (หน่ึงใน
แปดส่วน) แต่หากมีต าแหน่งนิจ หรือเขา้สู่จุดอสัตะ หรือเป็นเรือนของศตัรู ผลดีของพระเคราะห์นั้น
ยอ่มอนัตรธานไป ทั้งน้ี หากเป็นบาปเคราะห์ก็ยอ่มเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม (3.63-64) 
 นอกจากมาตรฐานของพระเคราะห์จะสามารถใชบ้อกอตัราก าลงัของผลดีและผลร้าย
ท่ีจะส่งอิทธิพลต่อเจา้ชะตาได้ ซ่ึงหลกัโหราศาสตร์เรียกว่าสถานพละ (สฺถานพล) คมัภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ยงัไดร้ะบุการให้ก าลงัของพระเคราะห์เอาไวใ้นอธัยายะท่ี 3 เพิ่มอีกส่ีประการ  
นัน่คือ ทิคพละ (ทิคฺพล), กาลพละ (กาลพล), เจษฏาพละ (เจษฺฏาพล) และไนสรรคิกพละ (ไนสรฺคิก
พล)103 ซ่ึงการให้ก าลงัของพระเคราะห์เช่นน้ีมีประโยชน์ในการใช้วดัก าลงัเพื่อหาพระเคราะห์ท่ีมี

 
102

Aiyar, Brihat Jataka, 5.
  

103การวดัก าลงัของพระเคราะห์นั้นตอ้งประเมินจากก าลงัทั้งส้ิน 6 ประการ เรียกว่า ษฑัพละ 
(ษฑฺพล) ได้แก่ สถานพละ (สฺถานพล), ทิคพละ (ทิคฺพล), กาลพละ (กาลพล), เจษฏาพละ (เจษฺฏพล),  
ไนสรรคิกพละ (ไนสรฺคิกพล) และ ทฤคพละ (ทฺฤคฺพล) ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวถึง
เร่ืองน้ีไว้อย่างละเอียดในอัธยายะท่ี  27-28 (ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยฉบับน้ี )  
ทั้งน้ี สัมฤทธ์ิ เกลาเกล้ียง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโหราศาสตร์ภารตะในประเทศไทยไดก้ล่าวถึงการวดัก าลงัของ
พระเคราะห์ 5 ประการแรกเอาไวใ้นหนงัสือของท่าน โดยเรียกว่าปัญจมหาพลศกัด์ิ ดู สัมฤทธ์ิ เกลาเกล้ียง, 
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ก าลงัมากท่ีสุดในดวงชะตาอนัเป็นพระเคราะห์ท่ีส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของเจ้าชะตามากท่ีสุด  
โดยการใหก้ าลงัของพระเคราะห์ทั้งส่ีประการนั้นมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  4.5 พระเคราะห์มีก าลงัตามทิศ (ทิคพละ) 
  พระเคราะห์แต่ละดวงเม่ือสถิตอยู่ในทิศ (ทิศของผงัดวงชะตา ซ่ึงหมายถึงต าแหน่ง
เรือนภพ) ของตนย่อมท าให้มีก าลงัเพิ่มขึ้น โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศร (3.36) ได้กล่าวถึงก าลงัของ
พระเคราะห์ตามหลกัทิคฺพละ (ทิคฺพล) ไวด้งัน้ี 
   1) ทิศตะวนัออก (เรือนภพท่ี 1) พระพุธและพระพฤหสับดีมีก าลงั 
   2) ทิศเหนือ (เรือนภพท่ี 4) พระศุกร์และพระจนัทร์มีก าลงั 
   3) ทิศตะวนัตก (เรือนภพท่ี 7) พระเสาร์มีก าลงั 
   4) ทิศใต ้(เรือนภพท่ี 10) พระอาทิตยแ์ละพระองัคารมีก าลงั 
  4.6 พระเคราะห์มีก าลงัตามช่วงเวลา (กาลพละ) 
  พระเคราะห์แต่ละดวงต่างมีก าลงัในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั โดยหากแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็นกลางวนัและกลางคืน พระเคราะห์แต่ละดวงจะมีก าลงัดงัน้ี 
   1) มีก าลงัตอนกลางวนั ไดแ้ก่ พระอาทิตย,์ พระพฤหสับดี และพระศุกร์ 
   2) มีก าลงัตอนกลางคืน ไดแ้ก่ พระจนัทร์, พระองัคาร และพระเสาร์ 
   3) มีก าลงัทั้งกลางวนัและกลางคืน คือ พระพุธ (3.37) 
  นอกจากน้ี หากแบ่งช่วงเวลาตามดิถีขึ้น-แรม พระเคราะห์จะมีก าลงัดงัน้ี 
   1) ศุภเคราะห์ (พระจนัทร์ขา้งขึ้น, พระพุธ, พระพฤหสับดี และพระศุกร์) มีก าลงั
ในขา้งขึ้น 
   2) บาปเคราะห์  (พระอาทิตย์, พระจันทร์ข้างแรม, พระอังคาร, พระเสาร์,  
พระราหู และพระเกตุ) มีก าลงัในขา้งแรม (3.38) 
  4.7 พระเคราะห์มีก าลงัตามสุริยวิถี (เจษฏาพละ) 
  สุริยวิถี (อยน) ท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลให้พระเคราะห์แต่ละดวงมีก าลังท่ี
แตกต่างกนัไปดว้ย โดยแบ่งสุริยวิถีออกเป็นอุตตรายนั และทกัษิณายนั ซ่ึงพระเคราะห์แต่ละดวงจะ
มีก าลงัในสุริยวิถีท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
   1) ศุภเคราะห์ (พระจนัทร์ขา้งขึ้น, พระพุธ, พระพฤหสับดี และพระศุกร์) มีก าลงั
ในช่วงอุตตรายนั 

 

คัมภีร์ดวงดาวในโหราศาสตร์ ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2543), 10.; Pārāśara, Brihat Parasara Hora 

Sastra of Maharshi Parasara, vol. 1, 264. 
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   2) บาปเคราะห์  (พระอาทิตย์, พระจันทร์ข้างแรม, พระอังคาร, พระเสาร์,  
พระราหู และพระเกตุ) มีก าลงัในช่วงทกัษิณายนั (3.38) 
  4.8 ก าลงัของพระเคราะห์ตามธรรมชาติ (ไนสรรคิกพละ) 
  พระเคราะห์แต่ละดวงย่อมมีก าลงัตามธรรมชาติของตนมากน้อยแตกต่างกนัไป 
แมว้า่พระเคราะห์นั้นจะสถิตอยูท่ี่ใด หรืออยู่ในกาลใด ๆ ก็ตาม ก าลงัตามธรรมชาติน้ีก็ย่อมไม่มีการ
เปล่ียนแปลงไป โดยคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.39) ได้ระบุว่าพระเคราะห์แต่ละดวง 
มีก าลังตามธรรมชาติเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี พระอาทิตย์, พระจันทร์, พระศุกร์,  
พระพฤหสับดี, พระพุธ, พระองัคาร และพระเสาร์ 
 

ทศา หรือ ทักษา 
 ทศา (planetary periodicity) เป็นการท านายดวงชะตาจรวิธีหน่ึง โดยมีการแบ่งช่วงอายุ
ให้มีพระเคราะห์เขา้เสวยแทรกอายตุามหลกัเกณฑก์ารค านวณของทศาแต่ละชนิด ซ่ึงพระเคราะห์ท่ี
ผลดักนัเขา้มาเสวยแทรกอายุเป็นตวัแปรส าคญัท่ีน าไปใช้พยากรณ์ชะตาชีวิตในแต่ละช่วงอายุ104 
คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวถึงช่ือทศาต่าง ๆ ในตอนตน้ (47.3-10) นบัไดถึ้ง 33 ชนิด 
ได้แก่ วิงโศตตรีทศา (วึโศตฺตรีทศา หรือทศา 120 ปี), อษัโฏตตรีทศา (อษฺโฏตฺตรีทศา หรือทศา  
108 ปี), โษฑโศตตรีทศา (โษฑโศตฺตรีทศา หรือทศา 116 ปี), ทวาทโศตตรีทศา (ทวาทโศตฺตรีทศา 
หรือทศา 112 ปี), ปัญโจตตรีทศา (ปญฺโจตฺตรีทศา หรือทศา 105 ปี), ศตสมาทศา (ทศา 100 ปี), 
จตุรศีติทศา (ทศา 84 ปี), ทวิสัปตติทศา (ทวิสปฺตติทศา หรือทศา 72 ปี), ษษัฏิทศา (ษษฺฏิทศา หรือ
ทศา 60 ปี), ษัฏตริงศัทวตัสราทศา (ษฏฺตฺรึศทฺวตฺสราทศา หรือทศา 36 ปี), กาลทศา, จักรทศา,  
กาลจักรทศา, จรทศา , สถิรทศา (สฺ ถิรทศา), เกนทราทิทศา (เกนฺทฺราทิทศา), การกทศา ,  
พรหมเคราะห์ทศา (พฺรหฺมคฺรหทศา), มณัฑูกทศา (มณฺฑูกทศา), ศูลทศา, โยคารธทศา (โยคารฺธ-
ทศา), ทฤคทศา (ทฺฤคฺทศา), ตรีโกณทศา (ตฺริโกณทศา), ราศีทศา (ราศิทศา), ปัญจสวรทศา  
(ปญฺจสฺวรทศา), โยคินีทศา, ปิณฑทศา (ปิณฺฑทศา), องัศทศา (อ ศทศา), ไนสรรคิกทศา (ไนสรฺคิก-
ทศา), อัษฏวรรคทศา (อษฺฏวรฺคทศา), สนธยาทศา (สนฺธฺยาทศา), ปาจกทศา และตาราทศา  
แต่ในส่วนเน้ือหากลับอธิบายการค านวณทศาต่าง ๆ เอาไว้เพียง 32 ชนิด โดยมิได้กล่าวถึง 
พรหมเคราะห์ทศา และราศีทศา ทั้งยงัระบุว่าอัษฏวรรคทศาเป็นเพียงอีกช่ือหน่ึงของปิณฑทศา  
องัศทศา และนิสรรคทศา (47.203) และได้กล่าวถึงทศาเพิ่มเติมอีก 2 ชนิด ไดแ้ก่ ตนัวาทิราศีทศา 
(ตนฺวาทิราศิทศา) และวรรณททศา (วรฺณททศา) ดงันั้น ทศาท่ีไดรั้บการกล่าวถึงในคมัภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์รวมแลว้มีอยูท่ ั้งส้ินถึง 34 ชนิด 

 
104ดู Behari, The Timing of Events, 1-2. 
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 ทศาทั้ งปวงน้ีโดยทั่วไปสามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเภท คือ ทศานักษัตร และ 
ทศาราศี ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ทศานักษัตร หรือทศาพระเคราะห์ 
 ทศานักษตัร (nakshatra dasha) หรือบ้างก็เรียกว่าทศาพระเคราะห์ (planetary dasha) 
เป็นระบบทศาท่ีแต่ละช่วงอายจุะมีเจา้ทศาเป็นพระเคราะห์เขา้เสวยช่วงอายุนั้น ๆ ซ่ึงทศาประเภทน้ี
ไดแ้ก่ วิงโศตตรีทศา, อษัโฏตตรีทศา, โษฑโศตตรีทศา, โยคินีทศา ฯลฯ105 ทั้งน้ี นอกจากเจา้ทศาท่ี
เขา้เสวยอายุแลว้ยงัมีพระเคราะห์ท่ีเขา้แทรกอายุแตกย่อยออกไปอีก โดยพระเคราะห์ท่ีแทรกอายุ  
เจา้ทศาเรียกว่า อนัตรทศา (อนฺตรฺทศา), พระเคราะห์ท่ีแทรกอายุอนัตรทศาเรียกว่า ปรัตยนัตรทศา 
(ปฺรตฺยนฺตรฺทศา) หรือ วิทศา, พระเคราะห์ ท่ีแทรกอายุปรัตยันตรทศาเรี ยกว่า สูกษมทศา  
(สูกฺษฺมทศา) และพระเคราะห์ท่ีแทรกอายุสูกษมทศาเรียกวา่ ปราณทศา (ปฺราณทศา) โดยทศาแต่ละ
ชนิดมีหลกัเกณฑใ์นการค านวณหาพระเคราะห์เสวยอายดุงัน้ี 
 1.1 วิงโศตตรีทศา (วึโศตฺตรีทศา) ในประเทศไทยมักเรียกกันว่า วิมโสตรีทศา,  
วิมโษตตรีทศา หรือ วิมโษตตรีทกัษา เป็นทศาท่ีนิยมใช้ในการพยากรณ์มากท่ีสุด ช่ือของทศานั้น
แปลว่า ทศา 120 ปี ซ่ึงบ่งบอกว่าทศาชนิดน้ีจะก าหนดอายุขัยสูงสุดเอาไว้ท่ี 120 ปี106 โดยจะมี 
พระเคราะห์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นเจา้ทศาผลดัเปล่ียนกนัเขา้เสวยอายุตามล าดบัดังน้ี พระอาทิตย ์6 ปี, 
พระจนัทร์ 10 ปี, พระอังคาร 7 ปี, พระราหู 18 ปี, พระพฤหัสบดี 16 ปี, พระเสาร์ 19 ปี, พระพุธ  
17 ปี, พระเกตุ 7 ปี และพระศุกร์ 20 ปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการค านวณหาพระเคราะห์เจา้ทศาและ
ระยะเวลาท่ีจะเสวยทศาดงัน้ี 
  1) พระเคราะห์ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นเจา้ทศามีอยู่ 9 ดวง ซ่ึงจะประจ าอยู่ตามนกัษตัร
ต่าง ๆ เร่ิมตน้ท่ีกฤตติกานักษตัรฤกษ์เวียนไปสามรอบตามล าดับดังน้ี พระอาทิตย์, พระจนัทร์,  
พระอังคาร , พระราหู , พระพฤหัสบดี , พระเสาร์ , พระพุธ , พระเกตุ  และพระศุกร์  (47.11)  
ซ่ึงหมายความว่าพระเคราะห์แต่ละดวงจะครองนักษัตรจ านวน 3 นักษัตรฤกษ์ ดังแสดงไวใ้น 
ตารางถดัไป 

 
105

Rajeev Jhanji and N.K. Sharma, Applications of Yogini Dasha for Brilliant Predictions, 

2nd ed. (New Delhi: Systems Vision, 1998), 34.; Kursija, A Practical Guide to Prediction through 

Dasha System, 1. 
106อายุขยัท่ีก าหนดเอาไว ้120 ปีน้ีกลบัสอดคล้องกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีระบุเอาไวว้่า 

“พระเจา้จึงตรัสวา่ ‘วิญญาณของเราจะไม่สถิตอยูใ่นมนุษยต์ลอดกาล เพราะมนุษยเ์ป็นแต่เน้ือหนงั อายขุอง
เขาจะไม่เกินร้อยยีสิ่บปี’” (ปฐมกาล 6:3) ดู สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์, ภาคพนัธ
สัญญาเดิม, 7. 
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  2) นับจ านวนนักษตัรโดยเร่ิมจากกฤตติกานักษตัรฤกษ์ไปจนถึงนักษตัรก าเนิด 
(ชนมนักษตัร) แลว้น าไปหารดว้ย 9 เศษท่ีเหลือก็คือเจา้ทศาท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ร่ิมเสวยทศา (47.12) 
โดยเศษ 1 คือพระอาทิตย,์ เศษ 2 คือพระจนัทร์, เศษ 3 คือพระองัคาร, เศษ 4 คือพระราหู, เศษ 5 คือ 
พระพฤหัสบดี, เศษ  6 คือพระเสาร์, เศษ 7 คือพระพุธ, เศษ 8 คือพระเกตุ, เศษ 9 และเศษ 0 คือ 
พระศุกร์ 
 
ตารางท่ี 10 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบวิงโศตตรีทศา 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระอาทิตย ์ 6 3. กฤตติกา 12. อุตตรผลัคุนี 21. อุตตราษาฒา 
พระจนัทร์ 10 4. โรหิณี 13. หสัตะ   22. ศรวณะ 
พระองัคาร 7 5. มฤคศิระ 14. จิตรา 23. ธนิษฐา 
พระราหู 18 6. อารทรา 15. สวาติ   24. ศตภิษชั 

พระพฤหสับดี 16 7. ปุนรรวสุ 16. วิศาขา 25. ปูรวภาทรปทา 
พระเสาร์ 19 8. ปุษยะ 17. อนุราธา 26. อุตตรภาทรปทา 
พระพุธ 17 9. อาศเลษา 18. เชยษฐา   27. เรวตี 
พระเกตุ 7 10. มฆา 19. มูละ 1. อศัวินี 
พระศุกร์ 20 11. ปูรวผลัคุนี   20. ปูรวาษาฒา   2. ภรณี 

 
  3) เม่ือทราบพระเคราะห์ท่ีเป็นเจา้ทศาแลว้ให้น าอายุของพระเคราะห์นั้นคูณดว้ย 
ภยาตะ (ระยะทางท่ีพระจนัทร์โคจรผ่านมาแลว้ในนักษตัรก าเนิด หาได้โดยการน าต าแหน่งของ
พระจนัทร์ลบด้วยต าแหน่งเร่ิมตน้ของนักษตัรนั้น) แลว้จึงหารดว้ยภโภคะ (อตัราความกวา้งของ
นกัษตัรฤกษท่ี์พระจนัทร์ก าเนิดสถิตอยู่ โดยปรกติมีความกวา้ง 13 องศา 20 ลิปดา หรือ 800 ลิปดา) 
เม่ือค านวณดังน้ีแล้วก็จะทราบอัตราอายุท่ีพระเคราะห์เจ้าทศาได้เสวยอายุผ่านไปแล้ว (ภุกฺต)  
หากต้องการทราบว่าพระเคราะห์เจ้าทศาน้ีจะเสวยอายุต่อไปจนส้ินทศาเป็นเวลาอีกนานเท่าใด 
(โภคฺย หรือสมดุลทศา) ก็ให้น าอายุบริบูรณ์ของพระเคราะห์เจา้ทศาลบดว้ยอตัราอายุท่ีค  านวณได้
ขา้งตน้ (47.14) อน่ึง หากค านวณโดยการน าอายุของพระเคราะห์คูณดว้ยระยะห่างท่ีพระจนัทร์จะ
โคจรไปจนสุดนักษตัร จากนั้นหารดว้ยภโภคะ ก็จะทราบระยะเวลาท่ีพระเคราะห์เจา้ทศาจะเสวย
อายตุ่อไปจนส้ินทศาไดเ้ช่นกนั 
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 ตวัอย่างการค านวณหาเจา้ทศา เม่ือดวงชะตามีพระจนัทร์ก าเนิดสถิตอยู่ในราศีกรกฎ 
9 องศา นกัษตัรปุษยะ 
  1) หาพระเคราะห์เจ้าทศาโดยการนับจากนักษัตรกฤตติกาไปจนถึงนักษัตร  
ปุษยะซ่ึงเป็นนักษตัรก าเนิดได้ทั้งส้ิน 6 นักษตัร น า 6 ไปหารด้วย 9 ได้เศษ 6 ดังนั้น พระเคราะห์ 
เจา้ทศาคือพระเสาร์ มีอาย ุ19 ปี 
  2) หาค่าภยาตะ โดยการน าต าแหน่งของพระจนัทร์ลบดว้ยต าแหน่งเร่ิมตน้ของ
นักษตัรปุษยะซ่ึงเป็นนักษตัรก าเนิด (หน่วยเป็นลิปดา) ซ่ึงนักษตัรปุษยะมีจุดเร่ิมตน้อยู่ท่ี 3 องศา  
20 ลิปดา ถึง 16 องศา 40 ลิปดา ในราศีกรกฎ 
    =  9° - 3° 20' 
  ภยาตะ =  5° 40' =  (5×60)+40           =  340 ลิปดา 
  3) น าอายุของพระเคราะห์เจา้ทศาท่ีหาไดจ้ากขอ้ 1 (พระเสาร์ อาย ุ19 ปี) คูณดว้ย 
ภยาตะ (จากขอ้ 2) แลว้หารดว้ยภโภคะ (800 ลิปดา) ก็จะทราบระยะเวลาท่ีเจา้ทศาเสวยอายุผ่านไป
แลว้ (ภุกฺต) 
     =  19×340

800
 

     =  8.075 
  เจา้ทศาเสวยอายมุาแลว้ =  8 ปี 27 วนั 
  4) น าอายบุริบูรณ์ของพระเจา้เจา้ทศาลบดว้ยระยะเวลาท่ีเจา้ทศาเสวยอายผุา่นไป
แลว้ตามท่ีค านวณไดจ้ากขอ้ 3 เพื่อหาโภคยะหรือระยะเวลาท่ีพระเคราะห์เจา้ทศาจะเสวยอายุต่อไป 
จนส้ินทศา (สมดุลทศา) 
     =  19 ปี - 8 ปี 27 วนั 
  ∴ เจา้ทศาจะเสวยอายตุ่อไปอีก =  10 ปี 11 เดือน 3 วนั 
  เม่ือทราบโภคยะแลว้ หากตอ้งการทราบว่าในช่วงอายุใด มีพระเคราะห์ดวงใด
เป็นเจ้าทศาก็ให้ตั้ งวนัเดือนปีเกิดแล้วบวกด้วยอายุของพระเคราะห์เจ้าทศาทั้ ง 9 ดวงเรียงไป
ตามล าดบั เช่น หากเกิดวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2512 จะมีเจา้ทศาเสวยแต่ละช่วงอายดุงัต่อไปน้ี107 
 
   ปี เดือน                        วนั 
วนัเดือนปีเกิด   2512  02   01 
สมดุลทศาเสาร์      10 11 03  + 
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   ปี เดือน                        วนั 
วนัส้ินสุดทศาเสาร์ 2523 01 04 
อายพุระพุธ       17 00 00 + 
วนัส้ินสุดทศาพุธ 2540 01 04 
อายพุระเกตุ       07 00 00 + 
วนัส้ินสุดทศาเกตุ 2547 01 04 
อายพุระศุกร์       20 00 00 + 
วนัส้ินสุดทศาศุกร์ 2567 01 04 
อายพุระอาทิตย ์      06 00 00 + 
วนัส้ินสุดทศาอาทิตย ์ 2573 01 04 
อายพุระจนัทร์       10 00 00 + 
วนัส้ินสุดทศาจนัทร์ 2583 01 04 
อายพุระองัคาร       07 00 00 + 
วนัส้ินสุดทศาองัคาร 2590 01 04 
อายพุระราหู       18 00 00 + 
วนัส้ินสุดทศาราหู 2608 01 04 
อายพุระพฤหสับดี     16 00 00 + 
วนัส้ินสุดทศาพฤหสับดี 2624 01 04 
 
 ส าหรับการหาทศาแทรกอายุ อันได้แก่ อันตรทศา (อนฺตรฺทศา), ปรัตยนัตรทศา 
(ปฺรตฺยนฺตรฺทศา), สูกษมทศา (สูกฺษฺมทศา) และ ปราณทศา (ปฺราณทศา) มีวิธีการดงัต่อไปน้ี 
  1) อันตรทศา เป็นทศาย่อยท่ีแทรกอายุอยู่ในช่วงเวลาท่ีเจ้าทศาเสวยอายุอยู ่  
การค านวณหาอนัตรทศาสามารถท าได้โดยน าอายุของเจา้ทศาท่ีเสวยอายุ (มหาทศา) คูณด้วยอายุ
ของพระเคราะห์ท่ีแทรกอายุ (อนัตรทศา) แลว้จึงหารดว้ยปรมายุของทศา (ส าหรับวิงโศตตรีทศาคือ 
120) โดยพระเคราะห์ดวงใดเสวยอายเุป็นเจา้ทศาก็จะมีพระเคราะห์ดวงนั้นแทรกอายเุป็นอนัตรทศา 
ก่อนเสมอ แลว้จึงแทรกอายุเรียงไปตามล าดับพระเคราะห์ในระบบทศา (52.1-2) ยกตวัอย่างเช่น 
มหาทศาอาทิตยจ์ะมีอนัตรทศาแทรกอายุเรียงตามล าดบัดงัน้ี พระอาทิตย ์(6 ปี), พระจนัทร์ (10 ปี),  
พระอังคาร (7 ปี), พระราหู (18 ปี), พระพฤหัสบดี (16 ปี), พระเสาร์ (19 ปี), พระพุธ (17 ปี),  
พระเกตุ (7 ปี) และพระศุกร์ (20 ปี) 
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  พระอาทิตยเ์สวย พระอาทิตยแ์ทรกอาย ุ =  6×6

120
 =  3 เดือน 18 วนั108 

  พระอาทิตยเ์สวย พระจนัทร์แทรกอายุ =  6×10

120
 =  6 เดือน 

  พระอาทิตยเ์สวย พระองัคารแทรกอายุ =  6×7

120
 =  4 เดือน 6 วนั 

  พระอาทิตยเ์สวย พระราหูแทรกอายุ =  6×18

120
 =  10 เดือน 24 วนั 

  พระอาทิตยเ์สวย พระพฤหสับดีแทรกอายุ =  6×16

120
 =  9 เดือน 18 วนั 

  พระอาทิตยเ์สวย พระเสาร์แทรกอายุ =  6×19

120
 =  11 เดือน 12 วนั 

  พระอาทิตยเ์สวย พระพุธแทรกอายุ =  6×17

120
 =  10 เดือน 6 วนั 

  พระอาทิตยเ์สวย พระเกตุแทรกอายุ =  6×7

120
 =  4 เดือน 6 วนั 

  พระอาทิตยเ์สวย พระศุกร์แทรกอายุ =  6×20

120
 =  1 ปี109 

  2) ปรัตยนัตรทศา หรือ วิทศา เป็นทศาย่อยท่ีแทรกอายุอยู่ในช่วงเวลาท่ีอนัตร-
ทศาแทรกอายอุยู ่การค านวณหาปรัตยนัตรทศาสามารถท าไดโ้ดยน าช่วงเวลาท่ีอนัตรทศาแทรกอายุ
ซ่ึงมีหน่วยเป็นวนั คูณดว้ยอายุของพระเคราะห์ปรัตยนัตรทศาท่ีแทรกอายุ แลว้จึงหารดว้ยปรมายุ
ของทศา (ส าหรับวิงโศตตรีทศาคือ 120) (62.1) โดยพระเคราะห์ดวงใดเสวยแทรกอายุเป็นอนัตร
ทศาก็จะมีพระเคราะห์ดวงนั้ นแทรกอายุเป็นปรัตยันตรทศาก่อนเสมอ  แล้วจึงแทรกอายุ 
เรียงไปตามล าดบัพระเคราะห์ในระบบทศาเช่นเดียวกบัอนัตรทศา ยกตวัอยา่งเช่นอนัตรทศาอาทิตย์
จะเสวยแทรกอายุทั้ งส้ิน 3 เดือน 18 ว ัน หรือคิดเป็น 108 ว ัน จะมีปรัตยันตรทศาแทรกอายุ 
เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
  ปรัตยนัตรทศาอาทิตยแ์ทรกอาย ุ =  108×6

120
 =  5 วนั 24 ฆฏี110 

    =  5 วนั 9 ชัว่โมง 36 นาที 

 
108ผลลพัธ์ท่ีไดมี้หน่วยเป็นปี เศษท่ีเหลือน าไปคูณดว้ย 12 ก็จะไดห้น่วยเป็นเดือน เศษท่ีเหลือ

ของเดือนน าไปคูณดว้ย 30 ก็จะไดห้น่วยเป็นวนั 
109

Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 2, 618-619. 
110ผลการค านวณท่ีไดจ้ะมีหน่วยเป็นวนั ส่วนเศษท่ีเหลือให้น าไปคูณดว้ย 60 ก็จะไดห้น่วย

เป็นฆฏี เน่ืองจากหน่ึงวนัมีทั้งส้ิน 60 ฆฏี (1 ฆฏีเท่ากบั 24 นาที) 
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  ปรัตยนัตรทศาจนัทร์แทรกอาย ุ =  108×10

120
 =  9 วนั 

  ปรัตยนัตรทศาองัคารแทรกอาย ุ =  108×7

120
 =  6 วนั 18 ฆฏี 

    =  6 วนั 7 ชัว่โมง 12 นาที 
  ปรัตยนัตรทศาราหูแทรกอาย ุ =  108×18

120
 =  16 วนั 12 ฆฏี 

    =  16 วนั 4 ชัว่โมง 48 นาที 
  ปรัตยนัตรทศาพฤหสับดีแทรกอายุ =  108×16

120
 =  14 วนั 24 ฆฏี 

    =  14 วนั 9 ชัว่โมง 36 นาที 

  ปรัตยนัตรทศาเสาร์แทรกอาย ุ =  108×19

120
 =  17 วนั 6 ฆฏี 

    =  17 วนั 2 ชัว่โมง 24 นาที 
  ปรัตยนัตรทศาพุธแทรกอายุ =  108×17

120
 =  15 วนั 18 ฆฏี 

    =  15 วนั 7 ชัว่โมง 12 นาที 
  ปรัตยนัตรทศาเกตุแทรกอาย ุ =  108×7

120
 =  6 วนั 18 ฆฏี 

    =  6 วนั 7 ชัว่โมง 12 นาที 
  ปรัตยนัตรทศาศุกร์แทรกอาย ุ =  108×20

120
 =  18 วนั 

  3) สูกษมทศา เป็นทศายอ่ยท่ีแทรกอายอุยูใ่นช่วงเวลาท่ีปรัตยนัตรทศาแทรกอายุ
อยู่ การค านวณหาสูกษมทศาสามารถท าไดโ้ดยน าช่วงเวลาท่ีปรัตยนัตรทศาแทรกอายุซ่ึงมีหน่วย
เป็นฆฏี คูณดว้ยอายขุองพระเคราะห์สูกษมทศาท่ีแทรกอาย ุแลว้จึงหารดว้ยปรมายขุองทศา (ส าหรับ
วิงโศตตรีทศาคือ 120) (63.1) โดยพระเคราะห์ดวงใดเสวยแทรกอายุเป็นปรัตยนัตรทศาก็จะมี  
พระเคราะห์ดวงนั้ นแทรกอายุเป็นสูกษมทศาก่อนเสมอ แล้วจึงแทรกอายุเรียงไปตามล าดับ 
พระเคราะห์ในระบบทศาเช่นเดียวกบัปรัตยนัตรทศา ยกตวัอย่างเช่นปรัตยนัตรทศาอาทิตยจ์ะเสวย
แทรกอายทุั้งส้ิน 5 วนั 24 ฆฏี หรือคิดเป็น 324 ฆฏี จะมีสูกษมทศาแทรกอายเุรียงตามล าดบัดงัน้ี 

  สูกษมทศาอาทิตยแ์ทรกอาย ุ =  324×6

120
 =  16 ฆฏี 12 ปละ111 

   =  6 ชัว่โมง 28 นาที 48 วินาที 

 

 
111ผลการค านวณท่ีไดจ้ะมีหน่วยเป็นฆฏี ส่วนเศษท่ีเหลือให้น าไปคูณดว้ย 60 ก็จะไดห้น่วย

เป็นปละ (ปล) เน่ืองจากหน่ึงฆฏีมีทั้งส้ิน 60 ปละ (1 ปละเท่ากบั 24 วินาที) 
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  สูกษมทศาจนัทร์แทรกอาย ุ =  324×10

120
 =  27 ฆฏี 

   =  10 ชัว่โมง 48 นาที 

  สูกษมทศาองัคารแทรกอาย ุ =  324×7

120
 =  18 ฆฏี 54 ปละ 

   =  7 ชัว่โมง 33 นาที 36 วินาที 

  สูกษมทศาราหูแทรกอาย ุ =  324×18

120
 =  48 ฆฏี 36 ปละ 

   =  19 ชัว่โมง 26 นาที 24 วินาที 

  สูกษมทศาพฤหสับดีแทรกอายุ =  324×16

120
 =  43 ฆฏี 12 ปละ 

   =  17 ชัว่โมง 16 นาที 48 วินาที 

  สูกษมทศาเสาร์แทรกอาย ุ =  324×19

120
 =  51 ฆฏี 18 ปละ 

   =  20 ชัว่โมง 31 นาที 12 วินาที 

  สูกษมทศาพุธแทรกอาย ุ =  324×17

120
 =  45 ฆฏี 54 ปละ 

   =  18 ชัว่โมง 21 นาที 36 วินาที 

  สูกษมทศาเกตุแทรกอาย ุ =  324×7

120
 =  18 ฆฏี 54 ปละ 

   =  7 ชัว่โมง 33 นาที 36 วินาที 

  สูกษมทศาศุกร์แทรกอาย ุ =  324×20

120
 =  54 ฆฏี 

   =  21 ชัว่โมง 36 นาที 
  4) ปราณทศา เป็นทศาย่อยท่ีแทรกอายุอยู่ในช่วงเวลาท่ีสูกษมทศาแทรกอายุอยู ่
การค านวณหาปราณทศาสามารถท าไดโ้ดยน าช่วงเวลาท่ีสูกษมทศาแทรกอายุซ่ึงมีหน่วยเป็นปละ 
คูณด้วยอายุของพระเคราะห์ปราณทศาท่ีแทรกอายุ แล้วจึงหารด้วยปรมายุของทศา (ส าหรับ 
วิงโศตตรีทศาคือ 120) (64.1) โดยพระเคราะห์ดวงใดเสวยแทรกอายุเป็นสูกษมทศาก็จะมี 
พระเคราะห์ดวงนั้ นแทรกอายุเป็นปราณทศาก่อนเสมอ แล้วจึงแทรกอายุเรียงไปตามล าดับ 
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พระเคราะห์ในระบบทศาเช่นเดียวกบัสูกษมทศา  ยกตวัอย่างเช่นสูกษมทศาอาทิตยจ์ะเสวยแทรก
อายทุั้งส้ิน 16 ฆฏี 12 ปละ หรือคิดเป็น 972 ปละ จะมีปราณทศาแทรกอายเุรียงตามล าดบัดงัน้ี 

  ปราณทศาอาทิตยแ์ทรกอาย ุ =  972×6

120
 =  48 ปละ 36 วิปละ112 

   =  19 นาที 26 วินาที 24 มิลลิวินาที 

  ปราณทศาจนัทร์แทรกอาย ุ =  972×10

120
 =  1 ฆฏี 21 ปละ 

   =  32 นาที 24 วินาที 

  ปราณทศาองัคารแทรกอาย ุ =  972×7

120
 =  56 ปละ 42 วิปละ 

   =  22 นาที 40 วินาที 48 มิลลิวินาที 

  ปราณทศาราหูแทรกอาย ุ =  972×18

120
 =  2 ฆฏี 25 ปละ 48 วิปละ 

   =  58 นาที 19 วินาที 12 มิลลิวินาที 

  ปราณทศาพฤหสับดีแทรกอายุ =  972×16

120
 =  2 ฆฏี 9 ปละ 36 วิปละ 

   =  51 นาที 50 วินาที 24 มิลลิวินาที 

  ปราณทศาเสาร์แทรกอาย ุ =  972×19

120
 =  2 ฆฏี 33 ปละ 54 วิปละ 

   =  1 ชัว่โมง 1 นาที 33 วินาที 36 มิลลิวินาที 

  ปราณทศาพุธแทรกอาย ุ =  972×17

120
 =  2 ฆฏี 17 ปละ 42 วิปละ 

   =  55 นาที 4 วินาที 48 มิลลิวินาที 

  ปราณทศาเกตุแทรกอาย ุ =  972×7

120
 =  56 ปละ 42 วิปละ 

   =  22 นาที 40 วินาที 48 มิลลิวินาที 

 
112ผลการค านวณท่ีไดจ้ะมีหน่วยเป็นปละ ส่วนเศษท่ีเหลือให้น าไปคูณดว้ย 60 ก็จะไดห้น่วย

เป็นวิปละ (วิปล) เน่ืองจากหน่ึงปละมีทั้งส้ิน 60 วิปละ (1 วิปละเท่ากบั 0.4 วินาที หรือ 24 มิลลิวินาที) 
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  ปราณทศาศุกร์แทรกอาย ุ =  972×20

120
 =  2 ฆฏี 42 ปละ 

   =  1 ชัว่โมง 4 นาที 48 วินาที 
 ส าหรับการท านายด้วยวิงโศตตรีทศานั้นสามารถเลือกพิจารณาได้ทั้ งมหาทศา, 
อนัตรทศา, ปรัตยนัตรทศา, สูกษมทศา และปราณทศา ขึ้นอยู่ขอบเขตของเวลาท่ีต้องการทราบ 
ค าพยากรณ์ ยิ่งเลือกใช้ทศาย่อยท่ีเล็กลงไปเท่าใด ขอบเขตเวลาก็ยิ่งแคบลงเท่านั้น ดงัตวัอย่างเช่น
ทศาอาทิตยมี์ระยะเวลาเสวยอายุถึง 6 ปี ซ่ึงเป็นขอบเขตเวลาท่ีกวา้งมากส าหรับการท านาย แต่เม่ือ
เป็นอนัตรทศาอาทิตยมี์ระยะเสวยแทรกอายุเพียง 3 เดือน 18 วนั ส่วนปราณทศานั้นเป็นทศาย่อยท่ี
เล็กท่ีสุด โดยปราณทศาอาทิตย์มีระยะแสวยแทรกอายุเหลือเพียง 48 ปละ 36 วิปละ (19 นาที  
26 วินาที 24 มิลลิวินาที) เท่านั้ น ซ่ึงผูท้  านายสามารถเจาะจงช่วงเวลาท่ีจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างแม่นย  ายิ่งขึ้น ส าหรับผลของทศาต่าง ๆ นั้นสามารถศึกษาได้จากอธัยายะท่ี 48-64 ตามท่ี
ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอบทแปลเอาไวใ้นบทท่ี 2 
 1.2 อัษโฏตตรีทศา (อษฺโฏตฺตรีทศา) แปลว่า ทศา 108 ปี ซ่ึงบ่งบอกว่าทศาชนิดน้ีจะ
ก าหนดอายุขยัสูงสุดเอาไวท่ี้ 108 ปี โดยจะมีพระเคราะห์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นเจา้ทศาผลดัเปล่ียนกนั
เข้ามาเสวยอายุเพียงแค่ 8 ดวง คือ พระอาทิตย์, พระจันทร์, พระอังคาร, พระพุธ , พระเสาร์,  
พระพฤหัสบดี, พระราหู และพระศุกร์ โดยไม่มีพระเกตุอย่างเช่นวิงโศตตรีทศา อษัโฏตรีทศานั้นมี
ขอ้จ ากัดในการใช้ โดยจะใช้ก็ต่อเม่ือดวงชะตานั้นมีพระราหูสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ หรือเรือน
ตรีโกณจากเจา้เรือนลคันา แต่ไม่ไดส้ถิตอยู่ร่วมกบัลคันา และส าหรับดวงชะตาท่ีถือก าเนิดขา้งแรม
ในตอนกลางวนั หรือถือก าเนิดขา้งขึ้นตอนกลางคืน (47.15, 21) ทั้งน้ี มีหลกัเกณฑใ์นการค านวณหา
พระเคราะห์เจา้ทศาและระยะเวลาท่ีจะเสวยทศาดงัน้ี 
  1) ระบบอัษโฏตตรีทศาจะต้องใช้นักษัตรฤกษ์ทั้ ง ส้ิน  28 นักษัตรฤกษ ์ 
โดยแบ่งกลุ่มนกัษตัรฤกษอ์อกเป็นกลุ่มละ 4 นกัษตัร และ 3 นกัษตัรสลบักนัเร่ิมจากอารทรานกัษตัร
เป็นตน้ไป ซ่ึงนักษตัรฤกษ์แต่ละกลุ่มก็จะมีพระเคราะห์เขา้ครองเป็นเจ้าทศาอยู่ 8 ดวงตามล าดับ
ดังน้ี  พระอาทิตย์ 6 ปี , พระจันทร์ 15 ปี , พระอังคาร 8 ปี , พระพุธ 17 ปี , พระเสาร์ 10 ปี ,  
พระพฤหัสบดี 19 ปี, พระราหู 12 ปี และพระศุกร์ 21 ปี (47.16-18) โดยนักษตัรก าเนิดเป็นนักษตัร
ใด ก็ใหพ้ระเคราะห์ท่ีเขา้ครองนกัษตัรนั้นเป็นพระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอาย ุ
  2) เจา้ทศาท่ีเป็นบาปเคราะห์จะครองนกัษตัรฤกษท์ั้งส้ิน 4 นกัษตัร ส่วนเจา้ทศา
ท่ีเป็นศุภเคราะห์จะครองทั้งส้ิน 3 นกัษตัร อายทุศาของเจา้ทศาตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็ใหแ้บ่งสรรไป
ตามจ านวนท่ีเขา้ครองนักษตัรฤกษ์นั้น (47.19) เช่น พระเสาร์เป็นบาปเคราะห์เสวยอายุ 10 ปี หรือ 
120 เดือน ครองนกัษตัรฤกษท์ั้งส้ิน 4 นกัษตัร ตกนกัษตัรละ 30 เดือน เป็นตน้ 
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  3) เม่ือทราบพระเคราะห์ท่ีเป็นเจ้าทศา และอายุทศาท่ีแทจ้ริงของพระเคราะห์
ประจ าชนมนักษตัรแลว้ (จากข้อ 2) ก็ให้น าไปคูณด้วยภยาตะ หารด้วยภโภคะ เช่นเดียวกับการ
ค านวณวิงโศตตรีทศา (47.20) 
  4) จากนั้นให้น าอายุของนักษตัรท่ีเหลือของพระเคราะห์เจา้ทศามาบวกเขา้กับ
จ านวนอายุท่ีจะเสวยต่อไปจนส้ินนักษัตรฤกษ์ (จากข้อ 3) เช่น เจ้าชะตามีอุตราษาฒาเป็นชนม
นกัษตัร พระเสาร์เป็นเจา้ทศา เสวยอายุต่อไปอีก 14 เดือน 25 วนั จึงจะส้ินนกัษตัรฤกษ ์ก็ให้น าอายุ
ของนักษตัรอภิชิต และศรวณะบวกเขา้ไปอีกนกัษตัรละ 30 เดือน เท่ากบั 74 เดือน 25 วนั แสดงว่า
อีก 6 ปี 2 เดือน 25 วนั จึงจะส้ินทศาเสาร์ และพระพฤหสับดีก็จะเป็นเจา้ทศาเสวยอายถุดัไป 
 
ตารางท่ี 11 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบอษัโฏตตรีทศา 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระอาทิตย ์ 6 6. อารทรา, 7. ปุนรรวสุ, 8. ปุษยะ, 9. อาศเลษา 
พระจนัทร์ 15 10. มฆา, 11. ปูรวผลัคะนี, 12. อุตตรผลัคุนี 
พระองัคาร 8 13. หสัตะ, 14. จิตรา, 15. สวาติ, 16. วิศาขา 
พระพุธ 17 17. อนุราธา, 18. เชยษฐา, 19. มูละ 
พระเสาร์ 10 20. ปูรวาษาฒา, 21. อุตตราษาฒา, 22. อภิชิต, 23. ศรวณะ 

พระพฤหสับดี 19 24. ธนิษฐา, 25. ศตภิษชั, 26. ปูรวภาทรปทา 
พระราหู 12 27. อุตตรภาทรปทา, 28. เรวตี, 1. อศัวินี, 2. ภรณี 
พระศุกร์ 21 3. กฤตติกา, 4. โรหิณี, 5. มฤคศิระ 

 
 1.3 โษฑโศตตรีทศา (โษฑโศตฺตรีทศา) แปลว่า ทศา 116 ปี ซ่ึงบ่งบอกว่าทศาชนิดน้ี
จะมีพระเคราะห์ผลดักนัมาเสวยอายุสูงสุดท่ี 116 ปี โดยจะมีพระเคราะห์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นเจา้ทศา
ผลดัเปลี่ยนกนัเขา้มาเสวยอายุเพียงแค่ 8 ดวง คือ พระอาทิตย,์ พระองัคาร, พระพฤหสับดี, พระเสาร์, 
พระเกตุ, พระจนัทร์, พระพุธ และพระศุกร์ โดยไม่มีพระราหู โดยปรกติแลว้โษฑโศตตรีทศานั้นจะ
ถูกน ามาใช้ก็ต่อเม่ือเจ้าชะตาเกิดในขา้งแรมและดวงชะตามีลคันาสถิตอยู่ในโหราของพระจนัทร์ 
หรือเกิดในขา้งขึ้นและดวงชะตามีลคันาสถิตอยู่ในโหราของพระอาทิตย ์(47.22) ทั้งน้ี มีหลกัเกณฑ์
ในการค านวณหาพระเคราะห์เจา้ทศาและระยะเวลาท่ีจะเสวยทศาดงัน้ี 
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  1) พระเคราะห์ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นเจา้ทศามีอยู่ 8 ดวง ซ่ึงจะประจ าอยู่ตามนกัษตัร
ต่าง ๆ เร่ิมต้นท่ีปุษยะนักษัตรฤกษ์เวียนไปตามล าดับดังน้ีพระอาทิตย์ 11 ปี, พระอังคาร 12 ปี,  
พระพฤหัสบดี 13 ปี, พระเสาร์ 14 ปี, พระเกตุ 15 ปี, พระจนัทร์ 16 ปี, พระพุธ 17 ปี และพระศุกร์ 
18 ปี (47.24) ซ่ึงหมายความว่าพระเคราะห์แต่ละดวงจะครองนักษัตรจ านวน 3-4 นักษตัรฤกษ ์ 
ดงัแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 12 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบโษฑโศตตรีทศา 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระอาทิตย ์ 11 8. ปุษยะ, 16. วิศาขา, 24. ศตภิษชั, 5. มฤคศิระ 
พระองัคาร 12 9. อาศเลษา, 17. อนุราธา, 25. ปูรวภาทรปทา, 6. อารทรา 

พระพฤหสับดี 13 10. มฆา, 18. เชยษฐา, 26. อุตตรภาทรปทา, 7. ปุนรรวสุ 
พระเสาร์ 14 11. ปูรวผลัคุนี, 19. มูละ, 27. เรวตี 
พระเกตุ 15 12. อุตตรผลัคุนี, 20. ปูรวาษาฒา, 1. อศัวินี 
พระจนัทร์ 16 13. หสัตะ, 21. อุตตราษาฒา, 2. ภรณี 
พระพุธ 17 14. จิตรา, 22. ศรวณะ, 3. กฤตติกา 
พระศุกร์ 18 15. สวาติ, 23. ธนิษฐา, 4. โรหิณี 

 
  2) นับจ านวนนักษัตรโดยเร่ิมจากปุษยะนักษตัรฤกษ์ไปจนถึงนักษตัรก าเนิด  
(ชนมนักษตัร) แลว้น าไปหารดว้ย 8 เศษท่ีเหลือก็คือเจา้ทศาท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ร่ิมเสวยทศา (47.23) 
โดยเศษ 1 คือพระอาทิตย,์ เศษ 2 คือพระองัคาร, เศษ 3 คือพระพฤหสับดี, เศษ 4 คือพระเสาร์, เศษ 5 
คือพระเกตุ, เศษ 6 คือพระจนัทร์, เศษ 7 คือพระพุธ, เศษ 8 และเศษ 0 คือพระศุกร์ 
  3) เม่ือทราบพระเคราะห์ท่ีเป็นเจา้ทศาแลว้ให้น าอายุของพระเคราะห์นั้นคูณดว้ย 
ภยาตะแลว้จึงหารดว้ยภโภคะเช่นเดียวกบัวิงโศตตรีทศา 
 1.4 ทวาทโศตตรีทศา (ทฺวาทโศตฺตรีทศา) แปลว่า ทศา 112 ปี ซ่ึงบ่งบอกว่าทศาชนิด
น้ีจะมีพระเคราะห์ผลดักนัมาเสวยอายสูุงสุดท่ี 112 ปี โดยจะมีพระเคราะห์ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นเจา้ทศา
ผลดัเปล่ียนกันเขา้มาเสวยอายุเพียงแค่ 8 ดวง คือ พระอาทิตย์, พระพฤหัสบดี, พระเกตุ, พระพุธ, 
พระราหู, พระองัคาร, พระเสาร์ และพระจนัทร์ ทั้งน้ี หากเจา้ชะตามีลคันาอยู่ในนวางศศ์ุกร์จะนิยม
ใช้ทวาทโศตตรีทศาน้ีในการพยากรณ์ (47.25) โดยมีหลักเกณฑ์ในการค านวณหาพระเคราะห์ 
เจา้ทศาและระยะเวลาท่ีจะเสวยทศาดงัน้ี 
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  1) พระเคราะห์ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นเจา้ทศามีอยู่ 8 ดวง ซ่ึงจะประจ าอยู่ตามนกัษตัร
ต่าง ๆ เร่ิมตน้ท่ีเรวตีนกัษตัรฤกษย์อ้นจกัร113ไปตามล าดบัดงัน้ี พระอาทิตย ์7 ปี, พระพฤหัสบดี 9 ปี,  
พระเกตุ 11 ปี, พระพุธ 13 ปี, พระราหู 15 ปี, พระองัคาร 17 ปี, พระเสาร์ 19 ปี และพระจนัทร์ 21 ปี 
(47.26) ซ่ึ งหมายความว่าพระเคราะห์แต่ละดวงจะครองนักษัตรจ านวน 3-4 นักษัตรฤกษ ์ 
ดงัแสดงในตารางถดัไป 
  2) นับจ านวนนักษตัรโดยเร่ิมจากนักษตัรก าเนิดไปจนถึงเรวตีนักษตัรฤกษ์แลว้
น าไปหารดว้ย 8 เศษท่ีเหลือก็คือเจา้ทศาท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ร่ิมเสวยทศา (47.25) 
  3) เม่ือทราบพระเคราะห์ท่ีเป็นเจา้ทศาแลว้ให้น าอายุของพระเคราะห์นั้นคูณดว้ย 
ภยาตะแลว้จึงหารดว้ยภโภคะเช่นเดียวกบัวิงโศตตรีทศา 
 
ตารางท่ี 13 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบทวาทโศตตรีทศา 
ท่ีมา: Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 283. 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระอาทิตย ์ 7 27. เรวตี, 19. มูละ, 11. ปูรวผลัคุนี, 3. กฤตติกา 
พระพฤหสับดี 9 26. อุตตรภาทรปทา, 18. เชยษฐา, 10. มฆา, 2. ภรณี 

พระเกตุ 11 25. ปูรวภาทรปทา, 17. อนุราธา, 9. อาศเลษา, 1. อศัวินี 
พระพุธ 13 24. ศตภิษชั, 16. วิศาขา, 8. ปุษยะ 
พระราหู 15 23. ธนิษฐา, 15. สวาติ, 7. ปุนรรวสุ, 
พระองัคาร 17 22. ศรวณะ, 14. จิตรา, 6. อารทรา 
พระเสาร์ 19 21. อุตตราษาฒา, 13. หสัตะ, 5. มฤคศิระ 
พระจนัทร์ 21 20. ปูรวาษาฒา, 12. อุตตรผลัคุนี, 4. โรหิณี 

 
 
 

 
113เน้ือหาในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไม่ได้ระบุไว้ว่าการครองนักษัตรของ 

พระเคราะห์ให้นบัยอ้นจกัรโดยเร่ิมจากเรวตีนกัษตัรฤกษ ์หากแต่กล่าวเพียงวา่การหาพระเคราะห์เร่ิมเสวย
อายุให้นบัจากนกัษตัรก าเนิดจนสุดท่ีเรวตีนกัษตัรฤกษ ์แต่ผูว้ิจยัไดย้ึดตามขอ้มูลท่ีเทวจนัทร์ และสันถานมั 
ไดก้ล่าวไวใ้นอรรถาธิบาย ดู Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 2, 520. 
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 1.5 ปัญโจตตรีทศา (ป ฺโจตฺตรีทศา) แปลว่า ทศา 105 ปี ซ่ึงบ่งบอกว่าทศาชนิดน้ีจะ
มีพระเคราะห์ผลัดกันมาเสวยอายุสูงสุด 105 ปี โดยจะมีพระเคราะห์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นเจ้าทศา
ผลดัเปล่ียนกันเข้ามาเสวยอายุเพียงแค่ 7 ดวง เร่ิมตน้จากอนุราธานักษตัรฤกษ์ไปตามล าดับดังน้ี  
พระอาทิตย ์12 ปี, พระพุธ 13 ปี, พระเสาร์ 14 ปี, พระองัคาร 15 ปี, พระศุกร์ 16 ปี, พระจนัทร์ 17 ปี 
และพระพฤหัสบดี 18 ปี (47.28-29) ทั้ งน้ี หากดวงชะตามีภพตนุอยู่ในราศีกรกฎ และภพตนุใน 
ทวาทศางศะก็ เป็นราศีกรกฎด้วยเช่นกันจึงจะใช้ปัญโจตตรีทศาน้ีในการพยากรณ์  (47.27)  
ในการค านวณหาพระเคราะห์เจา้ทศาให้นับจ านวนนักษัตรโดยเร่ิมจากอนุราธานักษตัรฤกษ์ไป
จนถึงนักษตัรก าเนิดแลว้น าไปหารด้วย 7 เศษท่ีเหลือก็คือเจ้าทศาท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ร่ิมเสวยทศา  
ส่วนระยะเวลาท่ีจะเสวยทศาใหค้  านวณเช่นเดียวกบัวิงโศตตรีทศา 
 
ตารางท่ี 14 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบปัญโจตตรีทศา 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระอาทิตย ์ 12 17. อนุราธา, 24. ศตภิษชั, 4. โรหิณี, 11. ปูรวผลัคุนี 
พระพุธ 13 18. เชยษฐา, 25. ปูรวภาทรปทา, 5. มฤคศิระ, 12. อุตตรผลัคุนี 
พระเสาร์ 14 19. มูละ, 26. อุตตรภาทรปทา, 6. อารทรา, 13. หสัตะ 
พระองัคาร 15 20. ปูรวาษาฒา, 27. เรวตี, 7. ปุนรรวสุ, 14. จิตรา 
พระศุกร์ 16 21. อุตตราษาฒา, 1. อศัวินี, 8. ปุษยะ, 15. สวาติ 
พระจนัทร์ 17 22. ศรวณะ, 2. ภรณี, 9. อาศเลษา, 16. วิศาขา 

พระพฤหสับดี 18 23. ธนิษฐา, 3. กฤตติกา, 10. มฆา,  
 
 1.6 ศตสมาทศา หรือ ศตาพทิกาทศา (ศตสมาทศา, ศตาพฺทิกาทศา) แปลว่า ทศา 100 
ปี ซ่ึงบ่งบอกว่าทศาชนิดน้ีจะมีพระเคราะห์ผลดักนัมาเสวยอายสูุงสุด 100 ปี โดยจะมีพระเคราะห์ท่ี
จะท าหน้าท่ีเป็นเจา้ทศาผลดัเปล่ียนกนัเขา้มาเสวยอายุเพียงแค่ 7 ดวง เร่ิมตน้จากเรวตีนักษตัรฤกษ์
ไปตามล าดบัดงัน้ี พระอาทิตย ์5 ปี, พระจนัทร์ 5 ปี, พระศุกร์ 10 ปี, พระพุธ 10 ปี, พระพฤหัสบดี  
20 ปี, พระอังคาร 20 ปี และพระเสาร์ 30 ปี (47.31-32) ทั้ งน้ี  หากดวงชะตามีลัคนาสถิตอยู่ใน
ต าแหน่งวรโคตตมะจึงจะใช้ทศาน้ีในการพยากรณ์ ในการค านวณหาพระเคราะห์เจ้าทศาให้นับ
จ านวนนักษัตรโดยเร่ิมจากเรวตีนักษัตรฤกษ์ไปจนถึงนักษัตรก าเนิดแล้วน าไปหารด้วย 7  
เศษท่ีเหลือก็คือเจ้าทศาท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ร่ิมเสวยทศา (47.30) ส่วนระยะเวลาท่ีจะเสวยทศาให้
ค  านวณเช่นเดียวกบัวิงโศตตรีทศา 
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ตารางท่ี 15 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบศตสมาทศา 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระอาทิตย ์ 5 27. เรวตี, 7. ปุนรรวสุ, 14. จิตรา, 21. อุตตราษาฒา 
พระจนัทร์ 5 1. อศัวินี, 8. ปุษยะ, 15. สวาติ, 22. ศรวณะ 
พระศุกร์ 10 2. ภรณี, 9. อาศเลษา, 16. วิศาขา, 23. ธนิษฐา 
พระพุธ 10 3. กฤตติกา, 10. มฆา, 17. อนุราธา, 24. ศตภิษชั 

พระพฤหสับดี 20 4. โรหิณี, 11. ปูรวผลัคุนี, 18. เชยษฐา, 25. ปูรวภาทรปทา 
พระองัคาร 20 5. มฤคศิระ, 12. อุตตรผลัคุนี, 19. มูละ, 26. อุตตรภาทรปทา 
พระเสาร์ 30 6. อารทรา, 13. หสัตะ, 20. ปูรวาษาฒา 

 
 1.7 จตุรศีติทศา (จตุรศีติทศา) แปลว่า ทศา 84 ปี ซ่ึงบ่งบอกว่าทศาชนิดน้ีจะมี 
พระเคราะห์ผลัดกันมาเสวยอายุสูงสุด  84 ปี โดยจะมีพระเคราะห์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นเจ้าทศา
ผลัดเปล่ียนกันเข้ามาเสวยอายุเพียงแค่ 7 ดวง เร่ิมต้นจากสวาตินักษัตรฤกษ์ไปตามล าดับดังน้ี  
พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์ และพระเสาร์ เสวยอายุ  
ดวงละ 12 ปีเท่ากัน (47.34) ทั้ งน้ี หากดวงชะตามีเจ้าเรือนภพกัมมะสถิตอยู่ในภพกัมมะจึงจะใช ้
ทศาน้ีในการพยากรณ์  ในการค านวณหาพระเคราะห์เจา้ทศาให้นบัจ านวนนกัษตัรโดยเร่ิมจากสวาติ
นักษตัรฤกษ์ไปจนถึงนักษตัรก าเนิดแลว้น าไปหารดว้ย 7 เศษท่ีเหลือก็คือเจา้ทศาท่ีท าหน้าท่ีเป็น 
ผูเ้ร่ิมเสวยทศา (47.33) ส่วนระยะเวลาท่ีจะเสวยทศาใหค้  านวณเช่นเดียวกบัวิงโศตตรีทศา 
 
ตารางท่ี 16 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบจตุรศีติทศา 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระอาทิตย ์ 12 15. สวาติ, 22. ศรวณะ, 2. ภรณี, 9. อาศเลษา 
พระจนัทร์ 12 16. วิศาขา, 23. ธนิษฐา, 3. กฤตติกา, 10. มฆา 
พระองัคาร 12 17. อนุราธา, 24. ศตภิษชั, 4. โรหิณี, 11. ปูรวผลัคุนี 
พระพุธ 12 18. เชยษฐา, 25. ปูรวภาทรปทา, 5. มฤคศิระ, 12. อุตตรผลัคุนี 

พระพฤหสับดี 12 19. มูละ, 26. อุตตรภาทรปทา, 6. อารทรา, 13. หสัตะ 
พระศุกร์ 12 20. ปูรวาษาฒา, 27. เรวตี, 7. ปุนรรวสุ, 14. จิตรา 
พระเสาร์ 12 21. อุตตราษาฒา, 1. อศัวินี, 8. ปุษยะ,  
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 1.8 ทวิสัปตติสมาทศา (ทฺวิสปฺตติสมาทศา) แปลวา่ ทศา 72 ปี ซ่ึงบ่งบอกวา่ทศาชนิด
น้ีจะมีพระเคราะห์ผลดักนัมาเสวยอายุสูงสุด 72 ปี โดยจะมีพระเคราะห์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นเจา้ทศา
ผลัด เป ล่ี ยนกัน เข้าม าเสวยอายุ  8 ดวง เร่ิมต้นจากมู ละนักษัตรฤกษ์ ไปตามล าดับดัง น้ี  
พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์,  พระเสาร์ และพระราหู  
เสวยอายุดวงละ 9 ปีเท่ากนั (47.35-36) ทั้งน้ี หากดวงชะตามีเจา้เรือนลคันาสถิตอยู่ในภพท่ี 7 หรือ
เจ้าเรือนภพท่ี 7 สถิตอยู่ร่วมกับลัคนาจึงจะใช้ทศาน้ีในการพยากรณ์ (47.36)  ในการค านวณหา 
พระเคราะห์เจา้ทศาให้นบัจ านวนนักษตัรโดยเร่ิมจากมูละนักษตัรฤกษ์ไปจนถึงนกัษตัรก าเนิดแลว้
น าไปหารดว้ย 8 เศษท่ีเหลือก็คือเจา้ทศาท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ร่ิมเสวยทศา (47.35) ส่วนระยะเวลาท่ีจะ
เสวยทศาใหค้  านวณเช่นเดียวกบัวิงโศตตรีทศา (47.37) 
 
ตารางท่ี 17 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบทวิสัปตติสมาทศา 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระอาทิตย ์ 9 19. มูละ, 27. เรวตี, 8. ปุษยะ, 16. วิศาขา 
พระจนัทร์ 9 20. ปูรวาษาฒา, 1. อศัวินี, 9. อาศเลษา, 17. อนุราธา 
พระองัคาร 9 21. อุตตราษาฒา, 2. ภรณี, 10. มฆา, 18. เชยษฐา 
พระพุธ 9 22. ศรวณะ, 3. กฤตติกา, 11. ปูรวผลัคุนี 

พระพฤหสับดี 9 23. ธนิษฐา, 4. โรหิณี, 12. อุตตรผลัคุนี 
พระศุกร์ 9 24. ศตภิษชั, 5. มฤคศิระ, 13. หสัตะ 
พระเสาร์ 9 25. ปูรวภาทรปทา, 6. อารทรา, 14. จิตรา 
พระราหู 9 26. อุตตรภาทรปทา, 7. ปุนรรวสุ, 15. สวาติ 

 
 1.9 ษัษฏิสมาทศา (ษษฺฏิสมาทศา) แปลว่า ทศา 60 ปี ซ่ึงบ่งบอกว่าทศาชนิดน้ีจะมี
พระเคราะห์ผลัดกันมาเสวยอายุสูงสุด  60 ปี โดยจะมีพระเคราะห์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นเจ้าทศา
ผลดัเปล่ียนกนัเขา้มาเสวยอายุ 8 ดวง โดยแบ่งกลุ่มนักษตัรเร่ิมจากอศัวินีนักษตัรฤกษ์ไปจนสุดท่ี 
เรวตีนักษตัรฤกษ์ ออกเป็นกลุ่มละ 3 นักษตัร และกลุ่มละ 4 นักษตัรสลบักนัไป ซ่ึงแสดงว่าระบบ
ทศาน้ีใช้นักษตัรฤกษ์ทั้งส้ิน 28 นักษตัร ส่วนพระเคราะห์เขา้ครองแต่ละกลุ่มนักษตัรมีตามล าดับ
ดังน้ี พระพฤหัสบดี พระอาทิตย์ และพระอังคาร เสวยอายุดวงละ 10 ปี, พระจันทร์ พระพุธ  
พระศุกร์ พระเสาร์ และพระราหู เสวยอายุดวงละ 6 ปี ทั้งน้ี หากดวงชะตามีพระอาทิตยส์ถิตอยู่ใน
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เรือนลคันาจึงจะใช้ทศาน้ีในการพยากรณ์ (47.38-39)  ในการค านวณหาระยะเวลาท่ีเจ้าทศาเสวย
ทศาก็ค  านวณเช่นเดียวกบัวิงโศตตรีทศา 
 
ตารางท่ี 18 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบษษัฏิสมาทศา 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระพฤหสับดี 10 1. อศัวินี, 2. ภรณี, 3. กฤตติกา 
พระอาทิตย ์ 10 4. โรหิณี, 5. มฤคศิระ, 6. อารทรา, 7. ปุนรรวสุ 
พระองัคาร 10 8. ปุษยะ, 9. อาศเลษา, 10. มฆา 
พระจนัทร์ 6 11. ปูรวผลัคะนี, 12. อุตตรผลัคุนี, 13. หสัตะ, 14. จิตรา 
พระพุธ 6 15. สวาติ, 16. วิศาขา, 17. อนุราธา 
พระศุกร์ 6 18. เชยษฐา, 19. มูละ, 20. ปูรวาษาฒา, 21. อุตตราษาฒา 
พระเสาร์ 6 22. อภิชิต, 23. ศรวณะ, 24. ธนิษฐา 
พระราหู 6 25. ศตภิษชั, 26. ปูรวภาทรปทา, 27. อุตตรภาทรปทา, 28. เรวตี 

 
 1.10 ษัฏตริงศัทวัตสราทศา (ษฏฺตฺรึศทฺวตฺสราทศา) แปลว่า ทศา 36 ปี ซ่ึงบ่งบอกว่า
ทศาชนิดน้ีจะมีพระเคราะห์ผลดักนัมาเสวยอายุสูงสุดเพียงแค่ 36 ปี เร่ิมตน้จากศรวณะนกัษตัรฤกษ์
ไปตามล าดบัดงัน้ี พระจนัทร์ 1 ปี, พระอาทิตย ์2 ปี, พระพฤหัสบดี 3 ปี, พระองัคาร 4 ปี, พระพุธ  
5 ปี, พระเสาร์ 6 ปี, พระศุกร์ 7 ปี และพระราหู 8 ปี ทั้งน้ี หากเจา้ชะตาเกิดในเวลากลางวนัและดวง
ชะตามีลคันาสถิตอยู่ในโหราของพระอาทิตย ์หรือเกิดในเวลากลางคืนและมีลคันาสถิตอยู่ในโหรา
ของพระจนัทร์จึงจะใช้ทศาน้ีในการพยากรณ์ ในการค านวณหาพระเคราะห์เจา้ทศาให้นับจ านวน
นักษตัรโดยเร่ิมจากศรวณะนักษตัรฤกษ์ไปจนถึงนักษตัรก าเนิดแลว้น าไปหารด้วย 8 เศษท่ีเหลือ 
ก็คือเจ้าทศาท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ร่ิมเสวยทศา (47.40-41) ส่วนระยะเวลาท่ีจะเสวยทศาให้ค  านวณ
เช่นเดียวกบัวิงโศตตรีทศา 
 
ตารางท่ี 19 พระเคราะห์ครองนกัษตัรฤกษใ์นระบบษฏัตริงศทัวตัสราทศา 

พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระจนัทร์ 1 22. ศรวณะ, 3. กฤตติกา, 11. ปูรวผลัคุนี, 19. มูละ 
พระอาทิตย ์ 2 23. ธนิษฐา, 4. โรหิณี, 12. อุตตรผลัคุนี, 20. ปูรวาษาฒา 
พระพฤหสับดี 3 24. ศตภิษชั, 5. มฤคศิระ, 13. หสัตะ, 21. อุตตราษาฒา 
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พระเคราะห์ ครองอาย ุ(ปี) ครองนกัษตัรฤกษ ์
พระองัคาร 4 25. ปูรวภาทรปทา, 6. อารทรา, 14. จิตรา 
พระพุธ 5 26. อุตตรภาทรปทา, 7. ปุนรรวสุ, 15. สวาติ 
พระเสาร์ 6 27. เรวตี, 8. ปุษยะ, 16. วิศาขา 
พระศุกร์ 7 1. อศัวินี, 9. อาศเลษา, 17. อนุราธา 
พระราหู 8 2. ภรณี, 10. มฆา, 18. เชยษฐา 

 
 1.11 โยคินีทศา เป็นทศาท่ีพระศิวะไดเ้ผยเอาไว ้ทศาระบบน้ีจะมีเจา้ทศาเป็นโยคินี
ทั้ งส้ิน 8 ตน ได้แก่ มังคลา (มงฺคลา) 1 ปี, ปิงคลา (ปิงฺคลา) 2 ปี, ธานยา (ธานฺยา) 3 ปี, ภรามรี  
(ภฺรามรี) 4 ปี, ภทัริกา (ภทฺริกา) 5 ปี, อุลกา (อุลฺกา) 6 ปี, สิทธา (สิทฺธา) 7 ปี และสังกฏา (ส กฎา) 8 ปี 
ทั้งน้ี พระเคราะห์แต่ละดวงต่างก็เป็นผลมาจากโยคินีเหล่าน้ี โดยพระจนัทร์เป็นผลมาจากมงัคลา, 
พระอาทิตยม์าจากปิงคลา, พระพฤหัสบดีมาจากธานยา, พระองัคารมาจากภรามรี, พระพุธมาจาก 
ภัทริกา, พระเสาร์มาจากอุลกา, พระศุกร์มาจากสิทธา และพระราหูมาจากสังกฎา ดังนั้ นไม่ว่า 
เจ้าทศาจะเป็นโยคินีตนใด  พระเคราะห์ท่ีเป็นผลมาจากโยคินีตนนั้นก็ย่อมเป็นผูเ้สวยอายุทศา 
ส าหรับการค านวณหาเจ้าทศาให้น านักษตัรก าเนิดบวกด้วย 3 จากนั้นหารด้วย 8 เศษท่ีเหลือคือ
โยคินีผูเ้ป็นเจา้ทศา โดยเศษ 1 คือ มงัคลา, เศษ 2 คือ ปิงคลา, เศษ 3 คือ ธานยา, เศษ 4 คือ ภรามรี, 
เศษ 5 คือ ภัทริกา, เศษ 6 คือ อุลกา, เศษ 7 คือ สิทธา และเศษ 8 หรือเศษ 0 คือ สังกฏา ส่วนการ
ค านวณหาอายุท่ีเสวยไปแลว้ (ภุกตะ) และอายุท่ีจะเสวยต่อไปอีกจนส้ินทศา (โภคยะ) ให้ค  านวณ
จากภยาตะ และภโภคะ (47.196-200) ซ่ึงก็ใช้หลกัในการค านวณเช่นเดียวกบัระบบวิงโศตตรีทศา
นัน่เอง 
 1.12 กาลทศา เป็นระบบทศาท่ีมีหลกัเกณฑใ์นการค านวณท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น ทั้งยงัมี
วิธีการค านวณช่วงเวลาท่ีพระเคราะห์เจา้ทศาเสวยอายุท่ีแตกต่างจากระบบทศาพระเคราะห์อ่ืน ๆ  
โดยกาลทศาจะตอ้งทราบเวลาเกิดท่ีมีหน่วยเป็นฆฏี เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณหาระยะการเขา้เสวย
อายขุองพระเคราะห์เจา้ทศา ซ่ึงมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  1) ในหน่ึงวนัช่วงเวลาสนธยามีทั้งส้ิน 20 ฆฏี (4 ชั่วโมง) คือ ช่วงเวลา 5 ฆฏี  
(2 ชั่วโมง) ก่อนและหลังการอัสดงของคร่ึงวงกลมสุริยะ (10 ฆฏีในยามเย็นมีช่ือว่า สุธา) และ
ช่วงเวลา 5 ฆฏี ก่อนและหลังการอุทัยของคร่ึงวงกลมสุริยะ (10 ฆฏีในยามเช้ามีช่ือว่า ขัณฑะ)  
ทั้งน้ี หน่ึงวนัมีทั้งส้ิน 60 ฆฏี เม่ือหักเวลาสนธยาออกไปแลว้จึงเหลืออีกเพียง 40 ฆฏี โดยแบ่งเป็น 
20 ฆฏีในเวลากลางวนั (มีช่ือวา่ปูรณะ) และ 20 ฆฏีในเวลากลางคืน (มีช่ือวา่ มุคธะ) (47.42-45) 
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  2) หากเกิดในช่วงปูรณะหรือมุคธะ ให้น าจ านวนฆฏีท่ีล่วงมาแลว้คูณดว้ย 2 แลว้
จึงหารดว้ย 15 แต่หากเกิดในช่วงขณัฑะหรือสุธา ให้น าจ านวนฆฏีท่ีล่วงมาแลว้คูณดว้ย 4 แลว้จึง
หารดว้ย 15 (47.45-46) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีหน่วยเป็นปี (เศษของปีให้น าไปคูณดว้ย 12 จะทราบหน่วย
เป็นเดือน และเศษของเดือนใหน้ าไปคูณดว้ย 30 จะทราบหน่วยเป็นวนั)  
  3) เจา้ทศาท่ีจะเร่ิมเสวยอายุทศาก่อนคือ พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, 
พระพุธ, พระพฤหสับดี, พระศุกร์, พระเสาร์, พระราหู และพระเกตุ จากนั้นให้น าวนั เดือน ปี ตามท่ี
ค านวณไดจ้ากขอ้ 2 มาคูณดว้ย 1 จะเป็นระยะเวลาท่ีพระอาทิตยเ์สวยอายุ ส่วนพระจนัทร์นั้นให้วนั
เดือนปีตามขอ้ 2 มาคูณดว้ย 2, พระองัคารคูณดว้ย 3, พระพุธคูณดว้ย 4, พระพฤหัสบดีคูณดว้ย 5, 
พระศุกร์คูณดว้ย 6, พระเสาร์คูณดว้ย 7, พระราหูคูณด้วย 8 และพระเกตุคูณดว้ย 9 ดงัน้ีก็จะทราบ
ระยะเวลาท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงเขา้เสวยอาย ุ(47.47) 
 ตวัอย่างการค านวณหาช่วงเวลาการเสวยอายุตามระบบกาลทศา เม่ือเจา้ชะตาเกิดใน
ช่วงเวลา 4 ฆฏี 15 ปละ ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วงสนธยา จ านวนฆฏีท่ีล่วงมาแลว้ คือ 9 ฆฏี 15 ปละ 
  1) น าจ านวนฆฏีท่ีล่วงมาแลว้คูณดว้ย 4 =  9.15×4 =  36.60  =  70 
  2) ผลลพัธ์ท่ีไดน้ าไปหารดว้ย 15 =  70

15
 =  4.6666 

       =  2 ปี 5 เดือน 18 วนั 
  3) จ านวนวนั เดือน ปี ท่ีค  านวณไดข้า้งตน้ไปคูณกบัก าลงัพระเคราะห์ในระบบ
กาลทศา คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ตามล าดบั ก็จะทราบช่วงระยะท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงเสวยทศา 
ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 20 ตวัอยา่งพระเคราะห์เสวยอายใุนระบบกาลทศา 

พระ
เคราะห์ 

อา 
(1) 

จ 
(2) 

อ 
(3) 

พ 
(4) 

พฤ 
(5) 

ศ 
(6) 

ส 
(7) 

รา 
(8) 

เก 
(9) 

วนั 2 4 7 9 12 14 17 19 22 
เดือน 5 11 4 10 4 9 3 8 2 
ปี 18 6 24 12 0 18 6 24 12 

  
  4) จากนั้นน าวนัเดือนปีเกิดตั้งแลว้บวกดว้ยจ านวนท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงเสวย
อายุไปตามล าดบั ก็จะทราบวนัเดือนปีท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงเร่ิมและส้ินสุดการเสวยอายุ ดงัเช่น
ตวัอยา่งท่ีไดแ้สดงไวใ้นระบบวิงโศตตรีทศา 
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 1.13 ตาราทศา เจา้ทศาและอายุของเจา้ทศาในระบบตาราทศานั้นเป็นเช่นเดียวกับ
ระบบวิงโศตตรีทศา คือ พระอาทิตย์ 6 ปี, พระจันทร์ 10 ปี, พระอังคาร 7 ปี, พระราหู 18 ปี,  
พระพฤหัสบดี 16 ปี, พระเสาร์ 19 ปี, พระพุธ 17 ปี, พระเกตุ 7 ปี และพระศุกร์ 20 ปี ตามล าดับ  
ซ่ึงพระเคราะห์เจา้ทศาแต่ละดวงม่ีช่ือเรียกดังน้ี ชนม (ชนฺม), สมบติั (สมฺปทฺ), วิบติั (วิปทฺ), เกษม 
(เกฺษม), ประตยริ (ปฺรตฺยริ), สาธก (สาธก), วธะ (วธ), ไมตระ (ไมตฺร) และอติไมตระ (อติไมตฺร)  
ทั้งน้ี พระเคราะห์ท่ีเร่ิมตน้เสวยทศาคือพระเคราะห์ท่ีมีก าลงัมากท่ีสุดในเรือนเกนทระ ส่วนเจา้ทศา
ล าดบัต่อไปยอ่มเรียงไปตามล าดบัเจา้ทศาเช่นเดียวกบัระบบวิงโศตตรีทศา (47.207-208) 

ส าหรับผลแห่งทศาของทศาในระบบทศาพระเคราะห์นั้น สามารถใช้ค  าท านายของ 
วิงโศตตรีทศาท านายไดท้ั้งหมด โดยผลแห่งทศาจะขึ้นอยู่กบัคุณภาพตามเรือนท่ีสถิต และการเป็น
เจา้เรือนภพของพระเคราะห์ตามดวงชะตาก าเนิดของเจา้ชะตา114 ดงันั้น หากพระเคราะห์เสวยแทรก
อายมีุคุณภาพแตกต่างกนัก็ยอ่มก่อใหเ้กิดผลแห่งทศาท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ตวัอยา่งเช่น 

  
หากพระองัคารมีต าแหน่งบรมอุจจ์, อุจจ์, มูลตรีโกณ, เกษตร, สถิตอยู่ในเรือน   

เกณทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะ, มีก าลังอันบริบูรณ์ , มีมุมสัมพันธ์กับ 
ศุภเคราะห์ หรือสถิตอยู่ในนวางศ์ของศุภเคราะห์ ย่อมได้รับราชบลัลงัก์, ได้รับแผ่นดิน,  
พืชพนัธ์ุธัญญาหารอุดมสมบูรณ์, ได้รับเกียรติยศมากมายจากพระราชา, ได้รับพาหนะ 
เส้ือผา้ และเคร่ืองประดับ, ไดรั้บท่ีอยู่อาศยัในต่างแดน และพี่น้องร่วมอุทรพึงมีความสุข  
|| 48.28-30 || 

เม่ือใดก็ตามท่ีพระอังคารมีก าลังอยู่ในเรือนเกณทระ หรือภพสหัชชะ  
พึงไดรั้บทรัพยจ์ากความอุตสาหะ, ศตัรูพึงพินาศในการท าศึกสงคราม, ภรรยาและบุตรมี
ความสุขสบาย และได้รับเกียรติจากพระราชา  ในช่วงต้นทศาย่อมได้รับความสุข  
ส่วนในช่วงปลายทศาพึงแสดงถึงผลร้าย || 48.31-32 || 

หากพระอังคารไร้ก าลังสถิตอยู่ในต าแหน่งนิจเป็นต้น หรือทุสถานภพ,  
สถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ ทศาน้ีเป็นผูป้ระทานให้ซ่ึงส่ิงท่ี
ไม่น่าปรารถนา || 48.33 || 

 

 
114

Ibid., 324. 
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 2. ทศาราศี 
 ทศาราศี (Rashi dasha) เป็นระบบทศาท่ีแต่ละช่วงอายุจะมีเจ้าทศาเป็นราศีเข้าเสวย  
ช่วงอายุแทนพระเคราะห์ ได้แก่ จรทศา, สถิรทศา, กาลจักรทศา, เกนทราทิทศา ฯลฯ ซ่ึงทศา
ประเภทน้ีนอกจากจะมีเจา้ทศาเสวยอายแุลว้ก็ยงัมีการแทรกอายุดว้ยเช่นกนั115 ซ่ึงในบรรดาทศาราศี
เหล่าน้ี คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้มีค  าท านายของอนัตรทศาท่ีเสวยแทรกอายุเพียงแค่
ระบบกาลจักรทศาเท่านั้น ทั้ งน้ี ทศาราศีแต่ละชนิดมีหลักเกณฑ์ในการค านวณหาเจ้าทศาและ 
การเสวยอายดุงัน้ี 
 2.1 จักรทศา (จกฺรทศา) เจ้าทศามีทั้ งหมด 12 ราศี เสวยอายุราศีละ 10 ปีเท่ากัน  
โดยราศีเจา้ทศาท่ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้เสวยอายุนั้นผนัแปรไปตามช่วงเวลาท่ีเจา้ชะตาถือก าเนิดและต าแหน่ง
ของลคันา ดงัน้ี 
  1) หากเจ้าชะตาเกิดในเวลากลางคืน ให้ราศีท่ีลัคนาสถิตอยู่เป็นเจ้าทศาท่ีเร่ิม
เสวยอาย ุจากนั้นจึงเป็นราศีถดัไปตามจกัรราศี 
  2) หากเจา้ชะตาเกิดในเวลากลางวนั ให้ราศีท่ีเจา้เรือนลคันาสถิตอยู่เป็นเจา้ทศาท่ี
เร่ิมเสวยอาย ุจากนั้นจึงเป็นราศีถดัไปตามจกัรราศี 
  3) หากเจา้ชะตาเกิดในช่วงเวลาสนธยา ให้ราศีของภพกฎุมพะเป็นเจา้ทศาท่ีเร่ิม
เสวยอาย ุจากนั้นจึงเป็นราศีถดัไปตามจกัรราศี (47.48-49) 
 2.2 กาลจักรทศา (กาลจกฺรทศา) ทศาชนิดน้ีกล่าวกันว่าเป็นทศาท่ีพระศิวะได้เผย
ให้แก่พระแม่ปารวตี (47.50) เป็นทศาท่ีน าระบบนวางศ์เขา้มาใช้ร่วมระบบทศา ทั้งยงัมีวิธีในการ
ค านวณหาเจา้ทศาและระยะเวลาการเสวยอายุตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ถึง  
2 วิธี ซ่ึงมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  1) ระบบทศาน้ีจะแบ่งจกัรออกเป็น 2 แบบ คือ สวยะ และอปสวยะ โดยสวยะ
จกัรจะเร่ิมตน้ท่ีราศีเมษไล่ไปตามล าดบัราศี ส่วนอปสวยะจกัรจะเร่ิมตน้ท่ีราศีพิจิกและล าดับราศี
โดยการยอ้นจกัร (47.53, 68) ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี 
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Jhanji and Sharma, Applications of Yogini Dasha for Brilliant Predictions, 35. 
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ภาพท่ี 34 สวยะจกัร และอปสวยะจกัร 
 
  2) สวยะจกัรจะประกอบไปด้วยนักษตัรจ านวน 15 นักษตัร ดังน้ี อศัวินี, ภรณี, 
กฤตติกา, ปุนรรวสุ, ปุษยะ, อาศเลษา, หัสตะ, จิตรา, สวาติ, มูละ, ปูรวาษาฒา, อุตตราษาฒา,  
ปูรวภาทรปทา, อุตตรภาทรปทา และเรวตี ส่วนอปสวยะจกัรจะประกอบไปดว้ยนักษตัรจ านวน  
12 นักษัตร ดังน้ี โรหิณี, มฤคศิระ, อารทรา, มฆา, ปูรวผลัคุนี, อุตตรผลัคุนี, วิศาขา, อนุราธา, 
เชยษฐา, ศรวณะ, ธนิษฐา และศตภิษชั ดงัแสดงในตารางดา้นล่าง 
 
ตารางท่ี 22 การแบ่งกลุ่มนกัษตัรในสวยะและอปสวยะจกัร 
ท่ีมา: Sanjay Prabhakaran, “Kāla Chakra Dasa,” accessed May 31, 2018, https://sites.google.com/ 

site/sanjaychettiar/kala-chakra-dasa. 

นกัษตัรฤกษ ์ จกัร กลุ่ม 
อศัวินี, กฤตติกา, ปุนรรวสุ, อาศเลษา, หสัตะ, สวาติ, มูละ, 

อุตตราษาฒา, ปูรวภาทรปทา, เรวตี 
สวยะ 

1 

ภรณี, ปุษยะ, จิตรา, ปูรวาษาฒา, อุตตรภาทรปทา 2 

โรหิณี, มฆา, วิศาขา, ศรวณะ 
อปสวยะ 

1 

มฤคศิระ, อารทรา, ปูรวผลัคุนี, อุตตรผลัคุนี, อนุราธา, 
เชยษฐา, ธนิษฐา, ศตภิษชั 

2 
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  3) สวยะจักร กลุ่มท่ี  1 ได้แก่นักษัตรอัศวินี, กฤตติกา, ปุนรรวสุ, อาศเลษา, 
หสัตะ, สวาติ, มูละ, อุตตราษาฒา, ปูรวภาทรปทา และเรวตี ในแต่ละบาทฤกษมี์ราศีต่าง ๆ เขา้ครอง
เป็นเจา้ทศา รวมทั้งราศีท่ีเป็นเทหะและชีวะ ดงัน้ี 
  บาทฤกษ์ท่ี 1 ราศีเมษ, พฤษภ, มิถุน, กรกฎ, สิงห์, กันย์, ตุล, พิ จิก และธนู 
ตามล าดบั โดยราศีเมษคือ เทหะ ส่วนราศีธนูคือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี  2 ราศีมกร, กุมภ์, มีน, พิ จิก, ตุล, กันย์, กรกฎ, สิงห์  และมิถุน 
ตามล าดบั โดยราศีมกรคือ เทหะ ส่วนราศีมิถุนคือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี 3 ราศีราศีพฤษภ, เมษ, มีน, กุมภ์, มกร, ธนู, เมษ, พฤษภ และมิถุน 
ตามล าดบั โดยราศีพฤษภคือ เทหะ ส่วนราศีมิถุนคือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี  4 ราศีกรกฎ, สิงห์ , กันย์, ตุล, พิ จิก, ธนู , มกร, กุมภ์  และมีน 
ตามล าดบั โดยราศีกรกฎคือ เทหะ ส่วนราศีมีนคือ ชีวะ (47.58-62) 
  ส าหรับสวยะจกัร กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่นักษตัรภรณี, ปุษยะ, จิตรา, ปูรวาษาฒา และ
อุตตรภาทรปทา ในแต่ละบาทฤกษมี์ราศีเขา้ครองเป็นเจา้ทศา รวมทั้งราศีท่ีเป็นเทหะและชีวะ ดงัน้ี 
  บาทฤกษ์ท่ี  1 ราศีพิจิก, ตุล, กันย์, กรกฎ, สิงห์, มิถุน, พฤษภ, เมษ และมีน 
ตามล าดบั โดยราศีพิจิกคือ เทหะ ส่วนราศีมีนคือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี 2 ราศีกุมภ์, มกร, ธนู, เมษ, พฤษภ, มิถุน, กรกฎ, สิงห์ และกันย ์
ตามล าดบั โดยราศีกุมภค์ือ เทหะ ส่วนราศีกนัยค์ือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี 3 ราศีตุล, พิจิก, ธนู, มกร, กุมภ,์ มีน, พิจิก, ตุล และกนัย ์ตามล าดบั 
โดยราศีตุลคือ เทหะ ส่วนราศีกนัยค์ือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี 4 ราศีกรกฎ, สิงห์, มิถุน, พฤษภ, เมษ, มีน, กุมภ์, มกร และธนู 
ตามล าดบั โดยราศีกรกฎคือ เทหะ ส่วนราศีธนูคือ ชีวะ (47.63-67) 
  ส่วนอายุทศาของแต่ละราศีนั้นเป็นไปตามอายุของพระเคราะห์เจ้าเรือนดังน้ี  
พระอาทิตย ์5 ปี, พระจนัทร์ 21 ปี, พระองัคาร 7 ปี, พระพุธ 9 ปี, พระพฤหัสบดี 10 ปี, พระศุกร์  
16 ปี และพระเสาร์ 4 ปี (47.81) ดังนั้ น เม่ือรวมอายุของทุกราศี (อังศะ) ในแต่ละนวางศ์แล้วจะ
มีปรมายุในระบบกาลจกัรทศาดงัต่อไปน้ี อาย ุ100 ปี ไดแ้ก่ นวางศร์าศีเมษ สิงห์ และธนู, อายุ 85 ปี 
ไดแ้ก่ นวางศ์ราศีพฤษภ กนัย ์และมกร, อายุ 83 ปี ไดแ้ก่ นวางศร์าศีมิถุน ตุล และกุมภ์ และอายุ 86 
ปี ไดแ้ก่ นวางศร์าศีกรกฎ พิจิก และมีน (47.86) 
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ตารางท่ี 23 เจา้ทศาของสวยะจกัรในระบบกาลจกัรทศา116 
ท่ีมา: Pettau, Martin, “Kalachakra Dasa,” accessed May 31, 2018, http://www.saravali.de/articles/ 

kala_chakras.html. 

นกัษตัร บาท ราศีเจา้ทศา / อาย ุ(ปี) ปรมาย ุ เทหะ ชีวะ นวางศ ์

อศัวินี 
ปุนรรวสุ 
หสัตะ 
มูละ 
ปู. ภาทรปทา 

1 
เม. 
7 

พฤ. 
16 

มิ. 
9 

ก. 
21 

สิ. 
5 

ก.ั 
9 

ตุ. 
16 

พิ. 
7 

ธ. 
10 

100 เม. ธ. เม. 

2 
ม. 
4 

กุ. 
4 

มีน 
10 

พิ. 
7 

ตุ. 
16 

ก.ั 
9 

ก. 
21 

สิ. 
5 

มิ. 
9 

85 พฤ. ก. พฤ. 

3 
พฤ. 
16 

เม. 
7 

มีน 
10 

กุ. 
4 

ม. 
4 

ธ. 
10 

เม. 
7 

พฤ. 
16 

มิ. 
9 

83 พฤ. มิ. มิ. 

4 
ก. 
21 

สิ. 
5 

ก.ั 
9 

ตุ. 
16 

พิ. 
7 

ธ. 
10 

ม. 
4 

กุ. 
4 

มีน 
10 

86 ก. มีน ก. 

ภรณี 
ปุษยะ 
จิตรา 
ปูรวาษาฒา 
อุ. ภาทรปทา 

1 
พิ. 
7 

ตุ. 
16 

ก.ั 
9 

ก. 
21 

สิ. 
5 

มิ. 
9 

พฤ. 
16 

เม. 
7 

มีน 
10 

100 พิ. มีน สิ. 

2 
กุ. 
4 

ม. 
4 

ธ. 
10 

เม. 
7 

พฤ. 
16 

มิ. 
9 

ก. 
21 

สิ. 
5 

ก.ั 
9 

85 กุ. ก.ั ก.ั 

3 
ตุ. 
16 

พิ. 
7 

ธ. 
10 

ม. 
4 

กุ. 
4 

มีน 
10 

พิ. 
7 

ตุ. 
16 

ก.ั 
9 

83 ตุ. ก.ั ตุ. 

4 
ก. 
21 

สิ. 
5 

มิ. 
9 

พฤ. 
16 

เม. 
7 

มีน 
10 

กุ. 
4 

ม. 
4 

ธ. 
10 

86 ก. ธ. พิ. 

กฤตติกา 
อาศเลษา 
สวาติ 
อุตตราษาฒา 
เรวตี 

1 
เม. 
7 

พฤ. 
16 

มิ. 
9 

ก. 
21 

สิ. 
5 

ก.ั 
9 

ตุ. 
16 

พิ. 
7 

ธ. 
10 

100 เม. ธ. ธ. 

2 
ม. 
4 

กุ. 
4 

มีน 
10 

พิ. 
7 

ตุ. 
16 

ก.ั 
9 

ก. 
21 

สิ. 
5 

มิ. 
9 

85 ม. มิ. ม. 

3 
พฤ. 
16 

เม. 
7 

มีน 
10 

กุ. 
4 

ม. 
4 

ธ. 
10 

เม. 
7 

พฤ. 
16 

มิ. 
9 

83 พฤ. มิ. กุ. 

4 
ก. 
21 

สิ. 
5 

ก.ั 
9 

ตุ. 
16 

พิ. 
7 

ธ. 
10 

ม. 
4 

กุ. 
4 

มีน 
10 

86 ก. มีน มีน 

 
 

 
116ตารางน้ีได้ใช้ช่ือราศีเป็นอกัษรย่อดังน้ี เม. แทน เมษ, พฤ. แทน พฤษภ, มิ. แทน มิถุน,  

ก. แทน กรกฎ, สิ. แทน สิงห์, ก.ั แทน กนัย,์ ตุ. แทน ตุล, พิ. แทน พิจิก, ธ. แทน ธนู, ม. แทน มกร และ  
กุ. แทน กุมภ์ ส าหรับราศีมีน ไม่ไดใ้ช้อกัษรย่อเพราะหากย่อเป็น มี. อาจสับสนกบัอกัษรย่อ มิ. ของราศี
มิถุนได ้
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  4) อปสวยะจกัร กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่นกัษตัรโรหิณี, มฆา, วิศาขา และศรวณะ ในแต่
ละบาทฤกษมี์ราศีต่าง ๆ เขา้ครองเป็นเจา้ทศา รวมทั้งราศีท่ีเป็นเทหะและชีวะ ดงัน้ี 
  บาทฤกษ์ท่ี 1 ราศีธนู, มกร, กุมภ์, มีน, เมษ, พฤษภ, มิถุน, สิงห์ และกรกฎ 
ตามล าดบั โดยราศีกรกฎคือ เทหะ ส่วนราศีธนูคือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี 2 ราศีกนัย,์ ตุล, พิจิก, มีน, กุมภ์, มกร, ธนู, พิจิก และตุล ตามล าดบั 
โดยราศีตุลคือ เทหะ ส่วนราศีกนัยค์ือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี 3 ราศีกันย์, สิงห์, กรกฎ, มิถุน, พฤษภ, เมษ, ธนู, มกร และกุมภ ์
ตามล าดบั โดยราศีกุมภค์ือ เทหะ ส่วนราศีกนัยค์ือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี 4 ราศีมีน, เมษ, พฤษภ, มิถุน, สิงห์, กรกฎ, กันย์, ตุล และพิจิก 
ตามล าดบั โดยราศีพิจิกคือ เทหะ ส่วนราศีมีนคือ ชีวะ (47.69-73) 
  ส าหรับอปสวยะจกัร กลุ่มท่ี 2 ได้แก่นักษัตรมฤคศิระ, อารทรา, ปูรวผลัคุนี, 
อุตตรผลัคุนี, อนุราธา, เชยษฐา, ธนิษฐา และศตภิษชั ในแต่ละบาทฤกษมี์ราศีเขา้ครองเป็นเจา้ทศา 
รวมทั้งราศีท่ีเป็นเทหะและชีวะ ดงัน้ี 
  บาทฤกษ์ท่ี  1 ราศีมีน, กุมภ์, มกร, ธนู , พิ จิก, ตุล, กันย์, สิงห์  และกรกฎ 
ตามล าดบั โดยราศีกรกฎคือ เทหะ ส่วนราศีมีนคือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี 2 ราศีมิถุน, พฤษภ, เมษ, ธนู, มกร, กุมภ์, มีน, เมษ และพฤษภ 
ตามล าดบั โดยราศีพฤษภคือ เทหะ ส่วนราศีมิถุนคือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี  3 ราศีมิถุน, สิงห์, กรกฎ, กันย์, ตุล, พิ จิก, มีน, กุมภ์ และมกร 
ตามล าดบั โดยราศีมกรคือ เทหะ ส่วนราศีมิถุนคือ ชีวะ 
  บาทฤกษ์ท่ี 4 ราศีธนู, พิ จิก, ตุล, กันย์, สิงห์, กรกฎ, มิถุน, พฤษภ และเมษ 
ตามล าดบั โดยราศีเมษคือ เทหะ ส่วนราศีธนูคือ ชีวะ (47.74-78) 
  ส าหรับอายุทศาของแต่ละราศีก็เป็นเช่นเดียวกบัสวยะจกัร คือ เป็นไปตามอายุ
ของพระเคราะห์เจ้าเรือนดังน้ี พระอาทิตย ์5 ปี, พระจนัทร์ 21 ปี, พระอังคาร 7 ปี, พระพุธ 9 ปี,  
พระพฤหัสบดี 10 ปี, พระศุกร์ 16 ปี และพระเสาร์ 4 ปี (47.81) ดังนั้ น เม่ือรวมอายุของทุกราศี 
(องัศะ) ในแต่ละนวางศ์แลว้จะมีปรมายุในระบบกาลจกัรทศาดงัต่อไปน้ี อายุ 100 ปี ไดแ้ก่ นวางศ์
ราศีเมษ กรกฎ และธนู, อายุ 85 ปี ไดแ้ก่ นวางศร์าศีพฤษภ กนัย ์และมกร, อายุ 83 ปี ไดแ้ก่ นวางศ์
ราศีมิถุน ตุล และกุมภ ์และอาย ุ86 ปี ไดแ้ก่ นวางศร์าศีสิงห์ พิจิก และมีน 
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ตารางท่ี 24 เจา้ทศาของอปสวยะจกัรในระบบกาลจกัรทศา 
ท่ีมา: Pettau, Martin, “Kalachakra Dasa,” accessed May 31, 2018, http://www.saravali.de/articles/ 

kala_chakras.html. 

นกัษตัร บาท ราศีเจา้ทศา  / อาย ุ(ปี) ปรมาย ุ เทหะ ชีวะ นวางศ ์

โรหิณี 
มฆา 
วิศาขา 
ศรวณะ 

1 
ธ. 
10 

ม. 
4 

กุ. 
4 

มีน 
10 

เม. 
7 

พฤ. 
16 

มิ. 
9 

สิ. 
5 

ก. 
21 

86 ก. ธ. พิ. 

2 
ก.ั 
9 

ตุ. 
16 

พิ. 
7 

มีน 
10 

กุ. 
4 

ม. 
4 

ธ. 
10 

พิ. 
7 

ตุ. 
16 

83 ตุ. ก.ั ตุ. 

3 
ก.ั 
9 

สิ. 
5 

ก. 
21 

มิ. 
9 

พฤ. 
16 

เม. 
7 

ธ. 
10 

ม. 
4 

กุ. 
4 

85 กุ. ก.ั ก.ั 

4 
มีน 
10 

เม. 
7 

พฤ. 
16 

มิ. 
9 

สิ. 
5 

ก. 
21 

ก.ั 
9 

ตุ. 
16 

พิ. 
7 

100 พิ. มีน ก. 

มฤคศิระ 
ปูรวผลัคุนี 
อนุราธา 
ธนิษฐา 

1 
มีน 
10 

กุ. 
4 

ม. 
4 

ธ. 
10 

พิ. 
7 

ตุ. 
16 

ก.ั 
9 

สิ. 
5 

ก. 
21 

86 ก. มีน สิ. 

2 
มิ. 
9 

พฤ. 
16 

เม. 
7 

ธ. 
10 

ม. 
4 

กุ. 
4 

มีน 
10 

เม. 
7 

พฤ. 
16 

83 พฤ. มิ. มิ. 

3 
มิ. 
9 

สิ. 
5 

ก. 
21 

ก.ั 
9 

ตุ. 
16 

พิ. 
7 

มีน 
10 

กุ. 
4 

ม. 
4 

85 ม. มิ. พฤ. 

4 
ธ. 
10 

พิ. 
7 

ตุ. 
16 

ก.ั 
9 

สิ. 
5 

ก. 
21 

มิ. 
9 

พฤ. 
16 

เม. 
7 

100 เม. ธ. เม. 

อารทรา 
อุตตรผลัคุนี 
เชยษฐา 
ศตภิษชั 

1 
มีน 
10 

กุ. 
4 

ม. 
4 

ธ. 
10 

พิ. 
7 

ตุ. 
16 

ก.ั 
9 

สิ. 
5 

ก. 
21 

86 ก. ธ. มีน 

2 
มิ. 
9 

พฤ. 
16 

เม. 
7 

ธ. 
10 

ม. 
4 

กุ. 
4 

มีน 
10 

เม. 
7 

พฤ. 
16 

83 ตุ. ก.ั กุ. 

3 
มิ. 
9 

สิ. 
5 

ก. 
21 

ก.ั 
9 

ตุ. 
16 

พิ. 
7 

มีน 
10 

กุ. 
4 

ม. 
4 

85 กุ. ก.ั ม. 

4 
ธ. 
10 

พิ. 
7 

ตุ. 
16 

ก.ั 
9 

สิ. 
5 

ก. 
21 

มิ. 
9 

พฤ. 
16 

เม. 
7 

100 พิ. มีน ธ. 

 
  ทั้ งน้ี สังเกตได้ว่าล าดับการเสวยอายุของเจ้าทศาในสวยะจักรจะไล่เรียงไป
ตามล าดับราศีในสวยะจักรโดยเร่ิมจากราศีเมษเวียนไปตามเข็มนาฬิกา แล้วจึงต่อด้วยราศีใน 
อปสวยะจกัรโดยเร่ิมจากราศีพิจิกเวียนไปตามเข็มนาฬิกาเช่นกัน ส่วนล าดับการเสวยอายุของ 
เจ้าทศาในอปสวยะจกัรจะเรียงล าดับราศีตามล าดับราศีในอปสวยะจกัรก่อนโดยเร่ิมจากราศีธนู 
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เวียนทวนเข็มนาฬิกา แล้วจึงต่อด้วยราศีในสวยะจักรโดยเร่ิมจากราศีมีนเวียนทวนเข็มนาฬิกา 
ไปเช่นกนั117 
  5) การค านวณหานวางศข์องพระจนัทร์ก าเนิด ใหน้บัวา่นกัษตัรก าเนิดนั้นเคล่ือน
ผ่านนักษตัรมาแลว้ก่ีนักษตัรโดยเร่ิมตน้นับจากอศัวินีนักษตัรฤกษ์แลว้น าไปหารดว้ย 3 น าเศษท่ี
เหลือจากการหารไปคูณดว้ย 4 แลว้จึงน าไปบวกกบับาทฤกษ์ของนักษตัรก าเนิด ผลลพัธ์ท่ีไดค้ือ
บาทแห่งราศี (1 คอื เมษ, 2 คือ พฤษภ ดงัน้ีเป็นตน้) 
  ตัวอย่างเช่น เจ้าชะตาเกิดในนักษัตรมฤคศิระ (อปสวยะจักร) บาทฤกษ์ท่ี 4 
นกัษตัรน้ีเคล่ือนผา่นนกัษตัรมาแลว้ 4 นกัษตัร (อศัวินี, ภรณี, กฤตติกา, โรหิณี) จึงน าไปหารดว้ย 3 

     =  4
3

 =  เศษ 1 
  น าเศษท่ีไดไ้ปคูณดว้ย 4 =  1 × 4 =  4 
  น าผลท่ีไดบ้วกกบับาทฤกษ ์ =  4 + 4 =  8 
  ∴ ราศีท่ี 8 นับจากราศีเมษ คือ ราศีพิจิก แสดงว่าพระจนัทร์ก าเนิดสถิตอยู่ใน  
นวางศร์าศีพิจิก ซ่ึงมีพระองัคารเป็นเจา้นวางศ ์
  6) การค านวณหาเจ้าทศาและช่วงเวลาท่ีเจ้าทศาจะเสวยอายุต่อไปจนส้ินทศา 
(โภคยะ) ให้ช าระเวลาภยาตะแลว้จึงน าปรมายุของทศานั้นคูณดว้ยฆฏีและปละท่ีล่วงผ่านไปแลว้ 
จากนั้นใหห้ารดว้ย 15 (47.87) 
  ตัวอย่างเช่น เจ้าชะตาเกิดในนักษัตรมฤคศิระ (อปสวยะจักร) บาทฤกษ์ท่ี 4 
เวลาภยาตะ คือ 58 ฆฏี 15 ปละ ภโภคะของนกัษตัรมฤคศิระ คือ 59 ฆฏี 31 ปละ ภโภคะของนกัษตัร

มฤคศิระ 1 บาทฤกษ ์เท่ากบั  59.31

4
  = 14 ฆฏี 52 ปละ 45 วิปละ 

  เจ้าชะตาเกิดในบาทฤกษ์ท่ี 4 หมายความว่าในเวลาเกิดพระจันทร์โคจรผ่าน 
บาทฤกษใ์นนกัษตัรนั้นไปแลว้ 3 บาทฤกษ ์เท่ากบั 14.52.45 × 3  = 44.38.15  น าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปหัก
ออกจากภยาตะจึงจะไดค้่าภยาตะท่ีช าระแลว้ 58.15 - 44.38.15  = 13.36.45 
  น าภยาตะท่ีช าระแลว้คูณดว้ยปรมาย ุ  =  13.36.45 × 100  =  1300.3600.4500 

  จากนั้นน าไปหารดว้ย 15 =  1300.3600.4500

15
  

  อายท่ีุเสวยมาแลว้ (โภคยะ) =  90 ปี 9 เดือน 
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  เม่ือตอ้งการทราบระยะเวลาท่ีเจา้ทศาจะเสวยอายุต่อไปอีกจนส้ินทศา (โภคยะ) 
ก็ให้น าอายุของพระเคราะห์เจ้าราศีตั้ งแต่อังศะแรกมาบวกกันให้ได้ไม่เกินอายุภุกตะ ในท่ีน้ี
นบัตั้งแต่ราศีธนูไปจนถึงราศีมิถุนรวมกนัได ้77 ปี แต่เจา้ทศาเสวยอายมุาแลว้ 90 ปี 9 เดือน แสดงว่า
เจ้าทศาคือราศีพฤษภ และได้เสวยอายุ เข้ามาในราศีพฤษภแล้ว 90.9 - 77  = 13 ปี  9 เดือน  
โดยพระศุกร์ผูค้รองราศีพฤษภมีอายุ 16 ปี ดังนั้ นแสดงว่าเจ้าทศาพฤษภจะเสวยอายุต่อไปจน 
ส้ินทศา (สมดุลทศา) เท่ากับ 16 - 13.9  = 2 ปี 3 เดือน จากนั้นราศีเมษ, ธนู, พิจิก, ตุล, กัน, สิงห์, 
กรกฎ, มิถุน จึงเป็นเจา้ทศาเสวยอายุต่อไปอีก 7, 10, 7, 16, 9, 5, 21 และ 9 ปี ตามล าดบั118 เม่ือน าไป
บวกเขา้กบัวนัเกิดก็จะทราบวนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดท่ีแต่ละทศาไดเ้ขา้เสวยอายุ แสดงเป็นตาราง 
ไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 25 ตวัอยา่งพระเคราะห์เสวยอายใุนระบบกาลจกัรทศา แบบท่ี 1 

นกัษตัร บาท ราศี-อายทุศา (ปี) ปรมาย ุ องัศะ 

มฤคศิระ 4 
พฤษภ 

2 ปี 
3 ด 

เมษ 
7 

ธนู 
10 

พิจิก 
7 

ตุล 
16 

กนัย ์
9 

สิงห์ 
5 

กรกฎ 
21 

มิถุน 
9 100 เมษ 

 
  7) นอกจากน้ียงัมีการค านวณหาช่วงเวลาท่ีเจ้าทศาเสวยอายุอีกรูปแบบหน่ึง  
โดยน าระยะเวลาท่ีพระจนัทร์โคจรผ่านในนักษตัรก าเนิดมาแลว้ คูณดว้ยปรมายุของทศา จากนั้น
หารดว้ย 200 ก็จะทราบระยะเวลาท่ีเจา้ทศาเสวยอายุผา่นไปแลว้ (ภุกตะ) ซ่ึงจะท าใหท้ราบระยะเวลา
ท่ีเจา้ทศาจะเสวยอายตุ่อไปจนส้ินทศา (โภคยะ) ไดต่้อไป (47.89) 
  ตวัอย่างเช่น เจา้ชะตาเกิดเม่ือพระจนัทร์เสวยกฤตติกานักษตัรฤกษ์ สถิตอยู่ใน
ราศี พฤษภ 4 องศา 50 ลิปดา เท่ากับพระจนัทร์โคจรไปในจกัรราศีแลว้ทั้งส้ิน 2,090 ลิปดา น าไป
หารด้วย 800 (หน่ึงนักษัตรฤกษ์มีทั้ งส้ิน 800 ลิปดา)  = 2090

800
  = 2.6125  = 2 นักษัตร 490 ลิปดา 

แสดงวา่พระจนัทร์เสวยฤกษผ์่านมาแลว้ 2 นกัษตัร และก าลงัเสวยฤกษน์กัษตัรท่ี 3 อยูอี่ก 490 ลิปดา 
จากนั้นน าเศษท่ีเป็นลิปดาไปหารด้วย 200 (หน่ึงนวางศ์มี 200 ลิปดา)  = 490

200
  = 2.45  = 2 นวางศ ์ 

90 ลิปดา แสดงว่าพระจันทร์โคจรผ่านมาแล้ว 2 ลูกนวางศ์ และก าลังโคจรอยู่ในนวางศ์ลูกท่ี 3  
อีก 90 ลิปดา จากนั้นน าเศษท่ีเป็นลิปดาไปคูณด้วยปรมายุของทศา ซ่ึงนวางศ์ลูกท่ี 3 ของนักษตัร 
กฤตติกามีปรมายุ เท่ ากับ  83 ปี   = 83 × 90  = 7,470  ผลท่ีได้ให้น าไปหารด้วย 200  = 7470

200
   

= 37.35  = 37 ปี 4 เดือน 6 วนั เป็นระยะเวลาท่ีเจ้าทศาเสวยอายุผ่านไปแลว้ (ภุกตะ) เม่ือตอ้งการ
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ทราบระยะเวลาท่ีเจ้าทศาจะเสวยอายุต่อไปอีกจนส้ินทศา (โภคยะ) ก็ให้น าอายุของพระเคราะห์ 
เจา้ราศีตั้งแต่องัศะแรกมาบวกกนัให้ไดไ้ม่เกินอายุภุกตะ ในท่ีน้ีนับตั้งแต่ราศีพฤษภถึงราศีกุมภ์ได้
เท่ากับ 37 ปี แสดงว่าเจ้าทศาเสวยอายุเข้าไปในราศีมกรอยู่อีก 4 เดือน 6 วนั ทั้ งน้ี ให้น า 4 เดือน  
6 วนัไปลบดว้ยอายุทศาของราศีมกร คือ 4 ปี คงเหลือเป็นช่วงเวลาท่ีเจา้ทศาจะเสวยอายุไปจนส้ิน
ทศาอีก 3 ปี 7 เดือน 24 วนั ต่อจากนั้นราศีธนู, เมษ, พฤษภ, มิถุน, พฤษภ, เมษ, มีน และกุมภ ์จึงเป็น
เจา้ทศาเสวยอายตุ่อไปอีก 10, 7, 16, 9, 16, 7, 10 และ 4 ปี ตามล าดบั แสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 26 ตวัอยา่งพระเคราะห์เสวยอายใุนระบบกาลจกัรทศา แบบท่ี 2 

นกัษตัร บาท ราศี-อายทุศา (ปี) ปรมาย ุ องัศะ 

กฤตติกา 3 

มกร 
3 ปี 
7 ด 
24 ว 

ธนู 
10 

เมษ 
7 

พฤษภ 
16 

มิถุน 
9 

พฤษภ 
16 

เมษ 
7 

มีน 
10 

กุมภ ์
4 

83 กุมภ ์

 
  8) ระบบกาลจักรทศาก็มีอันตรทศาเช่นเดียวกับทศาระบบอ่ืน ๆ ซ่ึงวิธีการ
ค านวณอนัตรทศาก็ดว้ยวิธีการท่ีคลา้ยคลึงกบัการค านวณอนัตรทศาในระบบวิงโศตตรีทศา โดยให้
น าอายุของเจา้ทศาคูณดว้ยอายุของอนัตรทศา จากนั้นหารดว้ยปรมายุ เจา้ทศาเป็นราศีใดก็มีราศีนั้น
เป็นอนัตรทศาก่อนเสมอ119 ซ่ึงการค านวณดงัน้ีคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มิไดใ้หร้ายละเอียด
เอาไว ้ส าหรับค าท านายของทศาน้ีสามารถศึกษาได้จากอัธยายะท่ี 47.50-150 และอัธยายะท่ี 50  
ส่วนค าท านายของอนัตรทศาในกาลจกัรทศาสามารถศึกษาไดใ้นอธัยายะท่ี 65 
 2.3 จรทศา ทศาระบบน้ีจะมีเจ้าทศาครองอายุทั้ งส้ิน 12 ราศี โดยเจ้าทศาท่ีเร่ิมต้น
เสวยอายคุือราศีของเรือนภพท่ี 1 (ภพตนุ) ไล่เรียงไปจนถึงราศีของภพวินาศ ส่วนอายทุศานั้นใหน้บั
จากเรือนภพไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์เจ้าเรือนราศีของภพนั้ นสถิตอยู่ ทั้ งน้ี  หากเป็นราศีบทคี่  
(ราศีเมษ, พฤษภ, มิถุน, ตุล, พิจิก และธนู) ให้นับเรียงไปตามจกัรราศี แต่ถา้เป็นราศีบทคู่ (ไดแ้ก่ 
ราศีกรกฎ, สิงห์, กนัย,์ มกร, กุมภ์ และมีน) ให้นับยอ้นจกัร (47.151-152) โดยมีวิธีการนบัอายุทศา
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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  1) การนับอายุทศาของภพตนุนั้นให้พิจารณาว่าภพศุภะ (ภพท่ี 9) เป็นราศีบทคี่
หรือบทคู่ หากราศีของภพศุภะเป็นบทคี่ก็ให้นบัอายุของราศีภพตนุไปตามจกัรราศี แต่หากราศีของ
ภพศุภะเป็นบทคู่ก็ใหน้บัอายขุองราศีภพตนุยอ้นจกัรราศีไป (47.162) 
  2) การนับอายุทศาให้เร่ิมต้นจากราศีท่ีเป็นเจ้าทศาเร่ือยไปจนถึงต าแหน่งท่ี 
พระเคราะห์เจา้เรือนราศีนั้น ๆ สถิตอยู่ แต่หากพระเคราะห์เจา้เรือนราศีสถิตอยูใ่นราศีท่ีเป็นเจา้ทศา
นั้นจะมีอายทุศา 12 ปี (47.155) 
  3) ส าหรับราศีท่ีมีพระเคราะห์เจ้าเรือนราศี 2 ดวง ได้แก่ ราศีพิจิก (พระองัคาร
และพระเกตุ) และราศีกุมภ ์(พระเสาร์และพระราหู) หากพระเคราะห์ทั้งสองสถิตอยู่ในราศีเกษตร
จะมีอายุ 12 ปี ทั้งน้ี หากพระเคราะห์ดวงหน่ึงสถิตอยู่ในราศีเกษตร และพระเคราะห์อีกดวงหน่ึง
สถิตอยู่ ณ ราศีอ่ืน ให้นบัอายุทศาจากพระเคราะห์ท่ีสถิตอยู่ ณ ราศีอ่ืน แต่หากพระเคราะห์เจา้เรือน
ราศีทั้งคู่ไม่ไดส้ถิตอยู่ในราศีเกษตรให้นับอายุทศาจากพระเคราะห์เจา้เรือนราศีท่ีมีก าลงัมากกว่า 
(47.156) ทั้งน้ี หากมีพระเคราะห์เจา้เรือนราศีดวงใดดวงหน่ึงมีต าแหน่งอุจจใ์หพ้ิจารณาอายทุศาจาก
พระเคราะห์เจ้าเรือนท่ีมีต าแหน่งอุจจ์นั้น และยงัตอ้งเพิ่มอายุทศาให้กับพระเคราะห์เจ้าเรือนท่ีมี
ต าแหน่งอุจจ์นั้นอีก 1 ปี ดว้ย ส่วนพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจก็ต้องลบอายุทศาออกอีก 1 ปีเช่นกนั 
(47.160-161) 
  4) เกณฑ์ในการพิจารณาก าลงัของพระเคราะห์เจา้ราศี ให้พิจารณาจากจ านวน
พระเคราะห์ท่ีสถิตร่วมราศี หากพระเคราะห์เจ้าเรือนราศีมีพระเคราะห์สถิตร่วมราศีเป็นจ านวน
มากกว่าย่อมมีก าลงัมากกว่าพระเคราะห์เจา้เรือนราศีท่ีไม่มีพระเคราะห์สถิตร่วมราศีอยู่เลย แต่หาก
พระเคราะห์เจา้เรือนราศีทั้งคู่มีพระเคราะห์สถิตอยู่ร่วมราศีจ านวนเท่ากนัก็ใหพ้ิจารณาจากก าลงัของ
ราศีท่ีพระเคราะห์เจ้าเรือนสถิตอยู่ โดยจรราศีจะมีก าลงัมากกว่าสถิรราศี และสถิรราศีจะมีก าลัง
มากกว่าทวนัทวะราศี แต่หากราศีทั้งสองยงัมีก าลงัเท่ากนัอีกใหพ้ิจารณาจากราศีท่ีมีอายุทศามากกว่า 
(47.157-159) 
 ตัวอย่างเช่น ดวงชะตาท่ีมีลัคนาสถิตอยู่ราศีเมษ, พระอาทิตย์สถิตอยู่ราศีเมษ, 
พระจนัทร์สถิตอยู่ราศีมกร, พระองัคารสถิตอยู่ราศีมิถุน, พระพุธสถิตอยู่ราศีมีน, พระพฤหัสบดี
สถิตอยู่ราศีธนู, พระศุกร์สถิตอยู่ราศีมิถุน, พระเสาร์สถิตอยู่ราศีพฤษภ, พระราหูสถิตอยู่ราศีมกร 
และพระเกตุสถิตอยู่ราศีกรกฎ (แสดงเป็นผงัดวงชะตาไดด้งัภาพท่ี 35) มีขั้นตอนในการค านวณอายุ
ของเจา้ทศาแต่ละราศีดงัน้ี 
  1) ดวงชะตามีภพศุภะเป็นราศีธนู ซ่ึงเป็นราศีบทคี่ ดังนั้นการนับอายุทศาของ 
เจ้าทศาราศีภพตนุซ่ึงเป็นราศีเมษ ก็ให้นับจากราศีเมษไปยังราศี ท่ีพระเคราะห์ เจ้าราศีเมษ  
(พระองัคาร) สถิตอยู ่โดยนบัไปตามล าดบัจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 2 ปี 
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  2) ภพท่ี 2 ราศีพฤษภ เป็นราศีบทคี่ จึงนับอายุทศาจากราศีพฤษภไปหาราศีท่ี  
พระเคราะห์เจา้ราศี (พระศุกร์) สถิตอยู ่โดยนบัไปตามจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 1 ปี  
  3) ภพท่ี 3 ราศีมิถุน เป็นราศีบทคี่  จึงนับอายุทศาจากราศีมิถุนไปหาราศีท่ี  
พระเคราะห์เจา้ราศี (พระพุธ) สถิตอยู ่โดยนบัไปตามจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 9 ปี 
  4) ภพท่ี 4 ราศีกรกฎ เป็นราศีบทคู่ จึงนับอายุทศาจากราศีกรกฎไปหาราศีท่ีพระ
เคราะห์เจา้ราศี (พระจนัทร์) สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 6 ปี 
  5) ภพท่ี 5 ราศีสิงห์  เป็นราศีบทคู่  จึงนับอายุทศาจากราศีสิงห์ไปหาราศีท่ี  
พระเคราะห์เจา้ราศี (พระอาทิตย)์ สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 4 ปี 
  6) ภพท่ี 6 ราศีกันย์ เป็นราศีบทคู่  จึงนับอายุทศาจากราศีกันย์ไปหาราศีท่ี  
พระเคราะห์เจา้ราศี (พระพุธ) สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 6 ปี 
 

 

ภาพท่ี 35 ผงัดวงชะตาส าหรับแสดงตวัอยา่งการค านวณหาอายขุองเจา้ทศาในระบบจรทศา 
 
  7) ภพ ท่ี  7 ราศีตุล  เป็นราศีบทคี่  จึงนับอายุทศาจากราศีตุลไปหาราศี ท่ี  
พระเคราะห์เจา้ราศี (พระศุกร์) สถิตอยู ่โดยนบัไปตามจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 8 ปี 
  8) ภพท่ี 8 ราศีพิ จิก เป็นราศีบทคี่  จึงนับอายุทศาจากราศีพิ จิกไปหาราศีท่ี  
พระเคราะห์เจา้ราศีสถิตอยูโ่ดยนบัไปตามจกัรราศี เน่ืองจากราศีพิจิกมีพระเคราะห์เจา้ราศี 2 ดวง คือ 
พระองัคารและพระเกตุ จึงตอ้งพิจารณาจากก าลงัของพระเคราะห์ ซ่ึงพระองัคารมีก าลงัมากกว่า
พระเกตุ เน่ืองจากพระองัคารมีพระศุกร์สถิตอยู่ร่วมราศี จึงตอ้งนบัอายทุศาจากราศีพิจิกไปหาราศีท่ี
พระองัคารสถิตอยูไ่ปตามจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 3 ปี 
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  9) ภพ ท่ี  9 ราศีธนู  เป็นราศีบทคี่  จึงนับอายุทศาจากราศีธนูไปหาราศี ท่ี  
พระเคราะห์เจา้ราศี (พระพฤหัสบดี) สถิตอยู่ โดยนับไปตามจกัรราศี แต่เน่ืองจากพระพฤหัสบดี
สถิตอยูใ่นราศีธนูซ่ึงเป็นราศีเกษตร จึงก าหนดใหมี้อายเุท่ากบั 12 ปี 
  10) ภพท่ี 10 ราศีมกร เป็นราศีบทคู่ จึงนับอายุทศาจากราศีมกรไปหาราศีท่ี  
พระเคราะห์เจา้ราศี (พระเสาร์) สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 8 ปี 
  11) ภพท่ี 11 ราศีกุมภ์ เป็นราศีบทคู่ จึงนับอายุทศาจากราศีกุมภ์ไปหาราศีท่ี 
พระเคราะห์เจา้ราศีสถิตอยู่โดยนับยอ้นจกัรราศี เน่ืองจากราศีกุมภ์มีพระเคราะห์เจา้ราศี 2 ดวง คือ 
พระเสาร์และพระราหู จึงต้องพิจารณาจากก าลังของพระเคราะห์ ซ่ึงพระราหูมีก าลังมากกว่า  
พระเสาร์ เน่ืองจากพระราหูมีพระจนัทร์สถิตอยูร่่วมราศี จึงตอ้งนบัอายุทศาจากราศีกุมภไ์ปหาราศีท่ี
พระราหูสถิตอยูโ่ดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 1 ปี 
  12) ภพท่ี 12 ราศีมีน เป็นราศีบทคู่  จึงนับอายุทศาจากราศีมีนไปหาราศีท่ี  
พระเคราะห์เจา้ราศี (พระพฤหสับดี) สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 3 ปี120 
 
ตารางท่ี 27 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบจรทศา 

ภพ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ทศา เม. พฤ. มิ. ก. สิ. ก.ั ตุ. พิ. ธ. ม. กุ. มีน 
ปี 2 1 9 6 4 6 8 7 12 8 1 3 

 
 2.4 สถิรทศา (สฺถิรทศา) ทศาระบบน้ีมีการก าหนดอายุทศาท่ีคงท่ี จึงไม่ต้อง
ค านวณหาอายุของเจ้าทศา โดยก าหนดให้จรราศีมีอายุ 7 ปี, สถิรราศีมีอายุ 8 ปี และทวนัทวะราศี 
มีอายุ  9 ปี  จากนั้ น ให้พิ จารณาว่าพรหมเคราะห์ส ถิตอยู่ ท่ี ราศีใด  หากราศีนั้ น เป็นบทคี่  
เจา้ทศาก็จะด าเนินไปตามล าดับราศี แต่หากเป็นบทคู่ เจ้าทศาก็จะด าเนินไปในทางยอ้นจกัรราศี 
(47.163-164)  
 ส าหรับพรหมเคราะห์นั้นมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี   
  1) พระเคราะห์เจ้าเรือนอริ, มรณะ และวินาศ (จากลคันาหรือภพท่ี 7 ท่ีมีก าลงั
มากกวา่) ดวงท่ีมีก าลงัมากท่ีสุด ท่ีไปสถิตอยู่ในราศีคี่ และสถิตอยูใ่นราศีเบ้ืองหลงั (ของลคันาหรือ
ภพท่ี 7 ท่ีมีก าลงัมากกวา่นั้น) ยอ่มเป็นพรหมเคราะห์ 

 
120

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 308-309. 
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  2) หรือพระเคราะห์ เจ้าเรือนมรณะจากพระเคราะห์ อาตมการกะ ห รือ 
พระเคราะห์ท่ีสถิตอยูใ่นภพมรณะจากอาตมการกะนั้น ยอ่มเป็นพรหมเคราะห์  
  3) หากพระราหู , พระเกตุ หรือพระเสาร์ มีคุณสมบัติ เป็นพรหมเคราะห์  
ใหพ้ระเคราะห์ล าดบัท่ี 6 จากพระเคราะห์นั้นเป็นพรหมเคราะห์แทน 
  4) หากพระเคราะห์จ านวนมากมีคุณสมบติัเป็นพรหมเคราะห์ ให้พระเคราะห์ท่ี
มีองศามากกว่าเป็นพรหมเคราะห์ แตห่ากยงัมีองศาเท่ากนัอีกให้พระเคราะห์ท่ีมีก าลงัเหนือกว่าเป็น 
พรหมเคราะห์ (47.166-168) 
 ตวัอยา่งเช่น ดวงชะตามีลคันาสถิตอยู่ราศีเมษ 22° 4' 26", พระอาทิตยส์ถิตอยู่ราศีเมษ 
22° 4' 27", พระจนัทร์สถิตอยู่ราศีมกร 18° 32' 15", พระองัคารสถิตอยู่ราศีมิถุน 2° 11' 16", พระพุธ
สถิตอยู่ราศีมีน 29° 13' 9", พระพฤหัสบดีสถิตอยู่ราศีธนู 16° 45' 11", พระศุกร์สถิตอยู่ราศีมิถุน  
2° 24' 44", พระเสาร์สถิตอยูร่าศีพฤษภ 13° 16' 35", พระราหูสถิตอยู่ราศีมกร 6° 27' 3" และพระเกตุ
สถิตอยูร่าศีกรกฎ (ไม่ไดร้ะบุองศา) (ดูภาพท่ี 35 ประกอบ)  
 ทั้งน้ี จากดวงชะตาจะเห็นไดว้่าพระพฤหัสบดีซ่ึงเป็นพระเคราะห์เจา้เรือนภพวินาศ
สถิตอยู่ในราศีเกษตรท าให้มีก าลงั อีกทั้งยงัสถิตอยู่ในราศีคี่จึงมีสถานะเป็นพรหมเคราะห์ ดงันั้น 
เจ้าทศาจึงเร่ิมจากราศีธนูท่ีพรหมเคราะห์สถิตอยู่เวียนไปตามจกัรราศี121 แสดงขอ้มูลเป็นตาราง 
ไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 28 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบสถิรทศา 

ทศา ธ. ม. กุ. มีน เม. พฤ. มิ. ก. สิ. ก.ั ตุ. พิ. 
ปี 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 

 
 2.5 โยคารธทศา (โยคารฺธทศา) เจ้าทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุคือราศีของภพตนุ (ภพท่ี 1) 
หรือภพปัตนิ (ภพท่ี 7) ท่ีมีก าลงัมากกว่า ส่วนอายุทศานั้นจะเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของอายุทศาในระบบ 
จรทศาและสถิรทศารวมกนั (47.169) 
 ตามตวัอย่างดวงชะตาขา้งต้นท่ีแสดงไวใ้นจรทศาและสถิรทศา เม่ือพิจารณาแล้ว
พบว่าภพท่ี 1 มีก าลงัมากกว่า ดงันั้นเจา้ทศาจึงเร่ิมจากราศีเมษซ่ึงเป็นราศีของภพท่ี 1 ส่วนอายุทศา
นั้นใหเ้ป็นคร่ึงหน่ึงของอายเุจา้ทศาราศีในระบบจรทศาและสถิรทศารวมกนั122 ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
121

Ibid., 310-311. 
122

Ibid., 311. 
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ตารางท่ี 29 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบโยคารธทศา 

ทศา เม. พฤ. มิ. ก. สิ. ก.ั ตุ. พิ. ธ. ม. กุ. มีน 
จร 2 1 9 6 4 6 8 7 12 8 1 3 
สถิร 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 
รวม 9 9 18 13 12 15 15 15 21 15 9 12 
ปี 

เดือน 
4 
6 

4 
6 

9 
0 

6 
6 

6 
0 

7 
6 

7 
6 

7 
6 

10 
6 

7 
6 

4 
6 

6 
0 

 
 2.6 เกนทราทิทศา (เกนฺทฺราทิทศา) ให้พิจารณาเจา้ทศาท่ีเร่ิมตน้เสวยอายุจากลคันา
หรือภพท่ี 7 ท่ีมีก าลังมากกว่า จากนั้ นจึงเป็นราศีของเรือนเกนทระ, ปณผระ และอาโปกลิมะ  
เรียงไปตามล าดบัก าลงั หรือจะพิจารณาจากราศีเกนทระ, ปณผระ และอาโปกลิมะของอาตมการะ  
ก็ย่อมได้ (47.170) ส่วนอายุของเจ้าทศาให้นับจากราศีนั้ นไปยังพระเคราะห์เจ้าราศี ส าหรับ 
พระเคราะห์ท่ีเป็นเจา้เรือนสองราศี ก็ให้นบัอายจุากทั้งสองราศีนั้น ราศีใดมีอายุมากกวา่ก็ใชเ้ป็นอายุ
ทศาของราศีนั้น (47.171-172) 
 ตวัอยา่งเช่น ดวงชะตาในภาพท่ี 35 ขา้งตน้ พบวา่ลคันามีก าลงัมากกวา่จึงเร่ิมตน้เสวย
ทศาตามราศีท่ีลคันาสถิต คือ ราศีเมษ ส่วนเจา้ทศาถดัไปพิจารณาดงัน้ี 
  1) เรือนเกนทระของราศีเมษ เรียงตามระดบัก าลงัไดด้งัน้ี ราศีมกร, กรกฎ และ
ตุล 
  2) เรือนปณผระของราศีเมษ เรียงตามระดบัก าลงัไดด้งัน้ี ราศีพฤษภ, กุมภ,์ สิงห์, 
และพิจิก 
  3) เรือนอาโปกลิมะของราศีเมษ เรียงตามระดบัก าลงัไดด้งัน้ี ราศีมิถุน, ธนู, มีน 
และกนัย ์
 ส าหรับอายุของเจา้ทศาให้นบัจากราศีของเจา้ทศาไปยงัพระเคราะห์เจา้เรือนราศีก็จะ
ทราบอายุของเจา้ทศาแต่ละราศี โดยราศีบทคี่ให้นับตามจกัร ราศีบทคู่ให้นับยอ้นจกัร ดงัแสดงใน
ตารางดา้นล่างน้ี 
 
ตารางท่ี 30 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบเกนทราทิทศา 

ทศา เม. ม. ก. ตุ. พฤ. กุ. สิ. พิ. มิ. ธ. มีน ก.ั 
ปี 2 8 6 8 1 1 4 7 9 12 3 6 
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 2.7 การกทศา เจา้ราศีท่ีเร่ิมเสวยอายุคืออาตมการกะ ส าหรับอายุทศานั้นให้นับจาก
ลคันาถึงราศีท่ีการกะนั้นสถิตอยูไ่ปตามล าดบัจกัรราศี (47.173) 
 ตวัอย่างเช่น ดวงชะตาในภาพท่ี 35 ขา้งตน้ น ามาเรียงล าดบัองศาเพื่อหาพระเคราะห์
การกะ จะไดพ้ระเคราะห์การกะดงัแสดงตารางดา้นล่างน้ี 
 
ตารางท่ี 31 ตวัอยา่งการกจกัร 

พระเคราะห์ ราศี องศา การกะ 
พระพุธ มีน 29° 13' 9" อาตมการกะ 
พระราหู มกร 6° 27' 3" อมาตยการกะ 

พระอาทิตย ์ เมษ  22° 4' 27" ภราตฤการกะ 
พระจนัทร์ มกร 18° 32' 15" มาตฤการกะ 

พระพฤหสับดี ธนู 16° 45' 11" ปิตฤการกะ 
พระเสาร์ พฤษภ 13° 16' 35" ปุตรการกะ 
พระศุกร์ มิถุน 2° 24' 44" ชญาติการกะ 
พระองัคาร มิถุน 2° 11' 16" สตรีการกะ 

 
 ดังนั้ น เจ้าทศาในระบบการกทศาของดวงชะตาน้ี จึงเป็นพระพุธ, พระราหู ,  
พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระพฤหัสบดี, พระเสาร์, พระศุกร์ และพระอังคาร ตามล าดับ โดยมี
ระยะเวลาในการเสวยอายุดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 32 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบการกทศา 

ทศา พุธ ราหู อาทิตย ์ จนัทร์ พฤหสั เสาร์ ศุกร์ องัคาร 
ปี 11 9 12 9 8 1 2 2 

 
 2.8 มัณฑูกทศา (มณฺฑูกทศา) ในอดีตทศาน้ีมีช่ือเรียกว่า ตรีกูฏทศา เจ้าทศาท่ีเร่ิม
เสวยอายุนั้ นให้พิจารณาจากภพท่ีมีก าลังมากกว่าระหว่างภพท่ี 1 กับภพท่ี 7 หากภพท่ีมีก าลัง
มากกว่านั้นเป็นราศีคี่ เจา้ทศาล าดบัถดัไปย่อมเป็นไปตามจกัรราศี แต่หากเป็นราศีคู่ก็ย่อมเป็นไป
ในทางยอ้นจักรราศี ส่วนอายุทศานั้ นก็เป็นเช่นเดียวกับระบบสถิรทศา คือ จรราศีมีอายุ 7 ปี,  
สถิรราศีมีอายุ 8 ปี และทวนัทวะราศีมีอายุ 9 ปี (47.174-175) ทั้ งน้ี ฉบับของสันถานัมได้อธิบาย
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เพิ่มเติมว่าหากเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุเป็นจรราศี เจา้ทศาต่อมาก็จะเป็นจรราศีท่ีเหลือ จากนั้นจึงเป็น
สถิรราศี และทวนัทวะราศี ตามล าดบั123 
 ตวัอย่างเช่น ดวงชะตาในภาพท่ี 35 ขา้งตน้ ภพท่ี 1 มีก าลังมากกว่าภพท่ี 7 ดังนั้ น 
เจา้ทศาจึงเร่ิมเสวยอายจุากราศีเมษ ซ่ึงราศีเมษเป็นจรราศี และเป็นราศีคี่ ราศีเจา้ทศาถดัไปจึงให้นับ
ไปตามจกัรราศี โดยเร่ิมจากราศีท่ีเป็นจรราศีถดัจากราศีเมษไปตามจกัรราศี ได้แก่ ราศีกรกฎ, ตุล 
และมกร จากนั้นจึงเป็นสถิรราศี ได้แก่ พฤษภ, สิงห์, พิจิก และกุมภ์ ต่อด้วยทวนัทวะราศี ได้แก่  
ราศีมิถุน, กนัย,์ ธนู และมีน ตามล าดบั124 
 
ตารางท่ี 33 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบมณัฑูกทศา 

ทศา เม. ก. ตุ. ม. พฤ. สิ. พิ. กุ. มิ. ก.ั ธ. มีน 
ปี 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 

 
 2.9 ศูลทศา ทศาน้ีสามารถใช้ดูความตายของเจา้ชะตาได ้โดยดูได้จากเรือนมารกะ 
ท่ีมีก าลงั ส าหรับเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายขุองทศาระบบน้ีให้พิจารณาจากภพท่ีมีก าลงัมากกว่าระหวา่ง 
ภพท่ี 8 กับภพท่ี 2 หากภพท่ีมีก าลงัมากกว่านั้นเป็นราศีคี่ ราศีท่ีจะเสวยอายุเป็นอนัดับถดัไปย่อม
เป็นไปตามจักรราศี แต่หากเป็นราศีคู่ก็ย่อมเป็นไปในทางยอ้นจกัรราศี ส่วนอายุทศานั้นก็เป็น
เช่นเดียวกับระบบสถิรทศา คือ จรราศีมีอายุ 7 ปี, สถิรราศีมีอายุ 8 ปี และทวนัทวะราศีมีอายุ 9 ปี 
(47.176-177) 
 ตวัอย่างเช่น ดวงชะตาในภาพท่ี 35 ขา้งตน้ ภพท่ี 2 มีก าลังมากกว่าภพท่ี 8 ดังนั้ น 
เจา้ทศาจึงเร่ิมเสวยอายุจากราศีพฤษภ ซ่ึงเป็นราศีคู่ ราศีเจา้ทศาถดัไปจึงให้นับยอ้นจกัรราศี ไดแ้ก่ 
ราศีเมษ, มีน, กุมภ,์ มกร, ธนู, พิจิก, ตุล, กนัย,์ สิงห์, กรกฎ และมิถุน ตามล าดบั125 
 
ตารางท่ี 34 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบศูลทศา 

ทศา พฤ. เม. มีน กุ. ม. ธ. พิ. ตุ. ก.ั สิ. ก. มิ. 
ปี 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 

 
123

Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 2, 564. 
124

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 314. 
125

Ibid., 314-315. 
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 2.10 ตรีโกณทศา (ตฺริโกณทศา) เจ้าทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุนั้ นให้พิจารณาจากภพท่ีมี
ก าลงัมากกวา่ระหว่างภพท่ี 1 กบัตรีโกณราศี (ภพท่ี 5 และ 9) หากภพท่ีมีก าลงัมากกว่านั้นเป็นราศีคี่
เจ้าทศาล าดับต่อไปย่อมเป็นไปตามจกัรราศี แต่หากเป็นราศีคู่ก็ย่อมเป็นไปในทางยอ้นจกัรราศี  
ส่วนอายทุศานั้นก็เป็นเช่นเดียวกบัระบบจรทศา (47.178-179) 
 ตวัอย่างเช่น ดวงชะตาในภาพท่ี 35 ข้างตน้ ภพท่ี 1, 5 และ 9 ของดวงชะตาได้แก่  
ราศีเมษ, สิงห์ และธนู ซ่ึงภพท่ี 9 หรือราศีธนู มีก าลงัมากท่ีสุด ดังนั้นเจ้าทศาจึงเร่ิมเสวยอายุจาก 
ราศีธนู ซ่ึงเป็นราศีคี่ ราศีเจา้ทศาถดัไปจึงเป็นไปตามล าดับจกัรราศีตามราศีตรีโกณและตามชนิด
ของราศี (จร, สถิร, ทวนัทวะ) ไดแ้ก่ ราศีเมษ, สิงห์, มกร, พฤษภ, กนัย,์ กุมภ,์ มิถุน, ตุล, มีน, กรกฎ 
และพิจิก ตามล าดบั126 ส่วนการหาอายทุศามีขั้นตอนดงัน้ี 
  1) ราศีธนู เป็นราศีบทคี่ อายุทศาให้นับจากราศีธนูไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์  
เจา้ราศี (พระพฤหสับดี) สถิตอยู ่โดยนบัไปตามล าดบัจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 12 ปี 
  2) ราศีเมษ เป็นราศีบทคี่ อายุทศาให้นับจากราศีเมษไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์ 
เจา้ราศี (พระองัคาร) สถิตอยู ่โดยนบัไปตามล าดบัจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 2 ปี 
  3) ราศีสิงห์ เป็นราศีบทคู่ อายุทศาให้นับจากราศีสิงห์ไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์  
เจา้ราศี (พระอาทิตย)์ สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 4 ปี 
  4) ราศีมกร เป็นราศีบทคู่ อายุทศาให้นับจากราศีมกรไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์ 
เจา้ราศี (พระเสาร์) สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 8 ปี 
  5) ราศีพฤษภ เป็นราศีบทคี่ อายุทศาใหน้บัจากราศีพฤษภไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์ 
เจา้ราศี (พระศุกร์) สถิตอยู ่โดยนบัไปตามล าดบัจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 1 ปี 
  6) ราศีกันย ์เป็นราศีบทคู่ อายุทศาให้นับจากราศีกันยไ์ปยงัราศีท่ีพระเคราะห์  
เจา้ราศี (พระพุธ) สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 6 ปี 
  7) ราศีกุมภ์ เป็นราศีบทคู่ จึงนับอายุทศาจากราศีกุมภ์ไปหาราศีท่ีพระเคราะห์  
เจา้ราศีสถิตอยูโ่ดยนบัยอ้นจกัรราศี เน่ืองจากราศีกุมภมี์พระเคราะห์เจา้ราศี 2 ดวง คือ พระเสาร์และ
พระราหู จึงตอ้งพิจารณาจากก าลงัของพระเคราะห์ ซ่ึงพระราหูมีก าลงัมากกว่าพระเสาร์ เน่ืองจาก
พระราหูมีพระจนัทร์สถิตอยู่ร่วมราศี จึงตอ้งนับอายุทศาจากราศีกุมภ์ไปหาราศีท่ีพระราหูสถิตอยู่
โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 1 ปี 
  8) ราศีมิถุน เป็นราศีบทคี่ อายุทศาให้นับจากราศีมิถุนไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์  
เจา้ราศี (พระพุธ) สถิตอยู ่โดยนบัไปตามล าดบัจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 9 ปี 

 
126

Ibid., 315. 
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  9) ราศีตุล เป็นราศีบทคี่ อายุทศาให้นับจากราศีตุลไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์  
เจา้ราศี (พระศุกร์) สถิตอยู ่โดยนบัไปตามล าดบัจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 8 ปี 
  10) ราศีมีน เป็นราศีบทคู่ อายุทศาให้นับจากราศีมีนไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์  
เจา้ราศี (พระพฤหสับดี) สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 3 ปี 
  11) ราศีกรกฎ เป็นราศีบทคู่ อายุทศาใหน้บัจากราศีกรกฎไปยงัราศีท่ีพระเคราะห์ 
เจา้ราศี (พระจนัทร์) สถิตอยู ่โดยนบัยอ้นจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 6 ปี 
  12) ราศีพิจิก เป็นราศีบทคี่ จึงนับอายุทศาจากราศีพิจิกไปหาราศีท่ีพระเคราะห์
เจา้ราศีสถิตอยูโ่ดยนบัไปตามจกัรราศี เน่ืองจากราศีพิจิกมีพระเคราะห์เจา้ราศี 2 ดวง คือ พระองัคาร
และพระเกตุ จึงต้องพิจารณาจากก าลังของพระเคราะห์ ซ่ึงพระอังคารมีก าลังมากกว่าพระเกตุ 
เน่ืองจากพระอังคารมีพระศุกร์สถิตอยู่ร่วมราศี จึงต้องนับอายุทศาจากราศีพิ จิกไปหาร าศีท่ี 
พระองัคารสถิตอยูไ่ปตามจกัรราศี ไดเ้ท่ากบั 7 ปี 
 
ตารางท่ี 35 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบตรีโกณทศา 

ทศา ธ. เม. สิ. ม. พฤ. ก.ั กุ. มิ. ตุ. มีน ก. พิ. 
ปี 12 2 4 8 1 6 1 9 8 3 6 7 

 
 2.11 ทฤคทศา (ทฺฤคฺทศา) เจ้าทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุคือราศีของภพศุภะ (ภพท่ี 9)  
ส่วนเจา้ทศาท่ีเสวยอายุล าดบัต่อไปคือราศีท่ีมีมุมสัมพนัธ์กบัราศีของภพศุภะ, ภพกมัมะ (ภพท่ี 10), 
ราศีท่ีมีมุมสัมพนัธ์กบัภพกมัมะ, ภพลาภะ (ภพท่ี 11) และราศีท่ีมีมุมสัมพนัธ์กบัภพลาภะ ตามล าดบั 
ทั้ งน้ี  หากราศีของภพใดก็ตามเป็นจรราศี และทวนัทวะราศีท่ีเป็นราศีคี่ให้เรียงล าดับราศีท่ีมี  
มุมสัมพันธ์ในทางยอ้นจกัร แต่หากเป็นสถิรราศี และทวนัทวะราศีท่ีเป็นราศีคี่ให้ล าดับราศีท่ีมี  
มุมสัมพันธ์ไปตามจกัรราศี (47.180-182) ส่วนอายุทศานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับระบบสถิรทศา คือ  
จรราศีมีอาย ุ7 ปี, สถิรราศีมีอาย ุ8 ปี และทวนัทวะราศีมีอาย ุ9 ปี127 
 ส าหรับราศีท่ีมีมุมสัมพนัธ์กนันั้นให้พิจารณาดงัน้ี 1) จรราศีมีมุมสัมพนัธ์กบัสถิรราศี 
ยกเวน้สถิรราศีท่ีอยู่ติดกนั 2) สถิรราศีมีมุมสัมพนัธ์กบัจรราศี ยกเวน้จรราศีท่ีอยู่ติดกนั 3) ทวนัทวะ
ราศีมีมุมสัมพนัธ์กบัทวนัทวะราศีทุกราศี (8.1-3) สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 

 
127

Ibid., 316. 
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ตารางท่ี 36 ราศีท่ีมีมุมสัมพนัธ์ถึงกนั 
ท่ีมา: Pārāśara, Brihat Parasara Hora Sastra of Maharshi Parasara, vol. 1, 106. 

ราศี มุมสัมพนัธ์ 
เมษ สิงห์, พิจิก และกุมภ ์
พฤษภ กรกฎ, ตุล และมกร 
มิถุน กนัย,์ ธนู และมีน 
กรกฎ พิจิก, กุมภ ์และพฤษภ 
สิงห์ ตุล, มกร และเมษ 
กนัย ์ ธนู, มีน และมิถุน 
ตุล กุมภ,์ พฤษภ และสิงห ์
พิจิก มกร, เมษ และกรกฎ 
ธนู มีน, มิถุน และกนัย ์
มกร พฤษภ, สิงห์ และพิจิก 
กุมภ ์ เมษ, กรกฎ และตุล 
มีน มิถุน, กนัย ์และธนู 

 
 ตวัอยา่งเช่น ดวงชะตาในภาพท่ี 35 ขา้งตน้ มีขั้นตอนการพิจารณาเจา้ทศาดงัน้ี 
  1) ภพท่ี 9 คือราศีธนู เป็นทวนัทวะราศี และเป็นราศีคี่  ดังนั้ นราศีธนูจึงเป็น 
เจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอาย ุ 
  2) ราศีท่ีมีมุมสัมพนัธ์กบัราศีธนู ไดแ้ก่ ราศีมีน, มิถุน และกนัย ์แต่เน่ืองจากราศี
ธนูเป็นราศีคี่ เจา้ทศาท่ีเสวยอายตุ่อมาจึงตอ้งเรียงล าดบัไปตามจกัรราศี ดงัน้ี ราศีมีน, มิถุน และกนัย ์
ตามล าดบั 
  3) เจา้ทศาล าดบัต่อมาเป็นราศีในภพท่ี 10 คือ ราศีมกร เป็นจรราศี และเป็นราศีคู่ 
  4) ราศีท่ีมีมุมสัมพนัธ์กบัราศีมกร ไดแ้ก่ ราศีพฤษภ, สิงห์ และพิจิก แต่เน่ืองจาก
ราศีมกรเป็นราศีคู่ เจา้ทศาท่ีเสวยอายตุ่อมาจึงตอ้งเรียงล าดบัไปในทางยอ้นจักร ดงัน้ี ราศีพิจิก, สิงห์ 
และพฤษภ ตามล าดบั 
  5) เจา้ทศาล าดบัต่อมาเป็นราศีในภพท่ี 11 คือ ราศีกุมภ ์เป็นสถิรราศี และเป็นราศี
คี ่
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  6) ราศีท่ีมีมุมสัมพนัธ์กับราศีกุมภ์ ได้แก่ ราศีเมษ, กรกฎ และตุล แต่เน่ืองจาก
ราศีกุมภเ์ป็นราศีคี่ เจา้ทศาท่ีเสวยอายุต่อมาจึงตอ้งเรียงล าดบัไปตามจกัรราศี ไดแ้ก่ ราศีเมษ, กรกฎ 
และตุล ตามล าดบั128 
 
ตารางท่ี 37 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบทฤคทศา 

ทศา ธ. มีน มิ. ก.ั ม. พิ. สิ. พฤ. กุ. เม. ก. ตุ. 
ปี 9 9 9 9 7 8 8 8 8 7 7 7 

 
 2.12 ตันวาทิราศีทศา (ตนฺวาทิราศิทศา) เจ้าทศาเป็นราศีท่ีได้มาจากการค านวณ
ระหวา่งต าแหน่งของพระจนัทร์ก าเนิดและต าแหน่งของลคันา ซ่ึงมีหลกัในการค านวณดงัน้ี 
  1) น าค่าภยาตะ และภโภคของนกัษตัรแห่งพระจนัทร์ก าเนิดมาท าให้เป็นหน่วย
ปละ จากนั้นให้น าภยาตะคูณดว้ย 12 และหารดว้ยภโภคะ ผลลพัธ์ท่ีไดมี้หน่วยเป็นราศีท่ีผา่นมาแลว้ 
จากนั้นใหน้ าเศษมาแปรค่าเป็นองศา ลิปดา ฟิลิปดาต่อไป 
  2) ค่าท่ีไดจ้ากขอ้ 1 ให้น ามาบวกดว้ยต าแหน่งของลคันาท่ีผา่นมาแลว้ (ในกรณีน้ี
ให้แทนราศีเมษดว้ย 0 เพราะเป็นราศีเร่ิมตน้ ยงัมิไดโ้คจรผ่านราศีใด ราศีถดัไปก็ให้เพิ่มค่าไปอีก 1  
จนสุดจกัรราศี) 
  3) หากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้ 2 ไดค้่าราศีเกิน 12 ใหล้บดว้ย 12 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็น
ราศี องศา ลิปดา ฟิลิปดา ท่ีผา่นมาแลว้ ซ่ึงเป็นราศีของเจา้ทศาท่ีเร่ิมตน้เสวยอาย ุ
  4) การค านวณหาช่วงเวลาท่ีเจา้ทศาเสวยอายผุ่านมาแลว้ (ภุกตะ) ให้น าต าแหน่ง
องศา ลิปดา ฟิลิปดา ของราศีเจา้ทศาท่ีค านวณไดจ้ากขอ้ 4 มาคูณกบัอายุของเจา้ทศา แลว้หารดว้ย 
30 ผลลพัธ์ท่ีไดห้ากน ามาหักลบกบัอายุของเจา้ทศาก็จะทราบช่วงเวลาท่ีเจา้ทศาจะเสวยอายุต่อไป
จนส้ินทศา (โภคยะ) ทั้งน้ี อายุทศาของแต่ละราศีนั้นก็เป็นเช่นเดียวกบัระบบสถิรทศา คือ จรราศีมี
อาย ุ7 ปี, สถิรราศีมีอาย ุ8 ปี และทวนัทวะราศีมีอาย ุ9 ปี (47.183-185) 
 ตัวอย่างเช่น ตามดวงชะตาในภาพท่ี 35 ข้างต้น ลัคนาสถิตอยู่ราศีเมษ 22 องศา  
4 ลิปดา 26 ฟิ ลิปดา พระจันทร์ก าเนิดส ถิตในนักษัตรศรวณะ ภยาตะเท่ากับ 38 ฆฏี 41 ปละ  
(2,321 ปละ) ภโภคเท่ากบั 60 ฆฏี 25 ปละ (3,625 ปละ) 
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  536 

  1) น าภยาตะคูณดว้ย 12 หารดว้ยภโภคะ = 2321×12

3625
  = 7.6833    

   = 7 ราศี 20 องศา 29 ลิปดา 57 ฟิลิปดา  
  2) น าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้ 1 ไปบวกกบัต าแหน่งของลคันาท่ีล่วงมาแลว้   
   = 7.20.29.57 + 0.22.4.26  = 8 ราศี 12 องศา 34 ลิปดา 23 ฟิลิปดา  
  3) จากผลลพัธ์ในขอ้ 2 ไดต้ าแหน่งราศีผ่านมาแลว้เท่ากบั 8 ราศี ดงันั้น เจา้ทศา 
ท่ีเร่ิมเสวยอายุคือราศีธนู (ราศีธนูผ่านราศีอ่ืนมาแลว้ 8 ราศีนบัจากราศีเมษ) เป็นราศีคี่ ดงันั้นเจา้ทศา
ล าดับต่อไปจึงเป็นราศีท่ีอยู่ถัดจากราศีธนูไปตามล าดับจกัรราศี ได้แก่ ราศีมกร 7 ปี, กุมภ์ 8 ปี,  
มีน 9 ปี, เมษ 7 ปี, พฤษภ 8 ปี, มิถุน 9 ปี, กรกฎ 7 ปี, สิงห์ 8 ปี, กนัย ์9 ปี, ตุล 7 ปี และพิจิก 8 ปี 
  4) ส าหรับเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุ คือ ราศีธนู จะตอ้งค านวณเพื่อหาระยะเวลาท่ี
เจ้าทศาเสวยอายุผ่านมาแลว้ โดยน าองศา ลิปดา ฟิลิปดาของเจา้ทศาท่ีค านวณได้จากขอ้ 2 ไปคูณ
ด้วย 9 ซ่ึงเป็นอายุของเจ้าทศาราศีธนู  (ทวันทวะราศีมีอายุ 9 ปี ) จากนั้ นน าไปหารด้วย 30 
= 12.34.23 × 9

30
  = 3 ปี  10 เดือน 27 ว ัน หากน าไปหักลบกับอายุของเจ้าทศา (ในท่ีน้ีคือ 9 ปี)  

ก็จะทราบระยะเวลาท่ีเจา้ทศาจะเสวยอายตุ่อไปจนส้ินทศา ซ่ึงเท่ากบั 5 ปี 1 เดือน 3 วนั129  
 
ตารางท่ี 38 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบตนัวาทิราศิทศา 
ท่ีมา: Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 317. 

ทศา ธ. ม. กุ. มีน เม. พฤ. มิ. ก. สิ. ก.ั ตุ. พิ. 
ปี 

เดือน 
วนั 

5 
1 
3 

7 
0 
0 

8 
0 
0 

9 
0 
0 

7 
0 
0 

8 
0 
0 

9 
0 
0 

7 
0 
0 

8 
0 
0 

9 
0 
0 

7 
0 
0 

8 
0 
0 

 
 2.13 วรรณททศา (วรฺณททศา) ทศาระบบน้ีเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุจะเป็นลคันาหรือ
โหราลคัน์ท่ีมีก าลงัมากกวา่จากนั้นจึงหาวรรณทะเพื่อเป็นส่ิงบ่งช้ีอายุของเจา้ทศา ส่วนเจา้ทศาล าดบั
ต่อไปก็จะเป็นราศีถดัไปซ่ึงจะเป็นไปตามล าดบัจกัรหรือยอ้นจกัรก็ขึ้นอยู่กบัว่าเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวย
อายุนั้นเป็นราศีคี่หรือราศีคู่ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาวรรณทะและการค านวณอายุทศา
ดงัต่อไปน้ี 

 
129

Ibid., 317. 
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  1) หากลคันาเป็นราศีคี่ ให้เร่ิมนบัจากราศีเมษไปถึงลคันาตามล าดบัราศี แต่หาก
ลคันาเป็นราศีคู่ใหเ้ร่ิมนบัจากราศีมีนไปถึงลคันายอ้นจกัรราศี ตราเอาไวเ้ป็นผลลพัธ์ท่ี 1 
  2) หากโหราลคัน์เป็นราศีคี่ ให้เร่ิมนบัจากราศีเมษไปถึงโหราลคัน์ตามล าดบัราศี  
แต่หากโหราลัคน์เป็นราศีคู่ให้เร่ิมนับจากราศีมีนไปถึงโหราลัคน์ยอ้นจักรราศี ตราเอาไวเ้ป็น
ผลลพัธ์ท่ี 2 
  3) หากผลลพัธ์ท่ี 1 และผลลพัธ์ท่ี 2 เป็นจ านวนคู่ หรือจ านวนคี่เหมือนกนัให้ถือ
ว่าเป็นวรรณะเดียวกัน (สชาติ) แต่ถา้หากผลลพัธ์ทั้งสองเป็นจ านวนคี่หรือจ านวนคู่ต่างกันถือว่า 
มีวรรณะต่างกนั (วิชาติ) 
  4) หากเป็นวรรณเดียวกันให้น าผลลัพธ์ทั้ งสองมาบวกกัน แต่หากมีวรรณะ
ต่างกนัใหน้ าจ านวนทั้งสองนั้นมาลบกนั ตราไวเ้ป็นผลลพัธ์ท่ี 3 
  5) หากผลลพัธ์ท่ี 3 เป็นจ านวนคี่ให้เร่ิมนับจากราศีเมษไปเท่ากบัจ านวนผลลพัธ์
นั้นตามล าดับราศี แต่หากเป็นจ านวนคู่ให้เร่ิมนับจากราศีมีนไปเท่ากับจ านวนผลลัพธ์นั้นยอ้น
จกัรราศี ตกท่ีราศีใด ราศีนั้นคือ วรรณทะ 
  6) เจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุคือลคันาหรือโหราลคัน์ท่ีมีก าลงัมากกว่า ส าหรับอายุ
ทศานั้นให้นับจากเจา้ทศานั้นไปจนถึงวรรณทะ โดยหากเจ้าทศาเป็นราศีคี่ให้นับไปตามจกัรราศี  
แต่หากเป็นราศีคู่ให้นับยอ้นจกัรราศี (47.190-195) ส าหรับเจา้ทศาท่ีเสวยอายุเป็นล าดบัถดัไปก็จะ
ด าเนินไปตามล าดบัจกัรราศีหรือยอ้นจกัรราศีขึ้นอยู่กบัเจา้ทศาเร่ิมตน้เป็นราศีคี่หรือคู่ และตอ้งหา 
วรรณทะของแต่ละราศีดงัน้ีไปจนครบทั้ง 12 ราศี130 
 2.14 ปิณฑทศา (ปิณฺฑทศา), อังศทศา (อํศทศา) และนิสรรคทศา (นิสรฺคทศา)  
ค าท านายของทศาทั้ งสามน้ีจะเป็นไปตามหลักอัษฏกวรรค ดังนั้ น ทศาทั้ งสามจึงมีช่ือเรียกว่า 
อษัฏวยรรคทศาอีกดว้ย ทั้งน้ี ทศาทั้งสามน้ีมีหลกัเกณฑท่ี์คลา้ยกนั โดยเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายจุะเป็น
ราศีอนัเป็นท่ีสถิตของลคันา พระอาทิตย ์หรือพระจนัทร์ท่ีมีก าลงัมากท่ีสุด เจา้ทศาล าดบัต่อไปก็จะ
เป็นพระเคราะห์ท่ีสถิตอยูเ่รือนเกนทระ เรือนปณผระ และเรือนอาโปกลิมะตามล าดบั โดยเรียงตาม
ราศีท่ีมีก าลังมากไปหาน้อย ส าหรับอายุของเจ้าทศานั้ นก็ให้เป็นไปตามปิณฑายุ, อังศายุ หรือ 
นิสรรคาย ุขึ้นอยูก่บัระบบทศา (47.202-203) 
 2.15 สนธยาทศา (สนฺธฺยาทศา) เจ้าทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุคือราศีท่ีสถิตของลัคนา  
เจา้ทศาล าดบัต่อมาก็คือราศีถดัไปทั้ง 12 ราศี เรียงไปตามล าดบัจกัรราศี ส าหรับปรมายุของทศาน้ี
เท่ากบั 120 ปี ดงันั้นแสดงวา่แต่ละราศีจะเป็นเจา้ทศาเสวยอายรุาศีละ 10 ปี (47.204) 

 
130ไชมินิ, คัมภีร์ไชมินิสูตร, 492-494. 
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 ตวัอย่างเช่น ดวงชะตาในภาพท่ี 35 ขา้งตน้ เจา้ชะตาเกิดมีลคันาอยู่ท่ีราศีเมษ เจา้ทศา
ก็ยอ่มเร่ิมตน้ท่ีราศีเมษ เสวยอายรุาศีละ 10 ปี แสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 39 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบสนธยาทศา 

ทศา เม. พฤ. มิ. ก. สิ. ก.ั ตุ. พิ. ธ. ม. กุ. มีน 
ปี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
 2.16 ปาจกทศา เจา้ทศาท่ีเสวยอายุเป็นเช่นเดียวกบัสนธยาทศา แตกต่างกนัเพียงอายุ
ทศาเท่านั้น โดยการหาอายุของเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยทศานั้นให้น าอายุจากสนธยาทศา (10 ปี) มาคูณ
ดว้ย 6 แลว้น าไปหารดว้ย 31 ผลลพัธ์ท่ีได้คืออายุท่ีทศาเร่ิมตน้นั้นพึงเสวย ส่วนอีกสามทศาต่อมา 
มีอายเุป็นคร่ึงหน่ึงของทศาเร่ิมตน้ ส าหรับอีกแปดทศาท่ีเหลือมีอายเุพียงหน่ึงในสามของทศาเร่ิมตน้
นั้น (47.205-206) 
 ตวัอย่างเช่น ดวงชะตาในภาพท่ี 35 ขา้งตน้ขา้งตน้ เจา้ชะตาเกิดมีลคันาอยู่ท่ีราศีเมษ 
เจา้ทศาก็ยอ่มเร่ิมตน้ท่ีราศีเมษ ในสนธยาทศาแต่ละทศามีอาย ุ10 ปี ส าหรับทศาท่ีเร่ิมตน้เสวยอายใุห้

น าอายุทศาของสนธยาทศา (10 ปี) หารด้วย 6 คูณด้วย 31  = 10×6

31
  = 1 ปี 11 เดือน 6 วนั อีกสาม

ทศาต่อมามีอายเุป็นคร่ึงหน่ึง เท่ากบั 11 เดือน 18 วนั ส่วนอีกแปดทศาท่ีเหลือมีอายุเพียงหน่ึงในสาม 
เท่ากบั 7 เดือน 22 วนั131 
 
ตารางท่ี 40 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบปาจกทศา 

ทศา เม. พฤ. มิ. ก. สิ. ก.ั ตุ. พิ. ธ. ม. กุ. มีน 
ปี 

เดือน 
วนั 

1 
11 
6 

0 
11 
18 

0 
11 
18 

0 
11 
18 

0 
7 

22 

0 
7 

22 

0 
7 

22 

0 
7 

22 

0 
7 

22 

0 
7 

22 

0 
7 

22 

0 
7 

22 
 
 

 
131

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 323. 
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 2.17 ปัญจสวรทศา (ป ฺจสฺวรทศา) เป็นระบบทศาท่ีไม่ได้กล่าวถึงเจ้าทศาท่ีเป็น 
พระเคราะห์หรือราศีใด ๆ อาศยัเพียงแต่สระท่ีพยญัชะขึ้นตน้ช่ือของเจา้ชะตาเกาะอยูเ่ป็นตวัก าหนด
เจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอาย ุซ่ึงคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ไดอ้ธิบายไวเ้พียงคร่าว ๆ ดงัน้ี 
  1) ใหเ้ขียนสระทั้ง 5 ตามล าดบัดงัน้ี อะ, อิ, อุ, เอ และโอ 
  2) ใต้สระให้ เขียนพยัญชนะเร่ิมจาก ก ไปถึง ห ไล่ไปตามล าดับ โดยตัด
พยญัชนะ ง, ญ, ณ ทิ้งเสีย ดงัแสดงในตารางปัญจสวรจกัรต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 41 ปัญจสวรจกัร 
ท่ีมา: Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 319. 

สระ อะ อิ อุ เอ โอ 
ปี 12 12 12 12 12 

พยญัชนะ 

ก ข ค ฆ จ 
ฉ ช ฌ ฏ ฐ 
ฑ ฒ ต ถ ท 
ธ น ป ผ พ 
ภ ม ย ร ล 
ว ศ ษ ส ห 

 
  3) ช่ือของเจ้าชะตามีพยัญชนะขึ้ นต้นเกาะอยู่กับสระใด สระนั้ นย่อมเป็น
จุดเร่ิมตน้ของทศาท่ีเสวยอายุ โดยเจา้ทศามีอายุ 12 ปีเท่ากนัทั้งหมด ทั้งน้ี ในตารางไม่มีพยญัชนะ  
ง, ญ และ ณ เน่ืองจากโดยปรกติแล้วจะไม่มี ช่ือใดมีพยัญชนะดังกล่าวเป็นพยญัชนะขึ้ นต้น  
แต่ถา้หากเจา้ชะตามีพยญัชนะดังกล่าวเป็นพยญัชนะขึ้นตน้ช่ือ ก็ให้ใช้ ค แทน ง, ช แทน ญ และ  
ฑ แทน ณ (47.186-189) 
 ตวัอยา่งเช่น ดวงชะตาในภาพท่ี 35 ขา้งตน้ เจา้ชะตาเกิดนกัษตัรศรวณะ บาทฤกษท่ี์ 3 
พยญัชนะขึ้นตน้ช่ือคือ ข เกาะอยู่กบัสระ อิ ดงันั้น สระอิ จึงเป็นสระเร่ิมตน้ของทศา132 ดงัแสดงใน
ตารางต่อไปน้ี 
 

 
132

Ibid., 319. 
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ตารางท่ี 42 ตวัอยา่งการเสวยทศาในระบบปัญจสวรทศา 

สระ อิ อุ เอ โอ อะ 
ปี 12 12 12 12 12 

 
 แมว้า่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะกล่าวถึงหลกัเกณฑใ์นการค านวณหาเจา้ทศา
และระยะการเสวยอายุทศามากถึง 32 ชนิด แต่ก็มีทศาเพียงไม่ก่ีชนิดท่ีนิยมน ามาใชใ้นการพยากรณ์ 
ทั้งน้ี ในส่วนของค าท านายจะไม่ไดร้ะบุค  าท านายแยกตามชนิดของทศา แต่ค าท านายจะแยกตาม
ประเภทของทศา คือทศาพระเคราะห์ (อธัยายะท่ี 48) และทศาราศี (อธัยายะท่ี 51) ทั้งยงัมีค าท านาย
ของกาลจกัรทศาแยกออกมาต่างหาก (อธัยายะท่ี 50) เพราะทศาน้ีมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากทศา
ระบบอ่ืนเน่ืองจากไดน้ าระบบนวางศเ์ขา้มาผนวกเขา้กบัระบบทศา นอกจากน้ียงัมีค าท านายส าหรับ
พระเคราะห์ท่ีเป็นเจา้เรือนภพต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกดว้ย (อธัยายะ 49) ส าหรับค าท านายของทศาแทรก
อายุต่าง ๆ นั้น กลุ่มทศาพระเคราะห์จะมีรายละเอียดครบทุกทศาย่อย ทั้งอนัตรทศา, ปรัตยนัตรทศา, 
สูกษมทศา และปราณทศา (อธัยายะท่ี 53-64) ส่วนกาลจกัรทศาจะมีค าท านายเฉพาะอันตรทศา
เท่านั้น (อธัยายะท่ี 65) แต่ส าหรับกลุ่มทศาราศีนั้นไม่ปรากฏค าท านายของทศาแทรกอายุในคมัภีร์
พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์เลย โดยผลของทศานั้นไม่ไดค้  านึงเพียงแต่พระเคราะห์ท่ีเสวยแทรกอายุ
เท่านั้น แต่ยงัพิจารณาถึงคุณภาพ และเรือนภพของพระเคราะห์ท่ีเสวยแทรกอายุ รวมไปถึงการมี 
มุมสัมพนัธ์กับพระเคราะห์อ่ืน ๆ อีกดว้ย ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้ผลของทศาเปล่ียนไปตาม  
ดวงชะตาของแต่ละบุคคล 
 ส าหรับผลแห่งทศาในระบบทศาราศีนั้น จะมีรูปแบบการท านายท่ีแตกต่างไปจาก
ระบบทศาพระเคราะห์ เน่ืองด้วยใช้ราศีเป็นเจา้ทศาเสวยอายุ ซ่ึงจะปรากฏค าท านายของกาลจกัร
ทศา แยกออกจากระบบทศาราศีอ่ืน ๆ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากรูปแบบท่ีมีความเฉพาะตวัของกาลจกัร
ทศา นอกจากน้ี ยงัปรากฏผลแห่งอนัตรทศาในกาลจกัรทศา ซ่ึงไม่มีทศาในระบบทศาราศีใดท่ีมีค า
ท านายเก่ียวกบัทศาแทรกอายเุลย แต่อย่างไรก็ตาม คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ยงัมิไดก้ล่าวถึง
การท านายทศาแทรกอายใุนกาลจกัรทศาท่ีแจกยอ่ยไปมากกวา่อนัตรทศาเลย 
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นรลักษณ์ 
 ศาสตร์ท่ีใชส้ าหรับท านายนรลกัษณ์หรือลกัษณะของร่างกายเรียกว่า นรลกัษณ์ศาสตร์ 
(นรลกฺษณศาสฺตฺร) ซ่ึงในอินเดียนิยมเรียกว่า สามุทริกศาสตร์ (สามุทฺริกศาสฺตฺร) เป็นสาขาหน่ึงของ
โหราศาสตร์ท่ีท านายโชคชะตาจากการดูลกัษณะของร่างกาย โดยไม่ตอ้งอาศยับรรดาเทห์ฟากฟ้า133 
ดงันั้น ศาสตร์น้ีจึงสามารถใช้ท านายโชคชะตาให้แก่ผูท่ี้ไม่รู้วนัเดือนปีเกิดของตนเองได ้เพราะไม่
ตอ้งท าสมผุสพระเคราะห์หรือผูกดวงชะตาแต่อย่างใด ศาสตร์น้ีเป็นศาสตร์ท่ีเก่าแก่และไดรั้บการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน หรืออย่างช้าท่ี สุดก็ เร่ิมขึ้ นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี  12134  
โดยในช่วงเวลาน้ีไดป้รากฏคมัภีร์ทางดา้นนรลกัษณ์ศาสตร์ท่ีมีช่ือว่า สามุทริกติลก (สามุทฺริกติลก) 
ประพนัธ์โดยเจา้ชายชคทัเทวะ (ชคทฺเทว) ผูเ้ป็นพระโอรสของทา้วทุรลภราชะ (ทุรฺลภราช) โดยช่ือ
ของคมัภีร์ฉบบัน้ีมีท่ีมาจากช่ือของฤษีสมุทร (สมุทฺร) ซ่ึงเป็นเจา้ต ารับสามุทริกศาสตร์ของอินเดีย
นัน่เอง135 

ทั้ งน้ี เน้ือหาของนรลักษณ์ศาสตร์นอกจากจะปรากฏเป็นคัมภีร์นรลักษณ์ศาสตร์
โดยตรงแล้ว ยงัปรากฏอยู่ในเน้ือหาบางบทของคัมภีร์โหราศาสตร์ เช่น คัมภีร์พฤหัตสังหิตา  
อธัยายะท่ี 68-70, คมัภีร์คารคียโชยติษะ (คารฺคียโชฺยติษ)136 และปรากฏอยู่ตามคมัภีร์ปุราณะต่าง ๆ 
ดว้ย เช่น อคันิปุราณะ (อคฺนิปุราณ), วิษณุธรรโมตตรปุราณะ (วิษฺณุธรฺโมตฺตรปุราณ), ครุฑปุราณะ 
(ครุฑปุราณ), สกนัทปุราณะ (สฺกนฺทปุราณ) และภวิษยปุราณะ (ภวิษฺยปุราณ)137 
 นรลกัษณ์ศาสตร์หรือสามุทริกศาสตร์ไดรั้บการพฒันาจนมีเน้ือหาแตกออกไดอี้กหลาย
แขนง ได้แก่ หัสตสามุทริกะ (หสฺตสามุทฺริก) ดูลักษณะเส้นลายมือ, กปาลสามุทริกะ (กปาล- 
สามุทฺริก) ดูลกัษณะกะโหลกศีรษะ และมุขสามุทริกะ (มุขสามุทฺริก) ดูลกัษณะใบหน้า 138 เป็นตน้ 

 
133

De Fouw and Svoboda, Light on Life: An Introduction to the Astrology of India, 14. 
134

Iyer, A Short History of Sanskrit Literature, 186-187.; T.N. Subramaniam, ed., 

Sāmudrikā Lakṣaṇam (Madras: Government Oriental Manuscripts Library, 1959), xi. 
135

Kenneth G. Zysk, “Indian Traditions of Physiognomy: Preliminary Remarks,” in 

Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson, ed. Knut A. Jacobsen (Delhi: 

Motilal Banarsidass, 2008), 427.; Bhat, Bṛhat Saṃhitā, vol. 2, 599. 
136Kenneth G. Zysk, The Indin System of Human Marks (Leiden: Brill, 2015), 2. 
137

“Indian Traditions of Physiognomy: Preliminary Remarks,” 427-428. 
138

De Fouw and Svoboda, Light on Life: An Introduction to the Astrology of India, 14.; 

Surbhi Khurana, “The Map of Your Life is Drown on Your Hand,” Holistic Life, January 2014: 45. 
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นอกจากน้ียงัพบว่ามีการจ าแนกการดูลกัษณะของบุรุษ (ปุรุษลกฺษณ) และสตรี (สฺตฺรีลกฺษณ) ออก
จากกนัดว้ย139 
 ส าหรับนรลกัษณ์ศาสตร์ท่ีปรากฏอยูใ่นคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นั้นไดป้รากฏ
ค าท านายจากลกัษณะของอวยัวะต่าง ๆ ไล่เรียงจากอวยัวะเบ้ืองล่างขึ้นไปหาอวยัวะเบ้ืองบน ไดแ้ก่ 
ฝ่าเท้า, เล็บเท้า, น้ิวเท้า, หลังเท้า, ส้นเท้า, ท่อนขา, หัวเข่า, ต้นขา, สะโพก , บั้นท้าย, ของลับ , 
ทอ้งน้อย, สะดือ, หน้าทอ้ง, สีขา้ง, ทรวงอก, เตา้นม, ยอดถนั, หัวไหล่, รักแร้, แขน, น้ิวหัวแม่มือ, 
ฝ่ามือ, น้ิวมือ, เล็บมือ, แผ่นหลงั, ล าคอ, ทา้ยทอย, คาง, แกม้, ปาก, ริมฝีปาก, ฟัน, ลิ้น, เพดานปาก, 
การหัวเราะ, จมูก, ดวงตา, ขนตา, คิ้ว, ใบหู, หน้าผาก, กะโหลกศีรษะ และเส้นผม ซ่ึงเห็นไดอ้ย่าง
ชัดเจนว่ามุ่งเน้นไปท่ีการท านายลักษณะของสตรีโดยเฉพาะ แม้ว่าตอนท้ายของอัธยายะท่ี 81  
จะระบุวา่สามารถใชท้ านายลกัษณะของบุรุษไดก้็ตาม140 แต่ดว้ยอวยัวะและเน้ือหาในการท านายนั้น
กลบัมุ่งไปท่ีสตรีเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ีเพราะโดยปรกติแลว้การท านายโชคชะตาดว้ยวิธีอ่ืน ๆ หรือ
แมก้ระทัง่การท านายดว้ยทศาก็มกัใชก้บับุรุษ ค าท านายก็จะมุ่งไปท่ีบุรุษโดยเฉพาะ ส าหรับสตรีจึง
ตอ้งใช้หลกัการท านายส าหรับสตรีเป็นการเฉพาะท่ีเรียกว่า สตรีชาตก (สฺตฺรีชาตก) หรือไม่ก็จะใช้
การดูลักษณะร่างกายซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากกว่า เพราะสามารถใช้ดูเน้ือคู่ส าหรับบุรุษได้อีกด้วย141  
ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (82.14-15) เองก็ยงัไดก้ล่าวเอาไวว้่า “บรรดาสตรีผูมี้ลกัษณะ
อนัดีและมีจริยาวตัรงดงาม จะส่งผลให้สามีท่ีมีอายุไขสั้น มีอายยุืนยาวขึ้นได ้ทั้งยงัมีความปรีติยินดี
เป็นอย่างยิ่ง” ด้วยความเช่ือดังกล่าวน้ี จึงจะตอ้งพิจารณาสตรีท่ีมีรูปร่างลกัษณะท่ีดีมาเป็นคู่ชีวิต  
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของฝ่ายสามี 
 นอกจากน้ี คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ยงัปรากฏค าท านายอันเน่ืองมาจาก
ลกัษณะของต าหนิ ไฝ (มศก), ปาน (อาวรฺตฺต) และขี้แมลงวนั (ติล) ท่ีอยู่ตามต าแหน่งต่าง ๆ เช่น 
ร่างกายซีกซ้าย, ร่างกายซีกขวา, หน้าผาก, ระหว่างคิ้ว, แก้ม, ปลายจมูก, ใบหู, รอยแสกผม,  
กลางศีรษะ, ล าคอ, หน้าอก, เต้านมด้านขวา, เต้านมด้านซ้าย, มือ, สะโพก, สะดือ, หน้าท้อง, 
ทอ้งนอ้ย, แผน่หลงั และของลบั 

อีกทั้ งยงัมีเน้ือหาเก่ียวกับปัญจมหาบุรุษลักษณะใช้ท านายส าหรับบุรุษโดยเฉพาะ  
ซ่ึงเป็นลกัษณะดวงชะตาของมหาบุรุษ 5 จ าพวก โดยดวงชะตาดงักล่าวนั้นจะมีพระองัคาร, พระพุธ, 
พระพฤหัสบดี, พระศุกร์ หรือพระเสาร์มีก าลงั, มีต าแหน่งเกษตร หรือมีต าแหน่งอุจจ์อยู่ในเรือน  

 
139

Zysk, “Indian Traditions of Physiognomy: Preliminary Remarks,” 427. 
140เคารางฺคฺยาะ ปิงฺคลาะ ศฺยามา วามายาะ ศุภทาะ สฺมฺฤตาะ | 

     เอวเมว ปูรุษาณา-มงฺคลกฺษณมีรเยตฺ || พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 81.85 || 
141

Zysk, “Indian Traditions of Physiognomy: Preliminary Remarks,” 428. 
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เกนทระ ดังนั้นจึงมกัเรียกการท ามุมดงักล่าวของพระเคราะห์ดงัน้ีว่า ปัญจมหาบุรุษโยค ซ่ึงปัญจ-
มหาบุรุษทั้ง 5 จ าพวกนั้น ไดแ้ก่ รุจกะ (รุจก), ภทัระ (ภทฺร), หังสะ (ห ส), มาลวยะ (มาลวฺย) และ  
ศศกะ (ศศก) ตามล าดับ ซ่ึงจะมีบุคลิก, ลกัษณะ, ความรุ่งเรืองในชีวิต รวมไปถึงอายุขยัท่ียืนยาว
แตกต่างกนัไป 
 ทั้งน้ี ลกัษณะของมหาบุรุษ 5 จ าพวกท่ีไดแ้สดงไวใ้นคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์
นั้นจะเป็นลกัษณะท่ีเกิดขึ้นเฉพาะผูท่ี้มีดวงชะตาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ปัญจมหาบุรุษโยคเท่านั้น 
ซ่ึงแตกต่างจากมหาปุริสลกัษณะท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกซ่ึงเป็นลกัษณะของร่างกายอนัเป็นมงคล
ทั้ง 32 ประการ อนัมิไดอ้าศยัดวงชะตาหรือพระเคราะห์ใด ๆ เป็นตวัก าหนดเลย โดยลกัษณะของ  
มหาปุริสลกัษณะทั้ง 32 ประการนั้นไดแ้ก่ 

1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกนั 
2. ฝ่าพระบาททั้งสองขา้งมีจกัรปรากฏครบทั้งดุม กง และก าพนัซ่ี 
3. มีส้นพระบาทยาว 
4. มีพระองคุลียาว 
5. มีฝ่าพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาทอ่อนนุ่น 
6. มีฝ่าพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย 
7. มีพระบาทเหมือนสังขค์ว  ่า 
8. มีพระชงฆรี์เรียวดุจแขง้เน้ือทราย 
9. เม่ือประทบัยนือยูมิ่ไดน้อ้มลง เอาฝ่าพระหตัถท์ั้งสองลูบคล าไดถึ้งพระชานุทั้งสอง 
10. มีพระคุยหะเร้นอยูใ่นฝัก 
11. มีพระฉวีววรรณเปล่งปลัง่ประดุจทอง 
12. มีพระฉวีละเอียด ธุลีละอองไม่ติดพระกาย 
13. มีพระโลมขมุละเส้น 
14. มีพระโลมชาติท่ีมีปลายช้อยขึ้นขา้งบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอกอัญชัน ขดเป็น

กุณฑลทกัษิณาวรรต 
15. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม 
16. มีพระมงัสะเตม็ในท่ี 7 สถาน (หลงัพระหัตถท์ั้งสอง, หลงัพระบาททั้งสอง, จะงอย

พระองัสาทั้งสอง และพระศอ) 
17. มีพระวรกายท่อนบนเหมือนล าตวัท่อนหนา้ของราชสีห์ 
18. มีระหวา่งพระองัสะ (ไหปลาร้า) เตม็ 
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19. มีปริมณฑลดุจไมนิ้โครธ วาของพระองคเ์ท่ากบัพระกายของพระองค ์พระกายของ
พระองคเ์ท่ากบัวาของพระองค ์

20. มีล าพระศอกลมเท่ากนั 
21. มีปลายเส้นประสาทส าหรับน ารสอาหารอนัดี 
22. มีพระหนุดุจคางราชสีห ์
23. มีพระทนต ์40 ซ่ี 
24. มีพระทนตเ์รียบเสมอกนั 
25. มีพระทนตไ์ม่ห่าง 
26. มีพระทาฐะ (เขี้ยว) ขาวงาม 
27. มีพระชิวหาใหญ่ 
28. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแห่งพรหม ตรัสมีส าเนียงดงันกการเวก 
29. มีพระเนตรด าสนิท 
30. มีดวงพระเนตรดุจตาแห่งโค 
31. มีพระอุณณาโลมบงัเกิด ณ ระหวา่งแห่งพระขนง มีสีขาวอ่อนดุจปุยนุ่น 
32. มีพระเศียรดุจประดบัดว้ยกรอบพระพกัตร์142 
นอกจากน้ียงัมีลกัษณะปลีกย่อยของมหาปุริสลกัษณะซ่ึงเรียกว่า อสีตยานุพยญัชนะ 

หรืออนุพยญัชนะ 80 ประการ ดงัปรากฏในปฐมสมโพธิกถาไดแ้ก่ 
1. น้ิวพระหตัถแ์ละน้ิวพระบาทเหลืองงาม 
2. น้ิวพระหตัถแ์ละน้ิวพระบาทเรียวตั้งแต่โคนออกไปจนปลายน้ิว 
3. น้ิวพระหตัถแ์ละน้ิวพระบาทกลม 
4. พระนขาทั้ง 20 มีสีแดง 
5. พระนขาทั้ง 10 งอนชอ้ยขึ้นดา้นบน 
6. พระนขาเกล้ียงกลม ไม่มีร้ิวรอย 
7. ขอ้พระหตัถแ์ละขอ้พระบาทซ่อนอยูใ่นพระมงัสะ 
8. พระบาททั้ง 2 เสมอกนั ไม่ใหญ่กวา่กนัแมเ้ท่าเมลด็งา 
9. พระด าเนินงามประดุจกุญชรชาติด าเนิน 
10. พระด าเนินงามดุจสีหราช 
11. พระด าเนินงามดุจการด าเนินแห่งหงส์ 

 
142มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 1, 

18-20. 
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12. พระด าเนินงามดุจอุสุภราชด าเนิน 
13. ขณะยา่งด าเนินจะยกพระบาทเบ้ืองขวาไปก่อน และพระกายเยื้องไปเบ้ืองขวาก่อน 
14. พระชานุมณฑลเกล้ียงกลมงามบริบูรณ์ ไม่เห็นอฐิัสะบา้ปรากฏออกมาภายนอก 
15. มีบุรุษพยญัชนะบริบูรณ์ ไม่มีกิริยามารยาทคลา้ยสตรี 
16. พระนาภีกลมงาม ไม่บกพร่องในท่ีใดท่ีหน่ึง 
17. พระอุทรมีสัณฐานลึก 
18. ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเป็นทกัษิณาวรรต 
19. ล าพระเพลาทั้ง 2 กลมงามดุจล าสุวรรณกทัลี 
20. ล าพระกรทั้ง 2 งามดัง่งวงเอราวณั 
21. พระองัคาพยพใหญ่นอ้ยจ าแนกเป็นอยา่งดี งามพร้อมอยา่งหาท่ีติไม่ได ้
22. พระมงัสะทัว่ทั้งพระสรีรกายท่ีควรจะหนาก็หนา ท่ีควรจะบางก็บาง 
23. พระมงัสะมิไดห้ดหู่ในท่ีใดท่ีหน่ึง 
24. พระสรีรกายปราศจากต่อม ไฝ ปาน มูลแมลงวนั 
25. พระกายงามบริสุทธ์ิตั้งแต่เบ้ืองบนและเบ้ืองล่าง 
26. พระกายงามบริสุทธ์ิปราศจากมลทิน 
27. ทรงพระก าลงัมากเสมอก าลงัแห่งกุญชรถึงพนัโกฏิช้าง หรือเสมอด้วยก าลงัของ

แสนโกฏิบุรุษ 
28. พระนาสิกสูง 
29. สัณฐานพระนาสิกงดงาม 
30. พระโอษฐ์เบ้ืองบนและเบ้ืองล่างเสมอกนั มีสีแดงดุจผลต าลึงสุก 
31. พระทนตบ์ริสุทธ์ิปราศจากมลทิน 
32. พระทนตข์าวดุจสีสังข ์
33. พระทนตเ์กล้ียงสนิทไม่มีร้ิวรอย 
34. พระอินทรียท์ั้ง 5 งามบริสุทธ์ิ 
35. พระเขี้ยวทั้ง 4 กลมบริบูรณ์ 
36. ดวงพระพกัตร์มีสัณฐานยาวสวย 
37. พระปราง (แกม้) ทั้งสองดูเปล่งงามเสมอกนั 
38. ลายพระหตัถเ์ป็นร่องลึก 
39. ลายพระหตัถเ์ป็นรอยยาว 
40. ลายพระหตัถเ์ป็นรอยตรงไม่คดโคง้ 
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41. ลายพระหตัถเ์ป็นรอยแดง 
42. มีรัศมีเปล่งรอบพระกาย 
43. กระพุง้พระปรางทั้ง 2 เคร่งครัดบริบูรณ์ (เต่งตึง) 
44. กระบอกพระเนตรกวา้งและยาวงดงามสมกนั 
45. ดวงพระเนตรประกอบดว้ยประสาททั้ง 5 มีขาวเป็นอาทิผอ่งใสบริสุทธ์ิ 
46. ปลายเส้นพระโลมาไม่คดงอ 
47. พระชิวหามีสัณฐานงดงาม 
48. พระชิวหาอ่อนไม่กระดา้ง มีสีแดงเขม้ 
49. พระกรรณทั้ง 2 มีสัณฐานยาวประดุจกลีบดอกบวั 
50. ช่องพระกรรณมีสัณฐานกลมงดงาม 
51. พระเส้นทั้งปวงเป็นระเบียบสละสลวย 
52. แถวพระเส้นซ่อนอยูใ่นพระมงัสะ ไม่เป็นคล่ืนฟูขึ้น 
53. พระเศียรสัณฐานงดงามเหมือนฉตัรแกว้ 
54. พระนลาฏมีปริมณฑลกวา้งพอประมาณ 
55. พระนลาฏมีสัณฐานงดงาม 
56. พระขนงมีสัณฐานงามประดุจคนัธนู 
57. พระโลมาท่ีพระขนงมีเส้นละเอียด 
58. เส้นพระโลมาท่ีพระขนงงอกขึ้นแลว้ลม้ราบไปโดยล าดบั 
59. พระขนงใหญ่ 
60. พระขนงยาวสุดหางพระเนตร 
61. ผิวพระมงัสะละเอียดทัว่พระวรกาย 
62. พระสรีรกายรุ่งเรืองไปดว้ยสิริ 
63. พระสรีรกายผอ่งใสไม่มวัหมองอยูเ่ป็นนิตย ์
64. พระสรีรกายสดช่ืนดัง่ดอกปทุมชาติ 
65. สรีรสัมผสัอ่อนนุ่มไม่กระดา้งทัว่ทั้งพระกาย 
66.  กล่ินพระกายหอมฟุ้งดุจกล่ินไมก้ฤษณา 
67. พระโลมามีเส้นเสมอกนัทั้งส้ิน 
68. พระโลมามีเส้นละเอียดทัว่ทั้งพระกาย 
69. ลมอสัสาสปัสสาสสะอนัหายพระทยัเขา้ออกก็เดินละเอียด 
70. พระโอษฐ์มีสัณฐานงามดุจแยม้ 
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71. กล่ินพระโอษฐ์หอมดุจกล่ินอุบล 
72. พระเกศาด าเป็นแสง 
73. กล่ินพระเกศาหอมฟุ้ง 
74. พระเกศากล่ินหอมดุจกล่ินโกมล 
75. พระเกศามีสัณฐานเส้นกลมสลวยทุกเส้น 
76. เส้นพระเกศาด าสนิท 
77. พระเกศาเป็นเส้นละเอียด 
78. เส้นพระเกศาไม่ยุง่เหยงิ 
79. เส้นพระเกศาเวียนเป็นทกัษิณาวรรตทุกเส้น 
80. วิจิตรไปดว้ยระเบียบพระเกตุมาลา กล่าวคือถ่องแถวแห่งรัศมีอนัโชตนาการขึ้น ณ 

เบ้ืองบนพระอุตมงัคสิโรตม์143 
อน่ึง คัมภีร์ลลิตวิสตระ (ลลิตวิสฺตร) ซ่ึงเป็นคัมภีร์พุทธศาสนานิกายมหายานท่ี

ประพนัธ์ดว้ยภาษาสันสกฤต อนัมีเน้ือหาเก่ียวกบัพุทธประวติั ก็ได้ระบุลกัษณะของมหาบุรุษ 32 
ประการเอาไวด้ว้ย ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ีไดแ้ก่ 

1. มีพระเศียรรูปเหมือนโพกผ้า หรือเหมือนสวมมงกุฎ กล่าวคือมีพระเศียรสูง 
(อุษฺณีษศีรฺษะ) 

2. พระเกศาแยกเส้นกัน มีสีเขียวเขม้เหมือนสียาป้ายขอบตา หรือสีดอกอญัชัน หรือ  
สีโคนหางนกยงู ขมวดเวียนไปทางขวา (ภินฺนาญฺชนมยรูกลาปาภินีลวลฺลิตปฺรทกฺษิณาวรฺตเกศะ) 

3. พระนลาฏ (หนา้ผาก) กวา้งเรียบ (สมวิปุลลลาฏะ) 
4. มีขนอ่อนเกิดขึ้นท่ีหว่างคิ้ว (อุณาโลม) มีสีขาวเหมือนน ้ าคา้ง หรือเงินยวง (อูรฺณา- 

ภฺรุโวรฺมเธฺยชาตาหิมรชตปฺรกาศา) 
5. พระเนตรมีขอบเหมือนขอบตาววั (โคปกฺษมเนตฺระ) 
6. พระเนตรมีสีเขียวเขม้ (อภินีลเนตฺระ) 
7. มีพระทนต ์40 ซ่ีขนาดเท่า ๆ กนั (สมจตฺตฺวารึศทฺทนฺตะ) 
8. ซ่ีพระทนตอ์ยูชิ่ดติดกนั (อวิรลทนฺตะ) 
9. พระทนตข์าวสะอาด (ศุกฺลทนฺตะ) 
10. มีน ้าเสียงไพเราะเหมือนเสียงพรหม (พฺรหฺมสฺวระ) 
11. ปลายพระชิวหารับรู้รสชาติไดไ้ว (รสรสาคฺรวานฺ) 

 
143สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส , ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: 

สถาบนับรรลือธรรม, 2554), 66-67. 
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12. พระชิวหาแผอ่อกไดม้าก (ปฺรภูตตนุชิหฺวะ) 
13. พระหนุ (คาง) เหมือนคางของราชสีห์ (สีหหนุะ) 
14. มีพระกายส ารวมอินทรียเ์ป็นอยา่งดี (สุส วฺฤตฺตสฺกนฺธะ) 
15. มีพระมงัสาอูมนูน 7 แห่ง (สปฺโตตฺสทะ) 
16. พระองัสา (ไหปลาร้า) มีเน้ือเตม็ (จิตานฺตร าสะ) 
17. พระฉวีละเอียด มีสีเหมือนสีทอง (สูกฺษมสุวรฺณวรฺณจฺฉวิะ) 
18. พระกายยนืตรงไม่คดคอ้ม พระพาหา (แขน) ยาว (สฺถิโต’นวนตปฺรลมฺพพาหุะ) 
19. พระกายท่อนบนเหมือนกายท่อนบนของราชสีห์ (สึหปูรฺวารฺธกายะ) 
20. มีปริมณฑลเหมือนตน้ไทร (นฺยโคฺรธปริมณฺฑละ) 
21. มีพระโลมาขมุละเส้น (เอไกกโรมา) 
22. พระโลมาเวียนขวา มีปลายช้ีขึ้นขา้งบน (อูรฺธฺวาคฺราภิปฺรทกฺษิณาวรฺตโรมาะ) 
23. พระคุยหะซ่อนอยูใ่นฝัก (โกโศปคตพสฺติคุหฺยะ) 
24. ตน้พระชงฆ ์(ขาท่อนบน) กลมงาม (สุวิวรฺติโตรุะ) 
25. พระชงฆ ์(ขาท่อนล่าง) เหมือนแขง้พระยาเน้ือทราย (เอเณยมฺฤคราชชงฺฆะ) 
26. น้ิวพระหตัถแ์ละน้ิวพระบาทยาว (ทีรฺฆางฺคุลิะ) 
27. ประปรัษณี (ส้นเทา้) ยาว (อายตปารฺษฺณิปาทะ) 
28. พระบาทลาดขึ้นสูง (อุตฺสงฺคปาทะ) 
29. พระหตัถแ์ละพระบาทนุ่มสด (มฺฤทุตรุณหสฺตปาทะ) 
30. น้ิวพระหัตถ ์น้ิวพระบาท และพระหัตถ ์พระบาท มีรูปลายตาข่าย (ชาลางฺคุลิหสฺต-

ปาทะ) 
31. พระบาททั้ง 2 ลาดต ่าลงโดยล าดบั น้ิวพระบาทยาว มีลายกงจกัรอนัวิจิตร (สีขาว 

มีประกายเหมือนเปลวไฟ) มีซ่ีหน่ึงพนัซ่ี พร้อมด้วยกงและดุม  (ทีรฺฆางฺคุลิรธะกฺรมตลโยรฺ จเกฺร  
ชาเต จิเตฺร สหสฺราเร สเนมิเก สนาภิเก) 

32. มีพระบาทแนบสนิทกบัพื้นเป็นอยา่งดี (สุปฺรติษฺ ิตสมปาทะ)144 
ส าหรับอนุพยญัชนะ 80 ประการ ก็ได้ปรากฏในคมัภีร์ลลิตวิสตระด้วยเช่นกนั ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. มีเลบ็นูน (ตุงฺคนขะ) 
2. เลบ็มีสีแดง (ตามฺรนขะ) 

 
144แสง มนวิทูร, คัมภีร์ลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2512), 598-599. 
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3. เลบ็อ่อนเป็นเงางาม (สฺนิคฺธนขะ) 
4. น้ิวพระหตัถแ์ละน้ิวพระบาทกลม (วฺฤตฺตางฺคุลิะ) 
5. น้ิวพระหตัถแ์ละน้ิวพระบาทเรียวงาม (อนุปูรฺวจิตฺรางฺคุลิะ) 
6. พระเศียรราบเรียบ (คูฒศิระ) 
7. พระโคปกะ (ตาตุ่ม) ราบเรียบ (คูฒคุลฺผะ) 
8. ขอ้ต่อมัน่คงแขง็แรง (ฆนสนฺธิะ) 
9. พื้นพระบาทเสมอกนั (อวิษมสมปาทะ) 
10. ส้นพระบาทยาว (อายตปารฺษฺณิะ) 
11. มีลายพระหตัถล์ะเอียดงดงาม (สฺนิคฺธปาณิเลขะ) 
12. มีลายพระหตัถเ์ท่ากนัทั้งสองขา้ง (ตุลฺยปาณิเลขะ) 
13. มีลายพระหตัถลึ์ก (คมฺภีรปาณิเลขะ) 
14. มีลายพระหตัถไ์ม่คด (อชิหฺมปาณิเลขะ) 
15. มีลายพระหตัถเ์รียวไปตามล าดบั (อนุปูรฺวปาณิเลขะ) 
16. ริมพระโอษฐ์แดงเหมือนผลต าลึกสุก (พิมฺโพษฺ ะ) 
17. พระสุรเสียงไม่ดงั (โนจฺจวจนศพฺทะ) 
18. พระชิวหาอ่อนและมีสีแดงสด (มฺฤทุตรุณตามฺรชิหฺวะ) 
19. พระสุรเสียงกอ้งเหมือนช้างร้อง และเมฆกระห่ึม แต่ไพเราะอ่อนหวาน (คชครฺชิ -

ตาภิสฺตนิตเมฆสฺวรมธุรมญฺชุโฆษะ) 
20. ตรัสไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามพยญัชนะ (ปริปูรฺณวฺยญฺชนะ) 
21. มีพระพาหา (แขน) ยาว (ปฺรลมฺพพาหุะ) 
22. สมบูรณ์ดว้ยพระกายวสัดุอนัสะอาดบริสุทธ์ิ (ศุจิคาตฺรวสฺตุส ปนฺนะ) 
23. มีพระกายน่ิม (มฺฤทุคาตฺระ) 
24. มีพระกายกวา้ง (วิศาลคาตฺระ) 
25. มีพระกายไม่ซูบซีด ดูสง่างามบ่งบอกวา่เป็นผูมี้บุญ (อทีนคาตฺระ) 
26. มีพระกายสูงเรียวขึ้นเป็นล าดบั (อนุปูรฺโวนฺนตคาตฺระ) 
27. มีพระกายตั้งขึ้นมัน่คงเป็นอยา่งดี (สุสมาหิตคาตฺระ) 
28. มีพระกายมีสัดส่วนท่ีดี (สุวิภกฺตคาตฺระ) 
29. มีพระชานุมณฑล (ตกั) หนา้ กวา้ง เตม็ เป็นอนัดี (ปฺฤถุวิปุลสุปริปูรฺณชานุมณฺฑละ) 
30. มีพระกายกลม (วฺฤตฺตคาตฺระ) 
31. มีพระกายเกล้ียงเกลาดี (สุปริมฺฤษฺฏคาตฺระ) 
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32. มีพระกายเหมือนโคตวัผู ้(อชิหฺมวฺฤษภคาตฺระ) 
33. มีพระกายเรียวไปเป็นล าดบั (อนุปูรฺวคาตฺระ) 
34. มีพระนาภี (สะดือ) ลึก (คมฺภีรนาภิะ) 
35. มีพระนาภีไม่บิดเบ้ียว (อชิหฺมนาภิะ) 
36. พระนาภีมีกลีบเป็นชั้น ๆ ลึกลงไปโดยล าดบั (อนุปูรฺวนาภิะ) 
37. มีระเบียบมรรยาทสะอาดงาม (ศุจฺยาจาระ) 
38. กิริยาท่าทางงดงามเหมือนโคตวัผู ้(ฤษภวตฺสมนฺตปฺราสาทิกะ) 
39. มีพระกายบริสุทธ์ิผุดผ่องเหมือนดวงอาทิตยฉ์ายแสดงในท่ีมืด (ปรมสุวิศุทฺธวิติมิรา

โลกสมนฺตปฺรภะ) 
40. ทรงด าเนินแช่มชอ้ยเหมือนชา้ง (นาควิลมฺพิตคติะ) 
41. ทรงยา่งกรายองอาจเหมือนสิงห์ (สึหวิกฺรานฺตคติะ) 
42. ทรงยา่งกรายองอาจเหมือนโคตวัผู ้(ฤษภวิกฺรานฺตคติะ) 
43. ทรงยา่งกรายละมุนละม่อมเหมือนหงส์ (ห สวิกฺรานฺตคติะ) 
44. ทรงพระด าเนินมีมรรยาทแสดงท่าเคารพอยา่งดียิง่ (อภิปฺรทกฺษิณาวรฺตคติะ) 
45. พระอุทร (ทอ้ง) กลม (วฺฤตฺตกุกฺษิะ) 
46. พระอุทรเกล้ียงเกลา (มฺฤษฺฏกุกฺษิะ) 
47. พระอุทรไม่คดคอ้ม (อชิหฺมกุกฺษิะ) 
48. พระอุทรนูนโคง้เหมือนคนัศร (จาโปทระ) 
49. พระกายปราศจากเคร่ืองท าให้รัก และเคร่ืองท าให้ชัง และปราศจากเคร่ือง

ประทุษร้ายผิวคือปานและไฝ (วฺยปคตฉนฺทโทษนีลกาลกาทุษฺฏศรีระ) 
50. มีพระทาฐะ (เขี้ยว) ซ่ีกลม (วฺฤตฺตท ษฺฏฺระ) 
51. มีพระทาฐะคม (ตีกฺษณท ษฺฏฺระ) 
52. พระทาฐะเรียวเป็นล าดบั (อนุปูรฺวท ษฺฏฺระ) 
53. พระนาสิก (จมูก) โด่ง (ตุงฺคนาสะ) 
54. พระเนตรแจ่มใสสะอาด (ศุจินยนะ) 
55. พระเนตรไม่ขุ่มมวั (วิมลนยนะ) 
56. พระเนตรยิม้แยม้ร่าเริง (ปฺรหสิตนยนะ) 
57. พระเนตรยาว (อายตนยนะ) 
58. พระเนตรกวา้ง (วิศาลนยนะ) 
59. พระเนตรเหมือนกลีบบวัเขียว (นีลกุวลยทลสทฺฤศนยนะ) 
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60. พระโขนง (คิ้ว) ดก (สหิตภฺรูะ) 
61. พระโขนงงาม (จิตฺรภฺรูะ) 
62. พระโขนงด า (อสิตภฺรูะ) 
63. พระโขนงต่อกนั (ส คตภฺรูะ) 
64. พระโขนงเรียวเป็นล าดบั (อนุปูรฺวภฺรูะ) 
65. พระกโปล (แกม้) เตม็ (ปีนคณฺฑะ) 
66. พระกโปลเท่ากนัทั้งสองขา้ง (อวิษมคณฺฑะ) 
67. พระกโปลปราศจากโทษ (ไม่มีร้ิวรอย) (วฺยปคตคณฺฑโทษะ) 
68. ไม่แสดงพระพกัตร์เห้ียมเกรียม (อนุปหตกฺรุษฺฏะ) 
69. มีประสาทอินทรียรั์บความรู้สึกไว (สุวิทิเตนฺทฺริยะ) 
70. มีอินทรียค์รบบริบูรณ์ (สุปริปูรฺเณนฺทฺริยะ) 
71. มีพระนลาฏ (หนา้ผาก) รับกบัพระพกัตร์ (ส คตมุขลลาฏะ) 
72. มีพระเศียรอูมเตม็ (ปริปูรฺโณตฺตมางฺคะ) 
73. มีพระเกศาด า (อสิตเกศะ) 
74. มีพระเกศาดก (สหิตเกศะ) (มีพระเกศารวมกนัเป็นเกลียว(สุส คตเกศะ)) 
75. มีพระเกศาหอม (สุรภิเกศะ) 
76. มีพระเกศาไม่หยาบ (อปรุษเกศะ) 
77. มีพระเกศาไม่ยุง่ (อนากุลเกศะ) 
78. มีพระเกศาเรียงเส้นเป็นล าดบั (อนุปูรฺวเกศะ) 
79. มีพระเกศางอหงิกเป็นอนัดี (สุกุญฺจิตเกศะ) 
80. มีพระเกศาเจริญงดงามขมวดเวียนขวาเหมือนเคร่ืองหมายสวสัติกะเป็นศรีวตัสะ  

(ศฺรีวตฺส สฺวสฺติก นนฺทฺยาวรฺต วรฺธมาน ส สฺถานเกศะ)145 
อน่ึง ลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ลลิตวิสตระ 

ส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกนั จะมีแตกต่างกนัอยูบ่า้งบางประการ ซ่ึงขอ้ท่ีพบในพระไตรปิฎกแต่ไม่พบใน
คมัภีร์ลลิตวิสตระไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 12 มีพระฉวีละเอียด ธุลีละอองไม่ติดพระกาย, ขอ้ท่ี 15 มีพระกายตรง
เหมือนกายพรหม, ข้อท่ี  20 มีล าพระศอกลมเท่ากัน , ข้อท่ี  24 มีพระทนต์เรียบเสมอกัน,  
ข้อท่ี 26 มีพระทาฐะ (เขี้ ยว) ขาวงาม และข้อท่ี 32 มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์  
ส่วนขอ้ท่ีพบในคมัภีร์ลลิตวิสตระแต่ไม่พบในพระไตรปิฎกได้แก่ ขอ้ท่ี 1 มีพระเศียรรูปเหมือน 
โพกผา้ หรือเหมือนสวมมงกุฎ กล่าวคือมีพระเศียรสูง, ขอ้ท่ี 2 พระเกศาแยกเส้นกนั มีสีเขียวเขม้

 
145เร่ืองเดียวกนั, 600-602. 
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เหมือนสียาป้ายขอบตา หรือสีดอกอัญชัน หรือสีโคนหางนกยูง ขมวดเวียนไปทางขวา , ขอ้ท่ี 9  
พระทนต์ขาวสะอาด, ข้อท่ี 14 มีพระกายส ารวมอินทรีย์เป็นอย่างดี  และข้อท่ี 24 ต้นพระชงฆ ์ 
(ขาท่อนบน) กลมงาม 

ทั้งน้ี ลกัษณะของปัญจมหาบุรุษในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มีความคลา้ยคลึง
กับมหาปุริสลักษณะ 32 ประการในพระไตรปิฎกและอนุพยญัชนะ 80 ประการอยู่บางประการ 
ไดแ้ก่ ลกัษณะของรุจกะ เช่น มีใบหน้ายาว, มีพละก าลงัมหาศาล, คิ้วงดงาม, มีเส้นผมด าเป็นลอน 
และมีรูปจกัรปรากฏอยู่บนฝ่ามือ, ลกัษณะของภทัระ เช่น มีท่าเดินดัง่คชสาร, มีแขนยาวถึงหัวเข่า, 
ฝ่ามือฝ่าเทา้มีรูปจกัร, มีจมูกท่ีงดงาม และมีผมด าเป็นลอน, ลกัษณะของหังสะ เช่น มีน ้าเสียงประดุจ
หงส์ , จมูกโด่ง, มี เล็บสีแดง, มีแก้มอวบอ่ิม และมี เท้างดงาม, ลักษณะของมาลวยะ เช่น  
มีริมฝีปากงดงาม, กายมีกล่ินหอม, แขนยาวถึงหัวเข่า และมีฟันขาวสวยงาม และลกัษณะของศศกะ 
เช่น มีเรียวขางดงาม ทั้งยงัมีความคลา้ยคลึงกบัมหาบุรุษลกัษณะ 32 ประการและอนุพยญัชนะ 80 
ประการท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์ลลิตวิสตระอยู่บางประการ ได้แก่ ลักษณะของรุจกะ เช่น คิ้วงาม,  
ผมด าเป็นลอน และมีรูปจักรปรากฏอยู่บนฝ่ามือ, ลักษณะของภัทระ เช่น มีท่าเดินดั่งคชสาร,  
แขนยาว, ฝ่ามือฝ่าเทา้มีรูปจกัร และมีผมสีด าเป็นลอน, ลกัษณะของหังสะ เช่น เล็บมีสีแดง และ  
มีแก้มอวบอ่ิม, ลักษณะของมาลวยะ เช่น แขนยาว และมีสุรเสียงดุจพญาช้างสาร และลักษณะ
ของศศกะ เช่น มีรูปร่างสูงโปร่ง 

ดงัขอ้มูลขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่าลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะของมหาบุรุษในคมัภีร์พฤหัต
ปาราศรโหราศาสตร์นั้นเป็นลกัษณะของร่างกายท่ีเช่ือถือตรงกนัว่าเป็นลกัษณะท่ีเป็นมงคล อนัจะ
ส่งผลให้เกิดความบริบูรณ์ในชีวิตได ้ทั้งน้ี แมว้่าการท านายลกัษณะของร่างกายในคมัภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์นั้นจะมุ่งเน้นส าหรับใช้ท านายสตรีก็ตาม แต่ก็มีลักษณะอนัเป็นมงคลบาง
ประการท่ีสอดคลอ้งกบัมหาปุริสลกัษณะทั้งในพระไตรปิฎกและคมัภีร์ลลิตวิสตระดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี จากหลกัฐานท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจา้ทรงบริบูรณ์ไปดว้ย 
มหาปุริสลักษณะทั้ง 32 ประการ พราหมณ์ทั้ งหลายต่างก็ได้ให้ค  าพยากรณ์ดวงพระชะตาของ
พระองค์มา 2 แนวทาง คือ หากครองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิผูท้รงธรรม มีราชอาณาจกัร
มั่นคง ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นของเขต แต่หากเสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้146 นัน่แสดงให้เห็นว่าในสมยัพุทธกาลก็ไดนิ้ยมน านรลกัษณ์ศาสตร์
มาใชใ้นการท านายอย่างแพร่หลายแลว้ จึงไดป้รากฏค าท านายเช่นน้ีในพระไตรปิฎก และลกัษณะ
ทั้งปวงน้ีลว้นแต่เป็นลกัษณะท่ีเช่ือถือกนัว่าเป็นลกัษณะท่ีเป็นมงคล ผูเ้ป็นมหาบุรุษเท่านั้นถึงจะมี

 
146มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 1, 

17-18. 
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ลกัษณะดงัน้ีครบทุกประการ และจะน าพาใหชี้วิตมีแต่ความผาสุก ซ่ึงแมแ้ต่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็
ยงัทรงมีพระชาตาเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ห่งนรลกัษณ์เหล่าน้ี 

สรุปได้ว่า นรลักษณ์ศาสตร์หรือสามุทริกศาสตร์ท่ีปรากฏในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีท านายโชคชะตาโดยอาศยัการสังเกตลกัษณะของร่างกาย ซ่ึงค าท านายก็
ไดร้ะบุทั้งอวยัวะและต าหนิท่ีส่งผลดีและผลเสียแก่เจา้ของนรลกัษณ์ การท านายดว้ยวิธีน้ีนิยมใชก้บั
สตรีมากกว่าบุรุษ แต่ก็สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการท านายบุรุษไดเ้ช่นกนั ส่วนการท านายจาก
ต าหนิ ไฝ ปานนั้นสามารถใชไ้ดร่้วมกนัทั้งบุรุษและสตรี นอกจากน้ี ลกัษณะของมหาบุรุษ 5 จ าพวก 
หรือปัญจมหาบุรุษนั้นเป็นโยคเกณฑพ์ิเศษ ซ่ึงผูท่ี้มีดวงชะตาก าเนิดตรงตามหลกัเกณฑจึ์งจะไดโ้ยค
น้ีในดวงชะตาและจะส่งผลใหมี้ลกัษณะของร่างกายตรงตามค าท านาย ซ่ึงเป็นลกัษณะของมหาบุรุษ
ท่ีเป็นมงคล และจะใชพ้ิจารณาส าหรับดวงชะตาของบุรุษเพศเท่านั้น 
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ตำราพรหมชาติฉบับราษฎร์ 
 
 ต าราพรหมชาติเป็นต าราท่ีรวบรวมองค์ความรู้ในหมวดโหราศาสตร์จากเอกสาร
โบราณหลายเล่มเขา้ด้วยกัน ซ่ึงนักโหราศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ไม่นับว่าต าราพรหมชาติเป็นต ารา
โหราศาสตร์ท่ีแทจ้ริง หากแต่เป็นเพียงต าราหมอดูซ่ึงมีสถานะท่ีต ่าตอ้ยกว่าต าราโหราศาสตร์ 147  
แต่ถึงกระนั้ น ต าราพรหมชาติก็ได้แพร่หลายและได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นอย่างมาก  
โดยได้รับการตีพิมพ์ซ ้ าหลายคร้ังนับตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นตน้มา ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบบัท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบจดัพิมพ์โดยโรงพิมพ์พานิชศุภผล เป็นฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 4 ตีพิมพ์ในปี ร.ศ. 120  
ตรงกับ พ.ศ. 2445 โดยแบ่งเน้ือหาออกตีพิมพ์เป็นจ านวน 3 เล่ม148 นอกจากน้ีในสมัยต่อมาก็ยงั
พบว่ามีผูจ้ดัพิมพพ์ิมพต์ าราพรหมชาติออกมาอย่างต่อเน่ือง เช่น หรีด เรืองฤทธ์ิ, ลูก ส.ธรรมภกัดี, 
เทพย ์สาริกบุตร, ส.พรหมญาณ, หอ้งโหรศรีมหาโพธ์ิ ฯลฯ โดยคาดวา่ต าราพรหมชาติจากผูจ้ดัพิมพ์
ต่าง ๆ ได้ตีพิมพ์จ าหน่ายจนถึงปัจจุบันมาแล้วไม่ต ่ากว่า 100 คร้ัง รวมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
200,000 เล่ม149 ซ่ึงตลอดระยะเวลา 100 กวา่ปีมาน้ีต าราพรหมชาติก็ยงัสามารถตีพิมพจ์ าหน่ายไดอ้ยู่
เสมอ แสดงใหเ้ห็นวา่ต าราพรหมชาติน้ีไดรั้บความนิยมจากคนไทยเป็นอยา่งมาก จนกลายเป็นต ารา
หมอดูประจ าบา้นก็วา่ได ้อน่ึง ต าราพรหมชาติท่ีพบในปัจจุบนัมกัใชภ้าพหนา้ปกเป็นรูปพระพรหม 
หรือไม่ก็พิเภกผูท่ี้มีความช านาญดา้นโหราศาสตร์ในเร่ืองรามเกียรต์ิ ซ่ึงท าให้ทราบไดว้่าเป็นต ารา
พรหมชาติแมเ้พียงเห็นแค่ภาพหนา้ปก 
 อย่างไรก็ตาม ต าราพรหมชาตินั้นเป็นการรวบรวบเอกสารโบราณท่ีมีการคดัลอกกัน
ตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ขึ้นมาจดัพิมพ ์ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ ค าว่า “พรหมชาติ” น้ีแต่เดิมคือต ารา
โหราศาสตร์โบราณปลีกย่อยเล่มหน่ึงท่ีว่าด้วยเร่ืองของการดูดวงชะตาตามราศี และวนั เดือน  
ปีนักษตัรก าเนิด แต่ในการจดัพิมพต์ าราพรหมชาติตั้งแต่คร้ังแรก ๆ ไดร้วบรวมต าราโหราศาสตร์
อ่ืน ๆ รวมเขา้ไวด้้วยกนั ดังนั้นต าราพรหมชาติท่ีพบไดใ้นปัจจุบนัจึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้

 
147กฤติกาวลัย  หิ รัญ สิ , “ศึ กษาความสอดคล้องของหลักการพยากรณ์ ในคัม ภี ร์

พระพุทธศาสนาเถรวาทและวิชาโหราศาสตร์ไทย”, 35.; ปัทมากร บุลสถาพร, “ความรู้ในต าราพรหม
ชาติ”, 42. 

148ต่อมาได้น ามารวบรวมจัดพิมพ์ไวเ้ป็นเล่มเดียวโดยโครงการศึกษาประวติัศาสตร์และ  
ภูมิปัญญาไทย ดู โครงการศึกษาประวติัศาสตร์และภูมิปัญญาไทย, ตำราพรหมชาติ ร.ศ. 120, พิมพค์ร้ังท่ี 3 
(กรุงเทพฯ: บนัทึกสยาม, 2551). 

149ปัทมากร บุลสถาพร, “ความรู้ในต าราพรหมชาติ”, 1-3. 
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อย่างกวา้งขวางมากขึ้น150 ในเม่ือต าราพรหมชาติเป็นการรวบรวมเอกสารโบราณขึ้นมาจดัพิมพ ์
ดังนั้ น ต าราพรหมชาติแต่ละฉบับจึงมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ดังเช่น โรงพิมพ์ ส.ธรรมภักดี  
ได้ตีพิมพ์ทั้ งฉบับหลวง และฉบับราษฎร์ ซ่ึงตีพิมพ์เป็นคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2515 
ตามล าดบั โดยทั้งสองฉบบัน้ีก็มีเน้ือหาท่ีไม่แตกต่างจากฉบบั ร.ศ. 120 ของโรงพิมพ์พานิชศุภผล
มากนกั หากแต่มีเน้ือหาท่ีกวา้งขวางกวา่เพราะไดมี้การเพิ่มเติมต าราเร่ืองต่าง ๆ ผนวกเขา้ไปดว้ย 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นโดย
เทพย ์สาริกบุตร (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโหราศาสตร์), บาง เสมเสริมสุข (โหรหลวงประจ าส านกัราชวัง) 
และอุระคินทร์ วิริยะบูรณะ (พราหมณ์ผู ้ช่วยในพระราชพิธีหลวง) จัดพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2521  
โดยโรงพิมพ์ ลูก ส. ธรรมภกัดี ทั้ งน้ี หากพิจารณาจากรายนามของผูร้วบรวมแล้ว จะเห็นได้ว่า 
แต่ละท่านลว้นมีความรู้ความเช่ียวชาญในโหราศาสตร์ทั้งส้ิน และแต่ละท่านต่างก็มีผลงานการเรียบ
เรียงต าราดา้นโหราศาสตร์ท่ีแพร่หลายอีกหลายเล่ม อน่ึง เม่ือเทียบเน้ือหาระหว่างต าราพรหมชาติ
ฉบับราษฎร์กับฉบับหลวงแล้วก็พบว่ามีเน้ือหาท่ีใกล้เคียงกัน หากแต่บางเร่ืองก็พบได้เฉพาะ 
ฉบบัหลวง บางเร่ืองก็พบไดเ้ฉพาะฉบบัราษฎร์ และในเร่ืองท่ีมีเหมือนกนับางเร่ืองก็พบรายละเอียด
ท่ีมากนอ้ยแตกต่างกนัไปบา้งเท่านั้น 
 
ลักษณะการประพันธ์ 

เน้ือหาของต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์เรียบเรียงขึ้ นด้วยร้อยแก้วเป็นส่วนใหญ่  
แต่ก็มีเน้ือหาบางตอนท่ีเรียบเรียงเป็นร้อยกรองอยู่บา้ง โดยมกัประพนัธ์ดว้ยกลอนสุภาพ มีจ านวน
ทั้งส้ิน 154 บท คิดเป็นร้อยละ 70 ของเน้ือหาท่ีเป็นร้อยกรองทั้งหมด ได้แก่ คมัภีร์จกัรราศีวิภาค 
ในส่วนของเกษตรราศี ประเกษตร และราชาโชค, ต าราสวสัดิรักษา, ต ารายามอุบากอง, ต าราท านาย
ฝัน, ต าราดูนาคประจ าทิศ, ต าราดูลกัษณะสุนขั, ต าราดูวนัท่ีควรและไม่ควรตดัผม, ต าราดูวนัท่ีควร
และไม่ควรสระผม, ดิถีดีและร้าย และต าราตรีภพ151 เช่นตวัอย่างการประพนัธ์ในต ารายามอุบากอง 
ดงัน้ี 
 
  ๏ ศูนยห์น่ึงอยา่งพึงจร แมน้รานรอนจะอปัรา 
  สองศูนยเ์ร่งยาตรา จะไดล้าภสวสัดี ๚ 
 

 
150เร่ืองเดียวกนั, 3-4. 
151เร่ืองเดียวกัน , 315-316, 318, 321-322, 324-325, 347-349, 352, 541, 599, 605, 623, 627-

628, 642-643. 
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  ๏ ปลอดศูนยพ์ูลสวสัด์ิ ภยัพิบติัลาภบ่มี 
  กากะบาดตวัอปัรีย ์ แมจ้รลีอนัตราย ๚ 
  ๏ ส่ีศูนยน์ั้นพูลผล เร่งจรดลลาภมากมาย 
  จงจ าค าท านาย จบฝอยทายเท่าน้ีเอย ๚152 
 

อย่างไรก็ตามยงัพบว่ามีเน้ือหาอีกส่วนหน่ึงท่ีประพนัธ์ดว้ยโคลงส่ีสุภาพ ซ่ึงปรากฏอยู่
เพียง 28 บท คิดเป็นร้อยละ 12.72 ของร้อยกรองทั้งหมดท่ีพบ ส่วนมากมกัประพนัธ์โคลงแทรกอยู่
กบัเน้ือหาส่วนท่ีเป็นร้อยแกว้ จะมีเพียงต าราการฟังเสียงตุ๊กแกร้องเท่านั้นท่ีประพนัธ์ด้วยโคลงส่ี
สุภาพทั้งส้ิน โดยมิไดแ้ทรกอยูก่บัเน้ือหาส่วนท่ีเป็นร้อยแกว้153 ตวัอยา่งเช่น 
 
  ตุ๊กแกร้องครบหา้ เรือนใด 

คนอยู ่ณ ภายใน จกัร้อน 
ทุกขท์บัคบัแคบใจ ตรอมเศร้า 
เสียทรัพยห์ลบหนีซ่อน ทาสแทค้ านึง154 

 
นอกจากน้ีในต าราเรียงหมอนคู่บ่าวสาว (ดิถีแมลงปอ) ยงัพบว่ามีการประพนัธ์ด้วย

กาพยฉ์บงั 16 เป็นจ านวน 30 บท คิดเป็นร้อยละ 13.63 ของร้อยกรองทั้งหมด ตวัอยา่งเช่น 
 
แรมค ่า ตวัด ากนัจ๋ี เป็นยามไม่ดี จะตอ้งตายจากกนัไป 
แรมสอง ไม่ผอ่งสีใส เรียงหมอนมิได ้ ทุกขภ์ยัจะมากมูนมี 
แรมสาม หา้มไวไ้ม่ดี หวัชนกนัร่ี อาเภทพลดัพรากจากกนั 
แรมส่ี ปรีเปรมเกษมสันต ์ หวัเรียงเคียงกนั สมบติัมหนัตจ์ะพลนัมีมา155 

 
 

 
152เร่ืองเดียวกนั, 352. 
153เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 210, 216, 217, 231, 240, 250, 315, 324, 326, 606. 
154เร่ืองเดียวกนั, 606. 
155เร่ืองเดียวกนั, 401. 
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 ทั้งน้ี ยงัพบกาพย์ยานี 11 ในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาของผลแห่งพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่ง 
อุจจาวิลาส อีก 8 บท คิดเป็นร้อยละ 3.63 ของร้อยกรองทั้งหมด ตวัอยา่งเช่น 
 
 ดวงอุจจาวิลาส โดยนกัปราชญท์่านกล่าวมา 
 ระวิอยวูิฬา ทา้วพระยาท่านชอบใจ 
 รู้กิจการหลายหลาก ท างานมากก็พน้ไป 
 จนัทร์เมษวิเศษไซร้ คนรักใคร่ทัว่หนา้กนั156 
 

ในส่วนของร้อยแกว้มกัขึ้นตน้ดว้ยค าบาลีว่า “สิทธิการิยะ”157 ซ่ึงมกัพบว่าใชค้  าน้ีเป็น
ค าขึ้นตน้ก่อนท่ีจะเขียนเน้ือหาของศาสตร์ต่าง ๆ ในเอกสารโบราณ เพื่ออธิษฐานขอให้การกระท า 
นั้น ๆ ประสบความส าเร็จ158 ตวัอยา่งเช่น 

 
สิทธิการิยะ ท่านว่าผูใ้ดท่ีเกิดในวนัองัคาร ผูน้ั้ นตกในท่ีสีหนาม ธาตุเหล็ก 

มกัจะเป็นฝีไฝปานท่ีหนา้ เป็นผูท่ี้มีจิตใจกลา้หาญ ประกอบดว้ยกุศลศรัทธา ไม่ชอบอยู่กบัท่ี 
มีมิตรสหายมาก ท าคุณคนไม่ขึ้น เก็บทรัพยไ์วไ้ม่อยู่ มีเผ่าพนัธ์ุพึ่งมิได ้จะไดดี้ดว้ยตนเอง 
เม่ืออายไุด ้15 ปี และ 25 ปี จะบงัเกิดโรคภยัไขเ้จ็บรบกวน...159 

 
เน้ือหาบางส่วนพบว่ามีคาถาภาษาบาลีก ากบัไวด้ว้ย เช่น ทกัษวิภาค และดิถีอคันิโรธ 

หากแต่คาถาบาลีท่ีปรากฏส่วนมากจะใช้เป็นคาถาส าหรับการบูชา เช่น คาถาส าหรับเสกไมม้งคล, 
ยนัต์จตัตุโร, โองการบูชาเทพยดาอฏัฐทิศ, ประกาศบวงสรวงเทวดา, ยนัต์ตรีนิสิงเห, คาถาเขียน 
นามพระภูมิ, โองการบวงสรวงพระภูมิ, คาถาเสกแป้งหอม น ้ ามนัหอม, คาถาบูชาขอขมาพระภูมิ,  
คาถาถวายขา้วพระภูมิประจ าวนั, โองการบูชาฤกษ์,โองการบูชาเทวดา, พระคาถาแกนิ้มิตร้าย และ

 
156เร่ืองเดียวกนั, 322-323. 
157มาจากค าว่า สิทธิ (สิทฺธิ) แปลว่า ความส าเร็จ และ การิยะ (การิย) แปลว่า การกระท า ดู  

A.P. Buddhadatta Mahathera, “Pali-English Dictionary,” accessed April 11, 2018, http://www.buddha-

vacana.org/toolbox/dico.html. 
158ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 1232. 
159เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 146. 
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คาถาเสกนางกวกั ซ่ึงคาถาดงักล่าวมกัเขียนดว้ยอกัขรวิธีแบบไทย ตวัอย่างคาถาภาษาบาลีในต ารา
ทกัษวิภาค มีดงัน้ี 
 

๏ ระวิ ภุมโม โสโร ราหุ เทวา ปัคคะหา มตา 
จนัโท วุโธ ชีโว ศุกโร เทวา ปน สุคคะหา ๚160 

 
ต าราพรหมชาติบางส่วนมกัมีรูปภาพประกอบเน้ือหาอยู่ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นรูปเทพยดา

ประจ าพระเคราะห์ทั้ง 9, รูปประกอบค าท านายของคนเกิดปีนักษตัรต่าง ๆ, เทพเจา้ประจ าฉัตร 9 
ชั้น, พระภูมิประจ าสถานท่ีต่าง ๆ, เส้นลายมือ, ต าแหน่งไฝ ปาน, ลกัษณะชาย-หญิง, สมพงศ์นาค, 
สมพงศปี์เกิด เป็นตน้ โดยต าราพรหมชาติฉบบัต่าง ๆ ก็มกัจะตอ้งมีรูปภาพเหล่าน้ีประกอบเน้ือหา
อยูด่ว้ย ซ่ึงบา้งก็เป็นเพียงภาพประกอบเน้ือหา บา้งก็มีความส าคญัในการใชป้ระกอบค าท านายดว้ย 
 สรุปไดว้่า ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มีเน้ือหาส่วนมากเรียบเรียงดว้ยร้อยแกว้ แต่ก็มี
เรียบเรียงเป็นร้อยกรองปะปนอยู่บา้ง ไดแ้ก่ กลอนสุภาพ จ านวน 154 บท, กาพยฉ์บบั 16 จ านวน  
30 บท, โคลงส่ีสุภาพ จ านวน 28 บท และกาพยย์านี 11 อีกจ านวน 8 บท นอกจากน้ีเน้ือหาบางส่วน
ก็มีคาถาภาษาบาลีประกอบอยูด่ว้ย และยงัมีส่ิงส าคญัท่ีต าราพรหมชาติทุกฉบบัจะขาดเสียไม่ไดก้็คือ
ภาพประกอบเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
160เร่ืองเดียวกนั, 185. 
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ภาพท่ี 36 คนเกิดปีวอก เป็นผีเส้ือผูช้าย ธาตุเหลก็ ม่ิงขวญัตกอยูท่ี่ตน้ขนุน 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
65. 
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ขอบเขตเนื้อหา 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฏร์ ของโรงพิมพล์ูก ส.ธรรมภกัดี มิไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็นบท 
หากแต่แบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ือง ๆ ตามต าราท่ีได้รวบรวมมา ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ 8 หมวดหมู่ 
ไดแ้ก่ ค  าท านายตามดวงชะตา, ค  าท านายเก่ียวกบัคู่ครอง, ฤกษ์ยาม, การดูลกัษณะร่างกาย, ท านาย
ฝันและนิมิต, พิธีกรรม, นิทานปกรณมั และปกิณกะ ดงัน้ี 
 1. คำทำนายตามดวงชะตา เป็นการท านายเพื่อให้รู้ความเป็นไปของชีวิตโดยรวม  
ซ่ึงมีทั้ งเร่ืองบุคลิกลกัษณะ นิสัยใจคอ หรือแม้กระทัง่การประกอบอาชีพ นอกจากน้ียงัสามารถ
ท านายตามช่วงอาย ุหรือท านายประจ าปีไดอี้กดว้ย อนัไดแ้ก่ 
 1.1 ต าราพรหมชาติ เป็นการท านายดวงชะตาตามปี เดือน วนัก าเนิด โดยเร่ิมท านาย
จากปีนักษัตรก าเนิด ระบุทั้ งธาตุ ชาติ และม่ิงขวญัประจ าต้นไม้ของปีเกิด แล้วจึงท านายตาม 
เดือนเกิด โดยแบ่งเดือนทั้ง 12 ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 3 เดือน เร่ิมจากเดือน 5, 6, 7 เดือน 8, 9, 10 
เดือน 11, 12, 1 และเดือน 2, 3, 4 จากนั้นจึงท านายตามวนัเกิดทั้ง 7 วนั 
 1.2 ท านายกาลชาตา (ดวงชะตาตามวนัเกิด) เป็นการท านายตามวนัเกิด พร้อมทั้ง
บอกพระประจ าวนัเกิด 
 1.3 มหาทกัษา เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาตามพระเคราะห์ท่ีเขา้เสวยแทรกในแต่ละ
ช่วงชีวิต  
 1.4 ภูมิทกัษา เป็นการแบ่งพระเคราะห์ทั้ง 8 ขึ้นครองนภาจกัร ซ่ึงเรียกว่าอฏัฐจกัร  
ทั้งยงัแบ่งธาตุ, ทิศ, สถานท่ี, รส, อักษร ฯลฯ ให้พระเคราะห์เหล่าน้ีได้ครองอยู่ และได้แบ่งภูมิ 
ต่าง ๆ ออกเป็น 8 ภูมิ ไดแ้ก่ บริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ, มนตรี และกาลกิณี ตามล าดับ 
โดยภูมิเหล่าน้ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการใชพ้ยากรณ์ บา้งเรียกวา่ต าราพยากรณ์เลข 8 ตวั 
 1.5 การท านายแบบมหาภูติหรือกาลโยค ซ่ึงเป็นการพยากรณ์โดยน าจุลศกัราชก าเนิด
หรือประสงคต์ั้งแลว้เอา 7 หาร แลว้จึงน าเศษท่ีไดม้าท านาย ซ่ึงแบ่งเป็นโลกาวินาสน์, อริ, ขมุทรัพย,์ 
มรณะ, อธิบดี, ราชาโชค และธงชยั ซ่ึงสามารถน าไปใชท้ านายร่วมกบัภูมิทกัษาได้ 
 1.6 ภูมิอฏัฐจกัรพยากรณ์ เป็นการพยากรณ์ท่ีมีฐานมาจากภูมิทกัษา แต่มีการตั้งเป็น 3 
ฐาน คือ ตั้งวนัเกิดเป็นฐานท่ี 1, ตั้งเดือนเกิดเป็นฐานท่ี 2 และตั้งปีเกิดเป็นฐานท่ี 3 เพื่อใช้ในการ
พยากรณ์ 
 1.7 ค  าท านายประจ าปี ใชท้ านายว่าในปีน้ีจะดี-ร้ายประการใด ซ่ึงมีหลายวิธีดว้ยกนั 
ดงัน้ี 
  1.7.1 ดูโชคประจ าปี โดยน าอายุปัจจุบันตั้ง คูณด้วย 3 แล้วเอา 7 หาร ได้เศษ
เท่าใดก็ใหท้ านายไปตามเศษ 
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 1.7.2 ต าราโชคชาตา 12 ราศี โดยการแบ่งนภาจกัรออกเป็น 12 ช่อง ไดแ้ก่ ฉัตร
ทอง, เทวดาขี่เต่า, คนตอ้งขื่อคา, พ่อหมอ, แม่มด, นาคราช, เจดีย,์ ฉัตรเงิน, คอขาด, เรือนหลวง, 
ปราสาท และราหู ตามล าดบั เร่ิมจากเจดียน์ับไปตามอายุบริบูรณ์ โดยชายให้นับเวียนไปตามจกัร 
ส่วนหญิงใหน้บัเวียนยอ้นจกัร ตกท่ีช่องใดก็ใหท้ านายไปตามนั้น 
 1.7.3 ต าราดูโชคอฏัฐเคราะห์ โดยตั้งพระเคราะห์แบบภูมิทกัษา ผูช้ายให้นับปี
ชวดขึ้นตน้ท่ีพระอาทิตย ์(๑) ส่วนผูห้ญิงใหน้บัปีชวดขึ้นตน้ท่ีพระพฤหัสบดี (๕) นบัไปจนถึงปีเกิด
ของตน ตกท่ีช่องใดให้นับช่องนั้นเป็น 1 แลว้นับเวียนต่อไปจนถึงอายุบริบูรณ์ในปีท่ีจะท านายนั้น 
ตกท่ีช่องใดจึงท านายไปตามช่องนั้น 
 1.7.4 พยากรณ์โชคเคราะห์ประจ าปี โดยน าอายุบริบูรณ์ตั้ง น า 9 หาร แลว้ให้นบั
เศษไปแต่ช่องวนัเกิด ตกท่ีพระเคราะห์ใดก็ใหท้ านายไปตามนั้น 
 1.7.5 พยากรณ์นวะเคราะห์ (นพเคราะห์) ประจ าปี โดยน าอายุบริบูรณ์ตั้ ง  
หารด้วย 9 ได้เศษเท่าใด นับแต่ปีเกิดไปจ านวนเท่าเศษท่ีได้นั้น ตกท่ีต าแหน่งพระเคราะห์ใดให้
ท านายไปตามนั้น 
 1.7.6 พยากรณ์สิบสองนักษัตร การท านายแบบน้ีจะต้องใช้ภาพ 12 นักษัตร
ประกอบด้วย โดยนับปี ท่ี  1 ท่ี ช่องปีชวดเร่ือยไปจนถึงอายุปัจจุบัน  หากเป็นผู ้ชายให้นับ
ทกัษิณาวรรต หากเป็นผูห้ญิงใหน้บัอุตราวรรต ตกท่ีปีใดใหท้ านายไปตามนั้น 
  1.7.7 ฐานเมรุ หรือเชิงตะกอน เป็นการพยากรณ์โดยนับอายุไปตามผงัฐานเมรุ 
ตกท่ีใดก็ให้ท านายไปตามต าแหน่งท่ีต านั้น โดยแต่ละต าแหน่งจะเน้ือเร่ืองรามเกียรต์ิแต่ละตอน
ประกอบอยูก่บัค  าท านายดว้ย 
  1.7.8 ต าราฉัตร 9 ชั้น เป็นการพยากรณ์โดยให้ตั้ งอายุลง ลบ 1 ปี แล้วจึงน า  
9 หาร ไดเ้ศษเท่าใด ก็ให้น าเศษไปบวกกับวนัเกิด (วนัประจ าสัปดาห์) ได้เท่าใดก็ให้กาไปท่ีฉัตร
หมายเลขนั้นเพื่อใชใ้นการท านาย ซ่ึงมีทั้งท านายแบบยามอฏัฐกาล และแบบยนัตระ 
  1.7.9 วิธีดูเศษช้าง ใช้พยากรณ์ดวงชะตา โดยน าปี เดือน วนัก าเนิดบวกรวมกนั 
แลว้น า 7 คูณ 8 หาร ท านายไปตามเศษท่ีได ้โดยจะใชภ้าพช้างประกอบการท านายว่าเศษท่ีค านวณ
ไดต้กอยู ่ณ ส่วนใดของชา้ง 
  1.7.10 วิธีดูโชคเศษนาวา ใช้พิจารณาว่าปีน้ีจะดี-ร้ายประการใด โดยน าอายุ
ปัจจุบนัตั้ง คูณดว้ยวนัเกิด บวกดว้ยเดือนเกิด แลว้จึงหารดว้ย 8 ท านายไปตามเศษท่ีได ้โดยจะใช้
ภาพเรือประกอบการท านายวา่เศษท่ีค านวณไดต้กอยู ่ณ ส่วนใดของเรือ 



  562 

 1.8 ดูโชคชีพ ใชท้ านายวา่ประกอบอาชีพใดจึงจะดี ซ่ึงค าท านายจะมีทั้ง ท าราชการดี, 
ท าอะไรก็ดีทุกอย่าง, ค้าขายดี, ท าการคา้ดี, ท าสวน ท านาดี, ท าไร่ ท าสวนดี และท าราชการฝ่าย
ทหารดี 
 1.9 ดูรับราชการจะดีหรือไม่ เป็นการท านายเฉพาะเจาะจงไปท่ีการรับราชการว่าจะดี
หรือไม่ และควรรับราชการในดา้นใด 
 1.10 ต าราตรีภพ เป็นการท านายโชคชะตาโดยน าวนัเดือนปีเกิดบวกเข้าด้วยกัน  
แลว้จึงหาร 10 แลว้จึงท านายตามเศษท่ีได ้กล่าวกนัว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงพิจารณาจากค าขึ้นตน้บทกลอนท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
 
 ๏ ตวัเราพระจอมเกลา้  บ ารุงเหล่าราษฎร์ส าราญ 
 เล้ียงเสนาขา้ราชการ  ใชแ้บบน้ีดีนกัหนา ๚ 
 ต าราน้ีช่ือตรีภพ  จงปรารภเร่งศึกษา 
 หญิงชายท่ีเกิดมา  ตามชาตาชัว่และดี ๚161 
 
 1.11 ต าราหมอดูไพ่ป๊อก 
 1.12 ต าราเสียงทายลูกเต๋า ใชลู้กเต๋า 2 ลูกในการเส่ียงทาย โดยพิจารณาจากแตม้ของ
ลูกเต๋าท่ีทอดได ้
 1.13 เส่ียงใบเซียมซี 
 2. คำทำนายเกี่ยวกับคู่ครอง เป็นการท านายส าหรับคนสองคนท่ีจะร่วมอยู่กินกนัเป็น
สามีภรรยาว่าควรจะแต่งงานกนัหรือไม่ หรือแต่งงานกนัไปแลว้จะมีความเป็นอยู่ดี-ร้ายประการใด 
ซ่ึงสามารถท านายไดห้ลากหลายวิธี อนัไดแ้ก่ 
 2.1 ดูเน้ือคู่จะไดก้นัหรือไม่ ท านายโดยน าอายุเต็มของคนทั้งคู่มาบวกกนั น า 3 คูณ  
7 หาร แลว้จึงพิจารณาตามเศษท่ีได ้
 2.2 ต าราดูเน้ือคู่ ใช้ท านายลกัษณะของเน้ือคู่ โดยการน าวนั เดือน ปี เกิดบวกกัน  
น า 7 คูณ 9 หาร แลว้จึงพิจารณาไปตามเศษท่ีได ้และอีกต าราหน่ึงให้น าอายุของทั้งสองมารวมกนั 
แลว้เอา 7 หาร พิจารณาไปตามเศษท่ีได ้
 2.3 เดือนท่ีเป็นมิตรและควรแต่งงานกัน, เดือนท่ีเป็นศตัรูและไม่ควรแต่งงานกัน, 
วนัท่ีเป็นมิตรใหญ่แก่กนัควรแต่งงานกนั, วนัท่ีเป็นมิตรนอ้ยพอแต่งงานกนัได ้และวนัท่ีเป็นศตัรูกนั
มากไม่ควรแต่งงานกนั 

 
161เร่ืองเดียวกนั, 642. 
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 2.4 สมพงศ์นาค ใช้พิจารณาว่าคู่สามีภรรยาจะอยู่กินร่วมกันดี -ร้ายประการใด  
โดยพิจารณาจากการนบัปีเกิดไปตามต าแหน่งต่าง ๆ ของนาค ดงัภาพท่ี 37 
 2.5 สมพงศปี์เกิด ใชพ้ิจารณาวา่คู่สามีภรรยาจะอยูกิ่นร่วมกนัดี-ร้ายประการใด โดยดู
จากปีเกิดของทั้งสองคน แล้วน ามาเปรียบว่าแต่ละฝ่ายเป็นเทวดา, มนุษย ์หรือผีเส้ือ เม่ืออยู่กิน
ดว้ยกนัแลว้จะเป็นเช่นใด 
 2.6 ต าราสมพงศ์ธาตุ ใช้พิจารณาว่าคู่สามีภรรยาจะอยู่กินร่วมกนัดี-ร้ายประการใด 
ตามธาตุของแต่ละคน 
 2.7 สมพงศน์าคชู ้ใช้พิจารณาว่าคู่สามีภรรยาจะนอกใจเจา้ชู ้นอกใจกนัหรือไม่ โดย
พิจารณาจากการนับปีเกิดไปตามภาพ คลา้ยกบัสมพงศน์าค เพียงแต่สมพงศ์นาคชูจ้ะเป็นรูปนาค 3 
ตวัพนักนั 
 

 
 
ภาพท่ี 37 สมพงศน์าค 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
580. 
 
 3. ฤกษ์ยาม เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการก าหนดวนัและเวลาในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ทั้ง
การจดังานมงคล, การออกเดินทาง, การซ้ือเรือ หรือแมก้ระทัง่การท าไร่ท านา ทั้งยงัระบุถึงทิศทางท่ี
ควรไปและไม่ควรไป นอกจากน้ียงัมีการจบัยามเพื่อใชต้อบค าถามท่ีตอ้งการทราบอีกดว้ย อนัไดแ้ก่ 
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 3.1 ฤกษท่ี์ใชใ้นการออกเดินทาง มีหลากหลายวิธี ไดแ้ก่  
  3.1.1 ต าราฤกษช์ยั ใชพ้ิจารณาเม่ือจะออกเดินทาง โดยดูตามดิถีขึ้นแรม 
  3.1.2 ยามอุบากอง หรือยามพม่าแหกคุก ตอ้งพิจารณาตามแผนผงั ว่าเป็นวนัใด 
ช่วงเวลาใด แลว้ใหดู้วา่ช่องท่ีตกนั้นมีศูนยห์รือกากบาทหรือไม่ ใหท้ านายไปตามค ากลอนท่ีก าหนด 
  3.1.3 พิธีดูก่อนออกเดินทาง ก่อนออกเดินทางในแต่ละวนัจะมีขอ้พึงปฏิบติัก่อน
ออกจากบา้นท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้การแสวงโชคลาภ การติดต่อการคา้ หรือธุรกิจทัว่ ๆ ไป ประสบ
ความส าเร็จ 
  3.1.4 ต าราพระรามด าเนิน ใช้ส าหรับพิจารณาในการออกเดินทาง โดยดูจากดู
จากยามท่ีจะออกเดินทาง 
  3.1.5 ดูทิศ และดูยามไปหาลาภ 
  3.1.6 ดูวนัห้ามยาตรา ใชพ้ิจารณาในการออกเดินทางวา่วนัใดห้ามเดินทางไปยงั
ทิศใด 
 3.2 วนัดีส าหรับคนเกิดตามปี 
 3.3 ดิถีดี และดิถีร้าย 
 3.4 ทิศดี, ทิศร้าย, ทิศผีหลวงจร, ทิศเทวดาจร และทิศมฤตยจูร 
 3.5 ดูฤกษป์ระจ าวนั 
 3.6 วนัท่ีไม่ควรประกอบพิธีบางอยา่ง 
 3.7 นามฤกษว์นั แต่ละวนัเหมาะแก่การประกอบกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นจึง
ควรเลือกฤกษว์นัท่ีเหมาะสมในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ 
 3.8 ดิถีอคัคนิโรธ เป็นดิถีตอ้งหา้มในการจดังานมงคล 
 3.9 ภาณฤกษ์ ห้ามมิให้จดังานมงคลในฤกษน้ี์ ก าหนดโดยดิถีท่ีแตกต่างกนัในเดือน
ต่าง ๆ 
 3.10 ดิถีอนัประกอบดว้ยวนั ก าหนดโดยวนัและดิถี วนัท่ีดีย่อมใชป้ระกอบงานมงคล
ได ้ไดแ้ก่ วนัอ ามฤคโชค, วนัสิทธิโชค, วนัมหาสิทธิโชค, วนัชยัโชค และวนัราชาโชค ส่วนวนัท่ีไม่
ดีก็ตอ้งหา้มในการจดังานมงคล ไดแ้ก่ วนัทินกาล, วนัยมขนัธ์, วนัทกัทิน, วนัอคัคนิโรธ, วนัทรทึก, 
วนัทินสูญ, วนัพิลา, วนักาลทณัฑ,์ วนักาลทิน, วนักาลโยค, วนัวินาศ และวนัมฤตย ูส่วนวนัท่ีไม่ตรง
ตามวนัขา้งตน้เรียกวา่วนัปลอด เป็นกลาง ๆ จะจดังานมงคลก็ยอ่มได ้
 3.11 ต าราดูวนัท่ีควรและไม่ควรตดัผม และสระผม 
 3.12 ดิถีแมลงปอ (ต าราเรียงหมอนคู่บ่าวสาว) 
 3.13 ต าราซ้ือเรือ ก าหนดวา่ซ้ือเรือวนัใดดี วนัใดไม่ดี 
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 3.14 ต าราท านาและหว่านขา้ว เป็นการก าหนดวนัในการเร่ิมตน้ท านาไปจนถึงการ
เก็บเก่ียวเพื่อใหไ้ดผ้ลิตผลท่ีดี 
 3.15 ต าราดูนาคประจ าทิศ ส าหรับการเส่ียงโชค การเล่นพนนั ใหน้ัง่ตามทิศท่ีเป็นศรี
ของวนันั้น 
 3.16 ต าราสวสัดิรักษา แต่งโดยสุนทรภู่ ประกอบไปดว้ยขอ้ห้ามและขอ้ควรปฏิบติั
ซ่ึงก าหนดตามกาลและวนัต่าง ๆ ตามความเช่ือทางโหราศาสตร์ 
 3.17 ต ารายามสามตา ใชท้ านายเร่ืองต่าง ๆ โดยนบัดิถีไปตามตาทั้ง 3 ตกไปท่ีตาใดก็
ท านายไปตามนั้น ซ่ึงสามาถใชดู้ของหาย, ดูสัตวห์าย, ถามคนคลอดบุตร, ดูคนไปทางไกล และดูคน
เจ็บไขไ้ด ้
 4. การดูลักษณะร่างกาย เป็นการท านายตามลกัษณะของอวยัวะต่าง ๆ ว่าเป็นมงคล
หรือไม่ อนัก่อให้เกิดผลดี ผลร้ายได ้รวมไปจนถึงต าหนิ ไฝ ปานท่ีปรากฏตามร่างกาย และลายมือ 
โดยไดร้วบรวมจากต าราดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ต าราดูลกัษณะชาย-หญิง 
 4.2 ต าราไฝและปาน 
 4.3 ต าราดูลายมือ 
 5. ทำนายฝันและนิมิต  ความฝันเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนต้องประสบอยู่ทุกคืน และ
ปรารถนาจะรู้ความหมายแห่งฝันนั้น การท านายฝันจึงเป็นเร่ืองใกลต้วัและเป็นเร่ืองง่ายท่ีทุกคน
สามารถท านายได้โดยมิตอ้งศึกษาเล่าเรียน นอกจากน้ี นิมิต หรือลาง ต่าง ๆ ก็เช่ือว่าสามารถใช้
ท านายเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงต าราพรหมชาติไดร้วบรวมเอาไวด้งัน้ี 
 5.1 ต าราท านายฝัน 
 5.2 ท านายสัตวต์ก การพบสัตวต์กลงมาในต าแหน่งต่าง ๆ สามารถใช้ก าหนดลางดี 
ลางร้ายได ้
 5.3 ท านายสัตวเ์กาะหลงัคาบา้นและเขา้บา้น 
 5.4 เสียงตุ๊กแกร้อง เสียงการ้อง 
 5.5 ท านายจอมปลวกท่ีปรากฏตามทิศต่าง ๆของบา้น 
 5.6 ต าราเขม่น เม่ืออวยัวะต่าง ๆ ได้แก่ ตา, จมูก, หู, คอ, รักแร้, หัวใจ, หลงั, ปาก,  
บ่า, หนา้แขง้, แขน, ศอก, ฝ่ามือ, น้ิว, หัวเข่า, เทา้, สะโพก และหน้าอก เกิดอาการเขม่น ก็สามารถ
น ามาท านายเหตุการณ์ได ้
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 7. พิธีกรรม ต าราฉบบัน้ีไดร้วบรวมการประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญั ๆ เอาไว ้ดงัน้ี 
 7.1 ต าราตั้งศาลพระภูมิ 
 7.2 พิธีวางศิลาฤกษ ์
 7.3 พิธียกเสาเอก 
 7.4 ม่ิงขวญัประจ าตน้ไม ้ส าหรับการฝังรก เพื่อใหเ้ด็กอยูเ่ยน็เป็นสุข 
 7.5 ต าราแกะนางกวกั ว่าดว้ยการแกะนางกวกัจากไม ้การปลุกเสก รวมทั้งคาถาบูชา
นางกวกั 
 8. นิทานปกรณัม เป็นการรวบรวมนิทานเร่ืองเล่าต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 
 8.1 พรหมลิขิต กล่าวถึงก าเนิดโลกและสรรพส่ิงบนแผ่นดินโลก การก าหนด 12 ราศี 
นกัษตัรฤกษ ์27 กลุ่ม ปีนกัษตัรทั้ง 12 การสร้างนพเคราะห์ นอกจากน้ียงัมีค าท านายของผูท่ี้เกิดใน
วนัทั้ง 7 และพระเคราะห์เสวยอายแุบ่งตามวนัเกิด 
 8.2 ก าเนิดพระเคราะห์ และนิทานชาติเวร 
 8.3 ต านานพระภูมิ 
 9. ปกิณกะ ต าราฉบบัน้ีไดร้วบรวมเกร็ดความรู้ หรือเร่ืองเบด็เตลด็เขา้มาไวด้ว้ย ไดแ้ก่ 
 9.1 พระเคราะห์คู่มิตร-ศตัรู, คู่ธาตุ, คู่สมพงศ-์ศตัรูสมพงศ ์
 9.2 วนัและเดือนท่ีเป็นมิตร-ศตัรูต่อกนั 
 9.3 จกัรราศีวิภาค กล่าวถึงนภาจกัรซ่ึงมีการแบ่งออกเป็น 12 ราศี และมีกลุ่มนกัษตัร
ฤกษค์รองอยู ่27 นกัษตัร รวมทั้งการก าหนดพระเคราะห์ท่ีเขา้ครองในแต่ละชัว่โมง 
 9.4 คุณภาพของพระเคราะห์ประจ าราศี อันได้แก่ เกษตร, ปรเกษตร, อุจจ์, นิจ,  
อุจจาวิลาส, ราชาโชค และมหาจกัร 
 9.5 พระประจ าวนัเกิด 
 9.6 เกณฑน์าคใหน้ ้า เป็นการท านายฝนในแต่ละปีวา่มีมาก-นอ้ยประการใด 
 9.7 ต าราดูลกัษณะสุนขั 
 9.8 ฤๅษีดัดตน เป็นการรวบรวมภาพฤๅษีดัดตนทั้ งส้ิน 42 ท่า โดยผูเ้รียบเรียงได้
รวบรวมเอาไวเ้ป็นล าดบัสุดทา้ยพร้อมทั้งยงัระบุว่า แมต้ าราน้ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัโหราศาสตร์หรือ
การท านาย แต่ก็เป็นของเก่าแก่ท่ีใกลจ้ะสูญหาย ทั้งยงัมีประโยชน์ท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง และท าให้มี
อายยุนืยาวได ้
 ดงัจะเห็นได้ว่า ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์น้ีไดร้วบรวมมาจากเอกสารโบราณเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีค่อนขา้งหลากหลาย แมแ้ต่การท านายในเร่ืองเดียวกนัก็ยงัระบุการท านาย
เอาไวห้ลายวิธี เพื่อให้ผูท้  านายไดเ้ลือกสรรวิธีการท านายท่ีเหมาะกบัตน หรือเหมาะกบัสถานการณ์ 
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อย่างไรก็ดี ต าราพรหมชาติจะตอ้งมีการท านายตามปี เดือน วนัก าเนิด อนัเป็นลกัษณะของต ารา
พรหมชาติแต่เดิม ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบบัน้ีก็ไดเ้รียบเรียงเอาไวเ้ป็นล าดบัแรก และเรียบเรียงเร่ือง
ต่าง ๆ ต่อมา บา้งก็จดัเป็นหมวดหมู่ บา้งก็กระจดักระจายไป ซ่ึงเป็นเพราะรวบรวมมาจากหลาย
ต าราจึงไม่ค่อยเป็นระเบียบไปบา้ง แต่ก็ไม่ไดท้ าให้ยากต่อการศึกษานัก เพราะส่วนใหญ่แลว้แต่ละ
เร่ืองต่างก็มีหลกัเกณฑเ์ฉพาะของตน แมผู้อ่้านจะเลือกศึกษาเฉพาะบางเร่ืองก็สามารถน าหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวไปใชท้ านายไดโ้ดยมิตอ้งศึกษาทั้งหมด 
 
แนวคิดทางโหราศาสตร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ค่อนขา้งมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย เพราะได้รวบรวมมาจาก
เอกโบราณหลายฉบบัเขา้ดว้ยกนั จึงมีแนวคิดทางโหราศาสตร์อยูห่ลายประเด็น หากแต่วิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดทางโหราศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัพระเคราะห์, ทศา และนรลกัษณ์ เท่านั้น 
แต่เน่ืองจากพระเคราะห์ทั้งปวงต่างก็สถิตอยูใ่นจกัรราศี ทั้งยงัส่งผลให้พระเคราะห์มีก าลงัแตกต่าง
กันไปตามต าแหน่งท่ีสถิตอีกด้วย ดังนั้ นเน้ือหาในส่วนน้ีก็จะกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับจกัรราศี
เพิ่มเติมอีกประเด็นหน่ึง ซ่ึงจะท าให้เขา้ใจแนวคิดทางโหราศาสตร์ไดดี้ยิ่งขึ้น โดยแนวคิดต่าง ๆ นั้น
มีรายละเอียดโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
 

จักรราศีวิภาค 
 ทอ้งฟ้าเบ้ืองบนอันเป็นวิถีทางโคจรของพระเคราะห์ทั้งปวง โดยมีพระอาทิตยเ์ป็น
ประธานในกลางวนั และมีพระจนัทร์เป็นประธานในกลางคืน ซ่ึงปริมณฑลโดยรอบผืนฟ้าดงักล่าว
น้ีทางโหราศาสตร์เรียกว่า “จกัรราศี”162 ซ่ึงมีต านานมาจากคมัภีร์เฉลิมไตรภพว่า เม่ือพระอิศวรได้
ทรงสร้างโลกน้ีขึ้นมาแลว้ ก็บงัเกิดพืชพนัธุ์และสรรพสัตวต่์าง ๆ คร้ันเม่ือฝนห่าใหญ่หยุดตกแลว้ 
ลมก็พดัเอาไอดินหอมขึ้นไปจนถึงพรหมโลก พรหม 7 องคไ์ดก้ล่ินไอดินจึงเกิดความอยากกินงว้น
ดินนั้น ต่างก็แปลงกายเป็นหญิงงามลงมาเสพกินงว้นดินท่ีพื้นโลก เม่ือนางพรหมจ าแลงกินงว้นดิน
เข้าไปก็ตั้ งครรภ์ และได้ให้ก าเนิดบุตรเป็นชาย 1 คน หญิง 6 คน อันเป็นปฐมพงศ์ของมนุษย ์ 
ชายหญิงทั้ง 7 น้ีต่างก็มีแสงสว่างออกมาจากกายโดยท่ีไม่ตอ้งอาศยัแสงสว่างจากดวงอาทิตยแ์ละ
ดวงจนัทร์เลย แต่เม่ือได้ได้เสพกินอาหารท่ีหยาบเขา้ไป รัศมีท่ีอยู่ในกายก็เส่ือมสลายไป จึงได้
บงัเกิดความมืดมิดขึ้น พระอิศวรจึงได้หาทางก าจดัความมืดมิดนั้นเสีย โดยทรงเอาจกัราวุธของ
พระองคเ์สกใหเ้ป็นจกัรราศี ก าหนดใหมี้ 12 ราศี ประกอบดว้ยดาวฤกษ ์27 กลุ่ม ทั้งยงัใหมี้วิมานนพ
เคราะห์ 9 วิมาน เวียนรอบจกัรราศีเพื่อใช้ในการก าหนดเวลา นอกจากน้ียงับงัดาลให้มี 12 นักษตัร

 
162เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตรป์ริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 3. 



  568 

ขึ้นอีกด้วยเพื่อใช้ก าหนดปี163 จากต านานดังกล่าว ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์รวมไปถึงต ารา
โหราศาสตร์ไทยส่วนใหญ่จึงไดจ้ าแนกจกัรราศีออกเป็นส่วน ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ราศี 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้แบ่งจักรราศีออกเป็น 12 ส่วน ซ่ึงก็คือราศีทั้ ง 12 
ได้แก่ ราศีเมษ, ราศีพฤษภ, ราศีมิถุน, ราศีกรกฎ, ราศีสิงห์, ราศีกันย,์ ราศีตุล, ราศีพิจิก, ราศีธนู,  
ราศีมกร, ราศีกุมภ์ และราศีมีน โดยแต่ละราศีมีความกวา้ง 30 องศาเท่ากัน164 ทั้งน้ี ช่ือของราศีท่ี
ปรากฏในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นส่วนใหญ่จะใชช่ื้อดงัน้ี เมษ, พฤษภ, เมถุน, กรกฎ, สิงห์, 
กันย,์ ตุล หรือ ตุลย,์ พิจิก หรือ พฤศจิก, ธนู, มังกร, กุมภ์ หรือ กุมม์ และ มีน ส่วนในเน้ือหาท่ี 
เรียบเรียงเป็นร้อยกรองจะปรากฏช่ือราศีท่ีแตกต่างไปบา้ง เช่น พฤษภา, มิถุนา, สิงหะ, มงักะระ และ 
กุมภะ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากต้องการให้มีพยางค์ครบตามฉันทลกัษณ์ ทั้ งน้ี ราศีเหล่าน้ีล้วนแต่มี 
พระเคราะห์เขา้ครองอยูซ่ึ่งก็คือพระเคราะห์เจา้เรือนเกษตรของแต่ละราศีนัน่เอง165 
 นอกจากน้ี โหราศาสตร์ไทยยงัได้ก าหนดสัญลกัษณ์เป็นเลขไทยแทนการเขียนช่ือ
ราศีเอาไวด้ว้ย โดยใช้เลข ๐ แทนราศีเมษ, ๑ แทนราศีพฤษภ, ๒ แทนราศีมิถุน, ๓ แทนราศีกรกฎ,  
๔ แทนราศีสิงห์, ๕ แทนราศีกันย,์ ๖ แทนราศีตุล, ๗ แทนราศีพิจิก, ๘ แทนราศีธนู, ๙ แทนราศี  
มกร, ๑๐ แทนราศีกุมภ ์และ ๑๑ แทนราศีมีน166 
 ราศีทั้ ง  12 น้ี ย ังส าม ารถจ าแนกตาม เพ ศของราศี แล ะธาตุ ท่ี เข้ าค รองได ้
อีกด้วย โดยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน, น ้ า, ลม และไฟ เป็นธาตุประจ าราศีแต่ละราศี อนัมีราศีตน้ธาตุ 
กลางธาตุ และปลายธาตุ ตามล าดบัดงัน้ี ราศีเมษ สิงห์ และธนูครองธาตุไฟ, ราศีกรกฎ พิจิก และ 
มีนครองธาตุน ้ า, ราศีตุล กุมภ์ และมิถุนครองธาตุลม และราศีมกร พฤษภ และกันยค์รองธาตุดิน 
ส าหรับเพศของราศีนั้นสามารถจ าแนกออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง ดังน้ี ราศีเพศชายมี 6 ราศี 
ได้แก่ ราศีเมษ, พฤษภ, มิถุน, สิงห์, ธนู และมกร ส่วนราศีเพศหญิงก็มี 6 ราศีเช่นกัน ได้แก่  
ราศีกรกฎ, กนัย,์ ตุล, พิจิก, กุมภ ์และมีน167  

 
163เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 105. 
164มาตราโหราศาสตร์ ก าหนดให้ 1 ราศี เท่ากบั 30 องศา, 1 องศา เท่ากบั 60 ลิปดา, 1 ลิปดา 

เท่ากบั 60 ฟิลิปดา ดู เร่ืองเดียวกนั, 311. 
165เร่ืองเดียวกนั, 312. 
166เร่ืองเดียวกนั, 311. 
167เร่ืองเดียวกนั, 316. 
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 ส าหรับผงัดวงชะตาซ่ึงเป็นรูปจ าลองมาจากทอ้งฟ้านั้น168 โหราศาสตร์ไทยจะใชเ้ป็น
รูปวงกลมท่ีแบ่งออกเป็น 12 ช่องเท่า ๆ กนั เร่ิมจากราศีเมษเรียงล าดบัทวนเข็มนาฬิกาไปจนสุดท่ี
ราศีมีน169 ดังภาพท่ี 38 ซ่ึงแต่ละราศีจะอยู่ในต าแหน่งเดิมเสมอ ดังนั้นในเวลาเขียนดวงชะตาจึง 
ไม่จ าเป็นตอ้งใส่ช่ือราศี หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ก ากบัเพื่อบ่งบอกวา่แต่ละช่องเป็นราศีใด หากตอ้งการ
ระบุต าแหน่งของลคันาก็กระท าไดโ้ดยการเขียนสัญลกัษณ์ ล หรือ ล ลงไปในช่องราศี 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ผงัดวงชะตาแบบไทย 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
311. 
 
 2. เรือนภพ 
 เม่ือผูกดวงชะตาและทราบต าแหน่งของลคันาแลว้ ราศีแต่ละราศีก็จะมีสภาพเป็น
เรือนภพของเจา้ชะตาไปดว้ย โดยราศีท่ีลคันาสถิตอยู่นั้นจะเป็นภพท่ี 1 และราศีถดัไปก็เป็นภพท่ี 2 
ดงัน้ีเร่ือยไปจนครบทั้ง 12 ภพ ดังนั้น เรือนภพของคนท่ีมีลคันาสถิตอยู่ในราศีท่ีแตกต่างกนัจึงมี

 
168เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ ภาค 4 ภววินิจฉัย (พระนคร: เกษมบรรณกิจ, 

2515), 16. 
169เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 311. 
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เรือนภพอยูใ่นราศีท่ีแตกต่างกนัไป โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุช่ือเรียกและความหมาย
ของแต่ละเรือนภพซ่ึงสามารถน าใชท้ านายเร่ืองต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 39 เรือนภพของดวงชะตาท่ีมีลคันาสถิตอยูร่าศีมกร 
ท่ีมา: สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 96. 
 
  2.1 ภพท่ี 1 ตะนุ (ตนุ) หมายถึง เพศ, ร่างกาย, สุขภาพ และก าลงักาย 
  2.2 ภพท่ี 2 กะดุมภะ (กฎุมพะ) หมายถึง การเงิน, การคา้ และวตัถุอนัมีค่า 
  2.3 ภพท่ี 3 สะหัชชะ (สหัชชะ) หมายถึง ญาติพี่น้อง, ชาย-หญิง, มิตรสหาย และ
เพื่อนบา้น 
  2.4 ภพท่ี 4 พนัธุ หมายถึง มารดา, อสังหาริมทรัพย,์ บา้นเรือน และท่ีอยูอ่าศยั 
  2.5 ภพท่ี 5 ปุตตะ หมายถึง เด็กเลก็ และความรักระหวา่งเพศ 
  2.6 ภพท่ี 6 หะริ (อริ) หมายถึง ศตัรู, ความทุกขโ์ศก และโรคภยัไขเ้จ็บ 
  2.7 ภพท่ี 7 ปัตตะนี (ปัตนิ) หมายถึง คู่ครอง และศตัรูท่ีเปิดเผย 
  2.8 ภพท่ี 8 มรณะ หมายถึง ความตาย ความพินาศ, การแตกสลาย และมรดก 
  2.9 ภพท่ี 9 ศุภะ หมายถึง การเดินทางทางน ้ า, การศาสนา หรือกิจกรรมเก่ียวกับ
ศาสนา และความสงบ 
  2.10 ภพท่ี 10 กัมมะ หมายถึง ยศศักด์ิ, เจ้านาย และบิดาในดวงชะตาชาย หรือ
มารดาในดวงชะตาหญิง 
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  2.11 ภพท่ี 11 ลาภะ หมายถึง การเงินท่ีเกิดจากการท างาน, ความหวงั, ท่ีปรึกษา,  
ลาภยศ และมิตรสหาย 
  2.12 ภพท่ี 12 วินาสนะ (วินาศ) หมายถึง ศัตรู, การเป็นทาส, เรือนจ า และ  
การกกัขงัหน่วงเหน่ียว170 
 3. ตรียางศ์ 
 ในราศีหน่ึงมีอาณาเขตเท่ากับ 30 องศา แต่หากแบ่งราศีออกเป็น 3 ส่วน ส่วนละ  
10 องศา จะเรียกแต่ละส่วนน้ีวา่ “ตรียางศ”์ ซ่ึงต าราโหราศาสตร์ไทยส่วนใหญ่มกัใชค้  าว่า “ตรียางค”์ 
โดยแต่ละราศีจะมีทั้งส้ิน 3 ตรียางศ ์ดงันั้น ทั้งจกัรราศีจึงมีตรียางศท์ั้งส้ิน 36 ลูก และแต่ละตรียางศก์็
จะมีพระเคราะห์เขา้ครองอยู่171 ทั้งน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มิได้ช้ีแจงว่าแต่ละลูกตรียางศ์มี
พระเคราะห์ใดเข้าครองอยู่บ้าง แต่ก็เป็นท่ีทราบกันดีว่าตรียางศ์ลูกท่ี 1 ของแต่ละราศีเรียกว่า  
ปฐมตรียางศ์ มีพระเคราะห์เจ้าเรือนเกษตรของราศีนั้ นครองตรียางศ์, ตรียางศ์ลูกท่ี 2 เรียกว่า  
ทุติยตรียางศ ์มีพระเคราะห์เจา้เรือนเกษตรของราศีท่ีเป็น 5 แก่ราศีนั้นครองตรียางศ ์และตรียางศล์ูก
ท่ี 3 เรียกวา่ ตติยตรียางศ ์มีพระเคราะห์เจา้เรือนเกษตรของราศีท่ีเป็น 9 แก่ราศีนั้นครองตรียางศ์172 
 
ตารางท่ี 43 พระเคราะห์ครองตรียางศ์ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 7. 

ราศี 
ตรียางศท์ั้ง 3 ส่วนใน 1 ราศี 

ปฐมตรียางศ ์ ทุติยตรียางศ ์ ตติยตรียางศ ์
เมษ ๓* (เมษ) ๑ (สิงห์) ๕ (ธนู) 
พฤษภ ๖ (พฤษภ) ๔* (กนัย)์ ๗ (มกร) 
มิถุน ๔ (มิถุน) ๖ (ตุล) ๗* (กุมภ)์ 
กรกฎ ๒ (กรกฎ) ๓ (พิจิก) ๕* (มีน) 
สิงห์ ๑ (สิงห์) ๕* (ธนู) ๓ (เมษ) 
กนัย ์ ๔* (กนัย)์ ๗ (มกร) ๖ (พฤษภ) 
ตุล ๖ (ตุล) ๗* (กุมภ)์ ๔ (มิถุน) 
พิจิก ๓ (พิจิก) ๕ (มีน) ๒* (กรกฎ) 

 
170เร่ืองเดียวกนั, 318-319. 
171เร่ืองเดียวกนั, 312. 
172เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตรป์ริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 8. 
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ราศี 
ตรียางศท์ั้ง 3 ส่วนใน 1 ราศี 

ปฐมตรียางศ ์ ทุติยตรียางศ ์ ตติยตรียางศ ์
ธนู ๕* (ธนู) ๓ (เมษ) ๑ (สิงห์) 
มกร ๗ (มกร) ๖ (พฤษภ) ๔* (กนัย)์ 
กุมภ ์ ๗ (กุมภ)์ ๔* (มิถุน) ๖ (ตุล) 
มีน ๕* (มีน) ๒ (กรกฎ) ๓ (พิจิก) 

 
 นอกจากน้ี ในแต่ละราศีจะมีอยู่หน่ึงตรียางศท่ี์เป็นตรียางศท่ี์ไม่ดี เรียกว่าตรียางศพ์ิษ 
ได้แก่ ปฐมตรียางศ์ในราศีเมษ, กันย,์ ธนู และมีน เป็นตรียางศ์พิษนาค ส่วนทุติยตรียางศ์ในราศี
พฤษภ, สิงห์, ตุล และกุมภ ์เป็นตรียางศพ์ิษสุนขั ส าหรับตติยตรียางศใ์นราศีมิถุน, กรกฎ, พิจิก และ
มกร เป็นตรียางศพ์ิษครุฑ หากมีพระเคราะห์ดวงใดในดวงชะตาเขา้ไปเกาะตรียางศพ์ิษก็จะให้โทษ
แก่เจ้าชะตา ฤกษ์ท่ีใช้ในงานมงคลก็เช่นกัน ห้ามมิให้ลัคนาดวงฤกษ์ไปเกาะท่ีตรียางศ์พิษเป็น 
อนัขาด และหากโหรคนใดใหฤ้กษโ์ดยมีลคันาดวงฤกษไ์ปเกาะตรียางศพ์ิษ โหรผูน้ั้นจะตาบอด173 
 4. นวางศ์ 
 ในตรียางศ์หน่ึง ๆ ซ่ึงมีอาณาเขต 10 องศา หากแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน  
ส่วนละ 3 องศา 20 ลิปดา จะเรียกส่วนเหล่าน้ีว่า “นวางศ์” ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ใช้ค  าว่า 
“นวางค์” ในราศีหน่ึง ๆ จะมีทั้งส้ิน 9 นวางศ์174 นวางศ์ทั้ง 9 ในแต่ละราศีมีช่ือเรียกเป็นภาษาบาลี 
เรียงตามล าดับ ดังน้ี  ปฐมนวางศ์, ทุติยนวางศ์, ตติยนวางศ์, จตัตุถนวางศ์, ปัญจมนวางศ์, ฉัฏฐม- 
นวางศ์, สัตตมนวางศ์, อฏัฐมนวางศ์, นวมนวางศ์175 และเม่ือนับรอบจกัรราศีจะมีนวางศ์อยู่ทั้งส้ิน  
108 ลูกนวางศ ์ซ่ึงจะมีพระเคราะห์เขา้ครองอยู่ทุกนวางศ ์แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ก็มิไดช้ี้แจง
ว่าแต่ละนวางศมี์พระเคราะห์ดวงใดเขา้ครองบา้ง  แต่ต าราโหราศาสตร์ไทยหลาย ๆ ต าราไดก้ล่าว
ตรงกันว่าหากราศีเป็นธาตุใด นวางศ์แรกของราศีนั้ นจะมีพระเคราะห์เจ้าเรือนเกษตรของราศี 
ตน้ธาตุนั้นครองอยู่ ส่วนนวางศ์ต่อมาก็เป็นเจ้าเรือนเกษตราศีถดัไปเรียงล าดบัไปตามจกัรราศีจน
ครบทั้ง 9 ลูกนวางศ์176 
 

 
173เร่ืองเดียวกนั, 8-9. 
174เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 312. 
175เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตรป์ริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 13-14. 
176เร่ืองเดียวกนั, 15-16. 
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ตารางท่ี 44 พระเคราะห์ครองนวางศ์ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 10. 

ราศี 
นวางศท์ั้ง 9 ใน 1 ราศี 

ปฐมตรียางศ ์ ทุติยตรียางศ ์ ตติยตรียางศ ์
ปฐม ทุติย ตติย จตัตุถ ปัญจม ฉฏัฐม สัตตม อฏัฐม นวม 

เมษ 
(ไฟ) 

๓ 
(เมษ) 

๖ 
(พฤษภ) 

๔ 
(มิถุน) 

๒ 
(กรกฎ) 

๑ 
(สิงห์) 

๔ 
(กนัย)์ 

๖ 
(ตุล) 

๓ 
(พิจิก) 

๕ 
(ธนู) 

พฤษภ 
(ดิน) 

๗ 
(มกร) 

๗ 
(กุมภ)์ 

๕ 
(มีน) 

๓ 
(เมษ) 

๖ 
(พฤษภ) 

๔ 
(มิถุน) 

๒ 
(กรกฎ) 

๑ 
(สิงห์) 

๔ 
(กนัย)์ 

มิถุน 
(ลม) 

๖ 
(ตุล) 

๓ 
(พิจิก) 

๕ 
(ธนู) 

๗ 
(มกร) 

๗ 
(กุมภ)์ 

๕ 
(มีน) 

๓ 
(เมษ) 

๖ 
(พฤษภ) 

๔ 
(มิถุน) 

กรกฎ 
(น ้า) 

๒ 
(กรกฎ) 

๑ 
(สิงห์) 

๔ 
(กนัย)์ 

๖ 
(ตุล) 

๓ 
(พิจิก) 

๕ 
(ธนู) 

๗ 
(มกร) 

๗ 
(กุมภ)์ 

๕ 
(มีน) 

สิงห์ 
(ไฟ) 

๓ 
(เมษ) 

๖ 
(พฤษภ) 

๔ 
(มิถุน) 

๒ 
(กรกฎ) 

๑ 
(สิงห์) 

๔ 
(กนัย)์ 

๖ 
(ตุล) 

๓ 
(พิจิก) 

๕ 
(ธนู) 

กนัย ์
(ดิน) 

๗ 
(มกร) 

๗ 
(กุมภ)์ 

๕ 
(มีน) 

๓ 
(เมษ) 

๖ 
(พฤษภ) 

๔ 
(มิถุน) 

๒ 
(กรกฎ) 

๑ 
(สิงห์) 

๔ 
(กนัย)์ 

ตุล 
(ลม) 

๖ 
(ตุล) 

๓ 
(พิจิก) 

๕ 
(ธนู) 

๗ 
(มกร) 

๗ 
(กุมภ)์ 

๕ 
(มีน) 

๓ 
(เมษ) 

๖ 
(พฤษภ) 

๔ 
(มิถุน) 

พิจิก 
(น ้า) 

๒ 
(กรกฎ) 

๑ 
(สิงห์) 

๔ 
(กนัย)์ 

๖ 
(ตุล) 

๓ 
(พิจิก) 

๕ 
(ธนู) 

๗ 
(มกร) 

๗ 
(กุมภ)์ 

๕ 
(มีน) 

ธนู 
(ไฟ) 

๓ 
(เมษ) 

๖ 
(พฤษภ) 

๔ 
(มิถุน) 

๒ 
(กรกฎ) 

๑ 
(สิงห์) 

๔ 
(กนัย)์ 

๖ 
(ตุล) 

๓ 
(พิจิก) 

๕ 
(ธนู) 

มกร 
(ดิน) 

๗ 
(มกร) 

๗ 
(กุมภ)์ 

๕ 
(มีน) 

๓ 
(เมษ) 

๖ 
(พฤษภ) 

๔ 
(มิถุน) 

๒ 
(กรกฎ) 

๑ 
(สิงห์) 

๔ 
(กนัย)์ 

กุมภ ์
(ลม) 

๖ 
(ตุล) 

๓ 
(พิจิก) 

๕ 
(ธนู) 

๗ 
(มกร) 

๗ 
(กุมภ)์ 

๕ 
(มีน) 

๓ 
(เมษ) 

๖ 
(พฤษภ) 

๔ 
(มิถุน) 

มีน 
(น ้า) 

๒ 
(กรกฎ) 

๑ 
(สิงห์) 

๔ 
(กนัย)์ 

๖ 
(ตุล) 

๓ 
(พิจิก) 

๕ 
(ธนู) 

๗ 
(มกร) 

๗ 
(กุมภ)์ 

๕ 
(มีน) 
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 ทั้งน้ี บางนวางศ์ก็มีพระเคราะห์ท่ีเป็นพระเคราะห์เกษตรประจ าราศีเข้าครองลูก  
นวางศ์อยู่ ทางโหราศาสตร์เรียกนวางศช์นิดน้ีว่า “วรโคตตมนวางศ์” หรือ “วรโคตรนวางค์” ซ่ึงจะ
ให้ผลเช่นเดียวกับพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์ หรือเกษตร ได้แก่ นวางศ์ลูกท่ี 4 แห่งจรราศี  
อนัไดแ้ก่ ราศีเมษ กรกฎ ตุล และมกร, นวางศ์ลูกท่ี 5 แห่งสถิรราศี อนัไดแ้ก่ ราศีพฤษภ สิงห์ พิจิก 
และกุมภ ์และนวางศล์ูกท่ี 9 แห่งอุภยราศี อนัไดแ้ก่ ราศีมิถุน กนัย ์ธนู และมีน177 
 5. นักษัตรฤกษ์ 
 รอบจกัรราศีซ่ึงประกอบไปด้วยนวางศ์ทั้งส้ิน 108 ลูกนวางศ์ ยงัเป็นท่ีชุมนุมของ
กลุ่มดาวฤกษ ์หรือนกัษตัร ซ่ึงมีอยูท่ ั้งส้ิน 27 กลุ่ม เม่ือพระจนัทร์โคจรผา่นกลุ่มดาวฤกษท์ั้ง 27 กลุ่ม
ก็จะนับเวลาได้ 1 เดือนจนัทรคติพอดี178 ทั้ งน้ี กลุ่มดาวฤกษ์แต่ละกลุ่มจะมีขอบเขตอยู่ในระยะ  
4 นวางศเ์ท่ากนั ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่บาทฤกษ ์โดยบาทฤกษท์ั้ง 4 มีช่ือเรียกเป็นภาษาบาลีตามล าดบั
ดงัน้ี นวางค์ปฐมบาท, นวางค์ทุติยบาท, นวางค์ตติยบาท และนวางค์จตัตุถบาท แต่ละบาทฤกษ์มี
ขนาด 3 องศา 20 ลิปดา รวมแลว้หน่ึงนกัษตัรฤกษจ์ะมีอาณาเขตทั้งส้ิน 13 องศา 20 ลิปดา (หรือ 800 
ลิปดา)179  
 กลุ่มดาวนกัษตัรฤกษ์ท่ีปรากฏในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ทั้ง 27 กลุ่ม มีช่ือเรียก
ตามล าดับดังน้ี อัสวนี, ภรณี, กฤติกา, โรหิณี , มิคคสิระ, อารทรา, ปุนัพสุ, ปุษยะ, อาสเสลา  
(อาสเลสา?), มาฆะ, ปุพพผคัคุณี, อุตตรผคัคุณี, หตัถะ, จิตตะ, สวาติ, วิสาขา, อนุราชา, เชฏฐา, มูละ, 
ปุรวาษาฒ, อุตตรษาฒ, ศรวณ, ธนิษฐา, ศตษิษก (ศตภิษก?), ปูรวภัทรบท, อุตตรภัทรบท และ
เรวดี180 ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัไดใ้ห้ช่ือกลุ่มดาวเป็นภาษาไทยก ากบัเอาไวด้ว้ย ดงัแสดง
ในตารางต่อไปน้ี 
 
 
 

 
177เร่ืองเดียวกนั, 17. 
178เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 312-313. 
179เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตรป์ริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 17-19. 
180เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 313. 
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ตารางท่ี 45 ช่ือกลุ่มดาวนกัษตัรฤกษใ์นต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
313. 

ท่ี กลุ่มดาวนกัษตัร ดาวประจ าฤกษ ์
1 อสัวนี ดาวมา้ 
2 ภรณี ดาวแม่ไก่ 
3 กฤติกา ดาวลูกไก่ 
4 โรหิณี ดาวจมูกมา้ 
5 มิคคสิระ ดาวหวัเน้ือ 
6 อารทรา ดาวฉตัร 
7 ปุนพัสุ ดาวส าเภา 
8 ปุษยะ ดาวปุยฝ้าย 
9 อาสเสลา ดาวพอ้ม 

10 มาฆะ ดาววานร หรือดาวไถ 
11 ปุพพผคัคุณี ดาวเพดานหนา้ 
12 อุตตรผคัคุณี ดาวเพดานหลงั 
13 หตัถะ ดาวฝ่ามือ 
14 จิตตะ ดาวตาจระเข ้
15 สวาติ ดาวชา้งพงั 
16 วิสาขา ดาวเขากระบือ หรือดาวแขนนาง 
17 อนุราชา ดาวหมี หรือดาวหนา้ไม ้
18 เชฏฐา ดาวแพะ หรือดาวชา้งใหญ่ 
19 มูละ ดาวชา้งนอ้ย 
20 ปุรวาษาฒ ดาวแรดตวัผู ้
21 อุตตรษาฒ ดาวแรดตวัเมีย 
22 ศรวณ ดาวคนจ าศีล 
23 ธนิษฐา ดาวกา 
24 ศตษิษก ดาวมงักร 
25 ปูรวภทัรบท ดาวราชสีห์ตวัผู ้
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ท่ี กลุ่มดาวนกัษตัร ดาวประจ าฤกษ ์
26 อุตตรภทัรบท ดาวราชสีห์ตวัเมีย 
27 เรวดี ดาวปลาตะเพียน 

 
พระเคราะห์ 

 พระเคราะห์ ท่ีปรากฏในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์มีทั้ ง ส้ิน  9 ดวง เรียกว่า  
“นพเคราะห์” ห รือ “นวเคราะห์” ได้แก่  พระอาทิตย์, พระจันท ร์, พระอังคาร, พระพุธ ,  
พระพฤหสับดี, พระศุกร์, พระเสาร์, พระราหู และพระเกตุ ซ่ึงพระเคราะห์แต่ละดวงต่างก็ปรากฏช่ือ
เรียกท่ีหลากหลาย เวน้แต่พระเกตุท่ีปรากฏอยูเ่พียงช่ือเดียวตลอดทั้งต ารา โดยช่ือของพระเคราะห์ท่ี
ปรากฏมีดงัน้ี 

1. อาทิตย ์(ส. อาทิตฺย), ระวิ (ส.; ป. รวิ) และ สุริยะ (ป. สุริย) นอกจากน้ียงัพบค าว่า  
สุริชะ ซ่ึงคาดวา่มาจากค าวา่ สุริยะ 

2. จันทร์ (ส. จนฺทฺร), จันทรา (ส. จนฺทฺรา), จันโท (ป. จนฺโท) และ ศะศิ (ส. ศศิ) 
นอกจากน้ียงัพบค าว่า จนัเทา ซ่ึงคาดว่ามาจากค าว่า จนัโท อนัเป็นรูปประถมาวิภกัติ เอกพจน์ของ 
ค าวา่ จนัทะ (จนฺท) 

3. องัคาร (ส.; ป. องฺคาร), ภุมม์ (ป. ภุมฺม), ภุมมะ (ป. ภุมฺม), ภุมมา (ป. ภุมฺมา), ภุมมี 
(ป. ภุมฺมิ) และ ภุมโม (ป. ภุมฺโม) 

4. พุธ (ส.; ป. พุธ), พุธะ (ส.; ป. พุธ), พุโธ (ส.; ป. พุโธ) และ วุโธ (ส.; ป. พุโธ) 
5. พฤหัสบดี (ส. พฺฤหสฺปติ), พฤหัส (ส. พฺฤหสฺ), ครู (ส. คุรุ; ป. ครุ, คุรุ), ชีวะ (ส.; ป. 

ชีว) และ ชีโว (ส.; ป. ชีโว) 
6. ศุกร์ (ส. ศุกฺร), ศุกระ (ส. ศุกฺร) และ ศุกโร (ส. ศุโกฺร) 
7. เสาร์ (ส. เสาร), เสารี (ส. เสารี), เสาโร (ส. เสาโร), โสระ (ป. โสร) และ โสโร  

(ป. โสโร) 
8. ราหู (ส.; ป. ราหุ), ราหุ (ส.; ป. ราหุ), อสุรา (ส.; ป. อสุรา), อสุรินทร์ (ส. อสุรินฺทฺร), 

อสุรี (ส.; ป. อสุรี) และ อะสุรี (ส.; ป. อสุรี) 
เห็นไดว้่าช่ือเรียกของพระเคราะห์ท่ีพบในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นมีทั้งช่ือท่ีมา

จากภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี อีกทั้งยงัพบว่าบางช่ือได้มีการแจกศพัท์ในรูปประถมาวิภกัติ 
เอกพจน์ ปุลลิงค ์ตามไวยากรณ์ภาษาบาลีอีกดว้ย เช่น จนัโท, ภุมโม, พุโธ, ชีโว และโสโร แมแ้ต่ช่ือ
ท่ีมาจากภาษาสันสกฤตบางช่ือก็ยงัแจกศพัทต์ามไวยากรณ์ภาษาบาลีดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้อีกดว้ย คือ 
ศุกโร และ เสาโร 
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ส่วนค าว่า จนัเทา (จเน?า) คาดว่าเกิดความผิดพลาดมาแต่การถ่ายถอดต าราอย่างเห็น
ไดช้ดั ซ่ึงต าราโหราศาสตร์แต่เดิมเขียนดว้ยตวัอกัษรขอมไทย โดยการเขียนสระโอดว้ยอกัษรขอม
ไทยส าหรับภาษาบาลีมีลกัษณะคลา้ยสระเอา (เ–า) ในปัจจุบนั181 อีกทั้งในภาษาบาลีไม่มีสระเอา 
และอกัขรวิธีของการเขียนอกัษรขอมไทยในภาษาบาลีกบัภาษาไทยมีความแตกต่างกนั เม่ือผูถ้่าย
ถอดไม่แตกฉานในอกัขรวิธีดงักล่าวจึงท าให้ถ่ายถอดเป็นสระเอาแทนท่ีจะเป็นสระโอ แมแ้ต่ค  าว่า 
เสาโรก็อาจเน่ืองมาจากกรณีเดียวกนัน้ี อีกทั้งผูถ้่ายถอดอาจคุน้ชินกบัการเรียกช่ือพระเสาร์ตามแบบ
ภาษาสันสกฤตซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากกว่าก็เป็นได้ ส าหรับค าว่า สุริชะ ซ่ึงไม่พบในพจนานุกรมภาษา
บาลี ก็คาดว่าเกิดความผิดพลาดจากการคดัลอกตน้ฉบบัท่ีเป็นอกัษรขอมไทยต่อ ๆ กนัมา โดยน่าจะ
กลายมาจากค าวา่ สุริยะ 

นอกจากน้ี ต าราโหราศาสตร์ไทยทุกฉบบัรวมทั้งต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงันิยมใช้
สัญลกัษณ์เป็นเลขไทยแทนช่ือของพระเคราะห์อีกดว้ย โดย ๑ แทนพระอาทิตย,์ ๒ แทนพระจนัทร์, 
๓ แทนพระองัคาร, ๔ แทนพระพุธ, ๕ แทนพระพฤหัสบดี, ๖ แทนพระศุกร์, ๗ แทนพระเสาร์,  
๘ แทนพระราหู และ ๙ แทนพระเกตุ 182 ส่วนดาวมฤตยูท่ีต าราพรหมชาติมิได้กล่าวถึงนั้ น 
ต าราโหราศาสตร์ไทยทัว่ไปนิยมใชเ้ลข ๐ แทน183 ซ่ึงนิยมใชเ้ขียนในผงัดวงชะตา แต่ในส่วนเน้ือหา
ของต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัไม่พบวา่มีการใชส้ัญญลกัษณ์เลขไทยแทนช่ือของพระเคราะห์
เพียงล าพงั แต่มกัจะพบอยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็ตามหลงัช่ือของพระเคราะห์เสมอ เช่น 
 

คนเกิดวันอังคาร ๏ อังคาร (๓) เป็นบริวาร พุธ (๔) เป็นอายุ เสาร์ (๗) เป็นเดช 
พฤหัสบดี (๕) เป็นศรี ราหู (๘) เป็นมูละ ศุกร์ (๖) เป็นอุตสาหะ อาทิตย ์(๑) เป็นมนตรี 
จนัทร์ (๒) เป็นกาลกิณี ๚184 

 
 ทั้งน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มกักล่าวถึงพระเคราะห์ในลกัษณะของบุคลาธิษฐาน 
โดยมีสถานะเป็นเทพยดาทั้งส้ิน จึงมักใช้ค  าว่า “พระ” น าหน้าช่ือพระเคราะห์ เช่น พระอาทิตย,์ 
พระจันทร์, พระอังคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์, พระเสาร์, พระราหู และพระเกตุ  

 
181ส านักหอสมุดแห่งชาติ , คู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรขอม  (กรุงเทพฯ: ส านักหอสมุด

แห่งชาติ, 2553), 53-55. 
182เร่ืองเดียวกนั, 309-310. 
183พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), โลกธาตุ, 22. 
184เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 245. 
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ส่วนช่ืออ่ืน ๆ นั้ นไม่นิยมใช้ค  าว่า “พระ” น าหน้าช่ือ และด้วยความเป็นบุคลาธิษฐานของ 
พระเคราะห์ พระเคราะห์แต่ละดวงจึงมีเร่ืองเล่าความเป็นมาของพระเคราะห์ปรากฏอยู่ด้วย  
โดยกล่าวว่าพระอิศวรได้สร้างเทวดาขึ้ นจ านวน 9 องค์ หลังจากท่ีได้ทรงสร้างนักษัตรทั้ ง 12 
เรียบร้อยแลว้ เพื่อให้เทวดาเหล่านั้นไดรั้กษาวิมาน และมีหนา้ท่ีตระเวนรอบจกัรราศี พระองค์ทรง
ประกอบพิธีกรรมร่ายพระเวท หุงน ้ าอมฤต แลว้จึงเสด็จไปยงัยอดเขายคุลธรสั่งให้ทา้วสหบดีพรหม
ไปคดัเลือกบรรดาสัตว์ท่ีพระองค์ประสงค์มาถวาย เม่ือทา้วสหบดีพรหมน าสัตวเ์หล่าน้ีไปถวาย 
พระองคก์็ทรงร่ายพระเวท บนัดาลให้ร่างของฝูงสัตวเ์หล่านั้นแหลกละเอียดเป็นธุลี แลว้จึงทรงน า
ผา้สีต่าง ๆ ห่อผงธุลีเหล่านั้ น แล้วน าน ้ าอมฤตประพรมห่อผา้สีต่าง ๆ จึงบังเกิดเป็นเทพยดา 
นพเคราะห์ ซ่ึงต่างก็มีสีกายและสีของอาภรณ์เป็นไปตามสีผา้ท่ีพระอิศวรได้น าไปห่อผงธุลีใน
เบ้ืองตน้ โดยเทพยดาทั้ง 9 มีท่ีมา รูปร่างลกัษณะ อุปนิสัย และคุณสมบติัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 1. ท่ีมาและลักษณะของพระเคราะห์ 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้กล่าวตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ ระบุถึงการก าเนิด,  
สีกาย, พาหนะ, สีของวิมาน, อาภรณ์ และทิศท่ีเทพยดาพระเคราะห์แต่ละดวงสถิตอยู่ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) เทพยดาพระอาทิตย ์สร้างขึ้นจากราชสีห์ 6 ตวั ห่อด้วยผา้สีแดง มีกายสีทอง  
บา้งว่ามีกายเป็นสีแดง บา้งก็ว่ามีผิวผ่องโลหิตพรรณพื้นทบัทิม ประดับอาภรณ์ปัทมราคมณีแดง 
ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ วิมานท่ีประทบัเป็นสีแดง อยูป่ระจ าทิศอีสาน 
 2) เทพยดาพระจนัทร์ สร้างขึ้นจากนางฟ้า 15 องค ์ห่อดว้ยผา้สีขาว มีกายเป็นสีขาว
นวล บา้งก็ว่ามีผิวผอ่งเศวตพรรณสกาววาว ประดบัอาภรณ์เพชรดีชาติวิเชียรรัตน์ หรือแกว้ประพาฬ
พิจิตร ทรงมา้เป็นพาหนะ วิมานท่ีประทบัเป็นสีแกว้มุกดา อยูป่ระจ าทิศบูรพา 
 3) เทพยดาพระองัคาร สร้างขึ้นจากกระบือ 8 ตวั ห่อดว้ยผา้สีสลวั (สีแกว้เพทาย)  
มีกายเป็นสีแก้วเพทาย บ้างว่ามี ผิวแดงแก่ก ่ าชมพูชาด 185 ประดับอาภรณ์แก้วโกเมนเอก  
ทรงกระบือเป็นพาหนะ วิมานท่ีประทบัเป็นสีทบัทิม อยูป่ระจ าทิศอาคเนย ์
 4) เทพยดาพระพุธ สร้างขึ้นจากคชสาร 17 ตวั ห่อดว้ยผา้สีเขียวใบไม ้มีกายเป็นสี
แกว้มรกต ทรงช้างเป็นพาหนะ ประดบัอาภรณ์แกว้อินทนิล หรือแกว้มรกต วิมานท่ีประทบัเป็นสี
แกว้มณี (เหลืองสลวั) อยูป่ระจ าทิศทกัษิณ 

 
185บา้งวา่มีผิวกายสีทองแดง เพราะถูกสร้างขึ้นมาจากกระบือ 8 ตวับดเป็นผงห่อดว้ยผา้สีชมพู

หม่น ดู กรมศิลปากร, เทวดานพเคราะห์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2560), 
24. 
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 5) เทพยดาพระพฤหัสบดี สร้างขึ้นจากฤษี 19 ตน ห่อดว้ยผา้สีเหลืองแก่ มีกายเป็น
สีแกว้ไพฑูรย ์บา้งก็ว่ามีผิวผ่องปิตะพรรณเหลืองใสสด186 ประดบัอาภรณ์บุษราคมั ทรงกวางทอง
เป็นพาหนะ วิมานท่ีประทบัเป็นสีบุษราคมั (เหลืองแกมเขียว) อยูป่ระจ าทิศประจิม 
 6) เทพยดาพระศุกร์ สร้างขึ้ นจากโค 21 ตัว ห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อน มีกายเป็นสี
ประภสัสร บา้งวา่มีผิวสีน ้าเงินประภสัสร187 ประดบัอาภรณ์เพชรน ้าคา้ง ทรงโคอุสุกราชเป็นพาหนะ 
วิมานท่ีประทบัเป็นสีทอง อยูป่ระจ าทิศอุดร 
 7) เทพยดาพระเสาร์ สร้างขึ้นจากเสือ 10 ตวั ห่อดว้ยผา้สีด า มีกายเป็นสีด า (บา้งว่า
เป็นสีเขียว) ประดับอาภรณ์แก้วมณีนิล ทรงเสือเป็นพาหนะ วิมานท่ีประทับเป็นสีมรกต (หรือ
บุษราคมั) อยูป่ระจ าทิศหรดี 
 8) เทพยดาพระราหู สร้างขึ้นจากหัวผีโขมด 12 หัว ห่อดว้ยผา้สีทองสัมฤทธ์ิ มีกาย
เป็นสีทองสัมฤทธ์ิ บา้งว่ามีผิวผ่องกาฬวรรณเมฆหมอก188 ประดบัอาภรณ์ลว้นสัมฤทธ์ิ ทรงครุฑ
เป็นพาหนะ วิมานท่ีประทบัเป็นสีนิล อยูป่ระจ าทิศพายพั 
 9) เทพยดาพระเกตุ สร้างขึ้นจากพญานาค 9 ตวั มีกายเป็นสีทองค า ทรงนาคเป็น
พาหนะ วิมานท่ีประทบัเป็นสีดอกบุษบา (สีเหมือนเปลวไฟ) อยูท่่ามกลางเขาพระสุเมรุราช189 
 แต่อย่างไรก็ตาม พระเคราะห์ยงัสามารถใช้บ่งบอกรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ได้อีก  
ซ่ึงไม่ใช่รูปร่างลกัษณะของเทพยดานพเคราะห์โดยตรง หากแต่สามารถน าไปใช้ในการพยากรณ์
รูปร่างและอุปนิสัยของบุคคลได ้ดงัน้ี 
 1) พระอาทิตย ์หมายถึง ผูมี้รูปร่างสันทัด ผิวสองสี หน้ามน มีนิสัยคล่องแคล่ว
วอ่งไว ใจนกัเลง กลา้หาญ และเป็นคนเปิดเผย 
 2) พระจันทร์ หมายถึง ผู ้ท่ีมีผิวขาวเหลือง ร่างเล็ก แก้มใหญ่ มีนิสัยอ่อนโยน 
ประกอบดว้ยจริตมารยา ชอบเพอ้ฝัน จิตใจเรรวน 

 
186บ้างว่ามีผิวกายสีส้มแดง เพราะถูกสร้างขึ้นมาจากฤษี 19 ตนบดเป็นผงห่อด้วยผา้สีส้ม

เหลือง ดู เร่ืองเดียวกนั, 38. 
187บา้งว่ามีผิวกายสีฟ้า เพราะถูกสร้างขึ้นมาจากโค 21 ตวับดเป็นผงห่อดว้ยผา้สีฟ้าอ่อน ดู 

เร่ืองเดียวกนั, 47. 
188บ้างว่าถูกสร้างขึ้นมาจากหัวกะโหลก 12 หัวบดเป็นผงห่อด้วยผา้สีทอง มีผิวกายสีนิล

ออกไปทางทองแดง ดู เร่ืองเดียวกนั, 43. 
189เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 108-119, 206-208, 218-231. 
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 3) พระอังคาร หมายถึง ผูมี้ผิวด าแดง ผมหยกัศก หน้ากระดูก มีนิสัยฉุนเฉียว  
ใจร้อน ไม่สามารถยบัย ั้งกิริยาวาจาได ้
 4) พระพุธ หมายถึง ผูมี้ผิวขาวแดง รูปร่างสันทดั หนา้มน เน้ืออวบอดั 
 5) พระพฤหัสบดี หมายถึง ผูมี้ผิวค่อนขา้งขาว รูปร่างสันทดั หน้าผากลาดเป็นวง
ใหญ่ ผมยาว มีแผลเป็น มีนิสัยสุขมุรอบคอบ พูดจาเฉียบคม 
 6) พระศุกร์ หมายถึง ผูมี้ผิวขาว รูปร่างสูง หนา้แป้น เทา้เล็ก มีนิสัยรักสวยรักงาม 
เรียบร้อย แต่เจา้ชู ้ชอบโออ้วด 
 7) พระเสาร์ หมายถึง ผูมี้ผิวด า ฟันงุม้ ชอบเดินทอดน่อง มีนิสัยเงียบขรึม สันโดษ 
ชอบท าตวัลึกลบั มีปฏิภาณไหวพริบ ชอบเอารัดเอาเปรียบ 
 8) พระราหู หมายถึง ผูท่ี้มีผิวขาวหรือด า รูปร่างค่อนขา้งเต้ีย ทว้มลงพุง ปากกวา้ง 
ผมบาง ศีรษะลา้น มีนิสัยชอบส ามะเลเทเมา เอะอะโวยวาย หลงเช่ือคนง่าย ขาดความรอบคอบ190 
 ส าหรับจ านวนของสรรพส่ิงท่ีน ามาสร้างเทพยดาพระเคราะห์นั้นทางโหราศาสตร์
เรียกว่าเป็นก าลงัพระเคราะห์ ซ่ึงในระบบทศาหรือทกัษานั้นก าลงัพระเคราะห์ก็คือจ านวนอายุของ
พระเคราะห์แต่ละดวงท่ีผลดักนัเขา้มาเสวยอายุนั่นเอง ส าหรับทิศท่ีเทพยดาพระเคราะห์แต่ละดวง
ประจ าอยู่นั้ น ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์กล่าวว่ามาจากการนับภูมิไปตามก าลังพระเคราะห์  
โดยเร่ิมนบัจากทิศทกัษิณเวียนไปทางทกัษิณาวรรตตกท่ีทิศใด พระเคราะห์ก็จะประจ าอยูท่างทิศนั้น 
ดงัตวัอย่างเช่น พระจนัทร์มีก าลงัพระเคราะห์เท่ากบั 15 จึงให้นับจากทิศทกัษิณไป 15 ภูมิ จะตกท่ี
ภูมิทิศบูรพาพอดี จึงท าใหเ้ทพยดาพระจนัทร์ประจ าอยูทิ่ศบูรพา191 ดงัน้ีจึงเป็นท่ีมาของต าแหน่งของ
พระเคราะห์ในภูมิอฏัฐจกัร (ดงัภาพท่ี 40) อนัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัยิง่ของระบบทกัษาของไทย 
 

 
190เร่ืองเดียวกนั, 218-231. 
191เร่ืองเดียวกนั, 119. 
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ภาพท่ี 40 ภูมิอฏัฐจกัร 
ท่ีมา: : เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ , ตำราพรหมชาติ ฉบับ
ราษฎร,์ 119. 
 
 นอกจากน้ี ส่ิงต่าง ๆ ท่ีน ามาบดเป็นผงเพื่อบนัดาลให้เกิดเป็นเทพยดานพเคราะห์นั้น
ไดก้ลายเป็นพาหนะของเทพยดานพเคราะห์นั้น ๆ เวน้เสียแต่พระจนัทร์ ซ่ึงสร้างขึ้นจากนางฟ้าแต่ 
มีมา้เป็นพาหนะ, พระพฤหัสบดี สร้างขึ้นจากฤษีแต่มีกวางเป็นพาหนะ และพระราหู สร้างขึ้นจาก 
หวัผีโขมดแต่มีครุฑเป็นพาหนะ ดงัปรากฏโคลงท่ีระบุสรรพส่ิงท่ีเป็นบ่อเกิดของพระเคราะห์แต่ละ
ดวง ดงัน้ี 
  ๏ อาทิตยก์ าเนิดนั้น ไกรสร 
  จนัทร์สายสมร ชุบเช้ือ 
  องัคารมหิงศร์อน ชุบรูป 
  พุธะคเชนทร์เก้ือ ก่อใหเ้ป็นองค ์
  ๏ เสาร์เสือ พฤหสันั้น ครูพราหมณ์ 
  ราหูโขมดหยาม หยาบชา้ 
  ศุกร์นาคแปลงนาม อินทร์ชุบ ส้ินนอ 
  พระเกตุมงักรกลา้ กอบเก้ือเป็นองค์192 
 
 

 
192เร่ืองเดียวกนั, 231. 
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ภาพท่ี 41 ภาพวาดเทพยดานพเคราะห์ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
109-117. 
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 อน่ึง ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ยงัปรากฏภาพวาดของเทพยดานพเคราะห์ ซ่ึงมี
ท่าทางและทรงอาวุธสอดคลอ้งกบัประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร193 ดงัน้ี 
 1) พระอาทิตย ์กรซา้ยถือลูกศรและคนัศรรูปนาค ประทบัอยูบ่นหลงัราชสีห์ซ่ึงยนือยู่
บนก้อนเมฆ สวมเทริดประดับอุณาโลม นุ่งผา้อย่างนักบวชพราหมณ์ ไม่สวมเส้ือ คล้องสาย
ยชัโญปวีตเฉวียงบ่าขวา ไม่สวมรองพระบาท 
 2) พระจันทร์ถือดาบคู่กับเคร่ืองป้องกันทรงกลม (ดาบเขน) ประทับบนหลังม้า  
ซ่ึงยนือยู่บนกอ้นเมฆในท่าก าลงัย่างกา้ว สวมเทิรดประดบัอุณาโลม ไม่สวมเส้ือ นุ่งผา้อย่างนกับวช
พราหมณ์ ไม่สวมรองพระบาท 
 3) พระองัคารถือดาบคู่กบัเคร่ืองป้องกนัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ (ดาบดั้ง) ประทบัอยู่บน
หลงักระบือซ่ึงยืนอยู่บนกอ้นเมฆในท่าก าลงัย่างกา้ว สวมเทิรดประดบัอุณาโลม ไม่สวมเส้ือ นุ่งผา้
อยา่งนกับวชพราหมณ์ คลอ้งสายยชัโยปวีตเฉวียงบ่าขวา ไม่สวมรองพระบาท 
 4) พระพุธถือดาบคู่ทั้ งสองกร ประทับอยู่บนหลงัช้างซ่ึงยืนอยู่บนก้อนเมฆในท่า
ก าลงัยา่งกา้ว สวมเทริดประดบัอุณาโลม คลอ้งสายยชัโญปวีตเฉวียงบ่าขวา 
 5) พระพฤหัสบดีถือหอก ประทบัอยู่บนหลงักวางซ่ึงยืนอยู่บนกอ้นเมฆ สวมเทริด
ประดับอุณาโลม ไม่สวมเส้ือ นุ่งผา้อย่างนักบวชพราหมณ์ คล้องสายยชัโญปวีตเฉวียงบ่าขวา  
ไม่สวมรองพระบาท 
 6) พระศุกร์ กรซ้ายถือลูกศรและคนัศร ประทบัอยู่บนหลงัโคซ่ึงยืนอยู่บนกอ้นเมฆ 
สวมเทริดประดับอุณาโลม ไม่สวมเส้ือ นุ่งผา้อย่างนักบวชพราหมณ์ คลอ้งสายยชัโญปวีตเฉวียง 
บ่าขวา ไม่สวมรองพระบาท 
 7) พระเสาร์ กรซ้ายถือดาบตั้งบนพระเพลาซ้าย กรขวาอยู่ในท่าจีบเสมอพระอุระ 
ประทบัอยูบ่นหลงัเสือซ่ึงยืนอยู่บนกอ้นเมฆในท่าก าลงัย่างกา้ว สวมเทริดประดบัอุณาโลม ไม่สวม
เส้ือ นุ่งผา้อยา่งนกับวชพราหมณ์ คลอ้งสายยชัโญปวีตเฉวียงบ่าขวา ไม่สวมรองพระบาท 
 8) พระราหู มีรูปกายเป็นยกัษ ์กรซ้ายถือพระขรรค์ ประทบัอยู่บนหลงัครุฑซ่ึงก าลงั
บินอยูบ่นกอ้นเมฆ ไม่สวมเส้ือ นุ่งผา้ยกจีบโจง สวมมงกุฎ พาหุรัด และทองพระกร 

 
193ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร สันนิษฐานวา่น่าจะ

หล่อขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ซ่ึงยงัคงรักษาเอกลกัษณ์และ
ลกัษณะของแต่ละองคต์ามคมัภีร์เฉลิมไตรภพและมหาทกัษาปกรณ์ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ทั้งยงัมีการผสมผสาน
ระหวา่งศิลปะไทยและความสมจริงอยา่งศิลปะตะวนัตก ดู กรมศิลปากร, เทวดานพเคราะห์, 7-8. 
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 9) พระเกตุ กรซ้ายถือพระขรรค์ กรขวาถือคนโท ประทับอยู่บนหลังพญานาค 
ซ่ึงก าลงัเล้ือยอยูบ่นกอ้นเมฆ ไม่สวมเส้ือ นุ่งผา้ยกจีบโจง สวมชฎา พาหุรัด และทองพระกร ไม่สวม
รองพระบาท 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ท่ีมา: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ กรมศิลปากร, “ขอเชิญชวนประชาชนสรงน ้ าเทพนพเคราะห์ 
เน่ืองใน เทศกาลสงกรานต์  ประจ าปีพุทธศักราช 2557 ,” เข้าถึงเม่ือ  15 มิถุนายน 2561 ,  
http://www.finearts.go.th/promotion/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/ขอเชิญชวน
ประชาชนสรงน ้าเทพนพเคราะห์-เน่ืองในเทศกาลสงกรานต-์ประจ าปีพุทธศกัราช-2557.html. 
 
 2. อุปนิสัยของพระเคราะห์ 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์นอกจากจะกล่าวรูปร่างลักษณะของเทพยดา 
พระเคราะห์แต่ละดวงดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้นั้น ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัไดร้ะบุอุปนิสัย
ของพระเคราะห์แต่ละดวงเอาไวอี้กด้วย ซ่ึงมกัมีอุปนิสัยเป็นไปตามสรรพสัตว์ท่ีน ามาสร้างเป็น 
พระเคราะห์นัน่เอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1) เทพยดาพระอาทิตย ์มีอุปนิสัยคลา้ยราชสิงห์ คือ รักยศ, รักงาม, มีมานะ, ถือตวั, 
ปัญญาไว, เฉียบขาด, รักพวกพอ้ง, กลา้ไดก้ลา้เสีย, เจา้ชู,้ ชอบอิสระ และไม่งอ้ผูอ่ื้น 
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 2) เทพยดาพระจนัทร์ มีอุปนิสัยคลา้ยผูห้ญิง คือ มีความอ่อนโยน, น่ารัก, เจ้าแง่
แสนงอน, ขี้หึง, จิตใจรวนเรเปล่ียนแปลงง่าย, ขี้กลวั และเจา้ชู ้
 3) เทพยดาพระองัคาร มีอุปนิสัยคลา้ยกระบือ คือ ใจร้อน, ฉุนเฉียว, มุทะลุ, ดึงดนั, 
ชอบท าอะไรดว้ยความรวดเร็ว, เจา้ชู,้ กลา้หาญ และเป่ียมดว้ยโทสจริต 
 4) เทพยดาพระพุธ มีอุปนิสัยคล้ายช้าง คือ มีนิสัยอ่อนโยน วาจาไพเราะ, กิริยา
เรียบร้อย, ฉลาดในการใชค้  าพูด, ต่ืนตกใจง่าย, ละเอียดสุขมุ และมกัโลภโมโทสัน 
 5) เทพยดาพระพฤหัสบดี มีอุปนิสัยคล้ายฤษี คือ สุขุมรอบคอบ, โอบออ้มอารี,  
มีเมตตาปราณี และมีความแตกฉานในศิลปวิทยาต่าง ๆ 
 6) เทพยดาพระศุกร์ มีอุปนิสัยรักสวยรักงาม,  ชอบคลุกคลีกบัคนชั้นต ่า และฝักใฝ่
ในกาม 
 7) เทพยดาพระเสาร์ มีอุปนิสัยคล้ายเสือ คือ ดุ, ระวังภัย, รักเกียรติ, มีทิฏฐิ,  
ใจนักเลง, ชอบการต่อสู้, สันโดษ, เงียบขรึม, สติปัญญาว่องไว มีไหวพริบ, ไม่ยอมเสียเปรียบใคร, 
ชอบคบคนชั้นต ่า และมีอุบายเล่ห์กลมารยา 
 8) เทพยดาพระราหู มีอุปนิสัยเหมือนผีโขมด คือ ชอบกินเคร่ืองเซ่น อาหารสด 
หรือสุก ๆ ดิบ ๆ, หมกมุ่นอยู่กับส่ิงท่ีลงมือท า, ชอบฟังค าสรรเสริญ, ไม่ชอบคนขัดใจ, ชอบฟัง
เสียงเพลงเสียงดนตรี, โกรธง่ายหายเร็ว, ห้าวหาญ ไม่หวัง่เกรงต่ออุปสรรค, ชอบการต่อสู้, รักแรง
เกลียดแรง และมีอุปนิสัยส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกบัพระเสาร์194 
 3. คุณสมบัติของพระเคราะห์ 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้จ าแนกคุณสมบัติของพระเคราะห์ออกมาอย่าง
หลากหลาย ไดแ้ก่ ประเภท, เพศ, ธาตุ, ทิศ, อาชีพ, สถานท่ี, แร่, อญัมณี, สี, โรค, อกัษร และบุคคล 
ซ่ึงบางคุณสมบติัก็ระบุครบทั้ง 9 ดวง แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมิไดก้ล่าวถึงพระเกตุ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ประเภทของพระเคราะห์ 
  ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดน้ าพระเคราะห์ทั้ง 8 มาจ าแนกตามความเป็นมงคล
ได ้2 ประเภท คือ ศุภเคราะห์ และบาปเคราะห์ ดงัน้ี 
   1) บาปเคราะห์ ได้แก่ พระอาทิตย,์ พระองัคาร, พระเสาร์ และพระราหู โดยมี
พระเสาร์เป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์ 

 
194เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 218-231. 
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   2) ศุภเคราะห์ ได้แก่ พระจนัทร์, พระพุธ, พระพฤหัสบดี และพระศุกร์ โดยมี
พระพฤหสับดีเป็นประธานฝ่ายศุภเคราะห์ 
  ทั้ งน้ี ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้ให้ข้อสังเกตุว่า ในการนับภูมิตามก าลัง 
พระเคราะห์ท่ี เร่ิมนับจากทิศทักษิณตามท่ีกล่าวไปแล้วนั้ น พระเคราะห์บางดวงจะนับผ่าน 
พระอาทิตยแ์ค่คร้ังเดียว บางดวงก็ตอ้งนับผ่านพระอาทิตยถึ์งสองคร้ัง ซ่ึงพระเคราะห์ท่ีนับผ่าน 
พระอาทิตยแ์ค่เพียงคร้ังเดียวรวมถึงพระอาทิตยเ์องด้วยนั้นจดัเป็นบาปเคราะห์ทั้งส้ิน เหตุเพราะ
ครองอกุศลธาตุ (ธาตุไฟและธาตุลม ดูเพิ่มเติมในธาตุประจ าพระเคราะห์)195 
  3.2 เพศของพระเคราะห์ 
  ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดจ้ าแนกเพศของพระเคราะห์ทั้ง 8 ออกเป็น 3 เพศ 
คือ เพศชาย, เพศหญิง และเพศกลาง ดงัน้ี 
   1) พระเคราะห์เพศชาย ไดแ้ก่ พระอาทิตย,์ พระองัคาร และพระพฤหสับดี 
   2) พระเคราะห์เพศหญิง ไดแ้ก่ พระจนัทร์, พระศุกร์ และพระราหู 
   3) พระเคราะห์เพศกลาง ไดแ้ก่ พระพุธ และพระเสาร์196 
  ทั้งน้ี การจ าแนกเพศของพระเคราะห์น้ีมิใช่เป็นเพศของเทวดาพระเคราะห์แต่อยา่ง
ใด เพราะรูปวาดหรือประติมากรรมเทพพระเคราะห์ท่ีพบนั้นจะแสดงเป็นบุรุษเพศทั้งส้ิน ดังนั้น 
การจ าแนกเพศดงักล่าวจึงมีไวเ้พื่อการพยากรณ์เท่านั้น 
  3.3 ธาตุประจ าพระเคราะห์ 
  ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดจ้ าแนกพระเคราะห์ตามธาตุท่ีเขา้ครองทั้งส้ิน 5 ธาตุ 
คือ ธาตุไฟ, ธาตุดิน, ธาตุน ้ า ธาตุลม และอากาศธาตุ โดยมีพระเคราะห์เป็นตน้ธาตุและปลายธาตุ
ตามล าดบั ดงัน้ี  
   1) พระเคราะห์ธาตุไฟ คือ พระอาทิตย ์และพระเสาร์ 
   2) พระเคราะห์ธาตุดิน คือ พระจนัทร์ และพระพฤหสับดี 
   4) พระเคราะห์ธาตุน ้า คือ พระพุธ และพระศุกร์ 
   5) พระเคราะห์ธาตุลม คือ พระองัคาร และพระราหู 
   6) พระเคราะห์อากาศธาตุ คือ พระเกตุ 
  นอกจากน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัได้ระบุไวว้่า ธาตุท่ีดุเดือด คือ ธาตุไฟ
และธาตุลม จดัเป็นอกุศลธาตุ เปรียบได้กับไฟฟ้าขั้วบวก ส่วนธาตุท่ีลดหย่อนความรุนแรงของ

 
195เร่ืองเดียวกนั, 209, 324. 
196เร่ืองเดียวกนั, 218-231. 
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อกุศลธาตุ คือ ธาตุดินและธาตุน ้ า จดัเป็นกุศลธาตุ เปรียบไดก้บัไฟฟ้าขั้วลบ197 ทั้งน้ี ยงัปรากฏโคลง
อนัมีเน้ือหาเก่ียวกบัธาตุของพระเคราะห์ ซ่ึงไม่ไดร้ะบุธาตุของพระเกตุเอาไวด้ว้ย ความวา่ 
 
 ๏ เสาร์อาทิตยค์ู่น้ี อคัคี ธาตุเอย 
 จนัทร์ครูปฐวี วา่ไว ้
 ภุมมะอะสุรี เรียกวา่ธาตุ ลมแฮ 
 พุธศุกร์คู่น้ีไซร้ ธาตุน ้าอยา่ฉงน ๚198 
 
  3.4 ทิศประจ าพระเคราะห์ 
  ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุทิศท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงสถิตอยู่ ซ่ึงก าหนด
ไดจ้ากการนบัภูมิไปตามก าลงัพระเคราะห์ โดยเร่ิมตน้นบัจากทิศทกัษิณ หากตกไปท่ีทิศใด ทิศนั้น
ยอ่มเป็นทิศท่ีพระเคราะห์นั้น ๆ สถิตอยู ่ดงัน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 43 ธาตุและทิศประจ าพระเคราะห์ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
205. 
 

 
197เร่ืองเดียวกนั, 204, 206-208, 308-309. 
198เร่ืองเดียวกนั, 210. 
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   1) พระอาทิตยอ์ยูทิ่ศอีสาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
   2) พระจนัทร์อยูทิ่ศบูรพา (ตะวนัออก) 
   3) พระองัคารอยูทิ่ศอาคเนย ์(ตะวนัออกเฉียงใต)้ 
   4) พระพุธอยูทิ่ศทกัษิณ (ใต)้ 
   5) พระพฤหสับดีอยูทิ่ศประจิม (ตะวนัตก) 
   6) พระศุกร์อยูทิ่ศอุดร (เหนือ) 
   7) พระเสาร์อยูทิ่ศหรดี (ตะวนัตกเฉียงใต)้ 
   8) พระราหูอยูทิ่ศพายพั (ตะวนัตกเฉียงเหนือ) 
   9) พระเกตุอยูทิ่ศท่ามกลาง199 
  3.5 อาชีพประจ าพระเคราะห์ 
  ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้ระบุว่าพระเคราะห์แต่ละดวงสามารถแสดงถึง
อาชีพการงานได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) พระอาทิตยแ์สดงถึง ข้าราชการระดับสูง, หัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้า
ชุมชน 
   2) พระจนัทร์แสดงถึง หญิงท่ีมีบรรดาศกัด์ิสูง, เจา้หนา้ท่ีฝ่ายหญิง, นางพยาบาล 
หรือผูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งกบัน ้าทุกประเภท 
   3) พระองัคารแสดงถึง บุคคลในเคร่ืองแบบ เช่น ทหาร, แพทยผ์่าตดั, ช่างเหล็ก, 
คนครัว, คนฆ่าสัตว ์หรือนกัเคมี 
   4) พระพุธแสดงถึง บุคคลท่ีท างานด้านการพูดและการเขียน, ผู ้ส่ือข่าว, 
นกัหนงัสือพิมพ ์หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
   5) พระพฤหสับดีแสดงถึง สมณะ, พราหมณาจารย,์ ผูพ้ิพากษา, ท่ีปรึกษา, หมอ, 
ทนายความ, นกัศึกษามหาวิทยาลยัชั้นสูง, หมอสอนศาสนา หรือสมาชิกสภาสูง 
   6) พระศุกร์แสดงถึง ศิลปิน, นักกีฬา, คนขายเคร่ืองส าอาง, ช่างประดิษฐ์ส่ิง
สวยงามทุกประเภท, ช่างตดัเส้ือ, ช่างตดัผม, อาจารยส์อนศิลปะทุกประเภท 
   7) พระเสาร์แสดงถึง กรรมกร, กสิกร, ช่างหรือเจา้ของโรงงานอุตสาหกรรมทุก
ประเภท, ผูคุ้ม, สัปเหร่อ หรือคนเฝ้าโบสถว์ิหาร 
   8) พระราหูแสดงถึง ผูท่ี้อยู่ตรงขา้มกบันกักฎหมาย, คนติดเหลา้ ติดสารเสพติด, 
นกัพนนั, อนัธพาล, นกัตม้ตุ๋น หรือหวัหนา้ซ่อง200 

 
199เร่ืองเดียวกนั, 109-117, 205. 
200เร่ืองเดียวกนั, 218-231. 
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  3.6 สถานท่ีประจ าพระเคราะห์ 
  พระเคราะห์แต่ละดวงสามารถแสดงถึงสถานท่ีต่าง ๆ ได ้โดยต าราพรหมชาติฉบบั
ราษฎร์ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
   1) พระอาทิตยแ์สดงถึง วงั, ท าเนียบ, หน่วยงานภาครัฐ, โรงมหรสพใหญ่ ๆ หรือ
ธนาคาร 
   2) พระจนัทร์แสดงถึง สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ า เช่น ท่าเรือ, ยานพาหนะทางน ้ า
ทุกชนิด, สถานท่ีท่ีอยูใ่กลน้ ้า หรือโรงผลิตสุราและน ้าอดัลม 
   3) พระองัคารแสดงถึง ค่ายทหาร, สถานท่ีซ้อมรบ, โรงฆ่าสัตว์, โรงงานเหล็ก 
หรือคลินิกทนัตกรรม 
   4) พระพุธแสดงถึง ร้านขายหนังสือ, ห้องสมุด, ท่ีท าการไปรษณีย,์ โรงพิมพ์, 
โรงเรียน หรือท่ีอ่านหนงัสือสาธารณะ 
   5) พระพฤหัสบดีแสดงถึง โรงพยาบาล, สุขศาลา, สถานท่ีทางศาสนา เช่น 
โบสถ ์วิหาร ศาลาการเปรียญ หรือสภามหาวิทยาลยั 
   6) พระศุกร์แสดงถึง สถานท่ีแสดงมหรสพ และศิลปะทุกแขนง, สถานท่ีเตน้ร า, 
ร้านขายเคร่ืองส าอาง, ซ่องโสเภณี หรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
   7) พระเสาร์แสดงถึง สถานท่ีรกร้างปรักหักพงั, เมรุเผาศพ, ท่ีทิ้งขยะมูลฝอย,  
ทุ่งนา, ป่าเขา, ถ ้า หรือท่ีเงียบสงดั 
   8) พระราหูแสดงถึง ซ่องโสเภณี, แหล่งชุมนุมอนัธพาล, ร้านเหลา้ หรือสถานท่ี
เสพยาเสพติด201 
  3.7 แร่ประจ าพระเคราะห ์
  พระเคราะห์แต่ละดวงสามารถแสดงถึงแร่ธาตุต่าง ๆ ได ้โดยต าราพรหมชาติฉบบั
ราษฎร์ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
   1) พระอาทิตยแ์สดงถึง แร่ทองค า 
   2) พระจนัทร์แสดงถึง แร่เงิน 
   3) พระองัคารแสดงถึง แร่เหลก็ 
   4) พระพุธแสดงถึง แร่ปรอท 
   5) พระพฤหสับดีแสดงถึง แร่สังกะสี 
   6) พระศุกร์แสดงถึง แร่ทองแดง 
 

 
201เร่ืองเดียวกนั. 
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   7) พระเสาร์แสดงถึง แร่ตะกัว่ 
   8) พระราหูแสดงถึง หินและดิน202 
  3.8 อญัมณีประจ าพระเคราะห์ 
  พระเคราะห์แต่ละดวงสามารถแสดงถึงอญัมณีต่าง ๆ ได้ โดยปรากฏอยู่ในต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ในรูปของอาภรณ์ท่ีเหล่าเทพยดาพระเคราะห์ทรงอยูน่ัน่เอง ซ่ึงไดแ้ก่ 
   1) พระอาทิตยป์ระดบัอาภรณ์ปัทมราคมณีแดง (พลอยแดง หรือทบัทิม)203 
   2) พระจันทร์ประดับอาภรณ์เพชรดีชาติวิเชียรรัตน์  (เพชร) บ้างว่าเป็นแก้ว
ประพาฬพิจิตร (ปะการังแดง)204 
   3) พระองัคารประดบัอาภรณ์แกว้โกเมนเอก (โกเมน) 
   4) พระพุธประดบัอาภรณ์แกว้อินทนิล205 บา้งวา่เป็นแกว้มรกต 
   5) พระพฤหัสบดีประดบัอาภรณ์บุษราคมั บา้งวา่ทรงอาภรณ์สุวรรณรัตนรูจีแจ่ม
ดว้ยมุกดาหาร (ไข่มุก) 
   6) พระศุกร์ประดบัอาภรณ์เพชรน ้าคา้ง บา้งวา่ทรงนิภาภรณ์เล่ือมประภสัสร 
   7) พระเสาร์ประดบัอาภรณ์แกว้มณีนิล 
   8) พระราหูประดบัอาภรณ์ลว้นสัมฤทธ์ิ206 
  3.9 สีประจ าพระเคราะห์ 
  พระเคราะห์แต่ละดวงสามารถแสดงถึงสีต่าง ๆ ได ้ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ก็มาจากสีกาย
หรือสีวิมานของเทพยดาพระเคราะห์ โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
   1) พระอาทิตยแ์สดงถึง สีแดงสด 
   2) พระจนัทร์แสดงถึง สีขาว 
   3) พระองัคารแสดงถึง สีชมพู 

 
202เร่ืองเดียวกนั. 
203ดู ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 735. 
204รัตนะชนิดหน่ึงมีสีแดงอ่อน เกิดจากหินปะการังใตท้ะเล ดู เร่ืองเดียวกนั, 709. 
205นิลจ าพวกหน่ึงเน้ือเขียวสีพรายเหลืองดุจปีกแมลงทบั บา้งก็วา่นิลท่ีมีสีประดุจดอกอญัชนั 

ดู วิกิซอร์ซ, “ต ารานพรัตน์,” เขา้ถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2561,  https://th.wikisource.org/wiki/ต ารานพรัตน์.; 
อรุณวรรณ คงมีผล, “อญัมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีไทย ,” วารสารมนุษยศาสตร์ 20, 
พิเศษ (2556): 20. 

206เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ
ราษฎร์, 206-208, 218-231. 
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   4) พระพุธแสดงถึง สีเขียวใบไม ้
   5) พระพฤหสับดีแสดงถึง สีเหลืองแก่ 
   6) พระศุกร์แสดงถึง สีขาวอ่อน 
   7) พระเสาร์แสดงถึง สีด า 
   8) พระราหูแสดงถึง สีทองสัมฤทธ์ิ207 
  3.10 โรคประจ าพระเคราะห์ 
  พระเคราะห์แต่ละดวงสามารถแสดงถึงโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ได้ โดยต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 
   1) พระอาทิตยแ์สดงถึง โรคหัวใจ, โรคสายตา, โรคลมชัก, โรคเก่ียวกับไขสัน
หลงั หรือบั้นเอว 
   2) พระจนัทร์แสดงถึง โรคเก่ียวกบักระเพาะอาหาร หรือล าไส้, วณัโรค, จิตเภท, 
โรคมานน ้า, ต่อมบวม, น ้าเหลืองเสีย หรือโรคเก่ียวกบัดวงตา 
   3) พระองัคารแสดงถึง โรคขดัเบา, ดีซ่าน, เบาหวาน, บาดแผลฟกช ้า หรือแผลท่ี
เกิดจากไฟหรือน ้าร้อนลวก, ไขพ้ิษ, โรคอกัเสบ หรือโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัจมูก 
   4) พระพุธแสดงถึง โรคปวดศีรษะ, โรคภายในช่องปาก, โรคสมองพิการ, โรค
เก่ียวกบัมือและเทา้, โรคเก่ียวกบัล าไส้ หรืออาการติดอ่าง 
   5) พระพฤหัสบดีแสดงถึง โรคหัวใจ, ความดันโลหิต, วิกลจริต หรือโรคท่ี
เก่ียวกบัเทา้ ตน้ขา หรือโคนขา 
   6) พระศุกร์แสดงถึง กามโรค, มดลูกพิการ, โรคเก่ียวกบัคอ, ไตพิการ, ปวดบั้น
เอว หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากรักกายพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
   7) พระเสาร์แสดงถึง โรคผิวหนัง, โรคขัดตามข้อ, โรคจิตเส่ือม, มีอาการ
หวาดระแวง หรือโรคเก่ียวกบัมา้ม 
   8) พระราหูแสดงถึง โรคตบัพิการ, โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคลมปัจจุบนั208 
  3.11 อกัษรประจ าพระเคราะห์ 
  ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดรุ้บุว่าพระเคราะห์แต่ละดวงสามารถจะมีกลุ่มอกัษร
ประจ าพระเคราะห์อยู ่ซ่ึงจ าแนกเอาไวถึ้ง 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ ครุฑนาม, พยคัฆนาม, สิงหนาม, สุนขันาม, 
มุสิกนาม, อชันาม, นาคนาม และ คชนาม ซ่ึงต าราพรหมชาติได้ระบุนามของพระเคราะห์ไวเ้ป็น
โคลงส่ีสุภาพ ดงัน้ี 

 
207เร่ืองเดียวกนั, 218-231. 
208เร่ืองเดียวกนั. 
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 ๏ อาทิตยน์ามครุฑทา้ว ปักษี 
 จนัทร์นามพยคัฆี เบียนเน้ือ 
 องัคารราชนามศรี สิงหเรศ 
 พุธสุนกัขาเช้ือ ชาตินั้นเป็นนาม ๚ 
 ๏ พฤหสับดีมุสิกน้ี นามหนู 
 ศุกร์อชัชนามสู แพะช้ี 
 เสาร์อิสรเอกงู นามนาค 
 อสุรินทร์ท่านช้ี ชาติเช้ือคชนาม ๚209 
 
  ทั้งน้ี แต่ละนามดังกล่าวจะมีอกัษรบริวาร ซ่ึงได้ก าหนดอกัษรบริวารของแต่ละ
นามไปตามพยญัชนะวรรค โดยไล่เรียงไปตามล าดบัภูมิอฏัฐจกัร ดงัน้ี 
   1) พระอาทิตย์แสดงถึง ครุฑนาม คือ กลุ่มสระ ได้แก่ อะ, อา, อิ, อี, อุ, อู, เอ  
และโอ 
   2) พระจนัทร์แสดงถึง พยคัฆนาม คือ กลุ่มพยญัชนะกณัฐยะ (บาลีว่า กณัฐชะ) 
ไดแ้ก่ ก, ข, ฃ, ค, ฅ, ฆ และ ง 
   3) พระองัคารแสดงถึง สิงหนาม คือ กลุ่มพยญัชนะตาลพัยะ (บาลีว่า ตาลุชะ) 
ไดแ้ก่ จ, ฉ, ช, ซ, ฌ และ ญ 
   4) พระพุธแสดงถึง สุนัขนาม คือ กลุ่มพยญัชนะมูรธันยะ (บาลีว่า มุทธชะ) 
ไดแ้ก่ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ และ ณ 
   7) พระเสาร์แสดงถึง นาคนาม คือ กลุ่มพยญัชนะทันตยะ (บาลีว่า ทันตชะ) 
ไดแ้ก่ ด, ต, ถ, ท, ธ และ น 
   5) พระพฤหสับดีแสดงถึง มุสิกนาม คือ กลุ่มพยญัชนะโอษฐยะ (บาลีวา่ โอฐชะ) 
ไดแ้ก่ บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ และ ม 
   8) พระราหูแสดงถึง คชนาม คือ กลุ่มพยญัชนะอรรธสระ (บาลีว่ า อัฒสระ) 
ไดแ้ก่ ย, ร, ล และ ว 
   6) พระศุกร์แสดงถึง อชันาม คือ กลุ่มเศษวรรคยกเวน้อรรธสระ ไดแ้ก่ ศ, ษ, ส, 
ห, ฬ และ อ 210 
 

 
209เร่ืองเดียวกนั, 250. 
210เร่ืองเดียวกนั, 218-231. 
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  3.12 พระเคราะห์แทนบุคคล 
  พระเคราะห์แต่ละดวงสามารถใชแ้ทนบุคคลได ้ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ได้
ก าหนดไวท้ั้งส้ิน 7 ดวง โดยไม่ไดก้ล่าวถึงพระราหูและพระเกตุ ดงัน้ี 
   1) พระอาทิตย ์หมายถึง บิดา หรือผูใ้หค้วามอุปถมัภค์  ้าชู (เพศชาย) 
   2) พระจนัทร์ หมายถึง มารดา หรือผูใ้หค้วามอุปถมัภค์  ้าชู (เพศหญิง) 
   3) พระองัคาร หมายถึง บริวารท่ีมีอายนุอ้ยกวา่, พี่นอ้ง หรือสามี 
   4) พระพุธ หมายถึง บุตรหลาน 
   5) พระพฤหสับดี หมายถึง มิตร สหาย 
   6) พระศุกร์ หมายถึง ภรรยา 
   7) พระเสาร์ หมายถึง บริวารท่ีมีอายมุากกวา่ หรือคนชั้นต ่า211 
 4. ความสัมพันธ์ของพระเคราะห์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดจ้ าแนกให้พระเคราะห์แต่ละดวงมีความสัมพนัธ์กนั
ถึง 6 ลกัษณะ คือ คู่มิตร, คู่ศตัรู, คู่ธาตุ, คู่ศตัรูธาตุ, คู่สมพงศ ์และคู่ศตัรูสมพงศ ์ดงัน้ี 
  4.1 พระเคราะห์คู่มิตร-ศตัรู 
  ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้ปรากฏนิทานชาติเวรซ่ึงน ามาจากคัมภีร์เฉลิม- 
ไตรภพ เน้ือเร่ืองของนิทานชาติเวรนั้นกล่าวถึงความเป็นมาท่ีท าให้พระเคราะห์ต่าง ๆ เป็นมิตรหรือ
ศตัรูแก่กนั โดยปรากฏเป็นนิทานทั้งส้ิน 12 เร่ือง ดงัน้ี 
 

เร่ืองท่ี 1 
 ๏ ในเบ้ืองคร้ังปฐมกลัป์ พระอาทิตยเ์กิดเป็นพญาครุฑ พระองัคารเกิดเป็นราชสีห์ 
พระเสาร์เกิดเป็นพญานาค พระพฤหสับดีเกิดเป็นพระอินทร์ ไดป้รึกษาร่วมใจกนัวา่จะสร้าง
น ้าและดินไวเ้พื่อให้เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย ตกลงกนัแลว้จึงพากนัไป
หาพระราหูเพื่อจะชกัชวนให้ร่วมมือดว้ย แต่พระราหูไดต้อบปฏิเสธโดยอา้งเหตุผลว่าตน
มิได้อาศยัน ้ าหรือดิน จึงไม่จ าเป็นต้อง สร้าง เทวดาทั้งส่ีก็ได้พากันมาร่วมมือด าเนินการ
สร้าง จนบงัเกิดเป็นน ้าและดินขึ้นแลว้เสร็จ จากนั้น ก็มีการแบ่งหน้าท่ีกนัช่วยดูแลรักษา คือ 
พญาครุฑรักษาเขาสัตตภัณฑ์คิ รี  พญาราชสีห์รักษาป่าพระหิมพานต์ พญานาครักษา
มหาสมุทร พระอินทร์รักษาเขาพระสุเมรุ และไดบ้งัเกิดบ่อน ้าอมฤตขึ้นดว้ยในคร้ังนั้น 
 ตามวิสัยธรรมชาตินั้น ครุฑย่อมคอยจบันาคกินเป็นอาหาร ฉะนั้น อยู่มาวนัหน่ึง
พญาครุฑเกิดลืมตวันึกอยากกินพญานาคขึ้นมา เลยบินไล่จะจบักินพญานาค พญานาคจึง

 
211เร่ืองเดียวกนั. 
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หนีไปพึ่งพระราหู ขอร้องให้พระราหูช่วย พระราหูก็เขา้ช่วยพญานาค ไล่จบัพญาครุฑไป 
พญาครุฑก็หนีพระราหูไปหาพระอินทร์ พระราหูก็มิอาจจะไล่ตามเขา้ไปได ้เกิดหิวกระหาย
น ้ าขึ้นมาจึงตรงเขา้ไปด่ืมน ้ าอมฤต พระอินทร์ก็บงัเกิดความโกรธ เพราะพระราหูปฏิเสธ
มิไดใ้ห้ความร่วมมือในการสร้างน ้าและดินขึ้น เม่ือคราวก่อนท่ีไปชกัชวนโดยอา้งเหตุผลว่า
ราหูนั้นมิจ าเป็นตอ้งอาศยัดินและน ้า เม่ือเห็นพระราหูมากินน ้าเช่นนั้นจึงจบัจกัรเพชรขวา้ง
ไปถูกกายพระราหูขาดออกเป็นสองท่อน แต่ดว้ยอานุภาพท่ีพระราหูไดกิ้นน ้าอมฤตจึงมิตาย 
อุตส่าห์ตะเกียกตะกายหนีกลบัไปถึงท่ีอยูจ่นได ้๚ 
 จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดความเป็นศตัรูกันขึ้น คือ พระอาทิตย ์(พญาครุฑ) ก็เกิดเป็น
ศตัรูกบัพระเสาร์ (พญานาค) คู่หน่ึง พระราหูกบัพระอาทิตย์ (พญาครุฑ) คู่หน่ึง พฤหัสบดี 
(พระอินทร์) กบัพระราหูอีกคู่หน่ึง ๚ 
 

เร่ืองท่ี 2 
 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง และพระพฤหัสบดีเกิดเป็นทิศาปาโมกขาจารย ์พระจนัทร์เกิด
เป็นนางจนัทร์บุตรีสาวทิศาปาโมกข์ พระอาทิตยเ์กิดเป็นพระราชกุมารเขา้มาเรียนวิชาใน
ส านกัทิศาปาโมกข ์พร้อมกบัพระองัคารซ่ึงเป็นพี่เล้ียง พระพฤหสับดีเกิดความนิยมชมชอบ
ในตวัพระอาทิตย ์จึงไดย้กนางจนัทร์บุตรีสาวให้ไดอ้ยู่กินเป็นสามีภรรยากนั แต่นางจนัทร์
นั้นมีใจพิศมัยผูกพันในพระอังคารท่ีเป็นพี่เล้ียงของราชกุมารอาทิตยอ์ยู่ เม่ือมีโอกาสท่ี 
พระอาทิตยเ์ผลอเม่ือใดก็แอบไปท าชูก้บัพระองัคาร 
 พระพฤหัสบดีไดท้ราบเร่ืองเขา้เห็นว่าเป็นเร่ืองไม่ดีไม่งาม จึงบอกความเร่ืองน้ีกบั
พระอาทิตยบ์ุตรเขย พระอาทิตยก็์คอยจบัตาดู จนกระทัง่จบัไดค้าหนังคาเขาว่าพระองัคาร
กบัพระจนัทร์ลอบกระท าชู้กนัจริง ก็บงัเกิดความโกรธแคน้เขา้ท าร้ายพระองัคาร เกิดการ
ต่อสู้กนัขึ้นไดรั้บบาดเจ็บทั้ง 2 ขา้ง คือ พระอาทิตยห์ัวแตก ส่วนพระองัคารไดรั้บบาดเจ็บ 
ท่ีขา ต่างก็แยกทางกนัเดินแต่วนันั้น มิไดค้บหากนัต่อไป ๚ 
 จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการเป็นคู่มิตร-คู่ศตัรูกนัขึ้น คือ พระอาทิตย ์(ราชกุมาร) เป็น
มิตรกบัพระพฤหัสบดี (ทิศาปาโมกข์) พระอาทิตยก็์เป็นศตัรูกบัพระองัคาร และพระจนัทร์ 
(นางจนัทร์) ก็เกิดโกรธแคน้พระพฤหัสบดี (ทิศาปาโมกข์) เพราะเหตุท่ีปากบอนเปิดเผย
ความลบัของตนขึ้น 
 

เร่ืองท่ี 3 
 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง พระองัคารเกิดเป็นกบ พระเสาร์เกิดเป็นงู และพระศุกร์เกิดเป็น
เทวดา งู (พระเสาร์) แลเห็นกบ (พระองัคาร) ก็เขา้ไล่จะจบักินเป็นอาหาร กบ (พระองัคาร) 
กระโดดหนีเขา้ไปในโพรงไม้ซ่ึงมีรุกขเทวดา (พระศุกร์) อาศยัอยู่ รุกขเทวดา (พระศุกร์) 
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เห็นงู (พระเสาร์) ไล่จบัจากกินกบ (พระองัคาร) ก็บงัเกิดความสงสาร จึงร้องตวาดไล่ดว้ย
เสียงอนัดงั งู (พระเสาร์)  ตกใจกลวัอ านาจรุกขเทวดา (พระศุกร์) ก็ไม่กลา้ไล่กบต่อไป กบก็
รอดพน้จากอนัตราย จึงกล่าวสรรเสริญคุณรุกขเทวดาเป็นลน้พน้ ๚ 
 จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการเป็นคู่มิตร-คู่ศตัรูกันขึ้น คือ พระองัคาร (กบ) พระศุกร์  
(รุกขเทวดา) ก็เป็นคู่มิตรกนั พระศุกร์ (รุกขเทวดา) กบัพระเสาร์ (งู) ก็กลบัเป็นคู่ศตัรูกนั 
 

เร่ืองท่ี 4 
 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง พระจันทร์เกิดเป็นคนยากจน พระราหูบังเกิดเป็นคหบดี 
ผูมี้ทรัพย ์ พระเสาร์บงัเกิดเป็นพ่อคา้และเป็นเพื่อนของคหบดีเท่ียวท าการคา้ขายไปในถ่ิน
ต่าง ๆ และหมัน่แวะมาเยีย่มเยยีนคหบดีบ่อย ๆ พระจนัทร์ซ่ึงเป็นคนยากจนนั้นไดไ้ปท าการ
ยืมเงินของคหบดี คือ พระราหูมาใช้ คร้ันนานมา ก็ยงัไม่สามารถท่ีจะหาเงินไปใช้หน้ีได ้
พระราหูคหบดีหนา้เลือดก็ไดพ้ยายามติดตามเร่งรัดทวงหน้ีสินจะเอาใชค้ืนใหไ้ด ้
 พระจนัทร์คนเขญ็ใจในชาตินั้น เม่ือถูกราหูเจา้หน้ีทวงบ่อย ๆ เขา้ จึงหลบหนีไปอยู่
เสียในต าบลอ่ืนซ่ึงราหูเจา้หน้ีไม่สามารถจะตามพบได ้แต่แลว้พระเสาร์พ่อคา้ท่ีท่องเท่ียว
คา้ขายไดไ้ปพบและรู้จกัท่ีอยู่ของพระจนัทร์เขา้ จึงไดน้ าความไปบอกกบัพระราหูคหบดี 
ผูส้หาย พระราหูก็รีบไปตามจะคร่าตวัเอามาเป็นทาสใช้แทนเงิน เม่ือคหบดีราหูก าลงัฉุด
คร่าจะเอาพระจนัทร์คนเข็ญใจไปยงับา้นเรือนของตนนั้น เผอิญพระพุธเกิดเป็นสุนขั อาศยั
อยู่ในบ้านท่ีพระจันทร์หลบซ่อนอยู่นั้ น ก็ตรงเข้าช่วยพระจันทร์ไล่กัดพระราหูคหบดี  
จนตอ้งใหล้ะพระจนัทร์ลูกหน้ีหลบหนีไป ๚ 
 จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการเป็นคู่มิตร-คู่ศตัรูกนัขึ้น คือ พระราหู (คหบดี) กบัพระพุธ 
(สุนขั) เป็นคู่ศตัรูกนั พระจนัทร์ (คนเข็ญใจ) กบัพระพุธ (สุนขั) เกิดเป็นคู่มิตรกนั พระเสาร์ 
(พ่อคา้) กบัพระราหู (คหบดี) เกิดเป็นคู่มิตรกนัอีกคู่หน่ึง 
 

เร่ืองท่ี 5 
 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง พระอาทิตยเ์กิดเป็นวานรอาศยัอยู่ในป่าแห่งหน่ึง พระองัคาร
บงัเกิดเป็นพรานป่า วนัหน่ึงววัของนายพรานนั้นไดห้ายไป พรานจึงออกติดตามหาววัของ
ตน หาจนกระทัง่อ่อนใจก็ไม่พบ จนบงัเกิดความหิวโหยโมโหมืดหนา้ตาลาย และบริเวณป่า
ท่ีพรานเท่ียวคน้หาววัของตนนั้นก็เผอิญเป็นป่าท่ีลิง (อาทิตย)์ นั้นอาศยัอยู่พราน (องัคาร) 
เดินดุ่มคน้ควา้ไปดว้ยความโมโหแกมหิวโหย เหลือบตามองขึ้นไปบนค่าคบต้นไม้ใหญ่  
แลเห็นวานร (อาทิตย)์ นัง่เกาะอยู่ท่ีนั้น เลยเกิดอารมณ์พาล หยิบเอากอ้นดินขวา้งขึ้นไปถูก
หวัลิง (อาทิตย)์ นั้นแตก เลือดอาบไหลนอง ๚ 
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 จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการเป็นคู่ศตัรูกันขึ้นระหว่างวานร (อาทิตย)์ กับพรานป่าดี
เดือด (องัคาร) 
 

เร่ืองท่ี 6 
 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง พระองัคารไดบ้งัเกิดเป็นพญาราชสีห์ และพระอาทิตยไ์ดบ้งัเกิด
เป็นนกกระไน ราชสีห์นั้นย่อมกินเน้ือสัตวท์ั้งปวงเป็นอาหาร วนัหน่ึงในขณะท่ีราชสีห์กิน
สัตวอ์ยูน่ั้น กระดูกของสัตวน์ั้นไดต้ าเอาคอราชสีห์ เกิดความเจ็บปวดไดรั้บความล าบากมาก 
จึงไดไ้ปหานกกระไนให้ช่วยหาวิธีเอากระดูกท่ีต าคาคออยู่นั้นออก นกกระไนจึงใชจ้ะงอย
ปากเจาะคอราชสีห์เอากระดูกท่ีคาอยูน่ั้นออกมาได ้แต่คอของราชสีห์ก็ตอ้งแผลเหวอะหวะ 
เพราะจะงอยปากของนกกระไน เลยเป็นเหตุให้ราชสีห์  (อังคาร) เกิดความโกรธแค้น 
นกกระไน (อาทิตย)์ เน่ืองจากบาดแผลท่ีคออนัเกิดจากการจิกของนกกระไน ๚ 
 จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการเป็นศัตรูกันขึ้น ระหว่างอังคาร (ราชสีห์) กับอาทิตย ์ 
(นกกระไน) 
 

เร่ืองท่ี 7 
 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง พระพฤหัสบดีไดไ้ปบงัเกิดเป็นนกอีลุม้ และพระจนัทร์ได้ไป
บังเกิดเป็นเหยี่ยวในสมัยเดียวกัน  วันหน่ึงเหยี่ยว (พระจันทร์) แลเห็นนกอีลุ้ม (พระ
พฤหสับดี) เขา้ก็ไล่จิกตีเพื่อจะกินเป็นอาหาร 
 นกอีลุ้มแลเห็นเหยี่ยวเข้าก็บังเกิดความหวาดกลัวภัย จึงบินหนีไปซ่อนอยู่ใน
รอยเทา้โค เหยีย่วก็ล่าไล่โผลงท่ีรอยเทา้โคนั้นโดยเตม็ก าลงั อกของเหยีย่วจึงไปกระแทกเขา้
กบัรอยมูลดินท่ีขา้งรอยเทา้โคนั้นโดยเต็มแรง ท าให้อกเหยี่ยวนั้นถึงกบัแตกท ากาลกิริยาตาย
อยู ่ณ ท่ีนั้น ๚ 
 จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการเป็นศตัรูกันขึ้น ระหว่างเหยี่ยว (พระจันทร์) กบันกอีลุ้ม 
(พระพฤหสับดี) 

 
เร่ืองท่ี 8 

 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง พระเสาร์ไดไ้ปเกิดเป็นพญานาคมีนามว่าภูริทตั พญานาคภูริทตั
เป็นนาคโพธิสัตว์รักษาศีล 5 อยู่เป็นเนืองนิตย์ พระอังคารได้ไปเกิดเป็นหมองูช่ือว่า 
อาลมัพายน์ มีอาชีพในทางจบังูมาแสดงใหค้นดู 
 วนัหน่ึงพญานาคโพธิสัตวภ์ูริทตัไดข้ึ้นมาจากบาดาล มาขดตวัซุ่มนอนบ าเพ็ญศีล
ภาวนาอยู่ ณ บริเวณท่ีสงบเงียบแห่งหน่ึงเผอิญหมองูอาลมัพายน์ไดเ้ขา้ไปพบเขา้จึงไดจ้บั
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เอาพญานาคภูริทัตมา เพื่อจะแสดงให้คนดู พญานาคภูริทัตก็มิได้ขัดขืน ปล่อยให้หมอ 
อาลมัพายน์จบัมาท าการทารุณต่าง ๆ ไดรั้บความล าบากอยา่งแสนสาหสั ๚ 
 จึงเป็นมูลเหตุอันหน่ึงท่ีท าให้ เกิดเป็นคู่ศัตรูกันขึ้ น ระหว่างพญานาคภู ริทัต  
(พระเสาร์) กบัอาลมัพายน์หมองู (พระองัคาร) 
 

เร่ืองท่ี 9 
 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง พระเสาร์ไปบงัเกิดเป็นไม้ตะเคียน  พระองัคารไปบงัเกิดเป็น
พระยาโปริสาท พระยาโปริสาทเป็นผูท่ี้ทรงโปรดปรานในการเขา้ป่าล่าสัตวเ์ป็นอย่างยิ่ง  
วนัหน่ึงพระยาโปริสาทไดเ้สด็จเขา้ป่าไปเพื่อล่าเน้ือ ในป่านั้นเผอิญมีตอตะเคียนอยู่ พระยา
โปริสาทไดเ้สด็จไล่เน้ือไปสะดุดเอาตอตะเคียนเขา้ เส้ียนไมต้อตะเคียนไดต้ าเอาพระบาท 
บงัเกิดความเจ็บปวดเป็นสาหสั ๚ 
 จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการเป็นศัตรูกันขึ้ น ระหว่างพระเสาร์ (ตอตะเคียน) และ 
พระองัคาร (พระยาโปริสาท) 
 

เร่ืองท่ี 10 
 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง พระองัคารไดไ้ปบงัเกิดเป็นไมเ้กตุขึ้นในป่าแห่งหน่ึง พระราหู
ไดบ้งัเกิดเป็นไฟป่า คร้ังนั้นไฟป่าไดบ้งัเกิดขึ้นและไหมล้ามเอาไมเ้กตุนั้นจนหมดส้ิน ๚ 
 จนเป็นมูลเหตุให้เกิดการเป็นศตัรูกนัขึ้น ระหว่างพระองัคาร (ไมเ้กตุ) กบัพระราหู 
(ไฟป่า) 
 

เร่ืองท่ี 11 
 ๏ ในกาลคร้ังหน่ึง พระพุธไดไ้ปบงัเกิดเป็นพญาช้างช่ือว่าพญาฉัททนัต ์เป็นพญา
ช้างท่ีมีงาอนัยาวและงามมาก พระองัคารได้ไปบังเกิดเป็นพรานช่ือว่านายพรานโสอุดร  
มีผูต้อ้งการอยากไดง้าของพญาชา้งฉทัทนัต ์จึงไดว้่าจา้งนายพรานโสอุดรไปท าการฆ่าพญา
ช้างฉัททันต์เพื่อท่ีจะเอางา นายพรานโสอุดรได้เพียรพยายามไปท าการนั้ น โดยได้ขุด
อุโมงค์ไปซ่อนตวัเพื่อดกัยิงพญาช้าง จนกระทัง่ไดโ้อกาสจึงยิงพญาช้างฉัททนัตถู์กท่ีทอ้ง 
แลว้จึงเล่ือยเอางาไปได ้พญาชา้งฉทัทนัตไ์ดรั้บความเจ็บปวดอยา่งแสนสาหสัสุดท่ีจะทนได ้
ก็ไดท้ ากาลกิริยาตายไป ๚ 
 จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการเป็นศตัรูกนัขึ้น ระหว่างพรานโสอุดร (พระองัคาร) กับ
พญาชา้งฉทัทนัต ์(พระพุธ) 
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เร่ืองท่ี 12 
 ๏ ด าเนินความตามต านานว่า ในกลัป์อนัล่วงแลว้มาชา้นาน มีเศรษฐีสองคนผวัเมีย 
ผวันั้ นช่ือว่าหัสวิไสย เมียนั้ นช่ือว่านางสุนทรา ตั้ งเคหสถานบ้านเรือนอยู่ในพระนคร 
แห่งหน่ึง มีบุตรชายสามคน ต่อมาภายหลงัไดย้ากจนลง คิดจะยา้ยท าเลไปหากินในถ่ินอ่ืน 
จึงไดถ้วายบา้นเรือนท่ีทางให้เป็นของสงฆ ์แลว้อพยพกนัไปตั้งท ามาหากินยงัชนบทริมชาย
เขาแห่งหน่ึง ดว้ยการช่วยร่วมมือร่วมใจกนัท ามาหากิน ก็ไดบ้งัเกิดทรัพยสิ์นมัง่คัง่เหมือน
ดงัดุจเดิม เม่ือเศรษฐีหัสวิไสยชราภาพลงแลว้ ก็ท ากาลกิริยาแตกดบัไปดว้ยอาการอนัสงบ 
ภรรยาและบุตรจึงได้จดัการปลงศพตามประเพณี เสร็จแลว้ก็มีการท าบุญฉลองอฐิัท่ีบ้าน 
โดยนิมนตพ์ระธุดงคม์า 9 รูป เจริญพระพุทธมนตแ์ละฉนัอาหารบิณฑบาต 
 ฝ่ายบุตรคนโตท่ีเป็นพี่ใหญ่ได้ใช้ขนัทองค าเป็นภาชนะใส่ขา้วส าหรับตกับาตร 
บุตรคนรองท่ีสองไดใ้ช้ขนัเงินเป็นภาชนะส าหรับใส่บาตร น้องคนสุดทอ้งหาส่ิงใดจะใส่
ขา้วส าหรับใส่บาตรมิไดก็้บงัเกิดการขุ่นแคน้พี่ชายทั้งสองคน ว่าแย่งเอาขนัทองขนัเงินไป
ใชเ้สียหมด จึงเอากระทายมาเป็นภาชนะส าหรับใส่บาตร 
 พี่ชายใหญ่เม่ือท าบุญนั้นไดอ้ธิษฐานขึ้นว่าให้ไดเ้กิดเป็นพระอาทิตยส่์องโลก คนท่ี
สองอธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดเป็นพระจันทร์ส่องโลก น้องคนสุดท้องได้ยินดังนั้ น 
จึงอธิษฐานทับลงไปว่าขอให้ได้ไปบังเกิดเป็นพี่ชายของพระอาทิตย์และพระจันทร์  
มีร่างกายเติบโตใหญ่ สามารถปิดบงัพระอาทิตยแ์ละพระจันทร์เสียได้ คร้ันกาลนานมา  
ก็ตายไปตามยถากรรมดว้ยกนัทั้งส้ิน ไดไ้ปบงัเกิดในสวรรค์ร่วมวิมานกนัทั้ง 5 คน คือพ่อ
แม่และลูก ต่อมาเทพบุตรหัสวิไสยไดม้าบงัเกิดเป็นพสุธา นางสุนทรามาเกิดเป็นพระคงคา 
คู่กนั พี่ชายใหญ่ก็ไดไ้ปบงัเกิดเป็นพระอาทิตย์ คนท่ีสองไดไ้ปเกิดเป็นพระจนัทร์สมความ
ปรารถนา ส่วนนอ้งสุดทอ้งไดไ้ปบงัเกิดเป็นพระราหู 
 จึงเป็นมูลเหตุชาติเวรของพระอาทิตย์ พระจนัทร์ อนัมีมาแก่พระราหู เป็นเหตุให้
เกิดสุริยปุราคา จนัทร์ทรุปราคาขึ้น212 

 
  จากนิทานชาติเวรทั้ง 12 เร่ืองน้ี ได้กล่าวถึงต านานอนัเป็นท่ีมาของการเป็นมิตร
และเป็นศตัรูกนัของพระเคราะห์ ซ่ึงไดป้รากฏเป็นโคลงสรุปความเป็นมิตรของพระเคราะห์เอาไว ้  
ความวา่ 
 
 
 

 
212เร่ืองเดียวกนั, 210-216. 
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  ๏ คู่มิตรอาทิตย ์(๑) นั้น กบัครู (๕) 
  พุธ (๔) กบัจนัทร์ (๒) โฉมตรู กล่าวไว ้
  พระเสาร์ (๗) กบัราหู (๘) เป็นมิตร กนัแฮ 
  ศุกร์ (๖) กบัองัคาร (๓) ไซร้ คู่น้ีร่วมสหาย ๚213 
 
  อีกทั้งยงัปรากฏขอ้ความท่ีน ามาจากบทกลอน214 แต่ไดเ้พิ่มเติมขอ้ความบางส่วน 
ท าใหมี้เสียงสัมผสัท่ีไม่ตรงตามฉนัทลกัษณ์ของร้อยกรอง ความวา่ 
 
  จดัให ้อาทิตย ์(๑) เป็นมิตรกบั ครูพฤหสับดี (๕) 
  จดัให ้จนัทร์ (๒) โฉมตรู เป็นมิตร กบัพุธ (๔) นงเยาว ์
  จดัให ้ศุกร์ (๖) ปากหวาน เป็นมิตร กบัองัคาร (๓) รับเอา 
  จดัให ้ราหู (๘) กบัเสาร์ (๗) เป็นมิตรแก่กนั215 
 
  ส าหรับความเป็นศตัรูของพระเคราะห์นั้น ไดป้รากฏขอ้ความท่ีสรุปความเป็นศตัรู
ของพระเคราะห์ซ่ึงน ามาจากบทกลอน216 แต่ไดเ้พิ่มเติมขอ้ความเขา้ไปเพียงเลก็นอ้ย  ความวา่ 
 
  จดัให ้อาทิตย ์(๑) ผิดใจกบัองัคาร (๓) 
  จดัให ้พุธ (๔) อนัธพาลวิวาทกบัราหู (๘) 
  จดัให ้ศุกร์ (๖) กบัเสาร์ (๗) เป็นเส้ียนศตัรูกนั 
  จดัให ้จนัทร์ (๒) กบัครู (๕) เป็นอริแก่กนั217 
 
 

 
213เร่ืองเดียวกนั, 216. 
214“อาทิตยเ์ป็นมิตรกบัครู จนัทร์โฉมตรูพุธนงเยาว ์ศุกร์ปากหวานองัคารรับเอา ราหูกบัเสาร์

เป็นมิตรแก่กนั” ดู สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 175. 
215เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 197. 
216“อาทิตย์ผิดอังคาร พุธอันธพาลวิวาทราหู  ศุกร์เสาร์เป็นเส้ียนศัตรู จันทร์กับครูอริแท ้

แก่กนั” ดู สวร ฤษ,ี ตำนานลายสักยันต์ของชายชาตรี (กรุงเทพฯ: ไพลิน, 2554), 150. 
217เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 197. 
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  ทั้ งยงัปรากฏข้อความท่ีสรุปความเป็นศัตรูของพระเคราะห์อีกข้อความหน่ึง  
ซ่ึงประพนัธ์ดว้ยร้อยแกว้ท่ีมีลีลาคลา้ยร้อยกรอง ความวา่ 
 

 ๏  จะก ล่ าวคู่ ช าติ เวร  ต าม เกณฑ์ อังค ารพ ระ เค ราะห์  เฉพ าะ ท่ี เป็ นอ มิตร  
หน่ึงอาทิตย ์(๑) กบัองัคาร (๓) สองชีวะ (๕) เวรกับจนัทร์ (๒) โฉมตรู สามราหู (๘) กับ
พุธะ (๔) ส่ีโสระ (๗) กบัศุกโร (๖) ห้าภุมโม (๓) กบัอสุรี (๘) หกภุมมี (๓) กบัโสระ (๗) 
เจ็ดภุมมา (๓) กบัชีวะ (๕) แปดจนัทรา (๒) กบัราหู (๘) เป็นศตัรูแห่งกนัไซร้ อาจารยเ์จา้
กล่าวไว ้ดงัน้ีแลนา ๚218 

 
  จากขอ้มูลดงักล่าว สามารถสรุปความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์คู่มิตร-ศตัรไดด้งัน้ี 
   1) พระเคราะห์คู่มิตร ได้แก่ พระอาทิตย-์พระพฤหัสบดี, พระจนัทร์-พระพุธ, 
พระองัคาร-พระศุกร์ และ พระเสาร์-พระราหู 
   2) พระเคราะห์คู่ศตัรู ไดแ้ก่ พระอาทิตย-์พระองัคาร, พระจนัทร์-พระพฤหัสบดี, 
พระพุธ-พระราหู และ พระศุกร์-พระเสาร์ 
  4.2 พระเคราะห์คู่ธาต-ุศตัรูธาตุ 
  ตามท่ีไดเ้คยกล่าวไวใ้นเร่ืองธาตุประจ าพระเคราะห์ถึงธาตุของพระเคราะห์แต่ละ
ดวงแลว้นั้น โดยธาตุดงักล่าวอนัไดแ้ก่ ธาตุดิน, ธาตุน ้ า, ธาตุลม และธาตุไฟ ต่างก็จะมีพระเคราะห์
เขา้ครองธาตุอยูธ่าตุละ 2 ดวง จึงไดท้ าใหเ้กิดพระเคราะห์คู่ธาตุ และศตัรูธาตุขึ้น ดงัน้ี 
   1) พระเคราะห์คู่ธาตุ คือ พระเคราะห์ท่ีเป็นธาตุเดียวกัน ได้แก่ พระอาทิตย์- 
พระเสาร์ เป็นคู่ธาตุไฟ, พระจนัทร์-พระพฤหสับดี เป็นคู่ธาตุดิน, พระองัคาร-พระราหู เป็นคู่ธาตุลม 
และพระพุธ-พระศุกร์ เป็นคู่ธาตุน ้า 
   2) พระเคราะห์ศตัรูธาตุ คือ พระเคราะห์ท่ีมีธาตุอนัเป็นศัตรูกนั ทั้งน้ีเม่ือแต่ละ
ธาตุจะมีพระเคราะห์ประจ าอยู่ 2 ดวงดว้ยกนั เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่พระเคราะห์ตน้ธาตุของธาตุ
ท่ีเป็นศตัรูกนัย่อมเป็นศตัรูแก่กนั และพระเคราะห์ปลายธาตุของธาตุท่ีเป็นศตัรูกนัก็ย่อมเป็นศตัรูแก่
กนั ดงัน้ี พระอาทิตย ์(ไฟ) เป็นศตัรูกบัพระพุธ (น ้ า), พระองัคาร (ลม) เป็นศตัรูกบัพระจนัทร์ (ดิน), 
พระพฤหสับดี (ดิน) เป็นศตัรูกบัพระราหู (ลม) และพระศุกร์ (น ้า) เป็นศตัรูกบัพระเสาร์ (ไฟ)219 

 
218เร่ืองเดียวกนั, 216. 
219เร่ืองเดียวกนั, 198. 
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  ทั้ งน้ี  จะเห็นได้ว่า พระจันทร์และพระพฤหัสบดีนั้ นเป็นคู่ธาตุกัน แต่ก็เป็น 
พระเคราะห์คู่ศตัรูกนัดว้ย ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ไดช้ี้แจงว่าให้ยึดลกัษณะของพระเคราะห์คู่
ธาตุมากกวา่การเป็นพระเคราะห์คู่ศตัรู 
  4.3 พระเคราะห์คู่สมพงศ-์ศตัรูสมพงศ ์
   1) คู่สมพงศ์ ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ใช้ค  าว่า “สมพงษ์” นั้ น ต ารา
โหราศาสตร์บางเล่มใช้ค  าว่า “คู่สมพล” โดยพิจารณาจากก าลงัของพระเคราะห์ หากพระเคราะห์คู่
ใดมีก าลังพระเคราะห์รวมกันได้เท่ากับ 27 ซ่ึงเป็นจ านวนของกลุ่มดาวนักษตัรฤกษ์ จึงจะเป็น 
พระเคราะห์คู่สมพงศก์นั220 ดงัน้ี 
   พระอาทิตย ์(6) เป็นคู่สมพงศก์บัพระศุกร์ (21) 
   พระจนัทร์ (15) เป็นคู่สมพงศก์บัพระราหู (12) 
   พระองัคาร (8) เป็นคู่สมพงศก์บัพระพฤหสับดี (19) 
   พระพุธ (17) เป็นคู่สมพงศก์บัพระเสาร์ (10) 221 
   2) พระเคราะห์คู่ศัตรูสมพงศ์ ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์มิได้ระบุเอาไวถึ้ง
สาเหตุของการเป็นคู่ศตัรูสมพงศ์ อีกทั้งยงัปรากฏคู่ศตัรูสมพงศ์เพียงแค่ 3 คู่ ได้แก่ พระอาทิตย-์ 
พระพุธ, พระจนัทร์-พระศุกร์ และพระองัคาร-พระเสาร์222 อน่ึง ต าราโหราศาสตร์เล่มอ่ืน ๆ ก็มิค่อย
กล่าวถึงคู่ศตัรูสมพงศ์นัก ส่วนต าราฉบบัท่ีกล่าวถึงนั้นก็มกัจะระบุคู่ศตัรูสมพงศ์ครบทั้ง 4 คู่ ดงัน้ี  
พระอาทิตย-์พระพุธ, พระจนัทร์-พระศุกร์, พระองัคาร-พระราหู และพระพฤหัสบดี-พระเสาร์223  
ดงัจะเห็นไดว้า่คู่ศตัรูสมพงศข์องพระองัคาร และพระเสาร์นั้นแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
 5. มาตรฐานของพระเคราะห์ 
 มาตรฐานของพระเคราะห์เป็นการบอกคุณภาพของพระเคราะห์ในดวงชะตาของ  
เจ้าชะตาแต่ละคน ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ได้จ าแนกมาตรฐานของพระเคราะห์เอาไวถึ้ง  
7 ประการ ไดแ้ก่ เกษตร, ประเกษตร, อุจจ,์ นิจ, อุจจาวิลาส, ราชาโชค และมหาจกัร ดงัน้ี 
  5.1 เกษตร ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มกัใชค้  าว่า “เกษตร์” คือ พระเคราะห์ท่ีเป็น
เจา้เรือนราศี โดยพระเคราะห์แต่ละดวงจะเป็นเกษตรเจา้เรือนถึง 2 ราศีดว้ยกนั ยกเวน้พระอาทิตย ์
และพระจนัทร์จะเป็นเกษตรเจา้เรือนเพียงราศีเดียวเท่านั้น ส าหรับการระบุพระเคราะห์เกษตรราศี
นั้นท่านให้เขา้ใจก่อนว่าจกัรราศีแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคกลางวนั (ราศีสิงห์, กันย,์ ตุล, พิจิก, 

 
220สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 182. 
221เร่ืองเดียวกนั, 198-199. 
222เร่ืองเดียวกนั, 199. 
223ณรงคฤ์ทธ์ิ พยคัฆรากุล, โหราศาสตร์พม่า, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2546), 47. 
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ธนู และมกร) และภาคกลางคืน (ราศีกรกฎ, มิถุน, พฤษภ, เมษ, มีน และกุมภ์) พระอาทิตยน์ั้นเป็น
ประธานในภาคกลางวนัมีราศีสิงห์เป็นเกษตร และพระจนัทร์เป็นประธานในภาคกลางคืนมีราศี
กรกฎเป็นเกษตร จากนั้นจึงไล่เรียงไปตามล าดบัของพระเคราะห์ใกลโ้ลกไปยงัพระเคราะห์ไกลโลก 
ไดแ้ก่ พระพุธ, พระศุกร์, พระองัคาร, พระพฤหัสบดี และพระเสาร์224 ส่วนพระราหูนั้นบางต าราก็
ให้เป็นเกษตรแทนพระเสาร์ในราศีกุมภซ่ึ์งเป็นภาคกลางคืน225 ซ่ึงพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งเกษตรน้ี
มกัจะให้คุณแก่ดวงชะตา โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุต าแหน่งเกษตรของพระเคราะห์
ซ่ึงเรียบเรียงเป็นโคลงไว ้ดงัน้ี 
 
         ภุมมพ์ฤษภสร้อย เสกสรร 
    พุธมิถุนาหนั สู่หอ้ง 
    กรกฎสถิตจนัทร์ จ าจด ไวน้า 
    สิงห์พุธกนัยต์อ้ง แต่งตั้งราศี 
         ตุลยศ์ุกร์พิจิกนั้น ภุมมี 
    พฤหสัธนูศรี อีกทั้ง 
    มงักะระเสารี สถิตอยู ่
    กุมภะราหูทั้ง ต่อทา้ยมีนครู226 
 
 อีกทั้งยงัระบุว่าพระเคราะห์พระเคราะห์ท่ีเขา้ครองแต่ละราศีนั้นเรียกว่า “นิวาส
เกษตร” มีดังน้ี พระอาทิตยมี์ต าแหน่งเกษตรท่ีราศีสิงห์, พระจนัทร์มีต าแหน่งเกษตรท่ีราศีกรกฎ, 
พระอังคารมีต าแหน่งเกษตรท่ีราศีเมษและพิจิก, พระพุธมีต าแหน่งเกษตรท่ีราศีมิถุนและกันย์,  
พระพฤหัสบดีมีต าแหน่งเกษตรท่ีราศีธนูและมีน, พระศุกร์มีต าแหน่งเกษตรท่ีราศีพฤษภและตุล, 
พระเสาร์มีต าแหน่งเกษตรท่ีราศีมกรและกุมภ ์และพระราหูมีต าแหน่งเกษตรท่ีราศีกุมภ์227 
 
 

 
224เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตรป์ริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย, 6. 
225สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 61. 
226เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 315. 
227เร่ืองเดียวกนั, 314. 
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 นอกจากน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัไดร้ะบุผลของพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่ง
เกษตรแต่ละดวง ซ่ึงประพนัธ์เป็นกลอนสุภาพ ดงัน้ี 
 
      เกษตร์อาทิตยส์ถิตสิงห์ ปัญญายิง่ยศถาจะหาไหน 
 ทั้งรูปงามนามดีศรีวิไล จะมีชยัแก่ศตัรูในหมู่พาล 
 ทายวา่ดีมีทรัพยเ์ป็นหน่ึง จะขึงขงัโตใหญ่แผไ่พศาล 
 มีชา้งมา้ขา้ไทท่ีใชก้าร ทั้งวงศว์านญาติมิตรสนิทดี 
      เกษตร์จนัทร์นั้นหนอกรกฎ จะมียศศกัด์ิประเสริฐศรี 
 โภคทรัพยค์บัคัง่จะมัง่มี อีกถ่ินท่ีเรือกสวนลว้นไร่นา 
 มีคนรักพกัพาไดอ้าศยั ไม่มีใครจงจิตริษยา 
 รูปก็ดีมีสุขทุกทิวา ญาติกามากมายเป็นก่ายกอง 
      เกษตร์องัคารฐานท่ีอยูพ่ิจิก อีกสถิตเมษมีราศีสอง 
 มียศศกัด์ิหนกัหนาหวัหนา้กอง ทั้งเงินทองบริบูรณ์เพิ่มพูนมา 
 อีกปัญญาพาทีก็ดีลน้ ศตัรูยลเกรงอ านาจวาสนา 
 จะขึ้นช่ือลือเล่ืองเปร่ืองปรีชา เป็นใหญ่กวา่ท่านทั้งหลายสบายใจ 
      เกษตร์พุธหยดุเร่เมถุนกนัย ์ ช่างจ านรรจแ์จ่มแจง้แถลงไข 
 โคลงกาพยฉ์นัทน์ั้นเล่าสิเขา้ใจ ปัญญาไวช่างคิดประดิษฐ์ดี 
 ทรัพยโ์ภคามาสู่ไม่รู้ขาด เฉลียวฉลาดไม่มีทุกขเ์ป็นสุขี 
 มิตรสหายพี่นอ้งปรองดองดี มีไมตรีรักกนัไม่ฉนัทา 
      เกษตร์พฤหสัจ ากดัถ่ิน ธนูมีนรู้คมัภีร์ดีนกัหนา 
 เฉลียวฉลาดชาติกวีมีปรีชา ทา้วพระยามกันิยมชมทุกคน 
 มีโภคาปรากฏทั้งยศศกัด์ิ เจนประจกัษส์ารพดัไม่ขดัสน 
 เจราจาพาทีมีมงคล ทุกต าบลบูชาเป็นอาจารย ์
      เกษตร์ศุกร์พฤษภสมทบตุล จะมีบุญยศศกัด์ิเป็นหลกัฐาน 
 ทั้งขา้วเกลือเหลือลน้ผลประมาณ มีถ่ินฐานบา้นนาและลาโภ 
 เป็นท่ีพึ่งญาติกาไดอ้าศยั โดยน ้าใจอารียดี์อกัโข 
 มีความสุขเยน็ใจไร้ทรวงโซ ไม่โลเลอาภพัอบัประมาณ 
      เกษตร์รักษามงักรไม่ร้อนจิต ก าเริบรับเป็นพระยาใจกลา้หาญ 
 แมน้อาสาเจา้นายคงไดก้าร โปรดประทานลาภยศปรากฏจริง 
 มีโภคาขา้คนไม่จนยาก เมียก็มากเจา้ชูเ้ชิงผูห้ญิง 
 ปัจจามิตรเกรงอ านาจไม่อาจติง เพื่อนฝงูยิง่โรคห่างค่อนบางเบา 
 



  604 

      เกษตร์ราหูอยูก่ลุ่มกุมภะ จะชนะสงครามไม่ขามเขลา 
 มกัด้ือดา้นดุดนัขนัไม่เบา แต่ผมเผา้ค่อนขา้งบางห่างโรค 
 ชอบว่ิงเริงเชิงทหารในการรบ ศตัรูหลบตวัหลีกเล่ียงลีกหนี 
 คนอาศยัพึ่งพาบารมี เช้ือยกัษีราหูทายดูเลย228 
 
 จากบทกลอนดงักล่าว สรุปความไดว้า่  
 1) หากดวงชะตาใดพระอาทิตยไ์ดต้ าแหน่งเกษตรท่ีราศีสิงห์ จะมีทั้งปัญญา และ
ยศถาบรรดาศกัด์ิ, รูปงาม นามเพราะ, มีชยัชนะต่อศตัรู, มีทรัพยสิ์นเงินทองมากมาย, ไดเ้ป็นใหญ่
เป็นโต, มีทั้งชา้งมา้และขา้ทาสบริวาร และญาติพี่นอ้งรวมทั้งมิตรสหายมากมาย  
 2) หากดวงชะตามีพระจนัทร์ไดต้ าแหน่งเกษตรท่ีราศีกรกฎ จะมียศถาบรรดาศกัด์ิ, 
มีทรัพยสิ์นเงินทอง รวมทั้งเรือกสวนไร่นามากมาย, มีแต่คนรักใคร่ ปราศจากคนคิดร้าย, รูปงาม,  
มีแต่ความสุขทุกเม่ือเช่ือวนั และมีญาติพี่นอ้งมากมาย 
 3) หากดวงชะตามีพระอังคารได้ต าแหน่งเกษตรท่ีราศีพิจิก หรือราศีเมษ จะมี
ยศถาบรรดาศกัด์ิสูงส่ง, ไดเ้ป็นเจา้คนนายคน, มีทรัพยสิ์นเงินทองบริบูรณ์, มีวาจาและปัญญาท่ีดี, 
ศตัรูย  าเกรงในอ านาจวาสนา, มีช่ือเสียงระบือไกล และจะไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต 
 4) หากดวงชะตามีพระพุธไดต้ าแหน่งเกษตรท่ีราศีมิถุน หรือกนัย ์จะเป็นคนช่าง
จ านรรจา, เก่งในการแต่งโคลงฉันท์กาพยก์ลอน, สติปัญญาว่องไว ช่างคิด ช่างท า, มีทรัพยสิ์นเงิน
ทองไม่ขาดมือ, มีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข ์และมีญาติพี่นอ้งท่ีรักใคร่กลมเกลียวกนั 
 5) หากดวงชะตามีพระพฤหัสบดีไดต้ าแหน่งเกษตรท่ีราศีธนู หรือมีน จะรู้แจง้ใน
คัมภีร์ต่าง ๆ, เฉลียวฉลาด, เป็นท่ีรักใคร่ของเจ้านาย, มีทั้ งโภคทรัพย์และยศถาบรรดาศักด์ิ,  
มีทรัพยสิ์นเงินทองไม่ขดัสน, ค าพูดค าจาท่ีดี และไดรั้บการยอ่งยอ่งใหเ้ป็นครูบาอาจารย  ์
 6) หากดวงชะตามีพระศุกร์ได้ต าแหน่งเกษตรท่ีราศีพฤษภ หรือตุล  จะมี
ยศถาบรรดาศกัด์ิ, มีขา้วปลาอาหารบริบูรณ์, มีทั้งบา้น ท่ีนา และทรัพยสิ์น, ท่ีเป็นพึ่งของญาติพี่นอ้ง, 
มีน ้ าใจโอบออ้มอารี, มีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์ร้อนใจ, เป็นคนท่ีไม่มีจิตใจโลเล และไม่มี
วนัตกอบั 
 7) หากดวงชะตามีพระเสาร์ไดต้ าแหน่งเกษตรท่ีราศีมกร จะไดเ้ป็นเจา้คนนายคน, 
สามารถท างานท่ีเจา้นายมอบหมายให้เป็นอย่างดี, จะไดรั้บลาภยศ, มีทรัพยสิ์นเงินทองและขา้ทาส
บริวาร, เจา้ชู ้มีภรรยาหลายคน, ศตัรูย  าเกรง, เพื่อนฝงูมากมาย และห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จ็บทั้งปวง 

 
228เร่ืองเดียวกนั, 315-316. 



  605 

 8) หากดวงชะตามีพระราหูได้ต าแหน่งเกษตรท่ีราศีกุมภ์ มกัเขา้ร่วมศึกอย่างไม่  
ย  าเกรงและมกัจะมีชยั, มีนิสัยด้ือดึงอย่างยิ่ง, ผมบาง, ห่างไกลโรคภยั, มีจิตช่ืนชอบการสู้รบ, ศตัรู
กลวัเกรง และมกัมีคนเขา้มาพึงบารมี 
 

 
 
ภาพท่ี 44 ดวงเกษตร 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
314. 
 
 5.2 ปรเกษตร ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มกัใชค้  าวา่ “ปรเกษตร์” บางต าราก็ใชค้  า
ว่า “ประเกษตร” คือ ต าแหน่งท่ีพระเคราะห์สถิตอยู่ในราศีตรงขา้มกบัเรือนเกษตรของตน มกัเรียก
สั้ น ๆ ว่า “ประ” เป็นต าแหน่งท่ีพระเคราะห์เส่ือมคุณภาพ มักไม่ให้ผลดีแก่เจ้าชะตา229 โดยมี
ต าแหน่งดงัน้ี 
 พระอาทิตย ์มีต าแหน่งประท่ีราศีกุมภ ์
 พระจนัทร์ มีต าแหน่งประท่ีราศีมกร 
 พระองัคาร มีต าแหน่งประท่ีราศีพฤษภ และตุล 
 พระพุธ มีต าแหน่งประท่ีราศีธนู และมีน 
 พระพฤหสับดี มีต าแหน่งประท่ีราศีมิถุน และกนัย ์
 พระศุกร์ มีต าแหน่งประท่ีราศีเมษ และพิจิก 

 
229เร่ืองเดียวกนั, 317. 
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 พระเสาร์ มีต าแหน่งประท่ีราศีกรกฎ230 
 พระราหู มีต าแหน่งประท่ีราศีสิงห์231 
 

 
 
ภาพท่ี 45 ดวงปรเกษตร 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
317. 
 
 ทั้ งน้ี ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ยงัได้ระบุผลของพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่ง  
ปรเกษตรแต่ละดวงเอาไวเ้ป็นกลอนสุภาพ ดงัน้ี 
 
      พระอาทิตยเ์ป็นประนั้นจะทายวา่  ส่ิงทั้งหลายทรัพยสิ์นท่ีถ่ินฐาน 
 แต่ลูกเมียขา้ทาสญาติวงศว์าน  พอประมาณไม่ยากไม่มากมาย 
 จนัทร์เป็นประมกรา   ถึงแมน้วา่ลูกจะเพิ่มเมียก็หลาย 
 แต่ไม่มากพอประมาณท่านท านาย  คนเบ่ือหน่ายยศทรามโรคตามกิน 
 องัคารเป็นประละเผา่พนัธ์ุ  กลา้ขยนัเส่ือมคลายจ่ายทรัพยสิ์น 
 ท าการร้างคา้งชา้เป็นอาจิณ  คนมกัหม่ินยศทรัพยก็์จกัคลาย 
 

 
230บา้งถือว่าราศีกุมภ์เป็นเกษตรของพระเสาร์ดว้ย ดงันั้นจึงอาจถือว่าราศีสิงห์เป็นปรเกษตร

ของพระเสาร์ไดด้ว้ยเช่นกนั 
231เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 317-318. 
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 พุธเป็นประจะหมายมาตร  ไปพึ่งญาติพึ่งมิตรอยา่คิดหมาย 
 จะเส่ือมทรัพยอ์ปัภาคยปั์ญญาตาย  หากเจา้นายเพื่อฝงูบ ารุงตน 
 พฤหสัเป็นประอาภพัครู  ทั้งความรู้ก็ไม่เชิดใหเ้กิดผล 
 จะมีมาแต่ละคร้ังตอ้งกงัวล  เงินทองปรนท าลายสูญหายไป 
 ศุกระเป็นประตาพิกล   ซ ้าขาดคนอุปถมัภก์รรมไฉน 
 บริวารยศนามเส่ือมทรามไป  ไม่มีใจอารียท่ี์ชอบธรรม 
 โสระหากเป็นประนั้นเพื่อนมาก  เพื่อนพรากเบาไม่สุขอุปถมัภ ์
 อาภพัทรัพยร้์อนค่อนขา้งมีกรรม  แต่พอท าพอกินจนส้ินลม 
 ราหูนั้นเป็นประวา่ใจบาป  วาจาหยาบเหลือฝืนแสนขื่นขม 
 ทั้งหยาบคายกิริยาไม่น่าชม  ยศมกัลม้ปัญญาถอยนอ้ยทรัพยเ์อย232 
 
 จากบทกลอนขา้งตน้นั้น สามารถสรุปความไดว้า่  
 1) หากดวงชะตามีพระอาทิตยไ์ดต้ าแหน่งประ จะมีทรัพยสิ์นเงินทอง ท่ีดิน ลูกเมีย 
และขา้ทาสบริวารพอประมาณ ไม่มากมายนกั 
 2) หากดวงชะตามีพระจนัทร์ได้ต าแหน่งประท่ีราศีมกร จะมีลูกเมียเยอะ แต่ก็มี
ทรัพยไ์ม่มากมายนกั, มีแต่คนแหนงหน่าย, สูญเสียลาภยศ และมีโรคภยัไขเ้จ็บ 
 3) หากดวงชะตามีพระองัคารได้ต าแหน่งประ จะไม่ไดอ้ยู่กบัญาติพี่น้อง, ความ
กล้าหาญและความขยนัขนัแข็งก็ลดน้อยลง, ท ากิจการใด ๆ ก็ชักช้า, มกัถูกดูหม่ินดูแคลน และ 
ทรัพยสิ์นรวมถึงยศถาบรรดาศกัด์ิก็มีอนัเส่ือมส้ินไป 
 4) หากดวงชะตามีพระพุธไดต้ าแหน่งประ จะพึ่งพาญาติพี่นอ้งไม่ได,้ เส่ือมทรัพย,์ 
อาภพั, สติปัญญาไม่ดี และมีแต่เจา้นายเพื่อนฝงูท่ีใหค้วามช่วยเหลือได ้
 5) หากดวงชะตามีพระพฤหัสบดีไดต้ าแหน่งประ จะอาภพัเร่ืองครูอาจารย,์ ความรู้
ท่ีมีก็ไม่อาจใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้และไดท้รัพยสิ์นเงินทองมาแต่ละคร้ังก็มีอนัตอ้งใชจ่้ายหมดไป 
 6) หากดวงชะตามีพระศุกร์ไดต้ าแหน่งประ จะมีความผิดปรกติท่ีดวงตา, ไม่มีคน
อุปถมัภค์  ้าชู, ทั้งบริวารและช่ือเสียงจะเส่ือมถอย และไม่มีจิตใจโอบออ้มอารีตั้งอยูใ่นธรรม 
 7) หากดวงชะตามีพระเสาร์ไดต้ าแหน่งประ จะมีเพื่อนมาก แต่เม่ือเดือดร้อนเพื่อน
เหล่าน้ีก็ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ, อาภพั มกัไม่ค่อยมีทรัพย ์แต่ก็หาไดมี้พอกินพอใชไ้ปจนวนัตาย 
 8) หากดวงชะตามีพระราหูได้ต าแหน่งประ จะเป็นคนจิตใจชั่วร้าย, วาจาหยาบ 
คาย, กิริยามารยาทหยาบกระดา้ง, เส่ือมลาภ, เส่ือมยศ และดอ้ยปัญญา 

 
232เร่ืองเดียวกนั, 318. 
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 5.3 อุจจ์ พระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์จะถือว่าให้คุณแก่ดวงชะตาเป็นอย่างยิ่ง  
โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุว่า หากพระองัคาร, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์ หรือพระเสาร์  
มีต าแหน่งอุจจ์อยู่ในราศีท่ีเป็นเกณฑ์233กับลัคนา, พระจนัทร์ หรือพระอาทิตย์ ก็จะให้คุณอย่าง
แทจ้ริง234 ซ่ึงพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจน์ั้นจะส่งผลแก่เจา้ชะตาดงัน้ี 
 
 มหาอุจจพ์ระอาทิตยท์รงฤทธ์ิกลา้ มีวิชาล ้าเลิศประเสริฐทรัพย ์
 บริวารญาติมิตรสนิทกนั อุดมครันทรัพยส์มบติัสวสัดี 
 มหาอุจจพ์ระจนัทร์อนัแจ่มใส ห่างโรคภยัไม่มีภยัทุกขเ์ป็นสุขี 
 จะไปไหนใชย้อดยานฐานมากมี ยศศกัด์ิดีคนรักมกับูชา 
 มหาอุจจพ์ระองัคารส าราญใจ จะโตใหญ่ปรากฏดว้ยยศถา 
 ทรัพยสิ์นเงินทองมองมูนเพิ่มพูนมา บุตรภรรยามากสินท่ีดินแดน 
 มหาอุจจพ์ระพุธปัญญายศ จะปรากฏเงินทองของแกว้แหวน 
 ทั้งชา้งมา้ขา้คนลน้คะแนน ลูกเมียแน่นไพรีไม่มีทาน 
 มหาอุจจพ์ฤหสัสวสัดี จะมัง่มียศศกัด์ิเป็นหลกัฐาน 
 ทั้งชา้งมา้ขา้คนพลคาร เป็นอาจารยว์ิชาปัญญาดี 
 มหาอุจจพ์ระศุกร์ไม่ทุกขใ์จ รูปวิไลทรัพยเ์ลิศประเสริฐศรี 
 ทั้งเรือกสวนไร่นาพงษาดี จะเป็นท่ีพึ่งพาประชาชน 
 มหาอุจจพ์ระเสาร์มีเชาวน์แล่น เป็นปึกแผน่ท่ีพระยาสถาผล 
 อ านาจฤทธ์ิมิตรสหายหลายต าบล มีขา้คนสินทรัพยไ์ม่อบัปาง 
 มหาอุจจร์าหูผูเ้รืองเดช แสนวิเศษคุณสมบติัไม่ขดัแคน้ 
 มีโภไคยใ์จบุญเป็นขนุนาง โรคก็ห่างไพรีไม่มีเอย235 
 
 จากบทกลอนดงักล่าว สามารถสรุปความไดว้า่  
 1) หากดวงชะตามีพระอาทิตยไ์ดต้ าแหน่งมหาอุจจ์ จะมีอ านาจมาก, มีสติปัญญา
เป็นทรัพย,์ เป็นท่ีรักใคร่ของญาติพี่นอ้งเพื่อนฝงู และอุดมไปดว้ยทรัพยส์มบติั 

 
233โหราศาสตร์ไทยมักเรียกว่า “เกณฑ์” แต่ภาษาสันสกฤตเรียกว่า “เกนทระ (เกนฺทฺร)”  

ซ่ึงหมายถึงเรือนท่ี 1, 4, 7 และ 10 
234เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 320. 
235เร่ืองเดียวกนั, 321-322. 
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 2) หากดวงชะตามีพระจันทร์ได้ต าแหน่งมหาอุจจ์ จะมีจิตใจท่ีไม่ขุ่มมัว, มีแต่
ความสุข, ปราศจากโรคภัย, ไปแห่งหนใดก็ มียวดยานพาหนะตามไปมากมาย, เป่ียมด้วย
ยศถาบรรดาศกัด์ิ และมีคนรักคนบูชา 
 3) หากดวงชะตามีพระอังคารได้ต าแหน่งมหาอุจจ์ จะมีแต่ความสุขส าราญใจ,  
มียศถาบรรดาศกัด์ิใหญ่โต, ทรัพยสิ์นเงินทองมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้น ทั้งยงัมีบุตรและภรรยามากมาย 
 4) หากดวงชะตามีพระพุธไดต้ าแหน่งมหาอุจจ์ จะมีปัญญาเป็นท่ีน่านบัถือ, มีแกว้
แหวนเงินทอง ช้าง ม้า ข้าทาสบริวารมากมาย, มีบุตรภรรยามาก และเป็นผูท่ี้ข้าศึกศัตรูไม่อาจ
ทนทานได ้
 5) หากดวงชะตามีพระพฤหัสบดีได้ต าแหน่งมหาอุจจ์ จะมีแต่ความสุขสวสัด์ิ,  
มียศถาบรรดาศกัด์ิ, มีชา้ง มา้ ขา้ทาสบริวารมากมาย และเป็นอาจารยผ์ูมี้สติปัญญาปราดเปร่ือง 
 6) หากดวงชะตามีพระศุกร์ได้ต าแหน่งมหาอุจจ์ จะไม่มีความทุกข์ใจ, รูปโฉม
งดงาม, มีทรัพยสิ์นและเรือกสวนไร่นามากมาย และจะเป็นท่ีพึ่งพิงของผูค้น 
 7) หากดวงชะตามีพระเสาร์ไดต้ าแหน่งมหาอุจจ ์จะเป็นผูมี้ไหวพริบปฏิภาณ, จะมี
ต าแหน่งใหญ่โต, มีอ านาจวาสนา, มีเพื่อนฝูงมากมาย และมีทรัพยสิ์นเงินทอง รวมทั้งขา้ทาสบริวาร
ท่ีไม่เคยลดนอ้ยลง 
 8) หากดวงชะตามีพระราหูไดต้ าแหน่งมหาอุจจ์ จะเป็นผูมี้อ านาจวาสนา, เป็นผูมี้
คุณสมบติัท่ีดี, มีโภคทรัพย,์ ใจบุญสุนทาน, ไดเ้ป็นขนุนาง และปราศจากโรคภยัและขา้ศึกศตัรู 
 

 
 
ภาพท่ี 46 ดวงอุจจ์ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
319. 
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 ทั้งน้ี ต าแหน่งของพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์นั้นต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
มิไดอ้ธิบายเอาไวเ้ลย ปรากฏเพียงรูปภาพท่ีแสดงต าแหน่งอุจจ์ของพระเคราะห์เอาไวเ้พียงภาพเดียว 
(ดงัภาพท่ี 46) ซ่ึงแสดงต าแหน่งอุจจข์องพระเคราะห์แต่ละดวงเอาไวด้งัน้ี 
 พระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจท่ี์ราศีเมษ 
 พระจนัทร์มีต าแหน่งอุจจท่ี์ราศีพฤษภ 
 พระองัคารมีต าแหน่งอุจจท่ี์ราศีมกร 
 พระพุธมีต าแหน่งอุจจท่ี์ราศีกนัย ์
 พระพฤหสับดีมีต าแหน่งอุจจท่ี์ราศีกรกฎ 
 พระศุกร์มีต าแหน่งอุจจท่ี์ราศีมีน 
 พระเสาร์มีต าแหน่งอุจจท่ี์ราศีตุล 
 พระราหูมีต าแหน่งอุจจท่ี์ราศีพิจิก 
 ทั้งน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวถึงต าแหน่งดงักล่าวน้ีว่า “อุจจ์” แต่ในส่วน
ของร้อยกรองกลบัระบุว่า “มหาอุจจ์” ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ต าแหน่งอุจจ์ และมหาอุจจ์นั้นมีความแตกต่าง
กัน โดยพระเคราะห์จะต้องสถิตอยู่ในราศีและองศาท่ีก าหนดด้วยจึงจะได้ต าแหน่งมหาอุจจ ์ 
หากพระเคราะห์สถิตอยู่ภายใตร้าศีอุจจ์แต่ไม่ได้อยู่ในองศาท่ีก าหนดไวก้็จะไดเ้พียงต าแหน่งอุจจ์
เท่านั้น ซ่ึงต าราโหราศาสตร์ไทยฉบบัอ่ืน ๆ มกัก าหนดต าแหน่งมหาอุจจไ์วด้งัน้ี 
 พระอาทิตยมี์ต าแหน่งมหาอุจจท่ี์ราศีเมษ 10 องศา 
 พระจนัทร์มีต าแหน่งมหาอุจจท่ี์ราศีพฤษภ 3 องศา 
 พระองัคารมีต าแหน่งมหาอุจจท่ี์ราศีมกร 28 องศา 
 พระพุธมีต าแหน่งมหาอุจจท่ี์ราศีกนัย ์15 องศา 
 พระพฤหสับดีมีต าแหน่งมหาอุจจท่ี์ราศีกรกฎ 5 องศา 
 พระศุกร์มีต าแหน่งมหาอุจจท่ี์ราศีมีน 27 องศา 
 พระเสาร์มีต าแหน่งมหาอุจจท่ี์ราศีตุล 20 องศา 
 พระราหูมีต าแหน่งมหาอุจจท่ี์ราศีพิจิก 1 องศา236 
 ส าห รับแนวคิด เก่ียวกับจ านวนองศาท่ีก าหนดของต าแห น่งมหาอุจจ์ น้ี  
ทางโหราศาสตร์ไทยก็ไดมี้แนวคิดแตกออกเป็น 2 มติ คือ บา้งก็ถือเอาตั้งแต่ต าแหน่ง 0 องศาจนถึง
องศาท่ีก าหนดไวใ้นราศีนั้น ๆ เป็นช่วงองศาท่ีพระเคราะห์ได้ต าแหน่งมหาอุจจ์ ซ่ึงคลา้ยคลึงกับ
แนวคิดของอินเดีย และบา้งก็ถือเอาเฉพาะต าแหน่งองศาท่ีก าหนดนั้นเพียงองศาเดียวในราศีนั้น ๆ 
เป็นตวัก าหนดต าแหน่งมหาอุจจข์องพระเคราะห์แต่ละดวง 

 
236สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 67-69. 
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 5.4 นิจ คือ ต าแหน่งท่ีพระเคราะห์สถิตอยู่ในราศีตรงขา้มกบัต าแหน่งอุจจ์ ซ่ึงเป็น
ต าแหน่งท่ีพระเคราะห์เส่ือมคุณภาพ ให้โทษแก่เจา้ชะตาเป็นอย่างมาก และหากพระเคราะห์ท่ีได้
ต าแหน่งนิจน้ีสถิตอยู่ตรงกบัภพใด ภพนั้นก็ย่อมเส่ือมคุณภาพไป237 ส่วนต าแหน่งท่ีพระเคราะห์แต่
ละดวงจะมีต าแหน่งนิจนั้น ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ก็ไม่ไดอ้ธิบายเอาไว ้มีเพียงแต่ภาพดวงนิจ 
(ดงัภาพท่ี 47) แสดงต าแหน่งไวเ้ท่านั้น ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 พระอาทิตยมี์ต าแหน่งนิจท่ีราศีตุล 
 พระจนัทร์มีต าแหน่งนิจท่ีราศีพิจิก 
 พระองัคารมีต าแหน่งนิจท่ีราศีกรกฎ 
 พระพุธมีต าแหน่งนิจท่ีราศีมีน 
 พระพฤหสับดีมีต าแหน่งนิจท่ีราศีมกร 
 พระศุกร์มีต าแหน่งนิจท่ีราศีกนัย ์
 พระเสาร์มีต าแหน่งนิจท่ีราศีเมษ 
 พระราหูมีต าแหน่งนิจท่ีราศีพฤษภ 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ดวงนิจ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
319. 
 

 
237เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 320. 
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 ส าหรับผลของพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งนิจนั้น ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้
แสดงไวเ้ป็นบทกลอน ดงัน้ี  
 
 พระอาทิตยเ์ป็นนิจท่านช้ี มกัเป็นหน้ีท่านแจง้แถลงสาร 
 วา่ญาติมิตรไม่ดีมกัมีพาล ศตัรูพาลอยูจ่  าเนียรเบียดเบียนตน 
 จนัทร์เป็นนิจ วณัโรคเป็นโรคร้าย มกัจบัจ่ายสมบติัใหข้ดัสน 
 องัคารเป็นนิจ ทรัพยร้์อนค่อยผอ่นตน มีขา้คนแสนเขญ็เป็นศตัรู 
 พุธเป็นนิจ ทาสีและพี่นอ้ง ไม่ปรองดองทรยศอดสู 
 พฤหสับดีเป็นนิจ จงพิศดู มีโทษอยูมิ่ไดห่้างบางเบา 
 ศุกร์เป็นนิจ ลูกเมียจะเสียทรัพย ์ ป่นป้ียบัอีกประการหน่ึงตอ้งพึ่งเขา 
 ผูอ่ื้นเล้ียงอยูเ่ป็นนิจชีวิตเรา องคพ์ระเสาร์เป็นนิจจงคิดทาย 
 วา่ไดท้รัพยก์บัเช่นเป็นโทสา บรรเทาจองจ าท าอธิบาย 
 พระราหูเป็นนิจคิดบรรยาย จงท านายอยา่งเสาร์ส้ินเท่านั้นเอย238 
 
 จากบทกลอนขา้งตน้ สรุปความไดว้า่  
 1) หากดวงชะตามีพระอาทิตยไ์ด้ต าแหน่งนิจ มักเป็นหน้ี, ญาติพี่น้องไม่ดี และ 
มกัถูกศตัรูเบียดเบียน 
 2) หากดวงชะตามีพระจนัทร์ไดต้ าแหน่งนิจ จะเป็นวณัโรคหรือโรคร้ายแรง และ
มกัใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่ายจนท าใหข้ดัสนเงินทองในภายหลงั 
 3) หากดวงชะตามีพระองัคารไดต้ าแหน่งนิจ มกัเก็บทรัพยสิ์นเงินทองไม่อยู่ และ
ขา้ทาสบริวารมกัแสดงตนเป็นศตัรู 
 4) หากดวงชะตามีพระพุธได้ต าแหน่งนิจ มักทะเลาะกับญาติพี่น้องและขา้ทาส
บริวาร หรือถูกทรยศหกัหลงัจากกลุ่มคนดงักล่าว 
 5) หากดวงชะตามีพระพฤหสับดีไดต้ าแหน่งนิจ จะมีโทษอยูม่าก 
 6) หากดวงชะตามีพระศุกร์ได้ต าแหน่งนิจ จะเสียทั้งทรัพยสิ์น บุตร และภรรยา 
และชีวิตยอ่ยยบัจนตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นไปทั้งชีวิต 
 7) หากดวงชะตามีพระเสาร์ไดต้ าแหน่งนิจ มกัจะลุ่มหลงในทรัพยสิ์นเงินทองจน
เป็นเหตุใหต้อ้งถูกกกัขงัจองจ า 

 
238เร่ืองเดียวกนั, 322. 
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 8) หากดวงชะตามีพระราหูได้ต าแหน่งนิจ ก็จะมีผลเช่นเดียวกับพระเสาร์ท่ีได้
ต าแหน่งนิจ 
 5.4 อุจจาวิลาส คือ ต าแหน่งของพระเคราะห์ท่ีก าลงัจะโคจรขึ้นไปสู่ต าแหน่งอุจจ ์
ซ่ึงต าแหน่งอุจจาวิลาสน้ีจะอยู่ในราศีเบ้ืองหลงัของราศีท่ีเป็นต าแหน่งอุจจ์ของพระเคราะห์แต่ละ
ดวง และถือวา่เป็นพระเคราะห์ท่ีให้คุณแก่เจา้ชะตาเช่นกนั239 โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไม่ได้
อธิบายว่าต าแหน่งอุจจาวิลาสของพระเคราะห์แต่ละดวงอยู่ท่ีราศีใด มีเพียงแต่ภาพดวงอุจจาวิลาส 
(ดงัภาพท่ี 48) แสดงต าแหน่งไวเ้ท่านั้น ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 พระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีมีน 
 พระจนัทร์มีต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีเมษ 
 พระองัคารมีต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีธนู 
 พระพุธมีต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีสิงห์ 
 พระพฤหสับดีมีต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีมิถุน 
 พระศุกร์มีต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีกุมภ ์
 พระเสาร์มีต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีมกร 
 พระราหูมีต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีตุล 
 

 
 
ภาพท่ี 48 ดวงอุจจาวิลาส 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
321. 

 
239เร่ืองเดียวกนั, 321. 
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 ส าหรับผลของพระเคราะห์แต่ละดวงท่ีไดต้ าแหน่งอุจจาวิลาสนั้น ต าราพรหมชาติ
ฉบบัราษฎร์ไดแ้สดงไวเ้ป็นกาพยย์านี 11 ทั้งส้ิน 8 บท ดงัน้ี 
 
 ดวงอุจจาวิลาส  โดยนกัปราชญท์่านกล่าวมา 
 ระวิอยวูิฬา  ทา้วพระยาท่านชอบใจ 
 รู้กิจการหลายหลาก  ท างานมากก็พน้ไป 
 จนัทร์เมษวิเศษไซร้  คนรักใคร่ทัว่หนา้กนั 
 องัคารอยูธ่นู  การงานรู้ทุกขส่ิ์งสรรพ 
 ชนะศตัรูพลนั  ยศศกัด์ินั้นก็มากมี 
 พุธสิงห์วา่พี่นอ้ง  ญาติปรองดองรักกนัดี 
 อีกทั้งจะมัง่มี  เป็นท่ีรักแห่งฝงูชน 
 พฤหสัอยูเ่มถุน  จะมีบุญเป็นครูคน 
 อ านาจยศศกัด์ิส้ิน  ทั้งลาภผลปัญญาไว 
 ศุกร์กุมภเ์จา้จุมพล  จะตั้งตนไดเ้ป็นใหญ่ 
 บ่มีทุกข ์บ่มีภยั  ทั้งจะไดเ้ป็นราชครู 
 เสาร์ราศีกนัย ์  ทรัพยอ์นนัตย์ศเฟ่ืองฟู 
 ตุลยท่ี์ราหู  ปรากฏแก่คนเรา 
 ยศศกัด์ิทรัพยสิ์งคาร  ทุกถ่ินฐานมีคนชอบ 
 ทั้งน้ีอาจารยเ์จา้  ใหดู้เอาท่ีไม่มีเบียน240 
 
 จากร้อยกรองดงักล่าว สามารถสรุปความไดว้า่  
 1) หากดวงชะตามีพระอาทิตยไ์ดต้ าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีมีน จะเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของเจา้นาย, รอบรู้ในกิจการต่าง ๆ และท าการส่ิงใดก็ส าเร็จ 
 2) หากดวงชะตามีพระจนัทร์ไดต้ าแหน่งอุจจาวิลาส จะเป็นท่ีรักใคร่ของผูค้น 
 3) หากดวงชะตามีพระองัคารไดต้ าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีธนู จะสามารถท างาน
ไดห้ลากหลาย, มีชยัเหนือศตัรู และมียศถาบรรดาศกัด์ิสูงส่ง 
 4) หากดวงชะตามีพระพุธไดต้ าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีสิงห์ จะเป็นท่ีรักใคร่ของ
ญาติพี่นอ้ง และผูค้น ทั้งยงัมัง่คัง่ไปดว้ยทรัพยส์มบติั 
 5) หากดวงชะตามีพระพฤหสับดีไดต้ าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีมิถุน เหมาะท่ีจะเป็น
ครูบาอาจารย,์ มีทั้งอ านาจ ยศถาบรรดาศกัด์ิ และทรัพยสิ์นเงินทอง อีกทั้งยงัมีสติปัญญาวอ่งไว 

 
240เร่ืองเดียวกนั, 322-323. 
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 6) หากดวงชะตามีพระศุกร์ได้ต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีกุมภ์ จะได้ต าแหน่ง
ใหญ่โต, ไม่มีความทุกขร้์อน และไดรั้บต าแหน่งเป็นราชครู 
 7) หากดวงชะตามีพระเสาร์ได้ต าแหน่งอุจจาวิลาสท่ีราศีกันย ์จะเฟ่ืองฟูไปด้วย
ทรัพยแ์ละยศถาบรรดาศกัด์ิ 
 8) หากดวงชะตามีพระราหูไดต้ าแหน่งอุจจาวิลาส จะมียศถาบรรดาศกัด์ิ, มีทรัพย์
สมบติัมากมาย และมีแต่คนรักใคร่  
 ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาเฉพาะพระเคราะห์ท่ีไม่โดนเบียนเท่านั้น 
 
 5.5 ราชาโชค คือ ต าแหน่งของพระเคราะห์ท่ีให้คุณต่อดวงชะตาคล้ายคลึงกับ  
พระเคราะห์ท่ีไดต้ าแหน่งอุจจาวิลาส เพียงแต่จะส่งผลเน้นไปในทางมหานิยมหรือเสน่ห์ดึงดูด 241 
โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ศุภเคราะห์และบาปเคราะห์ต่างก็คอยส่งก าลงั
ประหัตประหารกนัอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงพระพฤหัสบดีผูเ้ป็นประธานฝ่ายศุภเคราะห์นั้นจะมีอ านาจ
เหนือพระเสาร์ท่ีเป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์เม่ือสถิตอยูใ่นราศีเมษเพียงราศีเดียว เพราะเป็นราศีนิจ
ของพระเสาร์ ดงันั้นเม่ือพระพฤหสับดีสถิตอยูใ่นราศีเมษ จึงไดต้ าแหน่งราชาโชค242 
 ทั้งน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัไดป้รากฏทั้งโคลง และกลอนสุภาพท่ีแสดง
ต าแหน่งราศีของพระเคราะห์แต่ละดวงท่ีไดต้ าแหน่งราชาโชค ดงัน้ี 
 
  เมษชีวะกุมภะ พฤษภา 
  ระวิอยูมิ่ถุนา ต่อตั้ง 
  ศุกร์ปูพุธสิงห ์ จนัทร์สถิตท่ีน้ีแฮ 
  ตุลยอ์สุราทั้ง พิจิกนั้นเสารี 
 ๏ จะขอโฉลกโชคราชา เมษชีวาประจ าหอ้งช่องราศี 
 พฤษภาเกาะกุมของภุมมี เมถุนน้ีพระอาทิตยอิ์สรา 
 พระศุกระประจ าท่ีราศีปู พระพุธประจ าสิงห์อยา่กร่ิงหนา 
 ราศีกนัยน์ั้นหรือคือจนัทรา อสุราอยูท่ี่ราศีตุลย ์
 
 

 
241สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 79. 
242เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 324. 
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 พระเสาร์อยูท่ี่ราศีพิจิก ตั้งสถิตเรียงล าดบัสนบัสนุน 
 พระเคราะห์น้ีใหก้บัใครคงไดคุ้ณ เป็นท่ีสุนทรสวสัด์ิประภสัเอย243 
 
 จากร้อยกรองข้างต้น สรุปได้ว่าพระอาทิตย์มีต าแหน่งราชาโชคท่ีราศีมิถุน, 
พระจนัทร์มีต าแหน่งราชาโชคท่ีราศีกนัย,์ พระองัคารมีต าแหน่งราชาโชคท่ีราศีพฤษภ, พระพุธมี
ต าแหน่งราชาโชคท่ีราศีสิงห์, พระพฤหัสบดีมีต าแหน่งราชาโชคท่ีราศีเมษ, พระศุกร์มีต าแหน่งราชา
โชคท่ีราศีกรกฎ, พระเสาร์มีต าแหน่งราชาโชคท่ีราศีพิจิก และพระราหูมีต าแหน่งราชาโชคท่ีราศีตุล 
 

 
 
ภาพท่ี 49 ดวงราชาโชค 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
323. 
 
 นอกจากน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัไดร้ะบุผลแห่งการไดต้ าแหน่งราชาโชค
ของพระเคราะห์แต่ละดวงเอาไวเ้ป็นกลอนสุภาพอีกดว้ย ซ่ึงลว้นแต่มีผลให้เป็นท่ีรักใคร่ของผูค้น
กลุ่มต่าง ๆ ความวา่ 
 
 ราชครูนั้นวา่พระสงฆ ์ ผูเ้ฒ่าคงชอบใจเจริญศรี 
 ภุมมาถูกชาตาเสนาบดี ระวิน้ีชอบเจา้ทา้วพระยา 
 พระศุกร์นั้นชอบใจไม่ทราบคน พระยายลชอบรักเป็นหนกัหนา 
 พุธชอบใจพวกเหล่าเผา่เสนา ทั้งอ ามาตยม์าตยาพลอยชอบใจ 

 
243เร่ืองเดียวกนั. 
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 จนัทราชอบผูเ้ฒ่าเหล่าสตรี ทุกคนมีจิตเมตตาอชัฌาสัย 
 อนัราหูเสาร์น้ีชอบใจ ผูท่ี้ไดป้ระพฤติผิดกิจเป็นโจร 
 
 จากบทกลอนขา้งตน้ สรุปความไดว้า่  
 1) หากดวงชะตามีพระอาทิตยไ์ด้ต าแหน่งราชาโชค จะเป็นท่ีรักใคร่ของเจ้านาย 
(ทา้วพระยา) 
 2) หากดวงชะตามีพระจนัทร์ไดต้ าแหน่งราชาโชค จะเป็นท่ีรักใคร่ของผูสู้งอาย ุ
และเหล่าสตรี 
 3) หากดวงชะตามีพระอังคารได้ต าแหน่งราชาโชค จะเป็นท่ีรักใคร่ของ เหล่า
ทหารเสนาบดี 
 4) หากดวงชะตามีพระพุธได้ต าแหน่งราชาโชค จะเป็นท่ีรักใคร่ของเหล่าทหาร 
และอ ามาตย ์
 5) หากดวงชะตามีพระพฤหัสบดีได้ต าแหน่งราชาโชค จะเป็นท่ีรักใคร่ของ
พระสงฆ ์และคนชรา 
 6) หากดวงชะตามีพระศุกร์ได้ต าแหน่งราชาโชค จะเป็นท่ีรักใคร่ของคนทั่วไป 
และเจา้นาย (พระยา) จะรักมาก 
 7) หากดวงชะตามีพระเสาร์ไดต้ าแหน่งราชาโชค จะเป็นท่ีรักใคร่ของหมู่โจร 
 8) หากดวงชะตามีพระราหูได้ต าแหน่งราชาโชค จะเป็นท่ีรักใคร่ของหมู่โจร 
เช่นเดียวกบัพระเสาร์ 
 5.6 มหาจกัร คือ ต าแหน่งของพระเคราะห์ท่ีให้คุณต่อดวงชะตา ซ่ึงจะน าความ
ร ่ารวยและความเจริญรุ่งเรืองมาใหแ้ก่เจา้ชะตา244 โดยพระเคราะห์ท่ีไดต้ าแหน่งมหาจกัรน้ีจะตอ้งกุม
ลคันาจึงจะแสดงผลไดอ้ย่างเต็มท่ี และมกัจะให้คุณเก่ียวกบัทรัพยสิ์นเงินทองโดยเฉพาะ ทั้งน้ี ต ารา
พรหมชาติฉบับราษฎร์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า พระอาทิตย์นั้ นมีต าแหน่งมหาอุจจ์ ณ ราศีเมษ  
ท่ีต าแหน่ง 10 องศา อนัเป็นนวางศข์องพระจนัทร์ซ่ึงเป็นพระเคราะห์เกษตรประจ าราศีกรกฎ ดงันั้น
พระอาทิตยจึ์งไดต้ าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีกรกฎ245 แต่เม่ือพิจารณาต าแหน่งมหาจกัรของพระเคราะห์
แต่ละดวงแลว้ หลกัการน้ีจะใชไ้ดก้บัพระอาทิตย,์ พระองัคาร และพระศุกร์เท่านั้น 

 
244สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 76. 
245เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 325. 



  618 

 ส าหรับต าแหน่งมหาจักรของพระเคราะห์แต่ละดวงนั้น ต าราพรหมชาติฉบับ
ราษฎร์ไดร้ะบุไวเ้ป็นโคลง มีเน้ือหาดงัน้ี 
 
      กุมภ ์(ภุมภ?์) กนัยเ์มษแม ้ ราศี 
 พฤษภสถิตเสาร์ อยูไ่ซร้ 
 พุธสิงหะโดยมี ศุกร์อยู ่ธนูนา 
 กาละกุมภ ์(กุม?) ลคัน์ เหตุนั้นแสดงมา 
      อสุรินทร์มงักรน้ี โดยหมาย 
 ครูพิจิกบรรยาย บอกแจง้ 
 กรกฎระวิทาย พูลเพิ่มผลนา 
 อริใหคุ้ณแกลง้ กลบัร้ายกลายดี246 
 
 ทั้งน้ี พบวา่โคลงบทน้ีมีอีกส านวนหน่ึงท่ีมีเน้ือหาแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ดงัน้ี 
 
      ภุมภก์นัยจ์นัทร์เมษแม ้ ราศี 
 พฤษภสถิตเสารี อยูไ่ซร้ 
 พุธสิงห์โดยมี ศุกร์อยู ่ธนูนา 
 กาลีกุมลคัน์ให ้ กลบัฟ้ืน ผลคุณ 
      อสุรินทร์มกรน้ี โดยหมาย 
 ครูพิจิกบรรยาย บอกแจง้ 
 กรกฎรวิทาย พูนเพิ่ม ผลนา 
 อริใหคุ้ณแจง้ กลบัร้ายกลายดี247 
 
 จากโคลงดงักล่าวขา้งตน้ จึงสรุปความไดว้่า พระอาทิตยมี์ต าแหน่งมหาจกัรท่ีราศี
กรกฎ, พระจนัทร์มีต าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีเมษ, พระองัคารมีต าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีกนัย,์ พระพุธมี
ต าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีสิงห์, พระพฤหัสบดีมีต าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีพิจิก, พระศุกร์มีต าแหน่ง
มหาจกัรท่ีราศีธนู, พระเสาร์มีต าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีพฤษภ และพระราหูมีต าแหน่งมหาจกัรท่ีรา ศี

 
246เร่ืองเดียวกนั, 326. 
247ธนเทพ ปฏิพิมพาคม, “โคลงกลอนความหมายเรือนเกษตร,” เขา้ถึงเม่ือ 27 มิถุนายน 2561,  

https://sites.google.com/site/exguitarhora/home/our-staff/exguitarhora/in-the-news/kholngklxnkhwam 

hmayreuxnkestr. 
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มกร ทั้งน้ี แมพ้ระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระศุกร์ และพระเสาร์ท่ีไดต้ าแหน่งมหาจกัรเป็น
ดาวกาลีกุมลคันา ก็ยงัให้คุณแก่เจา้ชะตา ไม่ถือวา่เป็นดาวเสีย ส่วนพระอาทิตย,์ พระพฤหสับดี และ
พระราหูท่ีไดต้ าแหน่งมหาจกัร ศตัรูจะไม่อาจท าอนัตรายเจา้ชะตาได ้
 

 
 
ภาพท่ี 50 ดวงมหาจกัร 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
325. 
 
 ส่วนผลของพระเคราะห์ท่ีได้ต าแหน่งมหาจกัรนั้น ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
ไม่ไดแ้จกแจงเอาไว ้แต่ต าราโหราศาสตร์อ่ืน ๆ ไดน้ าเสนอไวส้อดคลอ้งกบัต าราโหราศาสตร์ไทย
ของสิงห์โต สุริยาอารักษ ์ดงัน้ี 
 1) หากพระอาทิตยไ์ดต้ าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีกรกฎ จะมีลาภยศ, มีอ านาจบารมี,  
ไดเ้ป็นใหญ่กวา่คนทั้งหลาย และมัง่คัง่ร ่ ารวย 
 2) หากพระจนัทร์ไดต้ าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีเมษ จะมีรูปงาม, มีทรัพยสิ์นเงินทอง, 
ไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต, มีเกียรติยศช่ือเสียง และมีท่ีดิน อาคาร บา้นเรือนบริบูรณ์ หากเป็นหญิงมกัจะได้
สามีท่ีมีสมบติัมาก ทั้งยงัอาจไดเ้ป็นคุณหญิง คุณนาย 
 3) หากพระองัคารได้ต าแหน่งมหาจักรท่ีราศีกันย ์จะเป็นคนใจกล้า, ร ่ ารวยเงิน 
ทอง, มีอ านาจบารมี, มีเกียรติยศช่ือเสียง และมีจิตใจเด็ดเด่ียวมัน่คง 
 4) หากพระพุธไดต้ าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีสิงห์ จะมีทรัพยส์มบติัมากมาย, มีบริวาร
และคนรักใคร่มาก, มีเกียรติยศช่ือเสียงทางดา้นวิชาการ และเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาการนั้น ๆ ดว้ย 
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 5) หากพระพฤหสับดีไดต้ าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีพิจิก จะมัง่คัง่ร ่ ารวย, มีวิชาความรู้
ท่ีโดดเด่น, มีเกียติยศช่ือเสียง และจะประสบความส าเร็จอยา่งยิง่ใหญ่ 
 6) หากพระศุกร์ได้ต าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีธนู จะมีโภคทรัพย,์ มีสมบัติพสัถาน
มากมาย, ร ่ารวยเงินทอง, มีคุณธรรมสูงส่ง และมีช่ือเสียงโด่งดงั 
 7) หากพระเสาร์ได้ต าแหน่งมหาจักรท่ีราศีพฤษภ จะมีทรัพย์สินเงินทองเป็น
ปึกแผน่, มัง่คัง่ร ่ ารวย, รู้จกัเก็บหอมรอมริบ และมีสมบติั รวมทั้งอาคาร บา้นเรือนอยา่งมากมาย 
 8) หากพระราหูไดต้ าแหน่งมหาจกัรท่ีราศีมกร จะมีอ านาจบารมี, มีช่ือเสียง, ร ่ารวย
เงินทอง, มีเพื่อนฝงูมากมาย และจะมีชยัชนะเหนือศตัรู248 
 มาตรฐานของพระเคราะห์ท่ีปรากฏในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นระบุไวท้ั้งส้ิน 
7 ประการ ได้แก่ เกษตร, ประ หรือปรเกษตร, อุจจ์, นิจ, อุจจาวิลาส, ราชาโชค และมหาจักร  
ซ่ึงมาตรฐานของพระเคราะห์บางต าแหน่งก็ให้ผลดี บางต าแหน่งก็ให้ผลร้ายแก่เจ้าชะตา  
โดยต าแหน่งท่ีใหผ้ลดีไดแ้ก่ เกษตร, อุจจ,์ อุจจาวิลาส, ราชาโชค และมหาจกัร ส่วนต าแหน่งท่ีใหผ้ล
ร้ายได้แก่ ประ และนิจ ทั้ งน้ี ต าราโหราศาสตร์ไทยฉบับอ่ืน ๆ อาจมีต าแหน่งมาตรฐานของ 
พระเคราะห์เพิ่มเติมนอกเหนือจากน้ี เช่น จุลจกัร, เทวีโชค, ปกิณกโชค, จตุสดยั ฯลฯ 
 

ทศา หรือ ทักษา 
 ต าราโหราศาสตร์ไทยส่วนใหญ่รวมถึงต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์นิยมใช้ค  าว่า 
“ทกัษา” มากกวา่จะใชค้  าวา่ “ทศา” ซ่ึงมาจากภาษาสันสกฤต โดยค าวา่ “ทกัษา” น้ีบา้งก็คาดวา่มีท่ีมา
จากพระทักษะประชาบดี ผูเ้ป็นมนสาบุตรของพระพรหม (บุตรท่ีเกิดจากใจของพระพรหม)  
โดยธิดาของท่านจ านวน 27 คนได้เป็นชายาของพระจันทร์ ซ่ึงก็คือนักษตัรฤกษ์ท่ีประจ าอยู่บน
ฟากฟ้าทั้ ง 27 กลุ่ม249 และด้วยเหตุท่ีท่านเป็นประชาบดีผู ้ยิ่งใหญ่ เป็นบิดาของนางนักษัตร  
อีกทั้งยงัเป็นสสุระ (พ่อตา) ของพระจนัทร์ ซ่ึงลว้นแต่เก่ียวพนัอยู่กับดวงดาวอนัเป็นรากฐานแห่ง
การพยากรณ์250 อีกทั้งต าราทกัษาอยา่งลิลิตทกัษาพยากรณ์ ซ่ึงมีการประพนัธ์เป็นคาถาภาษาบาลีดว้ย 

 
248สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 77-78. 
249ส าหรับระบบทกัษาของไทยนั้นไม่ไดพ้ึ่งนกัษตัรฤกษใ์นการค านวณหาพระเคราะห์เสวย

อายุแต่อย่างใด แต่ระบบทศาของอินเดียนั้นส่วนมากจ าเป็นจะต้องน านักษตัรฤกษ์ก าเนิดมาใช้ในการ
ค านวณหากพระเคราะห์เสวยอายุ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของระบบทศากบันกัษตัรฤกษซ่ึ์งเป็น
ธิดาทั้ง 27 ของพระทกัษะประชาบดี 

250หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต (วิเชียร จนัทน์หอม), ลิลิตทักษาพยากรณ์, พิมพ์คร้ังท่ี 4 
(กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2515), 3-4. 
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ก็ยงัพบค าว่า “ทกฺษ” ทั้ง ๆ ท่ีภาษาบาลีไม่มีพยญัชนะ ‘ษ’ เช่น “ปกิณฺฏก  จ วกฺยิสฺส  นามทกฺษ  สมาส
โต” 251, “อริมรณวินาสาย พฺยาทกฺษา อนปฺปกา” 252 และ “วินาส กิญฺจิลาภาย กาลกิณี ทกฺษมานเย” 253 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงคาดว่าค าว่า “ทกัษา” น้ีเกิดจากการน าค าว่า “ทศา” ไปเช่ือมโยงกบันามของ
พระทกัษะ ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีต าราฉบบัใดเลยท่ีกล่าวอา้งว่าศาสตร์ดงักล่าวน้ีมาจากพระทกัษะ อีกทั้งใน
ส่วนประณามบทของลิลิตทกัษาพยากรณ์ก็ยงักล่าววา่พระพรหมเป็นผูบ้ญัญติัเอาไว ้ตามความวา่ 
 

 ต า หรับโลกศาสตร์สร้าง เดอมกาล 
 รา ชพรหมหากวิตถาร แต่งตง้ง 
 พยา ยลชนพิจารณ์ แห่งเหตุ นั้นนา 
 กร ณะรู้ทัว่ทง้ง เสร็จส้ินตามชาตา254 

 
 ทั้ งน้ี โหราศาสตร์ไทยได้ปรากฏทักษาอยู่ 2 ชนิด คือ มหาทักษา และภูมิทักษา  
ซ่ึงทักษาแต่ละชนิดก็มีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน และต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ก็ได้รวบรวม
หลกัเกณฑข์องทกัษาทั้ง 2 ชนิดน้ีไวด้งัน้ี 
 1. มหาทักษา 
 มหาทกัษาเป็นวิชาการพยากรณ์ท่ีใชใ้นการท านายชะตาชีวิตตามช่วงอายุ ซ่ึงแต่ละช่วง
อายุจะมีพระเคราะห์ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้มาเสวยและแทรกอายุ จึงส่งผลให้ชะตาชีวิตแปร
ผนัไปตามพระเคราะห์ท่ีเข้ามาเสวยแทรกอายุนั่นเอง ทั้ งน้ี ระบบมหาทักษาของไทยนั้นมีอายุ
บริบูรณ์เท่ากับ 108 ปี ซ่ึงพระเคราะห์แต่ละดวงจะมีระยะเวลาในการเขา้เสวยอายุเท่ากับจ านวน
ก าลังพระเคราะห์ ดังปรากฏเป็นโคลงส่ีสุภาพซ่ึงบอกอายุทักษาของพระเคราะห์ไล่เรียงไป
ตามล าดบัทกัษาดงัน้ี 
 
 ๏ อาทิตยห์กต่อตง พรรษา 
 จนัทร์สิบหา้คณนา นบัไว ้
 องัคารแปด-พุธ สิบเจ็ด 
 เสาร์สิบก าหนดให ้ โลกรู้ก าลงั ๚ 

 
251เร่ืองเดียวกนั, 16. 
252เร่ืองเดียวกนั, 18. 
253เร่ืองเดียวกนั, 51. 
254เร่ืองเดียวกนั, -8-. 
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 ๏ พฤหสับดีสิบเกา้ สืบสนอง 
 อสุรินทร์สิบสอง ดัง่ช้ี 
 ศุกร์ยีสิ่บเอด็ละบอง พระเกตุ เกา้นา 
 เทวานพเคราะห์น้ี ท่านเล้ียงรักษา ๚255 
 
 สรุปความได้ว่า พระอาทิตย์ (๑) เสวยอายุ 6 ปี, พระจันทร์ (๒) เสวยอายุ 15 ปี ,  
พระอังคาร (๓) เสวยอายุ 8 ปี , พระพุธ (๔) เสวยอายุ 17 ปี , พระเสาร์ (๗) เสวยอายุ 10 ปี ,  
พระพฤหสับดี (๕) เสวยอาย ุ19 ปี, พระราหู (๘) เสวยอาย ุ12 ปี และพระศุกร์ (๖) เสวยอาย ุ21 ปี256 
 

 
 
ภาพท่ี 51 ปูมมหาทกัษา 
ท่ีมา: พิภพ ตงัคณะสิงห์, มหาทักษาใหม่ แบบปฏิวัติ, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 
2531), 70. 
 
 ทั้งน้ี หากเจ้าชะตาเกิดวนัใด เทวดาพระเคราะห์ประจ าวนันั้นย่อมเขา้เสวยอายุก่อน  
เม่ือเสวยไปจนครบอายุตามก าลงัพระเคราะห์นั้นแลว้ เทวดาพระเคราะห์ในภูมิถดัไปก็จะเขา้เสวย
อายุต่อไปจนครบก าลงัของตน ดงัน้ีเร่ือยไปจนเทวดาพระเคราะห์เขา้เสวยอายุครบทั้ง 8 องค ์ซ่ึงจะ

 
255เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 240. 
256เร่ืองเดียวกนั, 120-121. 
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ส้ินสุดท่ีอายุ 108 ปี อนัเป็นอายุบริบูรณ์ของระบบทกัษาของไทย257 โดยพระเคราะห์ท่ีเขา้เสวยอายุ
ของผูท่ี้เกิดในแต่ละวนันั้นมีล าดบัดงัน้ี 
 

 เกิดวนัอาทิตย ์
อาย ุ1-6 ปี พระอาทิตยเ์ขา้เสวยอาย ุ( 6 ปี) 
อาย ุ7-21 ปี  พระจนัทร์เขา้เสวยอาย ุ(15 ปี) 
อาย ุ22-29 ปี  พระองัคารเขา้เสวยอาย ุ(8 ปี) 
อาย ุ30-46 ปี  พระพุธเขา้เสวยอาย ุ(17 ปี) 
อาย ุ47-56 ปี  พระเสาร์เขา้เสวยอาย ุ(10 ปี) 
อาย ุ57-75 ปี  พระพฤหสับดีเขา้เสวยอาย ุ(19 ปี) 
อาย ุ76-87 ปี  พระราหูเขา้เสวยอาย ุ(12 ปี) 
อาย ุ88-108 ปี  พระศุกร์เขา้เสวยอาย ุ(21 ปี) 

 
 เกิดวนัจนัทร์ 
อาย ุ1-15 ปี  พระจนัทร์เขา้เสวยอาย ุ(15 ปี) 
อาย ุ16-23 ปี  พระองัคารเขา้เสวยอาย ุ(8 ปี) 
อาย ุ24-40 ปี  พระพุธเขา้เสวยอาย ุ(17 ปี) 
อาย ุ41-50 ปี  พระเสาร์เขา้เสวยอาย ุ(10 ปี) 
อาย ุ51-69 ปี  พระพฤหสับดีเขา้เสวยอายุ (19 ปี) 
อาย ุ70-81 ปี  พระราหูเขา้เสวยอาย ุ(12 ปี) 
อาย ุ82-102 ปี  พระศุกร์เขา้เสวยอาย ุ(21 ปี) 
อาย ุ103-108 ปี พระอาทิตยเ์ขา้เสวยอาย ุ( 6 ปี) 
 
 เกิดวนัองัคาร 
อาย ุ1-8 ปี  พระองัคารเขา้เสวยอาย ุ(8 ปี) 
อาย ุ9-25 ปี  พระพุธเขา้เสวยอาย ุ(17 ปี) 
อาย ุ26-35 ปี  พระเสาร์เขา้เสวยอาย ุ(10 ปี) 
อาย ุ36-54 ปี  พระพฤหสับดีเขา้เสวยอาย ุ(19 ปี) 
อาย ุ55-66 ปี  พระราหูเขา้เสวยอาย ุ(12 ปี) 

 
257เร่ืองเดียวกนั, 120. 
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อาย ุ67-87 ปี  พระศุกร์เขา้เสวยอาย ุ(21 ปี) 
อาย ุ88-93 ปี พระอาทิตยเ์ขา้เสวยอาย ุ( 6 ปี) 
อาย ุ94-108 ปี  พระจนัทร์เขา้เสวยอาย ุ(15 ปี) 
 
 เกิดวนัพุธ 
อาย ุ1-17 ปี  พระพุธเขา้เสวยอาย ุ(17 ปี) 
อาย ุ18-27 ปี  พระเสาร์เขา้เสวยอาย ุ(10 ปี) 
อาย ุ28-46 ปี  พระพฤหสับดีเขา้เสวยอาย ุ(19 ปี) 
อาย ุ47-58 ปี  พระราหูเขา้เสวยอาย ุ(12 ปี) 
อาย ุ59-79 ปี  พระศุกร์เขา้เสวยอาย ุ(21 ปี) 
อาย ุ80-85 ปี พระอาทิตยเ์ขา้เสวยอาย ุ( 6 ปี) 
อาย ุ86-100 ปี  พระจนัทร์เขา้เสวยอาย ุ(15 ปี) 
อาย ุ101-108 ปี  พระองัคารเขา้เสวยอาย ุ(8 ปี) 
 
 เกิดวนัพฤหสับดี 
อาย ุ1-19 ปี  พระพฤหสับดีเขา้เสวยอาย ุ(19 ปี) 
อาย ุ20-31 ปี  พระราหูเขา้เสวยอาย ุ(12 ปี) 
อาย ุ32-52 ปี  พระศุกร์เขา้เสวยอาย ุ(21 ปี) 
อาย ุ53-58 ปี พระอาทิตยเ์ขา้เสวยอาย ุ( 6 ปี) 
อาย ุ59-73 ปี  พระจนัทร์เขา้เสวยอาย ุ(15 ปี) 
อาย ุ74-81 ปี  พระองัคารเขา้เสวยอาย ุ(8 ปี) 
อาย ุ82-98 ปี  พระพุธเขา้เสวยอาย ุ(17 ปี) 
อาย ุ99-108 ปี  พระเสาร์เขา้เสวยอาย ุ(10 ปี) 
 
 เกิดวนัศุกร์ 
อาย ุ1-21 ปี  พระศุกร์เขา้เสวยอาย ุ(21 ปี) 
อาย ุ22-27 ปี พระอาทิตยเ์ขา้เสวยอาย ุ( 6 ปี) 
อาย ุ28-42 ปี  พระจนัทร์เขา้เสวยอาย ุ(15 ปี) 
อาย ุ43-50 ปี  พระองัคารเขา้เสวยอาย ุ(8 ปี) 
อาย ุ51-67 ปี  พระพุธเขา้เสวยอาย ุ(17 ปี) 
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อาย ุ68-77 ปี  พระเสาร์เขา้เสวยอาย ุ(10 ปี) 
อาย ุ78-96 ปี  พระพฤหสับดีเขา้เสวยอาย ุ(19 ปี) 
อาย ุ97-108 ปี  พระราหูเขา้เสวยอาย ุ(12 ปี) 
 
 เกิดวนัเสาร์ 
อาย ุ1-10 ปี  พระเสาร์เขา้เสวยอาย ุ(10 ปี) 
อาย ุ11-29 ปี  พระพฤหสับดีเขา้เสวยอาย ุ(19 ปี) 
อาย ุ30-41 ปี  พระราหูเขา้เสวยอาย ุ(12 ปี) 
อาย ุ42-62 ปี  พระศุกร์เขา้เสวยอาย ุ(21 ปี) 
อาย ุ63-68 ปี พระอาทิตยเ์ขา้เสวยอาย ุ( 6 ปี) 
อาย ุ69-83 ปี  พระจนัทร์เขา้เสวยอาย ุ(15 ปี) 
อาย ุ84-91 ปี  พระองัคารเขา้เสวยอาย ุ(8 ปี) 
อาย ุ92-108 ปี  พระพุธเขา้เสวยอาย ุ(17 ปี) 258 

 
 ส าหรับพระราหูนั้นเป็นเพียงอุปเคราะห์ ทั้งยงัไม่ถือเป็นวนัในสัปดาห์ ดงันั้นจึงไม่อาจ
เป็นพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเสวยอายุของผูใ้ด หากแต่บางต าราก็ระบุว่าพระราหูนั้นครองวนัพุธกลางคืน 
(ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น.)259 ด้วยเหตุน้ีบา้งก็ก าหนดให้พระราหูเป็นพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเสวยอายุ
ส าหรับผูท่ี้เกิดวนัพุธกลางคืน หากแต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ก็มิไดก้ล่าวถึงพระเคราะห์ส าหรับ
ผูท่ี้เกิดวนัพุธกลางคืนเป็นการเฉพาะ ดงันั้น หากยึดตามหลกัเกณฑ์ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
แมจ้ะเกิดวนัพุธกลางคืนก็ให้ยึดตามหลกัเกณฑข์องผูท่ี้เกิดวนัพุธ คือ เร่ิมตน้การเสวยอายุท่ีภูมิของ
พระพุธ มิใช่ภูมิของพระราหู 
 ทั้งน้ี ในขณะท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงก าลงัเสวยอายอุยู่นั้น ยอ่มมีพระเคราะห์แทรกอายุ
อยู่ด้วย โดยพระเคราะห์ดวงใดเสวยอายุอยู่ พระเคราะห์ดวงนั้นย่อมแทรกอายุตนเองก่อนเสมอ 
จากนั้นพระเคราะห์ตามทกัษาในล าดบัต่อไปจึงเขา้แทรกอายุไปจนครบทั้ง 8 ดวง ก็จะครบอายุท่ี
พระเคราะห์เสวยอายุพอดี จากนั้นพระเคราะห์ดวงต่อไปก็จะเร่ิมเสวยอายุและก็จะมีพระเคราะห์ 
อีก 8 ดวงผลดักนัแทรกอายุดงัน้ีเร่ือยไป ส าหรับอายุท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงแทรกอายุนั้นสามารถ
ค านวณไดโ้ดยการน าอายุของพระเคราะห์เสวยอายุคูณดว้ยอายุของพระเคราะห์แทรกอายุ จากนั้น

 
258เร่ืองเดียวกนั, 121-124. 
259อ านาจ ปักษาสุข, “ต าราทกัษากับการตั้งช่ือของคนไทย,” วรรณวิทัศน์ 17 (พฤศจิกายน 

2560): 79. 



  626 

น าไปหารด้วย 9 จะได้ผลลพัธ์เป็นเดือน เศษท่ีเหลือให้น าไปคูณด้วย 30 จะได้ผลลพัธ์เป็นวนั260 
ดงันั้น หากยงัเหลือเศษอีกก็สามารถน าไปคูณดว้ย 24 จะไดผ้ลลพัธ์เป็นชัว่โมง และคูณดว้ย 60 เพื่อ
หาผลลพัธ์เป็นนาทีต่อไป ยกตวัอยา่งเช่น พระอาทิตยเ์สวยอาย ุ6 ปี จะมีพระเคราะห์แทรกอาย ุดงัน้ี 

 พระอาทิตย ์(6 ปี)  = 6×6

9
  = 4 เดือน 

 พระจนัทร์ (15 ปี)  = 6×15

9
  = 10 เดือน 

 พระองัคาร (8 ปี)  = 6×8

9
  = 5 เดือน 10 วนั หรือ 5 เดือน 9 วนั 21 ชัว่โมง 36 นาที 

 พระพุธ (17 ปี)  = 6×17

9
  = 11 เดือน 10 วนั หรือ 11 เดือน 9 วนั 21 ชัว่โมง 36 นาที 

 พระเสาร์ (10 ปี)  = 6×10

9
  = 6 เดือน 20 วนั หรือ 6 เดือน 19 วนั 19 ชัว่โมง 12 นาที 

 พระพฤหสับดี (19 ปี)  = 6×19

9
  = 1 ปี 20 วนั หรือ 1 ปี 19 วนั 19 ชัว่โมง 12 นาที 

 พระราหู (12 ปี)  = 6×12

9
  = 8 เดือน 

 พระศุกร์ (21 ปี)  = 6×21

9
  = 14 เดือน หรือ 1 ปี 2 เดือน 

 ส าหรับผลของการเสวยแทรกอายุของพระเคราะห์ท่ีปรากฏในต าราพรหมชาติฉบบั
ราษฎร์นั้นจะระบุค  าท านายของพระเคราะห์เสวยและพระเคราะห์แทรกอายไุปพร้อมกนั ซ่ึงจ าแนก
ไปตามวนัเกิดของเจ้าชะตา และแปรผันไปตามช่วงอายุของเจ้าชะตาตามแต่พระเคราะห์ ท่ี
ผลดัเปล่ียนเขา้มาเสวยแทรกอายุ โดยค าพยากรณ์ทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏอยู ่ 
2 ส่วน โดยส่วนหน่ึงปรากฏอยู่ในเร่ืองมหาทกัษาพยากรณ์ ซ่ึงจะให้ค  าพยากรณ์ของพระเคราะห์
เสวยอายุและพระเคราะห์แทรกอายคุรบทุกดวงตามระบบทกัษา โดยไม่มีการจ าแนกตามวนัเกิดของ
เจา้ชะตา และอีกส่วนหน่ึงปรากฏอยูใ่นเร่ืองสัปตวารวินิจฉัย ซ่ึงไดร้ะบุค  าพยากรณ์ชะตาชีวิตของผู ้
ท่ีเกิดในวนัต่าง ๆ ตามการเสวยแทรกอายุของพระเคราะห์ ซ่ึงไดก้ าหนดช่วงอายุก ากบัเอาไวด้้วย 
หากแต่ระบุเฉพาะช่วงอายตุั้งแต่ 15-75 ปีเท่านั้น ดงัน้ี 
 
 

 
260ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุว่าให้คูณด้วย 30 แล้วหารด้วย 9 ถึงจะไดห้น่วยเป็นวนั 

และให้น าเศษท่ีเหลือไปคูณดว้ย 60 หารดว้ย 9 จึงจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีหน่วยเป็นนาที ดู เทพย ์สาริกบุตร, บาง 
เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 234-235. 
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 1. ผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย ์
 1.1 เร่ิมจากอายุ 15 ปี ถึง 21 ปี มีพระจนัทร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระพฤหสับดี, พระราหู, พระศุกร์ และพระอาทิตย ์
 1.2 เร่ิมจากอายุ 21 ปี ถึง 29 ปี มีพระองัคารเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหสับดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย ์และ
พระจนัทร์ 
 1.3 เร่ิมจากอายุ 29 ปี ถึง 46 ปี มีพระพุธเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์ และ
พระองัคาร 
 1.4 เร่ิมจากอายุ 46 ปี ถึง 56 ปี มีพระเสาร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร
และพระพุธ 
 1.5 เร่ิมจากอาย ุ56 ปี ถึง 75 ปี มีพระพฤหัสบดีเสวยอาย ุและมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ 
และพระเสาร์ 
 2. ผูท่ี้เกิดวนัจนัทร์ 
 2.1 เร่ิมจากอายุ 15 ปี ถึง 23 ปี มีพระองัคารเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหสับดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย ์และ
พระจนัทร์ 
 2.2 เร่ิมจากอายุ 20 ปี ถึง 40 ปี มีพระพุธเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์ และ
พระองัคาร 
 2.3 เร่ิมจากอายุ 40 ปี ถึง 50 ปี มีพระเสาร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร 
และพระพุธ 
 2.4 เร่ิมจากอาย ุ50 ปี ถึง 69 ปี มีพระพฤหัสบดีเสวยอาย ุและมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ 
และพระเสาร์ 
 2.5 เร่ิมจากอายุ 69 ปี ถึง 75 ปี มีพระราหูเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย ์และพระจนัทร์ 
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 3. ผูท่ี้เกิดวนัองัคาร 
 3.1 เร่ิมจากอายุ 15 ปี 2 เดือน 26 วนั 16 ชั่วโมง ถึง 25 ปี มีพระพุธเสวยอายุ และมี
พระเคราะห์แทรกอายุตามล าดบัดงัน้ี พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์ 
และพระองัคาร 
 3.2 เร่ิมจากอายุ 25 ปี ถึง 35 ปี มีพระเสาร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร 
และพระพุธ 
 3.3 เร่ิมจากอาย ุ35 ปี ถึง 54 ปี มีพระพฤหัสบดีเสวยอาย ุและมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ
และพระเสาร์ 
 3.4 เร่ิมจากอายุ 54 ปี ถึง 66 ปี มีพระราหูเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดับดังน้ี พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์ และ
พระพฤหสับดี 
 3.5 เร่ิมจากอายุ 66 ปี ถึง 75 ปี 8 เดือน 20 วนั มีพระศุกร์เสวยอาย ุและมีพระเคราะห์
แทรกอายตุามล าดบัดงัน้ี พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์ และพระองัคาร 
 4. ผูท่ี้เกิดวนัพุธ 
 4.1 เร่ิมจากอายุ15 ปี ถึง 17 ปี มีพระพุธเสวยอายุ และมีพระจนัทร์ และองัคารเป็น
พระเคราะห์แทรกอาย ุตามล าดบั 
 4.2 เร่ิมจากอายุ 17 ปี ถึง 27 ปี มีพระเสาร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร 
และพระพุธ 
 4.3 เร่ิมจากอาย ุ27 ปี ถึง 46 ปี มีพระพฤหัสบดีเสวยอาย ุและมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ 
และพระเสาร์ 
 4.4 เร่ิมจากอายุ 46 ปี ถึง 58 ปี มีพระราหูเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดับดังน้ี พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์ และ
พระพฤหสับดี 
 4.5 เร่ิมจากอายุ 58 ปี ถึง 75 ปี มีพระศุกร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดับดังน้ี พระศุกร์, พระอาทิตย์, พระจันทร์, พระอังคาร, พระพุธ, พระเสาร์ และพระ
พฤหสับดี 
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 5. ผูท่ี้เกิดวนัพฤหสับดี 
 5.1 เร่ิมจากอายุ 15 ปี ถึง 19 ปี มีพระพฤหัสบดีเสวยอาย ุและมีพระพุธ และพระเสาร์
เป็นพระเคราะห์แทรกอาย ุตามล าดบั 
 5.2 เร่ิมจากอายุ 19 ปี ถึง 31 ปี มีพระราหูเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดับดังน้ี พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์ และ
พระพฤหสับดี 
 5.3 เร่ิมจากอายุ 31 ปี ถึง 52 ปี มีพระศุกร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี 
และพระราหู 
 5.4 เร่ิมจากอายุ 52 ปี ถึง 58 ปี มีพระอาทิตยเ์สวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู 
และพระศุกร์ 
 5.5 เร่ิมจากอายุ 58 ปี ถึง 73 ปี มีพระจนัทร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์ และ
พระอาทิตย ์
 5.6 เร่ิมจากอายุ 73 ปี ถึง 75 ปี 7 เดือน 3 วนั 8 ชัว่โมง มีพระองัคารเสวยอายุ และมี
พระองัคาร, พระพุธ และพระเสาร์เป็นพระเคราะห์แทรกอาย ุตามล าดบั 
 6. ผูท่ี้เกิดวนัศุกร์ 
 6.1 เร่ิมจากอาย ุ15 ปี ถึง 21 ปี มีพระศุกร์เสวยอาย ุและมีพระพฤหสับดี และพระราหู
เป็นพระเคราะห์แทรกอาย ุตามล าดบั 
 6.2 เร่ิมจากอายุ 21 ปี ถึง 27 ปี มีพระอาทิตยเ์สวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู 
และพระศุกร์ 
 6.3 เร่ิมจากอายุ 27 ปี ถึง 42 ปี มีพระจนัทร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์ และ
พระอาทิตย ์
 6.4 เร่ิมจากอายุ 42 ปี ถึง 50 ปี มีพระองัคารเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหสับดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย ์และ
พระจนัทร์ 
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 6.5 เร่ิมจากอายุ 50 ปี ถึง 67 ปี มีพระพุธเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์ และ
พระองัคาร 
 6.6 เร่ิมจากอาย ุ67 ปี ถึง 75 ปี 5 เดือน 3 วนั 8 ชัว่โมง มีพระเสาร์เสวยอาย ุและมีพระ
เคราะห์แทรกอายุตามล าดับดังน้ี พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย์, 
พระจนัทร์ และพระองัคาร 
 7. ผูท่ี้เกิดวนัเสาร์ 
 7.1 เร่ิมจากอาย ุ15 ปี ถึง 29 ปี มีพระพฤหัสบดีเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ และพระเสาร์ 
 7.2 เร่ิมจากอายุ 29 ปี ถึง 41 ปี มีพระราหูเสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดับดังน้ี พระราหู, พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์ และ
พระพฤหสับดี 
 7.3 เร่ิมจากอายุ 41 ปี ถึง 62 ปี มีพระศุกร์เสวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระศุกร์, พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี 
และพระราหู 
 7.4 เร่ิมจากอายุ 62 ปี ถึง 68 ปี มีพระอาทิตยเ์สวยอายุ และมีพระเคราะห์แทรกอายุ
ตามล าดบัดงัน้ี พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู 
และพระศุกร์ 
 7.5 เร่ิมจากอาย ุ68 ปี ถึง 77 ปี 7 เดือน มีพระจนัทร์เสวยอาย ุและมีพระเคราะห์แทรก
อายตุามล าดบัดงัน้ี พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์ และพระพฤหสับดี261 

ทั้งน้ี ค  าพยากรณ์ของทกัษาตามท่ีปรากฏในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ทั้งสองส่วน
นั้นสามารถสรุปเป็นค าพยากรณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 พระอาทิตย์เสวยอายุ 6 ปี 
 พระอาทิตย์แทรกอายุตัวเอง จะมีลาภสักการะมาจากทางทิศเหนือ และทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้บา้งว่าจะร้อนใจเพราะพวกพอ้ง บา้งว่าจะมีคนคิดร้าย เพื่อนฝูงจะกลบักลายเป็น
ศตัรู มีแต่ความเดือดร้อนทุกข์ใจ ในบา้นเรือนมีแต่ความยุ่งยาก เจ็บไขไ้ดป่้วยเพราะผี เรือน จึงควร
บูชาผีเรือนในช่วงน้ี และใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตก 
 พระจันทร์แทรกพระอาทิตย์ จะร้อนใจเพราะสตรี แต่ภายหลังก็จะกลับเป็นดี  
บา้งว่าจะเจ็บไขไ้ดป่้วย หลงัจากนั้นจึงจะมีลาภ หากเดินทางไปยงัทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก

 
261เร่ืองเดียวกนั, 129-184. 
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เฉียงใตจ้ะไดรั้บลาภผลท่ีพึงพอใจ หากเดินทางไปยงัทิศตะวนัออกหรือทิศตะวนัตกเฉียงใตผู้ท่ี้ไม่มี
คู่ก็จะไดคู้่ครอง 
 พระองัคารแทรกพระอาทิตย ์มกัไม่สบายกาย บา้งว่าจะเกิดไฟไหม ้ผูใ้หญ่จะใส่
ร้ายกล่าวโทษ เจ็บป่วยจากการการปวดศีรษะ ตอ้งพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่ หรือสูญเสียบุตร คู่ครอง 
ญาติสนิท จะต้องโทษคดีอาญา มีศัตรูอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ หรือตะวนัออกเฉียงเหนือ  
หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 
 พระพุธแทรกพระอาทิตย ์จะไดล้าภจากผูมี้อ านาจวาสนา บา้งวา่หากรับราชการจะ
ไดเ้ล่ือนต าแหน่ง จะไดล้าภสักการะ จะไดท่ี้อยูท่างทิศใต ้จะไดล้าภจากทางทิศตะวนัออก 
 พระเสาร์แทรกพระอาทิตย ์จะมีคดีความ บา้งว่าจะไดรั้บอุบติัเหตุจากอาวุธและ
เขี้ ยวเล็บ จะมีคดีความให้ตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง จะตอ้งโทษทางอาญา ชายท่ีมียศทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้และตะวนัออกเฉียงเหนือจะให้โทษ หากเจ็บป่วยให้ยา้ยไปอยู่ทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้หรือตะวนัตกเฉียงเหนือ (บา้งก็วา่ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หรือทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
 พระพฤหสับดีแทรกพระอาทิตย ์จะไดล้าภสมดงัปรารถนาจากนกับวช และผูใ้หญ่ 
บา้งว่าจะไดล้าภสักการจากญาติมิตรท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออก หรือทิศตะวนัตก หรือไม่ก็จะไดส้ัตว ์4 
เทา้ สัตว ์2 เทา้แทน ใหร้ะวงัคนในบา้นจะหนีหาย แต่ก็จะไดข้องท่ีหายหรือคนท่ีจากไปกลบัคืนมา 
 พระราหูแทรกพระอาทิตย ์มกัจะเจ็บไขไ้ด้ป่วย และสูญเสียทรัพยสิ์น บา้งว่าให้
ระวงัเส้ียนหนาม จะตอ้งโทษคดีอาญา เกิดปากเสียงกบัผูใ้หญ่หรือญาติพี่น้อง จะสูญเสียเงินทอง 
เจ็บไข้ได้ป่วย จะถูกล่อลวงจากคนท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกหรือตะวนัออกเฉียงเหนือ หากเดิน
ทางไกลใหไ้ปทางทิศตะวนัออก และหากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
 พระศุกร์แทรกพระอาทิตย์ จะได้ลาภจากผู ้มีบรรดาศักด์ิสูง บ้างว่าจะได้รับ
ทรัพยสิ์นเงินทอง จะไดข้องรัก ไดส้ัตว ์4 เทา้ 2 เทา้ ลาภทั้งปวงน้ีจะไดม้าจากทิศเหนือ และทิศใต ้
 พระจันทร์เสวยอายุ 15 ปี 
 พระจนัทร์แทรกอายุตวัเอง จะไดล้าภ ศตัรูทางทิศเหนือจะให้ข่าวเร่ืองลาภผล บา้ง
ว่าจะมีโชคลาภ ไดบ้ริวารท่ีถูกใจ ผูใ้หญ่จะให้ความช่วยเหลือ ไดท่ี้อยู่อาศยัหรือท่ีพึ่งท่ีดี ไดส้ัตว ์4 
เทา้ 2 เทา้ ไดเ้คร่ืองประดบั เส้ือผา้ อาภรณ์ ลาภทั้งปวงน้ีจะไดม้าจากทางทิศตะวนัออก และทิศใต ้
 พระองัคารแทรกพระจนัทร์ จะเกิดเร่ืองให้ตกใจ และสูญเสียทรัพยสิ์น บา้งว่าจะ
ถูกเส้ียนหนามต า เกิดความทุกข์ร้อนใจ ต้องพลัดพรากจากญาติพี่น้อง มีเหตุให้ต้องเสียทรัพย ์ 
จะมีศตัรูอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 
 พระพุธแทรกพระจนัทร์ จะไดล้าภเพราะมิตรภาพอนัดี บา้งว่าจะไดท้รัพยสิ์นเงิน
ทอง มีช่ือเสียง บุตรหลานจะน าความสุขมาให ้ลาภทั้งปวงนั้นจะมาจากทางทิศเหนือและทิศใต ้
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 พระเสาร์แทรกพระจนัทร์ จะมีศตัรูจอ้งท าร้าย เกิดเหตุวิวาทให้ทุกขร้์อนใจ บา้งว่า
จะเกิดไฟไหมท้างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องบา้น มีศตัรูท าให้ตอ้งเสียทรัพย ์ผูใ้หญ่ท่ีมีอ านาจหรือคน
ผิวด าแดงจะน าความร้อนใจมาให ้หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออก 
 พระพฤหัสบดีแทรกพระจนัทร์ จะร้อนใจเพราะผูใ้หญ่ ต่อมาภายหลงัจึงจะมีลาภ 
บา้งว่าจะตน้ร้ายปลายดี ระวงัศตัรูจะใส่ร้าย พลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่ ชายหรือหญิงผิวขาวเหลืองอยู่
ทางทิศตะวนัตกจะตั้งตวัเป็นศตัรู แต่ทา้ยท่ีสุดก็จะไดท่ี้อยูอ่าศยัและบริวารท่ีดี 
 พระราหูแทรกพระจนัทร์ จะมีคนให้ร้าย ดูถูกดูแคลน อนัเน่ืองมาจากสตรี บา้งว่า
จะเกิดการทะเลาะวิวาทเพราะสตรีและผูใ้หญ่ สูญเสียทรัพยสิ์นส่ิงของ ให้ระวงัคนผิวด าแดงมีอายุ
จากทางทิศตะวนัออก ตะวนัตกเฉียงใต ้หรือตะวนัตกเฉียงเหนือ (บา้งก็วา่ทิศตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ
ออกเฉียงเหนือ) จะตั้งตนเป็นศตัรู จะเจ็บไขไ้ดป่้วย และควรยา้ยท่ีอยู่ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
(บา้งวา่ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้บา้งก็วา่ทิศตะวนัตก หรือทิศใต)้ 
 พระศุกร์แทรกพระจนัทร์ จะได้ลาภสักการะอันเป็นท่ีน่าพึงพอใจ บ้างว่าจะได้
ทรัพยจ์ากผูใ้หญ่ จะไดล้าภจากทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก 
 พระอาทิตย์แทรกพระจันทร์ จะทุกข์ร้อนใจเพราะบุรุษผิวด าแดง จากทางทิศ
ตะวนัออก บ้างว่ามิตรสหายจะให้โทษ ข้าทาสบริวารจะตีตัวออกห่าง และจะผิดใจกับคู่ครอง  
เกิดปากเสียงภายในบา้นท าใหต้อ้งทุกขร้์อนใจ 
 พระอังคารเสวยอายุ 8 ปี 
 พระอังคารแทรกอายุตัวเอง จะเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ บ้างว่าช่วงน้ีให้พึงระวงัตน 
จะเดือดร้อนเพราะโทสะ มีศัตรูสองคนเป็นชายผิวด าแดง คนในบ้านจะก่อความเดือดร้อนให ้ 
พึงระวงัฟืนไฟ จะแพค้ดีความ จะเจ็บไข ้หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศใต ้
 พระพุธแทรกพระองัคาร จะไดล้าภมาจากทิศเหนือ จะแคลว้คลาดจากศตัรู บา้งว่า
จะไดล้าภสักการะจากทางทิศใต ้ทิศเหนือ และทิศตะวนัออก 
 พระเสาร์แทรกพระองัคาร จะเป็นโรคหู โรคตา มีภยัมาจากทางทิศใต ้บา้งว่าจะมี
คดีความ หากมีคดีความก็จะแพค้ดี จะถูกเส้ียนต า จะบาดเจ็บจนเลือดตกยางออก จะเกิดเร่ืองให้
เดือดร้อนในบ้าน พลัดพรากจากบุตรภรรยา จะมีภัยเกิดขึ้ นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห รือ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (บา้งวา่ทิศตะวนัออก
เฉียงใต)้ 
 พระพฤหัสบดีแทรกพระองัคาร จะไดล้าภ แต่จะทุกขร้์อนใจเพราะส่ิงท่ีรัก บา้งว่า
จะไดล้าภ ประสบความส าเร็จทุกประการ แต่ให้ระวงัชายผิวด าแดง หญิงผิวขาวเหลืองอยู่ทางทิศ
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ตะวนัออกเฉียงใต ้หรือทิศตะวนัตกจะตั้งตนเป็นศตัรู จะถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดศีลธรรม หากเจ็บ
ไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 พระราหูแทรกพระอังคาร มีศัตรูมาเบียดเบียนให้เกิดคดีความ ให้ระวงัฟืนไฟ  
บ้างว่าจะเสียทรัพย ์ขา้ทาสบริวารและผูค้นในบ้านจะตั้งตนเป็นศัตรู จะมีคนผิวด าแดง นัยน์ตา
เหลือง ปากกลา้สองคนท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือก่อความเดือดร้อนให้ หากเจ็บไขไ้ดป่้วย
ใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
 พระศุกร์แทรกพระองัคาร จะไดล้าภอนัเป็นท่ีพึงใจมาจากทิศตะวนัออก บา้งวา่จะ
ไดล้าภสักการะจากทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้จะไดท่ี้อยูท่ี่กิน 
 พระอาทิตยแ์ทรกพระองัคาร จะมีศตัรูให้ร้าย มกัมีคดีความ บา้งว่าจะมีโรคภยัไข้
เจ็บ สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง จะมีศตัรูผิวด าแดงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมาใส่ความ หากเจ็บ
ไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตก 
 พระจนัทร์แทรกพระองัคาร จะไดล้าภท่ีพึงพอใจมาจากทิศตะวนัออก บา้งวา่จะได้
ลาภสักการะ หรือไม่ก็จะไดบุ้ตร ภรรยา หรือสามี อีกทั้งของหายก็จะไดก้ลบัคืน 
 พระพุธเสวยอายุ 17 ปี 
 พระพุธแทรกอายุตวัเอง จะไดท้รัพยสิ์นเงินทอง ศตัรูคู่อาฆาตจะพินาศย่อยยบัไป  
บา้งว่าจะไดล้าภสักการะและเคร่ืองประดบัอาภรณ์ต่าง ๆ หากท าราชการก็จะไดเ้ล่ือนยศต าแหน่ง 
หรือไม่ก็จะไดบุ้ตร ภรรยา สามี 
 พระเสาร์แทรกพระพุธ จะทุกขร้์อนใจเพราะบุรุษผิวด าทางทิศใต ้มกัจะเสียของรัก 
บา้งว่าช่วงน้ีดวงชะตาจะไม่ดี สูญเสียเงินทอง ตอ้งคดีความหรือพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่ ผิดใจกับ
ผูใ้หญ่ จะเจ็บมือเจ็บเทา้ จะมีชายผิวด าสองคนทางทิศเหนือตั้งตนเป็นศตัรู หากเจ็บไขไ้ดป่้วยให้ยา้ย
ไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
 พระพฤหัสบดีแทรกพระพุธ จะได้ลาภจากผูมี้อ านาจวาสนา ห้ามเดินทางไป
ต่างประเทศ บา้งว่าจะได้ลาภ บุตร ภรรยา สามี จะได้ลาภจากชายหรือหญิงผิวสองสีท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกหรือทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่หากเดินทางไกลจะเกิดอุบติัเหตุ 
 พระราหูแทรกพระพุธ จะเกิดภยัอนัตราย ให้ระวงัศตัรูท่ีมีรูปร่างใหญ่ ผิวด าแดง 
บา้งวา่บา้นเรือนจะเกิดไฟไหม ้จะมีชายหรือหญิงผิวด าแดงใส่ร้ายให้โทษ มีศตัรูอยูท่างทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือและตะวนัออกเฉียงใต ้จะมีเร่ืองท่ีท าให้ตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง หากเจ็บไขไ้ดป่้วย
ใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
 พระศุกร์แทรกพระพุธ จะไดล้าภมาจากทิศเหนือ อุดมสมบูรณ์ดี บา้งว่าจะไดล้าภ
สักการะเพราะสตรีและมิตรสหาย โดยลาภนั้นจะไดจ้ากคนท่ีมีผิวขาวเหลืองหรือผิวด าแดง 
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 พระอาทิตยแ์ทรกพระพุธ จะมีอุปสรรคนานา บา้งว่าจะเกิดความเดือดร้อนทุกข์
ยากหรือเจ็บไขไ้ดป่้วย จะมีคดีความ ตอ้งพลดัพรากจากบุตรภรรยาหรือสามี พึงระวงัศตัรูผิวด าแดง
ท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออก 
 พระจนัทร์แทรกพระพุธ จะไดล้าภจากมิตรทางทิศตะวนัออก บา้งว่าจะไดรั้บลาภ
สักการะจากมิตรสหายจากทางทิศตะวนัออก และจะมีความร่มเยน็เป็นสุข จะพบคู่ครองท่ีถูกใจ  
หรือจะไดรั้บการช่วยเหลือจากหญิงผิวขาวเหลืองหรือชายรูปร่างสูงใหญ่ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออก 
 พระองัคารแทรกพระพุธ จะทุกข์ร้อนใจเพราะบ้านเรือนและผูค้น ให้ระวงัศตัรู
ท่ีมาจากทิศตะวนัออก บ้างว่าให้ระวงัไฟไหม้ จะมีคดีความ ท าส่ิงใดก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ  
ข้าวของสูญหายเพราะถูกขโมยหรือถูกฉ้อโกง ศัตรูท่ีมีรูปร่างสันทัดผิวด าแดงท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตห้รือตะวนัออกเฉียงเหนือจะใหโ้ทษ (บา้งก็วา่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) หากเจ็บไข้
ไดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 
 พระเสาร์เสวยอายุ 10 ปี 
 พระเสาร์แทรกอายุตนเอง จะเกิดภยัพิบติัต่าง ๆ และจะสูญเสียของรัก บา้งว่าจะ
เจ็บไขไ้ดป่้วย สูญเสียญาติพี่นอ้ง สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง หรือไม่ก็จะเลือดตกยางออก หากเจ็บไข้
ไดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
 พระพฤหัสบดีแทรกพระเสาร์ จะได้ลาภจากผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่จะให้การอุปถัมภ ์  
หากเดินทางไปต่างประเทศจะสูญเสียของรัก บา้งว่าห้ามเดินทางไปยงัทิศตะวนัตก หากอยู่บา้นจะ
ไดล้าภท่ีมาจากทิศตะวนัออก หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหบู้ชาบนบานเจา้ท่ีหรือผีเรือน 
 พระราหูแทรกพระเสาร์ จะเกิดการทะเลาะวิวาท แต่ภายหลงัจะไดล้าภ บา้งว่าจะ
ได้ลาภอนัเป็นท่ีพึงพอใจ แต่ให้ระวงัจะเจ็บไขไ้ด้ป่วยท่ีหู ตา ขา และมือ ทรัพยสิ์นสูญหาย หรือ  
จะหมองมวัเพราะคนพาลคนต ่าชา้ 
 พระศุกร์แทรกพระเสาร์ จะมีเร่ืองให้ตกใจ ขา้วของเงินทองจะไดรั้บความเสียหาย 
บา้งว่าศตัรูท่ีเป็นชายผิวด าแดงหรือหญิงผิวขาวเหลืองท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้ะใส่ความ และ
ภายหลงัจะมีมิตรสหายทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงใตม้าใหล้าภ 
 พระอาทิตยแ์ทรกพระเสาร์ จะมีความทุกข์ร้อนใจ และจะสูญเสียทรัพย ์บา้งว่า
บ้านเรือนจะเกิดไฟไหม้ จะถูกใส่ร้ายใส่ความ สูญเสียทรัพย์สินเงินทองเพราะบุตรหรือคนใน
ปกครอง ห้ามเดินทางไปยงัทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และตะวนัออกเฉียงเหนือ (บา้งก็ว่าทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ) 
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 พระจนัทร์แทรกพระเสาร์ จะมีศตัรูคอยให้ร้าย แต่ก็จะได้ลาภ บา้งว่าจะไดบุ้ตร 
ภรรยา หรือสามี จะไดล้าภ ไดข้า้วของเงินทองหรือการช่วยเหลือจากหญิงผิวขาวเหลือง หรือชาย
รูปร่างสูงใหญ่ท่ีอยูท่างทิศตะวนัออก 
 พระองัคารแทรกพระเสาร์ ให้ระวงัศตัรูท่ีมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ผิวด า ซ่ึ งจะ
มาท าให้เสียทรัพย ์บ้างว่าเป็นช่วงท่ีมีเคราะห์ บุตร ภรรยา หรือสามีจะเจ็บไข้ได้ป่วย หรือไม่ก็
จะตอ้งพลดัพรากหรือถึงแก่ความตาย จะตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์น พึงระวงัศตัรูจากทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้และตะวนัตกเฉียงเหนือ หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 
 พระพุธแทรกพระเสาร์ จะไดล้าภมาอย่างง่ายดาย แต่จะมีศตัรูเป็นสตรีท่ีอยูท่างทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ บา้งวา่ช่วงน้ีจะตน้ร้ายปลายดี ใหร้ะวงัศตัรูท่ีเป็นชายผิวด าแดงเหลืองอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือจะท าใหเ้สียทรัพย ์แต่ภายหลงัจะไดล้าภ ไดบุ้ตร ภรรยา หรือสามี 
 พระพฤหัสบดีเสวยอายุ 19 ปี 
 พระพฤหัสบดีแทรกอายุตนเอง จะมีผูท่ี้มีอ านาจวาสนาและนักบวชมาให้ลาภ
สักการะ และส่ิงของท่ีน่าพึงพอใจ บา้งว่าผูใ้หญ่ผิวขาวเหลืองทางทิศตะวนัตกจะให้ความอุปถมัภ ์
จะไดล้าภสักการะ 
 พระราหูแทรกพระพฤหสับดี จะทุกขร้์อนใจเพราะส่ิงท่ีรัก จะสูญเสียทรัพยสิ์นเงิน
ทอง และจะเจ็บไขไ้ดป่้วย บา้งว่าช่วงน้ีจะตน้ดีปลายร้าย จะไดล้าภแลว้ก็จะเกิดคดีความ ภายหลงัจะ
พลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู ่มิตรสหายจะกลบัมาเป็นศตัรู ชายผิวด าผมหยิกอว้นลงพุงทางทิศตะวนัออก
เฉียงใตห้รือตะวนัออกเฉียงเหนือ (บา้งก็ว่าทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) จะตั้งตนเป็นศตัรู หากเจ็บไขไ้ด้
ป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
 พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี จะได้ลาภจากผู ้ใหญ่ บ้างว่าช่วงน้ีจะประสบ
ความส าเร็จตามท่ีปรารถนา จะไดล้าภหรือไดรั้บการช่วยเหลือจากหญิงผิวขาวรูปร่างโปร่งทางทิศ
เหนือ 
 พระอาทิตยแ์ทรกพระพฤหัสบดี จะไดล้าภจากผูใ้หญ่และมิตรสหาย บา้งว่าจะได้
ลาภเพราะมิตรสหาย แต่ก็จะเจ็บป่วยบา้งเล็กนอ้ย ต่อมาก็จะมีลาภจากมิตรสหายหรือชายผิวด าแดง 
ท่ีมียศต าแหน่งมาแต่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวนัออก (บา้งก็วา่ทิศตะวนัตก) 
 พระจนัทร์แทรกพระพฤหัสบดี จะได้ลาภผลท่ีน่าพึงพอใจ แต่พึงระวงัศัตรูมา
ล่อลวง บา้งว่าช่วงน้ีจะมีความทุกขร้์อนใจ หญิงผิวขาวเหลืองท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกตั้งตนเป็นศตัรู 
แต่หากเดินทางไปทางทิศใตจ้ะไดล้าภ 
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 พระองัคารแทรกพระพฤหัสบดี จะทุกข์ร้อนใจเพราะส่ิงท่ีรัก และจะมีศตัรูคอย
จอ้งท าลายทรัพยสิ์น บา้งวา่จะเป็นคดีความหรือมีการทะเลาะเบาะแวง้ สูญเสียเงินทอง บริวารจะใส่
ความ หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 
 พระพุธแทรกพระพฤหสับดี จะไดล้าภ โดยศตัรูจะเป็นผูน้ ามาให้ บา้งว่าช่วงน้ีจะมี
โชคลาภ จะชนะคดีความ จะไดล้าภมาจากทิศใต ้
 พระเสาร์แทรกพระพฤหัสบดี จะมีโรคภยัไขเ้จ็บรบกวน ผูใ้หญ่จะน าความทุกข์
ร้อนมาให ้บา้งวา่จะสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง พลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่ จะมีคนมาใส่ร้ายป้ายความผิด 
หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (บา้งวา่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) 
 พระราหูเสวยอายุ 12 ปี 
 พระราหูแทรกอายุตนเอง จะเจ็บไขไ้ด้ป่วย จะสูญเสียของรัก มกัจะมีคนให้ร้าย  
ใหพ้ึงระวงัไฟไหม ้บา้งว่าจะเจ็บป่วย สูญเสียคนรัก เสียทรัพย ์จะมีภยัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
หรือตะวนัออกเฉียงใต ้หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
 พระศุกร์แทรกพระราหู จะมีลาภเพียงเล็กน้อย แต่จะทุกขร้์อนใจเพราะคนในบา้น 
บา้งวา่จะไดล้าภสักการะท่ีพึงปรารถนา หรือสัตว ์4 เทา้จากทางทิศเหนือหรือทิศใต ้
 พระอาทิตย์แทรกพระราหู จะเสียทรัพย์เพราะคนรัก แต่ต่อมาก็จะมีคนมา
ช่วยเหลือ บา้งว่าจะเจ็บไขไ้ดป่้วย เสียทรัพยเ์พราะคนท่ีชอบพอกนั คนผิวด าแดงจากทิศตะวนัตก
เฉียงใตจ้ะน าความเดือดร้อนมาให ้หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตก 
 พระจันทร์แทรกพระราหู จะทุกข์ร้อนใจเพราะสตรี บ้างว่าคนท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกจะน าความร้อนใจมาให้ ดงันั้นจึงห้ามเดินทางไปยงัทิศน้ี หากเจ็บป่วยให้ยา้ยไปอยู่ทาง
ทิศใต ้
 พระองัคารแทรกพระราหู จะเกิดภยัอนัตรายต่าง ๆ และจะเกิดความทุกข์ร้อนใจ
เพราะผูใ้หญ่ในบา้น บา้งว่าจะมีเร่ืองให้ทุกขร้์อนใจ สูญเสียเงินทองโดยไม่มีเหตุจ าเป็น ศตัรูจะเป็น
คนผิวด าแดงอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตห้รือตะวนัตกเฉียงเหนือ (บา้งก็ว่าทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
หรือทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 
 พระพุธแทรกพระราหู จะเดือดร้อน ทรัพยสิ์นเสียหาย บา้งว่าจะไดรั้บทรัพยสิ์น
เงินทอง แต่ภายหลังจะมีเร่ืองให้ต้องเสียทรัพย ์จะถูกใส่ความ มีศัตรูเป็นคนผิวขาวนวล ตาโต  
อยูท่างทิศใต ้หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออก 
 พระเสาร์แทรกพระราหู จะไดล้าภสักการะจากญาติพี่น้องและมิตรสหาย บา้งว่า
ศตัรูจะน าความร้อนใจมาให้ แต่ก็จะไดท้รัพยสิ์นเงินทอง จะเจ็บป่วยเพราะอาหารการกิน จะปวด
ทอ้งเพราะการบริโภคเน้ือสัตว ์แต่ภายหลงัก็จะมีลาภ 
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 พระพฤหัสบดีแทรกพระราหู จะทุกข์ร้อนใจเพราะคนรักหรือเพราะของรัก จะมี
ศตัรูทางทิศตะวนัตก บา้งว่าจะมีเร่ืองร้อนใจมาจากทางทิศตะวนัออก จึงห้ามเดินทางไปยงัทิศนั้น 
หญิ งผิ วขาวจะท าให้ เสี ยท รัพย์ อยู่แต่บ้ านจะมีลาภ  หาก เจ็บ ป่ วยให้ ย ้ายไปอยู่ท างทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 พระศุกร์เสวยอายุ 21 ปี 
 พระศุกร์แทรกอายุตนเอง จะไดล้าภสักการะ มีแต่ความสุข เกิดความสวสัดิมงคล 
บา้งวา่จะไดล้าภจากทางทิศเหนือ และทิศตะวนัออกเฉียงใต ้(บา้งก็วา่ทิศตะวนัตกเฉียงใต)้ 
 พระอาทิตยแ์ทรกพระศุกร์ ศตัรูจะใหโ้ทษ และผิดใจกบัพวกพอ้ง บา้งว่าจะสุขภาพ
ไม่ ดี  เพื่อฝูงคนสนิทจะท าให้ เสียทรัพย์ ศัตรูเป็นคนผิวด าแดงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้  
หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตก 
 พระจนัทร์แทรกพระศุกร์ จะไดท้รัพยสิ์นเงินทอง และคู่ครองอนัเป็นท่ีพึงพอใจ 
บา้งวา่จะมีลาภจากหญิงผิวขาวเหลืองท่ีอยูท่างทิศใต ้
 พระองัคารแทรกพระศุกร์ จะไดมิ้ตรสหายท่ีดี และจะไดล้าภสักการะต่าง ๆ บา้งว่า
จะไดล้าภท่ีพึงพอใจ หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 
 พระพุธแทรกพระศุกร์ จะไดท้รัพยแ์ละส่ิงของอนัเป็นท่ีรัก บา้งว่าของหายจะได้
คืน จะมีโชคลาภเกิดขึ้นเนือง ๆ ลาภผลจะมาจากทางทิศใต ้
 พระเสาร์แทรกพระศุกร์ จะทุกข์ยาก เจ็บไขไ้ดป่้วย และจะเกิดการทะเลาะวิวาท 
บา้งวา่จะมีเร่ืองเดือดร้อนในบา้นจนตอ้งจากท่ีอยูอ่าศยัไป ทรัพยสิ์นจะเสียหาย ศตัรูเป็นชายผมหยิก
ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้ะน าความเดือดร้อนมาให้ หากเจ็บป่วยให้ยา้ยไปอยู่ทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้(บา้งก็วา่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) 
 พระพฤหัสบดีแทรกพระศุกร์ จะมีผูมี้อ  านาจวาสนามาให้ลาภ ให้รางวลั บา้งว่าจะ
ไดรั้บการอุปการะช่วยเหลือจากผูมี้ยศถาบรรดาศกัด์ิ หากรับราชการก็จะไดเ้ล่ือนยศต าแหน่ง 
 พระราหูแทรกพระศุกร์ จะมีทรัพย์สินเสียหาย เจ็บไข้ได้ป่วย และมีค ดีความ  
บา้งว่าจะตอ้งเสียทรัพย ์เจ็บป่วย หรือจากถ่ินท่ีอยู่ ให้ระวงัชายตาเหลืองจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ตะวนัออกเฉียงใตจ้ะตั้งตนเป็นศตัรู หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต้262 
 ทั้งน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวว่า ผลของทกัษาจะพิจารณาไปตามความเป็น 
ศุภเคราะห์หรือบาปเคราะห์ของพระเคราะห์ท่ีเข้ามาเสวยแทรกอายุ รวมไปถึงความเป็นคู่มิตร  
คู่ศตัรูของพระเคราะห์ท่ีเสวยแทรกอายุนั้นดว้ย จึงไดบ้นัดาลให้เกิดคุณและเกิดโทษแตกต่างกนัไป

 
262เร่ืองเดียวกนั, 130-184, 235-239. 
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ตามคุณสมบัติของพระเคราะห์ท่ีผลัดกันเข้ามาเสวยแทรกอายุ 263 ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 46 สรุปผลการเสวยแทรกอายขุองพระเคราะห์ในมหาทกัษา 

พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

ความสัมพนัธ์ คุณสมบติั ผล 

พระอาทิตย ์

พระอาทิตย ์ - บาป-บาป ร้าย 
พระจนัทร์ - บาป-ศุภ ตน้ร้าย ปลายดี 
พระองัคาร คู่ศตัรู บาป-บาป ร้าย 
พระพุธ คู่ศตัรูธาตุ, ศตัรูสมพงศ์ บาป-ศุภ ดี 
พระเสาร์ คู่ธาตุไฟ บาป-บาป ร้าย 

พระพฤหสับดี คู่มิตร บาป-ศุภ ดี 
พระราหู - บาป-บาป ร้าย 
พระศุกร์ คู่สมพงศ ์ บาป-ศุภ ดี 

พระจนัทร์ 

พระจนัทร์ - ศุภ-ศุภ ดี 
พระองัคาร คู่ศตัรูธาตุ ศุภ-บาป ร้าย 
พระพุธ คู่มิตร ศุภ-ศุภ ดี 
พระเสาร์ - ศุภ-บาป ร้าย 

พระพฤหสับดี คู่ศตัรู, คู่ธาตุดิน ศุภ-ศุภ ตน้ร้าย ปลายดี 
พระราหู คู่สมพงศ ์ ศุภ-บาป ร้าย 
พระศุกร์ คู่ศตัรูสมพงศ ์ ศุภ-ศุภ ดี 
พระอาทิตย ์ - ศุภ-บาป ร้าย 

พระองัคาร 

พระองัคาร - บาป-บาป ร้าย 
พระพุธ - บาป-ศุภ ดี 
พระเสาร์ คู่ศตัรูสมพงศ ์ บาป-บาป ร้าย 

พระพฤหสับดี คู่สมพงศ ์ บาป-ศุภ ดีมากกวา่ร้าย 
พระราหู คู่ธาตุลม บาป-บาป ร้าย 

 
263เร่ืองเดียวกนั, 239-240. 
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พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

ความสัมพนัธ์ คุณสมบติั ผล 

พระองัคาร 
(ต่อ) 

พระศุกร์ คู่มิตร บาป-ศุภ ดี 
พระอาทิตย ์ คู่ศตัรู บาป-บาป ร้าย 
พระจนัทร์ คู่ศตัรูธาตุ บาป-ศุภ ดี 

พระพุธ 

พระพุธ - ศุภ-ศุภ ดี 
พระเสาร์ คู่สมพงศ ์ ศุภ-บาป ร้าย 

พระพฤหสับดี - ศุภ-ศุภ ดีมากกวา่ร้าย 
พระราหู คู่ศตัรู ศุภ-บาป ร้าย 
พระศุกร์ คู่ธาตุน ้า ศุภ-ศุภ ดี 
พระอาทิตย ์ คู่ศตัรูธาตุ, คู่ศตัรูสมพงศ์ ศุภ-บาป ร้าย 
พระจนัทร์ คู่มิตร ศุภ-ศุภ ดี 
พระองัคาร - ศุภ-บาป ร้าย 

พระเสาร์ 

พระเสาร์ - บาป-บาป ร้าย 
พระพฤหสับดี - บาป-ศุภ ดีมากกวา่ร้าย 

พระราหู คู่มิตร บาป-บาป ตน้ร้าย ปลายดี 
พระศุกร์ คู่ศตัรู บาป-ศุภ ร้ายมากกวา่ดี 
พระอาทิตย ์ คู่ธาตุไฟ บาป-บาป ร้าย 
พระจนัทร์ - บาป-ศุภ ดีมากกวา่ร้าย 
พระองัคาร คู่ศตัรูสมพงศ ์ บาป-บาป ร้าย 
พระพุธ คู่สมพงศ ์ บาป-ศุภ ตน้ร้าย ปลายดี 

พระพฤหสับดี 

พระพฤหสับดี - ศุภ-ศุภ ดี 
พระราหู คู่ศตัรูธาตุ ศุภ-บาป ตน้ดี ปลายร้าย 
พระศุกร์ - ศุภ-ศุภ ดี 
พระอาทิตย ์ คู่มิตร ศุภ-บาป ดี 
พระจนัทร์ คู่ศตัรู, คู่ธาตุดิน ศุภ-ศุภ ร้ายมากกวา่ดี 
พระองัคาร คู่สมพงศ ์ ศุภ-บาป ร้าย 
พระพุธ - ศุภ-ศุภ ดี 
พระเสาร์ - ศุภ-บาป ร้าย 
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พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

ความสัมพนัธ์ คุณสมบติั ผล 

พระราหู 

พระราหู - บาป-บาป ร้าย 
พระศุกร์ - บาป-ศุภ ร้ายมากกวา่ดี 
พระอาทิตย ์ - บาป-บาป ตน้ร้าย ปลายดี 
พระจนัทร์ คู่สมพงศ ์ บาป-ศุภ ร้าย 
พระองัคาร คู่ธาตุลม บาป-บาป ร้าย 
พระพุธ คู่ศตัรู บาป-ศุภ ร้าย 
พระเสาร์ คู่มิตร บาป-บาป ดีมากกวา่ร้าย 

พระพฤหสับดี คู่ศตัรูธาตุ บาป-ศุภ ร้าย 

พระศุกร์ 

พระศุกร์ - ศุภ-ศุภ ดี 
พระอาทิตย ์ คู่สมพงศ ์ ศุภ-บาป ร้าย 
พระจนัทร์ คู่ศตัรูสมพงศ ์ ศุภ-ศุภ ดี 
พระองัคาร คู่มิตร ศุภ-บาป ดี 
พระพุธ คู่ธาตุน ้า ศุภ-ศุภ ดี 
พระเสาร์ คู่ศตัรู, คู่ศตัรูธาตุ ศุภ-บาป ร้าย 

พระพฤหสับดี - ศุภ-ศุภ ดี 
พระราหู - ศุภ-บาป ร้าย 

 
ดังตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของพระเคราะห์ ได้แก่ คู่มิตร, คู่ศัตรู,  

คู่ธาตุ, คู่ศตัรูธาตุ, คู่สมพงศ์ และคู่ศตัรูสมพงศ์ มิได้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดคุณหรือโทษ
ในช่วงการเสวยแทรกอายุของทักษา แต่คุณสมบัติของพระเคราะห์ อันได้แก่ ศุภเคราะห์ และ 
บาปเคราะห์ต่างหากท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดคุณหรือโทษต่อเจ้าชะตา ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้  
เม่ือพระเคราะห์ท่ีเสวยอายุและแทรกอายุเป็นศุภเคราะห์ทั้งคู่ย่อมให้แต่ผลดี และพระเคราะห์เสวย
อายุและแทรกอายุเป็นบาปเคราะห์ทั้ งคู่ย่อมให้แต่ผลร้าย ทั้ งน้ี หากพระเคราะห์เสวยอายุเป็น 
บาปเคราะห์ แต่พระเคราะห์แทรกอายุเป็นศุภเคราะห์โดยมากก็จะให้แต่ผลดีตามพระเคราะห์แทรก
อายุ ส่วนพระเคราะห์เสวยอายุท่ีเป็นศุภ เคราะห์ แต่มีพระเคราะห์แทรกอายุเป็นบาปเคราะห์ 
โดยมากก็จะใหแ้ต่ผลร้ายตามพระเคราะห์แทรกอายนุั้น 

แต่ทว่า ก็มีการเสวยแทรกอายุของพระเคราะห์อีกบางส่วนท่ีให้ผลท่ีแตกต่างไปจากท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ ไดแ้ก่ พระราหูแทรกอายุพระเสาร์, พระศุกร์แทรกอายุพระเสาร์, พระจนัทร์แทรก
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อายุพระเสาร์, พระพุธแทรกอายุพระเสาร์, พระราหูแทรกอายุพระพฤหัสบดี, พระจนัทร์แทรกอายุ
พระพฤหัสบดี, พระศุกร์แทรกอายุพระราหู, พระอาทิตยแ์ทรกอายุพระราหู, พระจนัทร์แทรกอายุ
พระราหู, พระพุธแทรกอายุพระราหู, พระเสาร์แทรกอายุพระราหู, พระพฤหัสบดีแทรกอายุ  
พระราหู และพระองัคารแทรกอายพุระศุกร์ 
 นอกจากน้ี ยงัพบว่าต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดน้ ากาลโยคแบบมหาภูติ264มาผนวก
เขา้กบัการท านายตามหลกัมหาทกัษาดว้ย โดยอธิบายไวว้่าหากพระเคราะห์ท่ีเป็นโลกาวินาศ อริ 
และมรณะประจ าปีเกิดและประจ าปีปัจจุบนัเขา้มาเป็นพระเคราะห์เสวยอายุหรือแทรกอายุ ก็จะก่อ
โทษให้แก่เจา้ชะตา ในทางตรงขา้ม หากพระเคราะห์ท่ีเป็นอธิบดี ราชาโชค ธงชยั และขุมทรัพยเ์ขา้
มาเสวยอายุหรือแทรกอายุ ก็ย่อมจะให้คุณแก่เจ้าชะตา ทั้งน้ี ให้พิจารณาจากผลการพยากรณ์ตาม
มหาทกัษา แลว้จึงพิจารณาตามกาลโยค และจะยิง่ดีหากพิจารณาความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์เสวย
แทรกอายปุระกอบการพยากรณ์ดว้ย265 
 2. ภูมิทักษา 
 ภูมิทกัษาเป็นวิชาการพยากรณ์ท่ีสืบเน่ืองมาจากมหาทกัษา ซ่ึงก็ใช้พระเคราะห์ 8 ดวง
ตามอฏัฐจกัรเช่นเดียวกบัมหาทกัษามาให้เป็นหลกัในการพยากรณ์ดวงชะตา โดยจะแบ่งอฏัฐจกัร
ออกเป็น 8 ภูมิ ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีอยูแ่วดลอ้มชีวิตของมนุษย ์เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
 1) บริวาร หมายถึง บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยู่ใน
อุปการะ 
 2) อาย ุหมายถึง ความเป็นอยู ่การด ารงชีวิต โรคภยัไขเ้จ็บ 
 3) เดช หมายถึง อ านาจวาสนา ความเจริญกา้วหนา้ 
 4) ศรี หมายถึง ความสุข คุณงามความดี ความเป็นมงคล การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นเงินทอง 
 5) มูละ หมายถึง บิดา มารดา สมบัติพัสถาน บ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัย การเดินทาง  
การโยกยา้ยเปล่ียนแปลง 
 6) อุตสาหะ หมายถึง ความขยนัหมัน่เพียร การงาน การศึกษา 
 7) มนตรี หมายถึง เจา้นาย ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้หค้วามอุปถมัภ ์ผูเ้ป็นท่ีพึ่ง 

 
264กาลโยค คือ การวดัคุณภาพของพระเคราะห์ภายในระยะหน่ึงปี วา่พระเคราะห์ดวงใดท่ีให้

คุณ และพระเคราะห์ดวงใดท่ีให้โทษในปีนั้น ๆ ซ่ึงในส่วนน้ีใช้การค านวณกาลโยคตามคมัภีร์มหาภูติ  
โดยน าปีจุลศกัราชตั้งแล้วหารด้วย 7 เหลือเศษเท่าใดก็จะแสดงว่าพระเคราะห์ดวงนั้นเป็นโลกาวินาศ  
ส่วนพระเคราะห์ล าดบัต่อมาก็จะเป็น อริ, ขมุทรัพย,์ มรณะ, อธิบดี, ราชาโชค และธงชยั ตามล าดบั ดู เร่ือง
เดียวกนั, 291-295. 

265เร่ืองเดียวกนั, 295-296. 
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 8) กาลกิณี หรือ กาลกรรณี หมายถึง อุปสรรค ความทุกขย์าก ศตัรู รายจ่าย ความชัว่ชา้ 
การลา้งผลาญ266 
 ทั้งน้ี หากเจา้ชะตาเกิดในวนัใด ให้ตั้งภูมิท่ีพระเคราะห์ประจ าวนัสถิตอยู่นั้นเป็นภูมิ
บริวาร และภูมิล าดบัต่อมาตามอฏัฐจกัรก็เป็นภูมิอายุ ดงัน้ีเร่ือยไปจนถึงภูมิกาลกิณี ดงัเช่น ผูท่ี้เกิด
วันอังคารจะมีพระอังคาร (๓) เป็นบริวาร, พระพุธ (๔) เป็นอายุ, พระเสาร์ (๗) เ ป็นเดช,  
พระพฤหัสบดี (๕) เป็นศรี, พระราหู (๘) เป็นมูละ, พระศุกร์ (๖) เป็นอุตสาหะ, พระอาทิตย ์(๑) เป็น
มนตรี และพระจนัทร์ (๒) เป็นกาลกิณี ดงัภาพดา้นล่างน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ภูมิทกัษาส าหรับคนเกิดวนัองัคาร 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
244. 
 
 การพยากรณ์ชะตาก าเนิดด้วยภูมิทักษานั้น จะน าความหมายของพระเคราะห์เข้า
สงเคราะห์กับความหมายของภูมิต่าง ๆ ออกมาเป็นค าพยากรณ์ 267 ซ่ึงผูท่ี้เกิดวนัประจ าสัปดาห์
เดียวกนัก็จะมีค าพยากรณ์ชะตาก าเนิดตามภูมิทกัษาเหมือนกนัทั้งหมด ดงัปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
 
 
 

 
266เร่ืองเดียวกนั, 241-242. 
267เร่ืองเดียวกนั, 242. 
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ตารางท่ี 47 ค าพยากรณ์ของภูมิทกัษา หรือภูมิพยากรณ์ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 

242-249. 

วนัเกิด พระเคราะห์ ภูมิทกัษา ค าพยากรณ์ 

วนัอาทิตย ์

พระอาทิตย ์ บริวาร มีบุตรและภรรยามากมาย แต่ไม่ค่อยเช่ือฟัง 
พระจนัทร์ อาย ุ มีอายยุนืยาวกวา่ญาติพี่นอ้ง 
พระองัคาร เดช เป็นผูมี้อ านาจดุจพญาราชสีห์ 
พระพุธ ศรี มีทรัพยสิ์นบริบูรณ์ 
พระเสาร์ มูละ กายไม่งาม แต่จิตใจงาม 

พระพฤหสับดี อุตสาหะ มีปัญญาฉลาดหลกัแหลม รู้เท่าทนัคน 
พระราหู มนตรี คนท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองมกัไม่ค่อยเช่ือฟัง 
พระศุกร์ กาลกิณี มีโภคสมบติัมกัใหโ้ทษ ท าการเกษตรไม่ดี 

วนัจนัทร์ 

พระจนัทร์ บริวาร หากรับราชการจะมีต าแหน่งสูง หากคา้ขายจะร ่ารวย 
พระองัคาร อาย ุ มกัมีโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน 
พระพุธ เดช เป็นผูมี้อ านาจดุจพญาคชสาร เป็นท่ีย  าเกรงของผูค้น 
พระเสาร์ ศรี มีบริวารมาก ท าใหส้ิ้นเปลืองไปกบัการเล้ียงดู 

พระพฤหสับดี มูละ มีเสน่ห์ เป็นท่ีรักของคนทั้งปวง 
พระราหู อุตสาหะ เป็นผูมี้ความรู้ดี ท าการงานส่ิงใดมกัใชเ้วลานาน 
พระศุกร์ มนตรี มีบริวารมาก จะไดเ้น้ือคู่เป็นคนมีชาติตระกูล 

พระอาทิตย ์ กาลกิณี สุขภาพไม่ค่อยดี มกัมีอายไุม่ยนืยาว 

วนัองัคาร 

พระองัคาร บริวาร บริวารมกัเป็นคนปากกลา้ พูดจามีหลกัฐาน 
พระพุธ อาย ุ มีอายยุนืยาวกวา่ญาติพี่นอ้ง 
พระเสาร์ เดช มีอ านาจดุจหนุมาน 

พระพฤหสับดี ศรี มีทั้งทรัพยแ์ละความรู้มาก 
พระราหู มูละ รูปไม่งาม มกัเดินกม้หนา้ 
พระศุกร์ อุตสาหะ ท างานเป็นช่างฝีมือจะดี ท าใหมี้ทรัพยสิ์นบริบูรณ์ 

พระอาทิตย ์ มนตรี ขา้ทาสบริวารมกัตั้งตนเป็นศตัรู 
พระจนัทร์ กาลกิณี คา้ขายหรือท าการเกษตรไม่ค่อยดี ไดแ้ค่พอมีพอกิน 

วนัพุธ พระพุธ บริวาร บริวารมกัน าลาภมาให้ 
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วนัเกิด พระเคราะห์ ภูมิทกัษา ค าพยากรณ์ 

วนัพุธ 
(ต่อ) 

พระเสาร์ อาย ุ อายสุั้น มกัมีโรคภยัเบียดเบียน 
พระพฤหสับดี เดช มีตบะเดชะดุจพระโพธิสัตว ์

พระราหู ศรี เก็บทรัพยไ์วไ้ม่ค่อยอยู ่จิตขุ่นมวั ควรท างานแต่พอตวั 
พระศุกร์ มูละ รูปกายมีเสน่ห์ 

พระอาทิตย ์ อุตสาหะ เป็นคนใจร้อน มีทรัพยสิ์นเงินทองมากมาย 
พระจนัทร์ มนตรี บริวาร บุตร ภรรยาจะน าลาภมาให้ 
พระองัคาร กาลกิณี อาภพัมิตรสหาย เพื่อนฝงูจะน าความเดือดร้อนมาให้ 

วนัพฤหสับดี 

พระพฤหสับดี บริวาร มีขา้ทาสบริวารมาก ก่อให้เกิดความสุขทุกประการ 
พระราหู อาย ุ มีโรคภยัมาเบียดเบียนมากมาย 
พระศุกร์ เดช มีอ านาจดุจพญาอุสุภราช 

พระอาทิตย ์ ศรี มีทรัพยสิ์นเงินทองมาก แต่มกัจะเกิดความเสียหาย 
พระจนัทร์ มูละ มีรูปงาม เป็นท่ีตอ้งใจแก่คนทั้งหลาย มีภรรยามาก 
พระองัคาร อุตสาหะ เฉลียวฉลาดรอบรู้ในส่ิงท่ีลงมือท า 
พระพุธ มนตรี มีขา้ทาสบริวาร บุตร และภรรยาท่ีดี 
พระเสาร์ กาลกิณี ไร้ญาติขาดมิตร พี่นอ้งมกัตั้งตนเป็นศตัรู 

วนัศุกร์ 

พระศุกร์ บริวาร มีบุตร ภรรยา และบริวารท่ีดี 
พระอาทิตย ์ อาย ุ มีอายยุนืยาว บางต าราวา่มกัเจ็บป่วย 
พระจนัทร์ เดช มีอ านาจดุจพญาคชสาร 
พระองัคาร ศรี ทรัพยสิ์นมาก มีรายไดม้าก แต่รายจ่ายก็มากเช่นกนั 
พระพุธ มูละ มีรูปงาม 
พระเสาร์ อุตสาหะ มกัเช่ียวชาญในการงานท่ีท า บา้งวา่มกัท างานคัง่คา้ง 

พระพฤหสับดี มนตรี บริวาร บุตร ภรรยาดี จะไดเ้ป็นใหญ่ 
พระราหู กาลกิณี มกัอาภพัพี่นอ้ง มิตรสหายมกัตั้งตนเป็นศตัรู 

วนัเสาร์ 

พระเสาร์ บริวาร บริวารมกัหัวแขง็ สั่งสอนยาก 
พระพฤหสับดี อาย ุ มีอายยุนืกวา่ญาติพี่นอ้ง มีทรัพยส์มบติัมากมาย 

พระราหู เดช มีอ านาจดุจพญาครุฑ 
พระศุกร์ ศรี มีทรัพยส์มบติัมาก มีความรู้มาก สติปัญญาดี 

พระอาทิตย ์ มูละ มีผิวสีด าแดง เป็นท่ีรักของคนทั้งหลาย 
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วนัเกิด พระเคราะห์ ภูมิทกัษา ค าพยากรณ์ 

วนัเสาร์ 
(ต่อ) 

พระจนัทร์ อุตสาหะ มีความรู้แต่มกัใชเ้วลาในการท างานนาน เป็นท่ีรักของ
ผูค้น 

พระองัคาร มนตรี บริวารมกัสั่งสอนยาก และมกัตั้งตนเป็นศตัรู 
พระพุธ กาลกิณี ทรัพยม์กัน าความทุกขร้์อนมาให ้มีเหตุให้ตอ้งใชจ่้าย

อยูเ่สมอ 
 

นอกจากน้ี ภูมิทกัษายงัได้ระบุอวยัวะส่วนต่าง ๆ ท่ีภูมิทั้ง 8 เขา้ครองอยู่ ซ่ึงสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการพยากรณ์ หรือแมก้ระทัง่การแกเ้คลด็ได ้โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 48 อวยัวะประจ าภูมิทกัษาของผูท่ี้เกิดในวนัต่าง ๆ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 

249. 

วนัเกิด บริวาร อาย ุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี 
อา. ขา้งซา้ย หวั ขา้งขวา อก หนา้ผาก ไหล่ซา้ย หลงั ทอ้ง 
จ. หลงั ทอ้ง ขา้งขวา ไหล่ซา้ย หวั อก หนา้ น่อง 
อ. ขา้งขวา หลงั หนา้ หวั ปาก หวั ทอ้ง ขา้งซา้ย 
พ. หวั บ่าซา้ย ไหล่ซา้ย หนา้ผาก ทอ้ง บ่าขวา ปาก เข่า 
พฤ. ขา้งซา้ย บ่าขวา หวั ไหล่ซา้ย หลงั ทอ้ง ขา้งขวา เทา้ 
ศ. หนา้ ไหล่ซา้ย หนา้ ทอ้งนอ้ย บ่าขวา แขนขวา หลงั หลงั 
ส. แขนขวา ทอ้งนอ้ย แขนซา้ย หวั คอ ทอ้ง ขา้งหลงั เทา้ซา้ย 

 
ส่วนการดูอายุจรหรือสงเคราะห์อายุเขา้ไปภูมิทกัษานั้น สามารถกระท าได้ 2 วิธี คือ  

1) เร่ิมนบัจากภูมิของพระเคราะห์ประจ าวนัเกิดเวียนไปตามทกัษิณาวรรตเท่าอายุปัจจุบนั (อายุโหร 
หรืออายุย่าง)  ตกท่ีภูมิใดก็ใช้ภูมินั้นในการพยากรณ์ประจ าปีนั้น หรือ 2) ให้น าอายุปัจจุบนั (อายุ
โหร) หารดว้ย 8 เหลือเศษเท่าใดให้นับแต่ภูมิของพระเคราะห์ประจ าวนัเกิดไปตามจ านวนเศษนั้น 
เวียนไปตามทกัษิณาวรรตเช่นกนั ตกท่ีภูมิใดก็ใช้ภูมินั้นในการพยากรณ์ประจ าปี ซ่ึงหากเจา้ชะตา
เกิดวนัองัคาร เม่ืออายุ 1 ปีก็จะตกภูมิองัคาร (๓), อายุ 2 ปีตกภูมิพุธ (๔), อายุ 3 ปีตกภูมิเสาร์ (๗), 
อายุ 4 ปีตกภูมิพฤหัสบดี (๕), อายุ 5 ปีตกภูมิราหู (๘), อายุ 6 ปีตกภูมิศุกร์ (๖), อายุ 7 ปีตกภูมิ
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อาทิตย ์(๑), อายุ 8 ปีตกภูมิจนัทร์ (๒), อาย ุ9 ปีตกภูมิองัคาร (๓) ดงัน้ีเร่ือยไป268 ดงันั้น แต่ละภูมิจึง
มีอายเุพียงแค่ 1 ปี แตกต่างจากอายพุระเคราะห์ตามมหาทกัษาท่ีจะมีอายตุามก าลงัพระเคราะห์ 
 ส าหรับการพยากรณ์ภูมิทกัษาจรนั้น ให้พิจารณาจากภูมิพระเคราะห์ท่ีอายุจรหรืออายุ
ปัจจุบนัของเจา้ชะตาตกอยูใ่นภูมิต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1) หากอายุจรตกภูมิอาทิตย์ คือ ท่ีนั่งท้าวพระยา จะเป็นทุกข์เพราะญาติพี่น้อง 
ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นไข้ เลือดตกยางออก ไฟจะไหม้ หนูจะกัดผา้ ถูกจ้ีปล้น พลัดพรากจากท่ีอยู ่ 
ดวงชะตาในช่วงน้ีร้ายยิง่นกั ใหร้ะมดัระวงั แต่เจา้นายก็จะเมตตาปราณี 
 2) หากอายุจรตกภูมิจันทร์ คือ ท่ีนั่งนางพระยา จะมีคดีความเพราะค าพูดค าจา  
ใหร้ะมดัระวงัวาจา ถา้เป็นชีจะตอ้งสึกในปีน้ี ถา้เป็นผูค้รองเรือนก็จะหนีภรรยาไปบวช จะเจ็บไขไ้ด้
ป่วย แต่ภายหลงัจะมีลาภเพราะผูห้ญิงผิวขาวและบณัฑิต จะมีศตัรูสองคน แต่คนหน่ึงจะเป็นชาย  
ผิวด าแดง ผมหยกัศก 
 3) หากอายุจรตกภูมิองัคาร คือ ท่ีนัง่เสนา จะเป็นทุกข์ 3 ประการ คือ ทุกข์เพราะความ
รัก, ทุกเพราะบุตรภรรยาเป็นผูก่้อ และทุกข์เพราะศตัรูภายนอก มีศตัรูเป็นชายสูงใหญ่หัวลา้นคน
หน่ึง เป็นหยิงผิวขาวหนา้งอกอีกคนหน่ึง แต่ก็จะไดท้รัพยสิ์นเงินทอง บุตร ภรรยา ระวงัจะมีคนมา
โกหกเบียดเบียน อยา่ใหใ้ครกูย้มืทรัพยสิ์น พี่นอ้งมกัตั้งตนเป็นศตัรู 
 4) หากอายุจรตกภูมิพุธ คือ ท่ีนั่งพระนารายณ์  ให้ระวังจะเป็นโรคในช่องท้อง  
หา้มบริโภคเน้ือสัตว ์4 เทา้เพราะจะท าใหไ้ม่สบายทอ้ง จะมีคดีความแต่ก็จะพน้ผิด ภายหลงัจะมีลาภ  
คิดส่ิงใดก็จะสมปรารถนา 
 5) หากอายุจรตกภูมิ เสาร์ คือ ท่ีนั่ งพระยามัจจุราช จะเกิดเหตุ  3 ประการ คือ  
ให้ระมดัระวงัค าพูดค าจา, จะผิดลูกผิดเมียท่าน และจะถูกหญิงหมา้ยใส่ความ มิตรสหายก็จะตั้งตน
เป็นศตัรู หา้มไปอาศยัเรือนของผูอ่ื้นเพราะจะเกิดคดีความขึ้น แต่ภายหลงัก็จะมีลาภท่ีเป็นหินลาภ 
 6) หากอายุจรตกภูมิพฤหัสบดี คือ ท่ีนั่งราชครู จะมีความสุขสวสัด์ิ มีชัยชนะแก่ศตัรู  
มีโชคลาภ ผูใ้หญ่จะท าการสักการะและใหค้วามอุปถมัภค์  ้าชู 
 7) หากอายุจรตกภูมิราหู คือท่ีนัง่สดายุ จะมีความวุ่นวายใจ พลดัพรากจากบุตรภรรยา
และถ่ินฐานบา้นเรือน ใหร้ะวงัคนท่ีรักใคร่ชอบพอกนัและมิตรสหายจะทรยศหกัหลงั 
 8) หากอายุจรตกภูมิศุกร์ คือ ท่ีนั่งขุนคลงั จะมีความทุกข์เพราะคนรักและมิตรสหาย  
จะมีคดีความเพราะค าพูดจา อยา่เขา้ไปยุง่กบัเร่ืองของผูอ่ื้น แต่ภายหลงัก็จะมีลาภ 
 ทั้งน้ี สามารถน าหลกักาลโยคแบบมหาภูติของปีปัจจุบนัมาช่วยตดัสินค าพยากรณ์ได้
ด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ว่า หากภูมิท่ีอายุจรตกในปีนั้นมีต าแหน่งเป็นโลกาวินาศ อริ หรือมรณะ  

 
268เร่ืองเดียวกนั, 290-291. 
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ก็ย่อมจะให้ผลร้ายแรง แต่หากมีต าแหน่งราชาโชค ธงชัย ขุมทรัพย ์หรืออธิบดีก็จะให้ผลดี หรือ
บรรเทาโทษใหเ้บาบางลง269 
 อน่ึง ภูมิทกัษานั้นมีหลกัเกณฑ์ในการพยากรณ์ละเอียดมากกว่าท่ีระบุในต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์มาก อีกทั้งบางต าราก็มีล าดบัในการนบัภูมิตามอายท่ีุต่างกนัไป โดยต าราพรหมชาติ
ฉบับราษฎร์จะมีเน้ือหาเน้นไปทางมหาทักษาเสียมากกว่า จึงไม่ได้ให้รายละเอียดของภูมิทักษา 
มากนัก เน่ืองด้วยวิชาภูมิทักษาน้ีง่ายต่อการน าไปใช้พยากรณ์ เพราะไม่ต้องอาศยัการค านวณท่ี
ซับซ้อนจึงมีต าราโหราศาสตร์ไทยหลากหลายเล่มท่ีว่าด้วยเร่ืองของภูมิทักษา เช่น ลิลิตทักษา
พยากรณ์ของสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมหลวงพิทกัษ์มนตรี270, คมัภีร์ทกัษาพยากรณ์ของเชียร เพ็งเพ็ชร์271 
ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีวิชาทกัษามหายุค272ซ่ึงมีหลกัการพื้นฐานท่ีคลา้ยคลึงกบัภูมิทกัษาเป็นอย่างมาก  
จนคล้ายกับว่าเป็นวิชาท่ีพฒันาต่อยอดมาขึ้นมาจากภูมิทักษา นอกจากน้ี ต าราพรหมชาติยงัได้
กล่าวถึงภูมิอฏัฐจกัรพยากรณ์ ซ่ึงมีรากฐานมาจากภูมิทกัษา แต่แตกต่างจากภูมิทกัษาตรงท่ีอฏัฐจกัร
พยากรณ์จะมีการตั้งเป็น 3 ฐาน คือ ฐานจากวนัเกิด ฐานจากเดือนเกิด และฐานจากปีเกิด ซ่ึงภูมิ
ทกัษาจะใชเ้พียงวนัเกิดเท่านั้น จากขอ้มูลดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงการนิยมใชวิ้ชาภูมิทกัษาในการ
พยากรณ์อย่างแพร่หลายและเช่ือมโยงกับวิชาการพยากรณ์อีกหลายวิชา  เพียงแต่ต าราพรหมชาติ
ฉบบัราษฎร์กลบัไม่ใหค้วามส าคญัมากเท่ามหาทกัษาท่ีตอ้งอาศยัการค านวณท่ีซบัซอ้นมากกวา่ 
 

นรลักษณ์ 
 นรลกัษณ์ศาสตร์ท่ีปรากฏในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นประกอบไปดว้ย ต าราไฝ
และปาน, ต าราดูลายมือ และต าราดูลักษณะชาย -หญิง ซ่ึงเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วทั้ งส้ิน และ 
มีภาพวาดประกอบอยูป่ระปราย ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ตำราไฝและปาน 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวว่า ไฝและปานท่ีปรากฏอยู่บนร่างกายส่วนใดส่วน
หน่ึงของหญิงชายนับว่าเป็นส่ิงส าคัญอย่างหน่ึง ซ่ึงดลบันดาลให้ดวงชะตาของมนุษยแ์ต่ละคน

 
269เร่ืองเดียวกนั, 296-304. 
270หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต (วิเชียร จนัทน์หอม), ลิลิตทักษาพยากรณ์. 
271เชียร เพง็เพช็ร์, คัมภีร์ทักษาพยากรณ์ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2537). 
272สมรรัตน์ เทศนสดบั, ผูเ้รียบเรียง, คัมภีร์ทักษามหายุค, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (เชียงใหม่: โรงพิมพ์

ม่ิงเมือง, 2558). 



  648 

ไดรั้บคุณและโทษแตกต่างกนัไป273 โดยเน้ือหาในส่วนน้ีไดร้ะบุผลของการมีไฝหรือปานท่ีอยู่ตาม
ต าแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งส้ิน 61 ต าแหน่ง ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะจ าแนกชายและหญิงออก
จากกันเป็นจ านวน 39 ต าแหน่ง ได้แก่ ไฝหรือปานท่ีอยู่บนหน้าผาก, โคนผม, ขมบั, ลูกตา, ร่อง
น ้าตา, หางตา, หวัตา, หวา่งคิ้ว, คิ้ว, หางคิ้ว, ดั้งจมูก, ริมจมูก, ปลายจมูก, ริมฝีปากบน, ริมฝีปากล่าง, 
ปลายคาง, ลูกคาง, แกม้ซ้าย, แกม้ขวา, ใบหู, ซอกหูขวา, ซอกหูซ้าย, ทา้ยทอย, คอหอย, บ่าขวา, บ่า
ซ้าย, ไหล่ขวา, ไหล่ซ้าย, สะบกัขวา, สะบกัซ้าย, รักแร้, กลางหลงั, ปุ่ มขอ้ศอก, ทอ้งแขน, ขอ้มือ, 
แขนขวา, แขนซ้าย, หน้าอก และฝ่ามือ อีกยงัมีค าท านายของต าหนิอีก 19 ต าแหน่ง ท่ีทั้งชายและ
หญิงใชค้  าท านายร่วมกนั ไดแ้ก่ ไฝหรือปานท่ีอยูบ่นศีรษะ, ตน้คอ, ลูกกระเดือก, ง่ามน้ิวมือ-น้ิวเทา้, 
บนน้ิวมือ-น้ิวเทา้, บริเวณหัวใจ, ฐานนม, สีขา้งเบ้ืองขวา, สีขา้งเบ้ืองซ้าย, บั้นเอว, บริเวณกระเพาะ
อาหาร, สะดือ, ขาหนีบ, โคนขา, หัวเข่า, สะโพก, หลงัเทา้ขวา, หลงัเทา้ซ้าย และฝ่าเทา้  นอกจากน้ี 
ยงัมีต าหนิอีก 3 ต าแหน่งท่ีปรากฏอยู่บนอวยัวะท่ีมีเฉพาะชายหรือหญิงเท่านั้น ไดแ้ก่ ไฝหรือปานท่ี
อยูเ่หนือเนินและบนเนินสตรี, องคชาต และบริเวณลูกอณัฑะ 
 ทั้งน้ี ผลของการมีไฝและปานอยู่ต่ามอวยัวะต่าง ๆ ของทั้งชายและหญิงตามต าราไฝ
และปานท่ีปรากฏอยู่ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นสามารถสรุปผลไดอ้ย่างคร่าว ๆ ว่าให้ผลดี
หรือผลเสียต่อเจา้ของนรลกัษณ์ทั้ง 61 ต าแหน่ง ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 49 สรุปผลแห่งต าแหน่งของไฝหรือปาน 

อวยัวะ 
ต าหนิ ผล 

ไฝ ปาน ชาย หญิง 
บนศีรษะ ✓ ✓ ดี ดี 
หนา้ผาก ✓ ✓ ดี ดี 
โคนผม ✓ ✓ ดี ดี 
ขมบั ✓ - ดีมากกวา่ร้าย ตน้ร้ายปลายดี 
ลูกตา ✓ - ดีมากกวา่ร้าย ร้าย 
ร่องน ้าตา ✓ - ดี ร้าย 
หางตา ✓ ✓ ดี ร้าย 
หวัตา ✓ ✓ ร้ายมากกวา่ดี ร้าย 

 
273เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 455. 
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อวยัวะ 
ต าหนิ ผล 

ไฝ ปาน ชาย หญิง 
หวา่งคิ้ว ✓ - ดีมากกวา่ร้าย ดี 
คิ้ว ✓ ✓ ดี ดี 
หางคิ้ว ✓ ✓ ดีมากกวา่ร้าย ดีมากกวา่ร้าย 
ดั้งจมูก ✓ ✓ ดี ดี 
ริมจมูก ✓ - ดี ดี 
ปลายจมูก ✓ - ดี ดี 
ริมฝีปากบน ✓ - ดีมากกวา่ร้าย ดีมากกวา่ร้าย 
ริมฝีปากล่าง ✓ - ดี ตน้ดีปลายร้าย 
ปลายคาง ✓ ✓ ดี ร้าย 
ลูกคาง ✓ ✓ ดี ดี 
แกม้ซา้ย ✓ ✓ ดีมากกวา่ร้าย ดี 
แกม้ขวา ✓ ✓ ดี ดีมากกวา่ร้าย 
ใบหู ✓ ✓ ดี ดี 
ซอกหูขวา ✓ - ดี ดี 
ซอกหูซา้ย ✓ - ดี ดี 
ทา้ยทอย ✓ - ดี ร้าย 
ตน้คอ ✓ ✓ ดี 
ลูกกระเดือก ✓ ✓ ดี 
คอหอย ✓ ✓ ดี ดี 
บ่าขวา ✓ - ดี ดี 
บ่าซา้ย ✓ - ตน้ร้ายปลายดี ตน้ร้ายปลายดี 
ไหล่ขวา ✓ - ร้าย ดีมากกวา่ร้าย 
ไหล่ซา้ย ✓ - ดี ตน้ดีปลายร้าย 
สะบกัขวา ✓ - ตน้ร้ายปลายดี ตน้ร้ายปลายดี 
สะบกัซา้ย ✓ - ดี ดี 
รักแร้ ✓ - ร้าย ร้าย 
กลางหลงั ✓ - ร้าย ร้าย 
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อวยัวะ 
ต าหนิ ผล 

ไฝ ปาน ชาย หญิง 
ปุ่ มขอ้ศอก ✓ - ดี ดี 
ทอ้งแขน ✓ ✓ ดี ดี 
ขอ้มือ ✓ ✓ ดี ดี 
แขนขวา ✓ - ดี ดี 
แขนซา้ย ✓ - ดี ดี 
หนา้อก ✓ - ตน้ร้ายปลายดี ดี 
ฝ่ามือ ✓ ✓ ดี ดี 
ง่ามน้ิวมือ-น้ิวเทา้ ✓ ✓ ดีมากกวา่ร้าย 
น้ิวมือ-น้ิวเทา้ ✓ ✓ ดี 
บริเวณหวัใจ ✓ ✓ ดี 
ฐานนม ✓ ✓ ตน้ร้ายปลายดี 
สีขา้งเบ้ืองขวา ✓ ✓ ดีมากกวา่ร้าย 
สีขา้งเบ้ืองซา้ย ✓ ✓ ดี 
บั้นเอว ✓ ✓ ดีมากกวา่ร้าย 
บริเวณกระเพาะอาหาร ✓ ✓ ดี 
สะดือ ✓ ✓ ดี 
ขาหนีบ ✓ ✓ ดี 
โคนขา ✓ ✓ ดี 
หวัเข่า ✓ ✓ ดี 
เหนือเนินและบนเนินสตรี ✓ ✓ - ตน้ร้ายปลายดี 
องคชาต ✓ ✓ ดีมากกวา่ร้าย - 
บริเวณลูกอณัฑะ ✓ ✓ ดี - 
สะโพก ✓ ✓ ดี 
หลงัเทา้ขวา ✓ ✓ ดี 
หลงัเทา้ซา้ย ✓ ✓ ร้ายมากกวา่ดี 
ฝ่าเทา้ ✓ ✓ ดี 
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 จากตารางขา้งตน้ เห็นไดว้่าส่วนใหญ่จะระบุถึงการมีต าหนิทั้งไฝและปานปรากฏอยู่
ตามต าแหน่งต่าง ๆ แต่บางต าแหน่งก็ระบุแค่ไฝเพียงอย่างเดียว เช่น ขมบั, ลูกตา, ร่องน ้ าตา, หว่าง
คิ้ว, ริมจมูก, ปลายจมูก, ริมฝีปากบน, ริมฝีปากล่าง, ซอกหูซ้าย, ซอกหูขวา, ท้ายทอย, บ่าขวา,  
บ่าซ้าย, ไหล่ขวา, ไหล่ซ้าย, สะบักขวา, สะบักซ้าย, รักแร้, กลางหลัง, ปุ่ มข้อศอก , แขนขวา,  
แขนซ้าย และหน้าอก ส าหรับต าแหน่งท่ีใช้ค  าท านายร่วมกันทั้ งชายหญิงก็ย่อมให้ผลเป็น
เช่นเดียวกนัทั้งส้ิน แต่ต าแหน่งท่ีมีค าท านายแยกชาย-หญิงนั้น ก็จะมีค าท านายท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง  
แต่ส่วนใหญ่แลว้จะสอดคลอ้งกนัเสียมากกว่า โดยพบว่ามีค าท านายสอดคลอ้งกนัถึง 25 ต าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 64.10 และแตกต่างกนัเพียง 14 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 35.89 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ต าแหน่งต่าง ๆ ของไฝหรือปานบนร่างกายบุรุษ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
456-471. 
 
 ส าหรับค าท านายส่วนใหญ่จะกล่าวถึงนิสัยใจคอ, สติปัญญา, ฐานะ, ความก้าวหน้า 
และคู่ครอง บ้างก็กล่าวถึงรูปร่างลักษณะของเน้ือคู่ และอาชีพการงานท่ีเหมาะสมแก่เจ้าของ 
นรลกัษณ์เพิ่มเติมขึ้นดว้ย ยกตวัอยา่งเช่นค าท านายไฝหรือปานท่ีตรงหวัใจของชาย-หญิง ดงัน้ี 
 



  652 

 ชายหญิงใดก็ดี มีไฝหรือปานอยู่ท่ีตรงหัวใจนั้น เป็นเคร่ืองหมายท่ีจะแสดงให้รู้ว่า 
หญิงชายผูน้ั้นเป็นคนท่ีมีความทะเยอทะยานในช่ือเสียงเกียรติยศของตน ถา้เป็นหญิงมกัจะ
ชอบการคบหาสมาคมในวงสังคมท่ีมีช่ือเสียง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ
รู้เท่าทันคน จะตั้ งเน้ือตั้ งตัวได้เป็นหลักฐาน เพราะมีผู ้ใหญ่คอยให้ความอุปการะ 
ช่วยเหลืออยู่เสมอ ถ้าท าราชการจะดีมาก จะมีช่ือเสียงเกียรติยศ เน้ือคู่นั้นเป็นคนท่ีอยู่ใน 
วงศส์กุลอนัดี มีวิชาความรู้สูง ชีวิตในการครองเรือนจะมีแต่ความสุขสบายตลอดไป274 

 
 ค าท านายส่วนใหญ่จะไม่ได้ระบุ รูปลักษณะของไฝหรือปานเอาไว้เลย มี เพียง  
2 ต าแหน่งเท่านั้นท่ีระบุลกัษณะของไฝหรือปานเอาไว ้ซ่ึงก็คือต าแหน่งโคนผมของทั้งชายและหญิง 
และปลายลูกคางของชาย โดยระบุเอาไวว้า่ ชายใดท่ีมีไฝอยู่ท่ีโคนผมโตเท่าหัวไมข้ีดไฟขึ้นไป และ 
นูนเห็นได้ชัดเจน จะมีแต่ความสุขความเจริญทุกประการ ส่วนหญิงใดท่ีมีไฝอยู่ท่ีโคนผมโตเท่า  
หัวไมข้ีดไฟขึ้นไป มีสีแดงหรือสีขาว เม่ือเขา้มชัฌิมวยัแลว้จะตั้งตวัไดเ้ป็นหลกัฐาน ประกอบดว้ย
ทรัพยสิ์นทั้งปวง275 ส่วนชายใดท่ีมีไฝหรือปานอยูท่ี่ปลายลูกคาง หากมีขนขึ้นอยูต่รงไฝหรือปานนั้น 
ก็จะยิง่ท าใหมี้โชคลาภอยูเ่สมอ276 
 2. ตำราดูลายมือ 
 การดูลายมือก็ถือเป็นแขนงหน่ึงของนรลกัษณ์ศาสตร์ หากแต่เน้นท่ีลกัษณะสัณฐาน
ของมือ และลายเส้นต่าง ๆ ท่ีอยู่บนฝ่ามือเท่านั้น โดยต าราดูลายมือไดจ้ าแนกมือออกเป็นส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ หลงัมือ, น้ิวมือ (น้ิวทั้ง 4 ยกเวน้น้ิวหัวแม่มือ), น้ิวหัวแม่มือ, ปลายน้ิว, ขอ้น้ิว, ฝ่ามือ และ 
เนินหรือเน้ือท่ีอยูบ่ริเวณฐานน้ิวและบริเวณรอบ ๆ มือ ไดแ้ก่ เนินพฤหัสบดี, เนินเสาร์, เนินอาทิตย,์ 
เนินพุธ, เนินองัคารเบ้ืองบน, เนินองัคารเบ้ืองล่าง และเนินจนัทร์277 
 ส าหรับค าท านายนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) พิจารณาจากสัณฐานของมือ 
ได้แก่ ขนาดมือ, ลกัษณะขนท่ีมือ และลักษณะปลายน้ิว และ 2) พิจารณาจากลายเส้นบนฝ่ามือ 
ได้แก่ เส้นหัวใจ, เส้นชีวิต, เส้นสมอง, เส้นกามารมณ์ และลายเส้นสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏบน 
ฝ่ามือ สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 

 
274เร่ืองเดียวกนั, 479. 
275เร่ืองเดียวกนั, 456. 
276เร่ืองเดียวกนั, 464-465. 
277เร่ืองเดียวกนั, 483-484. 
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ตารางท่ี 50 สรุปผลแห่งสัณฐานของมือ 

หมวด ลกัษณะ ผล 

ขนาดมือ 

มือเลก็มาก ร้าย 
มือเลก็ ดี 
มือขนาดปานกลาง ดี 
มือใหญ ่ ดีมากกวา่ร้าย 
มือใหญ่มาก ร้าย 

ขนท่ีมือ 

สตรีมีขนท่ีมือ ร้าย 
บุรุษมีขนท่ีมือ ร้าย 
มือท่ีไม่มีขน ร้าย 
มีขนท่ีน้ิวมือท่อนล่างเพียง 2 ท่อน ร้าย 
มีขนท่ีน้ิวมือทุกท่อน ร้าย 
ขนท่ีมือมีสีอ่อน ดี 
ขนท่ีมือมีสีเขม้ ร้าย 
ขนท่ีมือมีสีแดงอ่อน ไม่ดี ไม่ร้าย 

ปลายน้ิว 
ปลายน้ิวแหลม และฐานหนา ร้าย 
ปลายน้ิวรูปกรวย ดี 

ปลายน้ิว 
(ต่อ) 

ปลายน้ิวรูปส่ีเหล่ียม ร้าย 
ปลายน้ิวรูปใบพาย ร้าย 

ปลายน้ิว
ส าหรับมือท่ี
สั้นกวา่น้ิว 

ปลายน้ิวแหลม ดี 
ปลายน้ิวรูปกรวย ดี 
ปลายน้ิวรูปส่ีเหล่ียม ดี 
ปลายน้ิวรูปใบพาย ดี 
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ภาพท่ี 54 เส้นและเนินต่าง ๆ บนฝ่ามือ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
484. 
 
ตารางท่ี 51 สรุปผลแห่งลายเส้นต่าง ๆ บนฝ่ามือ 

หมวด ลกัษณะ ผล 

เส้นหวัใจ 

ยาวไปจรดเส้นชีวิตตอนต้น หรือ
ติดต่อกบัเส้นสมอง 

ร้าย 

ปลายแตกเป็นสองง่าม ร้าย 
จรดเนินพฤหัสบดี แต่ต ่าลงมาจรด
เส้นสมอง 

ดีร้ายคละเคลา้กนั 

เส้นเลก็แยกกนัยุง่เหยงิ ร้าย 
มีลกัษณะเป็นห่วงลูกโซ่ ร้าย 
เส้นยาว ดี 
เส้นยาวไปถึงเนินจันทร์ หรือมีเส้น
ขีดมาก เห็นเนินศุกร์ชดัเจน 

ร้าย 
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หมวด ลกัษณะ ผล 

เส้นหวัใจ 
(ต่อ) 

เส้นขาดเป็นช่วง ไม่ปะติดปะต่อกนั ร้าย 
เป็นร่องลึกตรง ดี 
เส้นขาดว่ิน หยาบ และต้ืน ร้าย 

เส้นสมอง 

เส้นสมองกับเส้นชีวิตมีจุดเร่ิมต้น
ร่วมกัน แต่ปลายเส้นสมองพุ่งไปสู่
เนินจนัทร์ 

ร้ายมากกวา่ดี 

เส้นสมองกับเส้นชีวิตมีจุดเร่ิมต้น
เดียวกนั แลว้เร่ิมแยกกนัตั้งแต่ตน้ 

ดี 

เส้นสมองกับเส้นชีวิตแยกออกจาก
กันมาตั้งแต่ต้น และพุ่งมาตรงกลาง 
ปลายลดต ่าลงผา่นเนินจนัทร์ 

ตน้ดีปลายร้าย 

เส้นสมองเป็นสองเส้นคู่กนั ดี 
เส้นขาดกลาง และเร่ิมตน้ใหม่ท่ีเนิน
องัคารพุ่งไปดา้นบน 

ร้าย 

เส้นชีวิต 

จรดเส้นขอ้มือในต าแหน่งท่ี 1 ร้าย 
จรดเส้นขอ้มือในต าแหน่งท่ี 2 ดีจนถึงอาย ุ40 
จรดเส้นขอ้มือในต าแหน่งท่ี 3 ดีจนถึงอาย ุ60 
จรดเส้นขอ้มือในต าแหน่งท่ี 4 ดี 
พุ่งลงมาหาเส้นขอ้มือ ดี 
เส้นยาว และเป็นร่องลึก ดี 
เร่ิมตน้จากเนินพฤหัสบดี และมีเส้น
สมองพุ่งมาท่ีเนินจนัทร์ 

ตน้ร้ายปลายดี 

เร่ิมต้นจากเนินเสาร์ และเส้นสมอง
มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน 

ตน้ร้าย กลางดี 
ปลายร้าย 

เร่ิมตน้จากเนินพฤหัสบดี มาจรดกับ
เส้นขอ้มือ 

ดี 

เร่ิมตน้จากเนินพฤหัสบดี มาจรดกับ
เส้นข้อมือ แต่มีเส้นมองพุ่งตรงมา
เนินองัคาร 

ตน้ร้ายปลายดี 
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หมวด ลกัษณะ ผล 
เส้นชีวิต 
(ต่อ) 

เร่ิมตน้หยาบและสั้น เม่ือยาวออกมา
ไดค้ร่ึงหน่ึงแลว้ก็ขาดหายไป 

ร้าย 

เส้น
กามารมณ์ 

มีลายเส้นขึ้ นบนโคนน้ิวช้ี ว่ิงผ่าน
โคนน้ิวก้อย ไปหยุดท่ีโคนน้ิวนาง 
แลว้มีเส้นแยกขึ้นไปท่ีโคนน้ิวนาง 

ดีมากกวา่ร้าย 

มีเส้นกามารมณ์ขึ้นอยู่ระหว่างโคน
น้ิวกลาง มาหยดุท่ีโคนน้ิวกลาง 

ร้าย 

มีเส้นกามารมณ์เร่ิมจากโคนน้ิวก้อย 
ว่ิงผ่านน้ิวนาง น้ิวกลาง มาหยุดท่ี
โคนน้ิวช้ี และยงัมีเส้นแยกออกจาก
โคนน้ิวช้ีไปหาโคนน้ิวกลาง 

ร้าย 

เส้ น ก าม ารม ณ์ ป ร าก ฏ ขึ้ น จ าก 
โคนน้ิวกลางตอนหน่ึง อีกตอนหน่ึง
ออกจากโคน น้ิว ช้ีมาหยุด ท่ี โคน
น้ิวนาง 

ดี 

มีเส้นกามารมณ์ขึ้นอยู่ท่ีโคนน้ิวกลาง 
โคง้คลา้ยพระจนัทร์คร่ึงซีก 

ร้าย 

มีเส้นกามารมณ์ขึ้นสูงระหว่างโคน
น้ิวนางกบัโคนน้ิวกลาง 

ร้าย 

มีเส้นกามารมณ์ตั้งแต่ 2 เส้นซ้อนขึ้น
ไป และท่ีโคนหัวแม่ มือมี เส้นขึ้ น
ซอ้นกนัอยูม่าก 

ร้าย 

มีเส้นไขวก้นั 
6 เส้นเป็น 
รูปดาว 

 

อยูท่ี่เนินพฤหสับดี ดี 
อยูท่ี่เนินเสาร์ ร้าย 
อยูท่ี่เนินอาทิตย ์ ดี 
อยูท่ี่เนินพุธ ดี 
อยูท่ี่เนินองัคาร ดี 
อยูท่ี่เนินจนัทร์ ดี 
อยูท่ี่เนินศุกร์ ดี 
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หมวด ลกัษณะ ผล 

มีรูป
สามเหล่ียม 

 

อยูท่ี่เนินจนัทร์ และเนินศุกร์ ร้าย 
อยูท่ี่เนินพุธ ร้าย 
อยูท่ี่เนินพฤหสับดี ดี 
อยูท่ี่เนินเสาร์ ดี 
อยูบ่นฝ่ามือ ดี 

มีรูปส่ีเหล่ียม 

อยูท่ี่เนินพฤหสับดี ตน้ร้ายปลายดี 
อยูท่ี่เนินเสาร์ ร้าย 
อยูท่ี่เนินอาทิตย ์ ร้าย 
อยูท่ี่เนินพุธ ร้าย 
อยูท่ี่เนินองัคาร ร้าย 
อยูท่ี่เนินจนัทร์ ดี 

มีรูปกากบาท 

อยูท่ี่เนินพฤหสับดี ดี 
อยูท่ี่เนินเสาร์ ร้าย 
อยูท่ี่เนินอาทิตย ์ ร้าย 
อยูท่ี่เนินพุธ ร้าย 
อยูก่ลางฝ่ามือ ร้าย 

มีลายเส้นเป็น
รูปวงกลม 

อยูท่ี่เนินพฤหสับดี ดี 
อยูท่ี่เนินเสาร์ ดี 
อยูท่ี่เนินอาทิตย ์ ดี 
อยูท่ี่เนินพุธ ร้าย 
อยูท่ี่เนินจนัทร์ ร้าย 
อยูท่ี่เนินศุกร์ ร้าย 
ไม่ทบัเส้นใดเลย ร้าย 

น้ิวกลาง 

มีรูปกากบาทอยูท่ี่ปลายน้ิวกลาง ร้าย 
มีรูปดาวอยู่ ท่ีปลายและท่อนกลาง
ของน้ิวกลาง 

ร้าย 

มีรูปดาวขึ้นอยู่บนน้ิวกลาง และมีรูป
สามเหล่ียมขึ้นอยูต่รงเนินเสาร์ 

ร้ายมากกวา่ดี 
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หมวด ลกัษณะ ผล 
น้ิวกลาง 
(ต่อ) 

มีขี ดอยู่ ท่ี โคน น้ิวกลาง เป็น เส้ น
ละเอียด เลบ็มือสีชมพู 

ดี 

ลกัษณะพิเศษ 

มีรูปกากบาทปรากฏอยู่ภายในรูป
ส่ีเหล่ียม 

ดี 

มีรูปส่ีเหล่ียมซ้อนกันหลายอนัอยู่ท่ี
กลางฝ่ามือ 

ดี 

มีเส้นขึ้นท่ีเนินองัคารต ่า หรือมีเส้น
ตาข่าย 

ร้าย 

 
ทั้งน้ี ลักษณะของเส้นลายมือแต่ละแบบจะมีภาพวาดประกอบอยู่ด้วยเสมอ เพื่อให้

ผูอ่้านเห็นภาพของเส้นลายมือแต่ละแบบไดช้ดัเจนมากกว่าการเขียนบรรยายเพียงอย่างเดียว แมว้่า
ต าราดูลายมือน้ีจะไม่ไดร้ะบุว่าการท านายจะตอ้งพิจารณาท่ีมือซ้ายหรือมือขวา อีกทั้งภาพประกอบ
ก็ปรากฏทั้งภาพมือซ้ายและมือขวาสลบักันไป จึงสันนิษฐานได้ว่าต าราดูลายมือท่ีปรากฏอยู่ใน  
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์น้ีสามารถใชพ้ิจารณาไดท้ั้งมือซา้ยและมือขวา และยงัสามารถใชท้ านาย
ไดท้ั้งชายและหญิงอีกดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะไม่แบ่งค าท านายส าหรับชายหรือหญิงโดยเฉพาะ  
มีเพียงการดูขนท่ีมือเท่านั้นท่ีแบ่งค าท านายส าหรับชาย และหญิงโดยเฉพาะ แต่ก็เป็นค าท านายท่ี
คลา้ยคลึงกนัอยา่งยิง่  

นอกจากน้ี การท านายดว้ยการดูลายมือก็ไม่ใช่เร่ืองท่ียุ่งยากซับซ้อน ผูท้  านายเพียงแต่
ตอ้งรู้จกัเส้นลายมือแต่ละชนิด และเนินต่าง ๆ บนฝ่ามือ ก็สามารถท านายดวงชะตาไปตามลกัษณะ
ท่ีระบุไวใ้นต ารา แต่หากลกัษณะของลายเส้นบนฝ่ามือท่ีปรากฏไม่มีระบุไวใ้นต ารา ผูท้  านายก็ไม่
อาจใหท้ านายได ้เน่ืองจากต าราไม่ไดช้ี้แจงเอาไว ้

ส าหรับค าท านายในท่ีพิจารณาตามสัณฐานของมือนั้นจะกล่าวถึงอุปนิสัยของเจา้ของ
นรลกัษณ์เท่านั้น แต่ค าท านายท่ีพิจารณาตามเส้นลายมือจะระบุค  าท านายท่ีครอบคลุมกว่า เช่น 
อุปนิสัย, ฐานะ, สติปัญญา, ความรัก, วาสนาและความเจริญรุ่งเรือง, อาชีพ, หนา้ท่ีการงาน, สุขภาพ 
ฯลฯ ซ่ึงลายมือบางลกัษณะก็ให้แต่ผลดี บางลกัษณะก็ให้แต่ผลร้าย และบางลกัษณะก็ให้ทั้งผลดี
และผลร้ายคละเคลา้กนั 
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ภาพท่ี 55 เส้นชีวิตจรดเส้นขอ้มือ 
ท่ีมา: เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์, 
494. 
 
 3. ตำราดูลักษณะชาย-หญิง 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวว่า ต าราน้ีเป็นต าราโบราณท่ีมีความแม่นย  าอีกต ารา
หน่ึง ซ่ึงเพียงแค่สังเกตรูปร่างลักษณะของร่างกายก็สามารถทราบวิถีชีวิต และอุปนิสัยใจคอ  
ท่ีแทจ้ริงของแต่ละคนได้278 ทั้งน้ี ต าราดูลกัษณะชาย-หญิงน้ีเรียบเรียงเป็นร้อยแกว้ทั้งส้ิน พร้อมทั้งมี
ภาพวาดประกอบแต่ก็ไม่มีครบทุกลกัษณะ โดยลกัษณะท่ีกล่าวถึงนั้นได้แก่ ลกัษณะศีรษะ, ผม, 
หน้าผาก, รูปใบหน้า, คิ้ว, ตา, จมูก, หู, ปาก, ฟัน, คาง, คอ, ล าแขน, ไหล่, น้ิวมือ, หลงัมือ, ทอ้ง,  
เอว, สะโพก, หน้าอกของสตรี, เตา้นมของสตรี, รูปทรงของสตรี, เสียงพูด, ลกัษณะของการเดิน, 
ลกัษณะการยิม้ และลกัษณะของอวยัวะหลาย ๆ ส่วนรวมกนั จ าแนกไดด้งัน้ี 

3.1 ลักษณะศีรษะมี 12 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ กระหม่อมสูง, ศีรษะทุย, 
ศีรษะเป็นเหล่ียม, ศีรษะยาว และศีรษะโต ส่วนลกัษณะท่ีให้ผลไม่ดี ไดแ้ก่ ศีรษะเป็นเน้ือนูนขึ้น, 

 
278เร่ืองเดียวกนั, 508. 
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ศีรษะแป้น และศีรษะเลก็ ส าหรับลกัษณะท่ีใหผ้ลกลาง ๆ ไดแ้ก่ ศีรษะป้อม ๆ แบน ๆ, ทา้ยทอยงอก
เป็นขอยืน่ออกมา, ทา้ยทอยเป็นปุ่ มมีกอ้นเน้ืองอกออกมา และศีรษะกลมเกล้ียง 

3.2 ลกัษณะผมมี 16 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ มีเรือนผมชิดหูมาก, มีเส้นผมท่ี
หนา้ และมีสีแดงเป็นเงางาม, เส้นผมอ่อนละเอียด และด าเป็นเงางาม, เส้นผมเป็นสีน ้าตาล, เส้นผมสี
น ้ าตาลไหม,้ เส้นผมละเอียดอ่อน สีด างาม และมีผมท่ีทา้ยทอยยาว ส่วนลกัษณะท่ีให้ผลไม่ดี ไดแ้ก่ 
เรือนผมอยู่ห่างหูมาก, เส้นผมหยาบและแข็ง, เส้นผมหยาบแข็งกระดา้ง และเป็นสีน ้ าตาล, เส้นผม
ด าเงางาม และหยิกยุ่งไปตามธรรมชาติ, เส้นผมละเอียดและบาง, เส้นผมเป็นกระจุก เป็นแหยมอยู่
ขา้งหน้า, มีผมท่ีทา้ยทอยเป็นรูปหางเต่า และมีผมท่ีทา้ยทอยสูง ส าหรับลกัษณะท่ีให้ผลดีและไม่ดี
ผสมผสานกนั คือ มีเส้นผมละเอียดอ่อนและเป็นสีน ้าตาล 

3.3 ลักษณะหน้าผากมี 7 ประการ ลักษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ หน้าผากย่นและสั้ น, 
หนา้ผากกวา้ง ตาลึก, หน้าผากแคบและสั้น, หน้าผากโหนก, หน้าผากลา้นกวา้ง และหน้าผากเป็น
รูปเลขา เป็นรูปกลีบบวัหลวงอยูร่ะหวา่งคิ้ว ส่วนลกัษณะท่ีใหผ้ลไม่ดี คือ หนา้ผากกลมเกล้ียง 

3.4 ลกัษณะรูปใบหน้ามี 12 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ ใบหน้ารูปไข่, ใบหน้า
งดงาม ยิม้แยม้อยูเ่สมอ, ใบหนา้ยาวเล็ก, ใบหนา้เส้ียม, ใบหนา้เตม็ หนา้อ่ิม และใบหนา้ส่ีเหล่ียมเต็ม
สดช่ืน ส่วนลักษณะท่ีให้ผลไม่ดี ได้แก่ ใบหน้าหัก, ใบหน้าเหล่ียมและสั้ น, ใบหน้ากลม และ
ใบหนา้มีแต่กระดูก ส าหรับลกัษณะท่ีใหผ้ลกลาง ๆ ไดแ้ก่ ใบหนา้แบน และใบหนา้งุม้ 

3.5 ลกัษณะคิ้วมี 12 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ คิ้วงอนงามดงัพระจนัทร์คร่ึงซีก
ในขา้งแรม, คิ้วดกหนา, คิ้วยาวเรียวไปจนสุดหางตา, หัวคิ้วสูงกว่าหางคิ้ว, หัวคิ้วใหญ่และบาง,  
คิ้วโก่งดงัคนัศร และคิ้วดกและหัวคิ้วหนา ส่วนลกัษณะท่ีใหผ้ลไม่ดี ไดแ้ก่ คิ้วกงัฉิน คือ มีหางคิ้วสูง
กว่าหัวคิ้ว, คิ้วทั้งสองขา้งชิดเขา้หากนั, คิ้วเล็กและบาง, คิ้วหนาดูคลา้ยกบัลูกคล่ืน และคิ้วทั้งสอง
ขา้งห่างกนั 

3.6 ลกัษณะตามี 11 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ ลูกตาเล็ก, ลูกตาโตกวา้ง, ตาขาว
บริสุทธ์ิ, ตาด าและคมสัน, ตากลอกกลิ้ง คือ มีประสาทตาไวต่อการสัมผสั, ลูกตาพองและกวา้ง 
คลา้ยคนตกใจ และตาลึก ส่วนลกัษณะท่ีให้ผลไม่ดี ไดแ้ก่ ลูกตากลมเล็ก เช่นตาปลาดุก, ตาเหล่,  
ตากงัฉิน คือ หางตาช้ีขึ้นขา้งบน และดวงตาคมและมีแววแห่งความอ่อนหวานนอ้ย 

3.7 ลักษณะจมูกมี 10 ประการ ลักษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ จมูกโตและยาวเป็นสัน  
ขึ้นมาถึงแสกหนา้ มองดูแลว้สมกบัใบหน้า, จมูกยาวแลดูเป็นสัน ตรงงามเสมอใบหนา้, จมูกใหญ่, 
จมูกงุม้เหมือนจมูกเหยี่ยว, จมูกป่องขึ้นมาคลา้ยกบัคอขวด, จมูกแหลม, จมูกโตและหนา และจมูก
สูงและยาว ส่วนลกัษณะท่ีใหผ้ลไม่ดี ไดแ้ก่ จมูกแฟนและหกั และจมูกเลก็และร้ัน 
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3.8 ลกัษณะหูมี 14 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ ใบหูใหญ่และยาวไดส่้วน, ใบหู
ใหญ่และยาวหนา, ใบหูใหญ่แต่สั้น, ใบหูอ่อนน่ิม, ใบหูหยาบและหนา, ใบหูกลมและใหญ่, ใบหูอยู่
สูงกว่าคิ้ว, ใบหูไดส่้วนรับกบัใบหนา้ และใบหูสองขา้งเสมอกนัและเหมาะกบัใบหนา้ ส่วนลกัษณะ
ท่ีให้ผลไม่ดี ได้แก่ ใบหูเล็กและค่อนขา้งสั้ น, ใบหูเหมือนหูหนู และใบหูอยู่ระดับเดียวกับลูกตา 
ส าหรับลกัษณะท่ีใหผ้ลดีมากกวา่ไม่ดี ไดแ้ก่ ใบหูเลก็และค่อนขา้งยาน และใบหูล่ีแขง็ 

3.9 ลกัษณะปากมี 10 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ ปากกวา้งและใหญ่, ปากแคบ, 
ปากแบะ, ปากงุม้เหมือนปากเหยี่ยว และปากงอน คือ มีริมฝีปากงอนขึ้นขา้งบน ส่วนลกัษณะท่ี
ให้ผลไม่ดี ได้แก่ ปากเหมือนปากหนู, ปากงามเหมือนคนัศร, ปากยอ้ย คือ ริมีปากล่างยาวกว่าริม
ฝีปากบน และริมฝีปากด าทั้งขา้งบนและขา้งล่าง ส าหรับลกัษณะท่ีใหผ้ลดีมากกวา่ไม่ดี คือ ปากหนา 

3.10 ลักษณะฟันมี 6 ประการ ลักษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ ฟันซ่ีเล็กสั้ น และฟันเป็น
ระเบียบ ส่วนลกัษณะท่ีใหผ้ลไม่ดี ไดแ้ก่ ฟันห่าง, ฟันซ่ีใหญ่ยาว, ฟันคด ฟันเก และฟันเขยนิ 

3.11 ลักษณะคางมี 5 ประการ ลักษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ คางนูนเป็นสัน แต่นูนด้วย
กระดูก, คางรูปส่ีเหล่ียม เต็มไปด้วยเน้ือ, คางสวย ไม่ใหญ่ไม่ยาว และคางแหลม ส่วนลกัษณะท่ี
ใหผ้ลกลาง ๆ คือ คางเหล่ียม 

3.12 ลักษณะคอ (สตรี) มี 5 ประการ ล้วนแต่เป็นลักษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ ล าคอสูง 
เรียวระหง มีสามปลอ้ง, ล าคอสั้น, ล าคอไดล้กัษณะ คือ งามพร้อมทุกประการ, ล าคอไม่ใหญ่ ไม่สั้น 
และล าคอตรงและกลมงาม 

3.13 ลกัษณะล าแขนมี 4 ประการ ลว้นแต่เป็นลกัษณะท่ีใหผ้ลดี ไดแ้ก่ ล าแขนกลมและ
เรียวงาม, ล าแขนค่อนข้างใหญ่ กล้ามเน้ือเป็นมัด มีเส้นเอ็นขึ้นอยู่ทั่วไป, ช่วงแขนยาวลงไปถึง
สะโพก และล าแขนไม่ใหญ่ ไม่เลก็ 

3.14 ลกัษณะไหล่มี 4 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี คือ ไหล่กวา้ง ส่วนลกัษณะท่ีให้ผล
ไม่ดี ไดแ้ก่ ไหล่แคบและห่อมาขา้งหนา้, ไหล่ลู่ คลา้ยหนาวจดั และไหล่ราบและไม่สม ่าเสมอ 

3.15 ลกัษณะน้ิวมือมี 7 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ น้ิวมือแบน กลางฝ่ามือมีเน้ือ
มาก ฝ่ามือแข็ง, น้ิวมือเล็กเรียว ขอ้น้ิวยาว โคนน้ิวมีเน้ือนูนเห็นไดช้ัด, ขอ้มือเล็ก แลดูคลา้ยเมล็ด
ขา้วเปลือก, น้ิวมือมีลายท่ีขอ้น้ิว น้ิวละ 2-3 ชั้น, น้ิวมือเป็นลายกน้หอยน้ิวเดียวหรือสองน้ิวก็ดี และ
น้ิวมือเป็นลายกน้หอยเหมือน ๆ กันทุกน้ิว ส่วนลกัษณะท่ีให้ผลไม่ดี คือ น้ิวมือเป็นลายมดัหวาย 
ทุกน้ิว 

3.16 ลกัษณะหลงัมือมี 5 ประการ ลว้นแต่เป็นลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ หลงัมือเป็นรูป
ส่ีเหล่ียม, หลงัมือคลา้ยดอกบวัตูม, หลงัมือคลา้ยใบพาย, หลงัมือคลา้ยหลงัเต่า และหลงัมือใหญ่และ
เตม็ไปดว้ยเส้น 
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3.17 ลักษณะท้องมี 4 ประการ ลักษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ ท้องกลมเหมือนเอวช้าง,  
ทอ้งกลมเรียว และทอ้งเป็นปลอ้ง ๆ ส่วนลกัษณะท่ีใหผ้ลไม่ดี คือ ทอ้งพลุย้ เอวเหมือนเอวหมู 

3.18 ลกัษณะเอวมี 3 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี คือ เอวเหล่ียม ส่วนลกัษณะท่ีให้ผล 
ไม่ดี ไดแ้ก่ เอวคอดเหมือนเอวแตน และเอวเลก็กลม 

3.19 ลกัษณะสะโพกมี 2 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี คือ สะโพกงอนยาว ส่วนลกัษณะ
ท่ีใหผ้ลไม่ดี คือ  สะโพกเลก็และสั้น 

3.20 ลกัษณะหนา้อกของสตรีมี 7 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ หนา้อกเต็ม มองดู
นอนเต็มทรวงอก กวา้งงามไดล้กัษณะ, หน้าอกแคบแต่มีเน้ือหนา และหนา้อกผ่ึงผาย เน้ือเต็มและ
กวา้งได้สัดส่วน ส่วนลักษณะท่ีให้ผลไม่ดี ได้แก่ หน้าอกนูนและราบเหมือนอกเต่า มีพื้นหลัง
ราบเรียบเหมือนตะพาบน ้ า, หน้าอกสูง หลงัค่อมหรือหลงัโกง, หน้าอกเหมือนอกไก่ และหน้าอก
ห่อไม่ผึ่งผาย 

3.21 ลักษณะเต้านมของสตรีมี 13 ประการ ลักษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ เต้านมเหมือน 
เตา้นมโค มีกอ้นเน้ือเต็มบริบูรณ์, เตา้นมขนาดปานกลาง มีเน้ือเต็มบริบูรณ์, เตา้นมขนาดปานกลาง 
ตั้งช้ีชนัดูงดงาม, เตา้นมขนาดกลาง มีเน้ือตั้ง ยอดถนัมีสีค่อนขา้งแดงเป็นนวล, เตา้นมท่ีมีฐานนม
ใหญ่ และเตา้นมท่ีมียอดถนัช้ีเขา้หากนัหรือช้ีขึ้นขา้งบน ส่วนลกัษณะท่ีให้ผลไม่ดี ไดแ้ก่ เตา้นมเล็ก
และเหลว, เตา้นมมีสีซีด ๆ หรือสีด า, เตา้นมเล็กและดูไม่งาม และเตา้นมห่างกัน ส่วนลกัษณะท่ี
ใหผ้ลกลาง ๆ ไดแ้ก่ เตา้นมใหญ่ยาน, เตา้นมแฟบไม่มีเน้ือ และเตา้นมขนาดปานกลาง แต่หยอ่นยาน 

3.22 ลกัษณะรูปทรงของสตรีมี 5 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ รูปทรงค่อนขา้งต ่า 
ด า และล ่าสัน มีขนท่ีแขนและขามาก, รูปทรงค่อนขา้งสูงและค่อนขา้งด า, รูปทรงสูงต ่าไดล้กัษณะ 
มีเน้ือสองสี คือ ด าแดง หรือขาว และรูปทรงได้สัดส่วน ผิวขาวเหลือง น้ิวมือน้ิวเทา้เล็กเรียวงาม 
ส่วนลกัษณะท่ีใหผ้ลไม่ดี คือ รูปทรงอว้นและเต้ีย 

3.23 ลกัษณะเสียงพูดของสตรีมี 6 ประการ ล้วนแต่เป็นลกัษณะท่ีให้ผลไม่ดี ได้แก่  
เสียงดังเหมือนเสียงการ้อง, เสียงคลา้ยลมพดั, เจรจาพลางขยิบตาพลาง, ชอบพูดแต่ค  าหยาบคาย, 
เสียงเหมือนเสียงคนร้องไห ้และเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้อง 

3.24 ลักษณะเสียงพูด 6 ประการ ล้วนแต่เป็นลักษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ เสียงกังวาน
ไพเราะแจ่มใส, เสียงคลา้ยเสียงหร่ิงเรไร, เสียงเหมือนเสียงน ้ าเซาะหิน คือ คลา้ยเสียงกระซิบ, เสียง
กงัวานเหมอืนเสียงระฆงั, เสียงเหมือนเสียงนกดุเหว่า คือ มีน ้ าเสียงไพเราะสดใสดุจเสียงนกดุเหว่า 
และเสียงแจ่มใสไพเราะ 

3.25 ลักษณะของการเดินมี 10 ประการ ลักษณะท่ีให้ผลดี ได้แก่ เดินตัวกระเพื่อม
เล็กน้อยแต่พองาม และเดินกา้วเทา้ไปอย่างสม ่าเสมอ ส่วนลกัษณะท่ีให้ผลไม่ดี ไดแ้ก่ เดินส่ายไป
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ส่ายมาคลา้ยว่าว หรือเรียกว่าเดินยา้ยทอ้ง, เดินเบา เอาปลายน้ิวเทา้ลงดินก่อนเสมอ เดินชา้คลา้ยการ
เดินของเป็ด, เดินคลา้ยงูเล้ือย คือ เดินคดไปคดมา, เดินส่ายตวัไปมา แกว่างแขนไปเกินธรรมดา,  
เดินเอาหัวและล าตัวน าไปก่อน, เดิน ๆ หยุด ๆ, เดินฝ่าเท้าไม่ถึงดิน คือ เดินจิกปลายเท้า และ 
เดินเหมือนมา้ 

3.26 ลกัษณะยิม้มี 5 ประการ ลกัษณะท่ีใหผ้ลดี คือ ยิม้อยา่งละมุนละไม ส่วนลกัษณะท่ี
ให้ผลไม่ดี ไดแ้ก่ ยิ้มแยม้แต่ดูหน้าดุ, ยิ้มแหย ๆ แห้ง ๆ ไม่มีชีวิตจิตใจ, ยิ้มแลว้ตากลอกไปมา และ
ยิม้แลว้ยกัคิ้วหล่ิวตา 

3.27 ลกัษณะของอวยัวะหลาย ๆ ส่วนรวมกนัมี 14 ประการ ลกัษณะท่ีให้ผลดี ไดแ้ก่ 
ใบหน้าอ่ิมเอิบ มีสีเลือดขึ้นเป็นน ้ าเป็นนวล นัยน์ตาแจ่มใส รูปร่างสันทดัไดส้ัดส่วน คอยาวระหง 
เดินสง่า, รูปร่างได้สัดส่วน มือทั้งสองยาวลงไปถึงหัวเข่า เดินไปอย่างปรกติ, มีคางเหล่ียม คิ้วดก
หนา ใบหูใหญ่ ริมฝีปากหนา น่องใหญ่, หนา้ผากกวา้ง ใบหูใหญ่และยาว รูปร่างสูงใหญ่ ค่อนขา้ง
เจา้เน้ือ เส้นผมบาง ริมฝีปากบาง แต่ใบหน้ากวา้ง, รูปร่างต ่าเต้ีย ช่วงแขนช่วงขาสั้น เส้นเอ็นใหญ่ 
กลา้มเน้ือเป็นมดัเห็นเป็นกลอ้ง ๆ ศีรษะแหลมเหมือนจอมปลวก, คิ้วดกด า หน้าผากกวา้ง ศีรษะ
ใหญ่ ใบหูยานใหญ่, น ้ าเสียงแหบแห้ง ใบหนา้ซีดเซียว ไม่มีเลือดฝาด และรูปร่างบอบบาง ริมฝีบาง
สีขาวซีด หรือด าคล ้า ส่วนลกัษณะท่ีให้ผลไม่ดี ไดแ้ก่ รูปร่างเต้ียเหมือนมะขามขอ้เดียว เส้นผมหยิก 
กิริยาไม่สุภาพเรียบร้อย ชอบพูดตลกเฮฮา เดินคล่องแคล่วว่องไว, รูปร่างอว้น แต่คอยาว หน้าผาก
แคบ ใบหูแหลมเล็ก เดินกม้หนา้, ใบหนา้แหลมแลเห็นกระดูก นัยน์ตากลมพอง พูดจาคล่องแคล่ว 
เดินไปช าเลืองตาไปอยู่เสมอ, ศีรษะแหลมไม่สม ่าเสมอ นัยน์ตาไม่แจ่มใส ผิวกร้าน, หน้าอกบาง 
หน้าอกแหลม รูปร่างบอบบาง ผิวด ากร้าน รูปร่างสูงเพียวลม และขนคิ้วบาง ศีรษะเล็ก หน้าผาก
แคบ 
 ส าหรับการท านายตามต าราดูลกัษณะชาย-หญิงนั้น ส่วนมากจะเป็นลกัษณะท่ีก่อให้
ผลดีหรือร้าย มีเพียงไม่ก่ีลกัษณะท่ีให้ผลเป็นกลาง ๆ หรือดี-ร้ายคละเคลา้กนัไป และมกัเน้นไปท่ี
การท านายอุปนิสัยใจคอของเจ้าของนรลกัษณ์เสียมาก แต่ก็ปรากฏท านายเก่ียวกับวิถีชีวิตอย่าง  
คร่าว ๆ ดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น 
  

 บุคคลใดก็ดี มีใบหน้าเส้ียม ผูน้ั้นเป็นคนท่ีมีความฉลาดรอบคอบ มีนิสัยปราดเปรียว
วอ่งไว เม่ือจะท าส่ิงใดมกัจะท าส าเร็จเสมอ เป็นคนซ่ือสัตย ์ชีวิตในครอบครัวในอนาคตจะมี
แต่ความราบร่ืน แมว้า่จะเป็นบุคคลท่ีไม่ใคร่แขง็แรง แต่ก็เป็นผูท่ี้น่าเกรงขามอยูบ่า้ง 

บุคคลใดก็มี มีใบหน้าเต็ม และมองดูหน้าอ่ิม ผูน้ั้นเป็นคนท่ีมีวาสนาดี มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด มีใจคอเยือกเยน็ เป็นท่ีน่าคบหาสมาคม ท าอะไรก็ใชส้ติปัญญา และความคิด
รอบคอบ มีความอดทนขยนัหมัน่เพียร ชีวิตจะเตม็ไปดว้ยความสุข ชอบความโอ่อ่าสวยงาม 
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บุคคลใดก็ดี มีใบหน้าส่ีเหล่ียมเต็มสดช่ืน แสดงว่า ผู ้นั้ นเป็นคนมีบุญวาสนาดี  
มีอ านาจ มีช่ือเสียงเกียรติยศ และสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยสิ์นเงินทองทุกประการ279 

 

 
 
ภาพท่ี 56 ใบหนา้เส้ียม และใบหนา้เตม็ 
ท่ีมา: : เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ , ตำราพรหมชาติ ฉบับ
ราษฎร,์ 516. 
 
 อน่ึง ลกัษณะทั้งหลายท่ีปรากฏในต าราดูลกัษณะชาย-หญิงนั้น ส่วนใหญ่จะสามารถใช้
พิจารณาลกัษณะไดท้ั้งชายและหญิง โดยมกัจะขึ้นตน้ค าท านายดว้ยค าว่า “บุคคลใดก็ดี”  หรือบา้งก็
ขึ้นตน้ดว้ยค าว่า “หญิงชายใด” ทั้งน้ี มีบางลกัษณะเท่านั้นท่ีระบุชัดเจนว่าใช้พิจารณาเฉพาะสตรี  
ซ่ึงจะขึ้นตน้ค าท านายด้วยค าว่า “หญิงใดก็ดี” อนัได้แก่ ลกัษณะคอ280, ลกัษณะหน้าอกของสตรี, 
ลกัษณะเตา้นมของสตรี, ลกัษณะรูปทรงของสตรี และลกัษณะเสียงของสตรี 
 
 

 
279เร่ืองเดียวกนั, 516. 
280ลกัษณะคอมีทั้งส้ิน 5 ประการ มีเพียงประการเดียวท่ีขึ้นตน้ค าท านายดว้ยค าว่า “บุคคลใด 

ก็ดี” แสดงว่าสามารถใชพ้ิจารณาไดท้ั้งชายและหญิง ซ่ึงก็คือล าคอท่ีมีลกัษณะสูง เรียวระหง มีสามปลอ้ง 
ส่วนประการอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ขึ้นตน้ค าท านายดว้ยค าว่า “หญิงใดก็ดี” ทั้งส้ิน ซ่ึงแสดงว่าใชพ้ิจารณาเฉพาะ
สตรี 
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เห็นได้ว่า นรลักษณ์ศาสตร์ในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์มีรูปแบบการท านายท่ี
หลากหลาย ทั้งพิจารณาจากต าหนิ ไฝ ปาน, ลายมือ และลกัษณะของร่างกาย อีกทั้งยงัสามารถใช้
ท านายไดท้ั้งหญิงและชาย ซ่ึงในส่วนของการดูลกัษณะร่างกายนั้น บางค าท านายก็ไดแ้ยกค าท านาย
ของชาย หญิงออกจากกนั แต่ก็มีผลของค าท านายท่ีดี-ร้ายสอดคลอ้งกนั แค่เพียงพิจารณาจากต าหนิ 
ลายมือ หรือลกัษณะร่างกายให้ตรงตามต าราเท่านั้นก็สามารถรับรู้ค าท านายไดอ้ย่างง่ายดาย ผิดกบั
โหราศาสตร์รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีซบัซ้อน และจะตอ้งเป็นโหรหรือผูท่ี้ศึกษาโหราศาสตร์มาอย่างถ่องแท้
จึงจะสามารถท านายโชคชะตาได ้ดงันั้น นรลกัษณ์ศาสตร์จึงท่ีนิยมน ามาใช้ท านายกนัโดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะการดูต าหนิ และการดูลกัษณะของร่างกาย 
 
 
 



 

บทที่ 5 
การเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลักษณ์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศร

โหราศาสตร์ และตำราพรหมชาติฉบับราษฎร์ของไทย 
 
 แนวคิดทางโหราศาสตร์ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียหลายประการ ค าศพัท ์
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในศาสตร์น้ีก็มักจะเป็นภาษาบาลี-สันสกฤตแทบทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นช่ือพระเคราะห์  
ช่ือนกัษตัรฤกษ ์หรือต าแหน่งคุณภาพของพระเคราะห์ จึงอาจกล่าวไดว้่าตน้เคา้เดิมของโหราศาสตร์
ไทยนั้นมีท่ีมาจากโหราศาสตร์อินเดียนั่นเอง ทั้งน้ี ในบรรดาคมัภีร์โหราศาสตร์ของอินเดีย คมัภีร์
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ของฤษีปราศระก็เป็นคมัภีร์โบราณฉบบัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง  
ซ่ึงแมแ้ต่นักโหราศาสตร์อินเดียท่ีมีช่ือเสียงอย่างวราหมิหิระก็ยงัได้อา้งอิงขอ้มูลจากผลงานของ  
ฤษีปราศระเอาไวใ้นผลงานของท่านดว้ย ส่วนต าราพรหมชาติก็เป็นต าราโหราศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของไทย นิยมน ามาศึกษาอยา่งแพร่หลายเน่ืองจากมีเน้ือหาท่ีไม่ซบัซอ้น เรียบเรียงดว้ยขอ้ความ
ท่ีเข้าใจง่าย และยงัมีการรวบรวมตีพิมพ์หลายส านวน หากแต่งานวิจยัฉบับน้ีได้ศึกษาแนวคิด
โหราศาสตร์ไทยจากต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์เท่านั้น ซ่ึงในบทน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดโหราศาสตร์
จากคัมภีร์ทั้ งสองมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างในแนวคิดเร่ือง 
พระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ ดงัน้ี 
 

แนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ 
 
 เน้ือหาในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับพระเคราะห์มีแนวคิดท่ีเหมือนและแตกต่างกันในประเด็นต่าง ๆ อันได้แก่ ช่ือพระเคราะห์, 
ประวติัความเป็นมาของพระเคราะห์, รูปร่างลกัษณะของพระเคราะห์, คุณสมบติัของพระเคราะห์ 
ความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ และมาตรฐานพระเคราะห์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ชื่อพระเคราะห์ 
 คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ปรากฏช่ือของเหล่านพเคราะห์ทั้งส้ิน 95 ช่ือ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นช่ือท่ีบ่งบอกเหล่ากอ โดยมีช่ือของบิดาหรือมารดาเป็นส่วนประกอบในค าสมาส 
หรือไม่ก็น าช่ือของบิดาหรือมารดามาประกอบกบัปัจจยัตทัธิต นอกจากน้ีก็พบว่าเป็นช่ือท่ีบ่งบอก
สถานภาพ คุณลกัษณะ และการกระท า เป็นตน้ ส่วนช่ือพระเคราะห์ท่ีพบในต าราพรหมชาติฉบบั
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ราษฎร์นั้นมีเพียง 38 ช่ือ โดยมีทั้งช่ือท่ีมาจากภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี นอกจากน้ียงัพบช่ือท่ี
กลายเสียงมาจากช่ือในภาษาบาลีอีกดว้ย ซ่ึงช่ือพระเคราะห์ท่ีพบในคมัภีร์ทั้งสองเล่มมีดงัน้ี 
ตารางท่ี 52 เปรียบเทียบช่ือของพระเคราะห์ท่ีในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
ช่ือของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
พระอาทิตย ์ อวิ, อรฺก, อาทิตฺย, อิน, ทิวากร, ทิวาธีศ, ภานุ, 

ภาสฺกร, รวิ, สูรฺย 
อาทิตย,์ ระวิ, สุริชะ และ สุริยะ 
 

พระจนัทร์ อินฺทุ, กุมุทพานฺธว, คฺรหปติ, จนฺทฺร, ภานฺต, 
นิศากร, นิศาธิป, วิธุ, ศศินฺ, ศศภฺฤตฺ, ศศางฺก 
และ หิมคุ 

จันทร์, จันทรา, จันเทา, จันโท 
และ ศะศิ 
 

พระองัคาร อาร , กฺ ษฺ ม าช , กุ ช , ธราตฺมช , ปฺ ฤ ถิ วี สุ ต ,  
ภูมิช, ภูมิปุตฺร, ภูมิสุต, ภูมฺยาตฺมช, เภาม, มหีช 
และ มหีสุต 

องัคาร, ภุมมะ, ภุมมา, ภุมมี และ  
ภุมโม 
 

พระพุธ อินฺทุช, อินฺทุสุต, อินฺทุสูนุ, จนฺทฺรปุตฺร, จานฺทฺริ, 
ชฺ , พุธ, วิทฺ, ศศิช, ศศินนฺทน, ศศิสุต, โสมสุต 
และ เสามฺย 

พุธ, พุธะ, พุโธ และ วุโธ 
 

พระพฤหสับดี อารฺย, อิชฺย, คุ รุ, ชีว, พฺฤหสฺปติ, เทวปู ชฺย, 
เทเวชฺย, วากฺปติ, วิพุเธชฺย และ สุเรชฺย 

พฤหัสบ ดี , พฤหัส , ค รู , ชีวะ 
และ ชีโว 

พระศุกร์ กวิ, ภารฺคว, ภฺฤคุ, ภฺฤคุสุต, ศุกฺร และ สิต ศุกร์, ศุกระ และ ศุกโร 
พระเสาร์ อ รฺก ช , อ รฺ ก สุ ต , อ า รฺ กิ , อุ ษฺ ณ ร ศฺ มิ สู นุ ,  

กฺรูรทฺฤศฺ, ฉายาสูนุ, ปงฺคุ, ภาสฺกรปุตฺร, มนฺท, 
รวิปุตฺร, รวินนฺทน, ศนิ, ศไนศฺจร, เศาริ, สูรฺย
ปุตฺร, เสาร และ เสาริ 

เสาร์, เสารี, เสาโร, โสระ และ 
โสโร 
 

พระราหู อคุ , อ หิ , กพ นฺ ธ , ผ ณี นฺ ทฺ ร , ผ ณิ นฺ , ตม สฺ , 
ตโมคฺรห, ราหุ, สฺวรฺภานุ และ ไส หิเกย 

ราหู , ราหุ , อสุรา, อสุ รินทร์ , 
อสุรี และ อะสุรี 

พระเกตุ เกตุ, ธฺวช, ปุจฺฉก และ ศิขินฺ เกต ุ
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 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ช่ือพระเคราะห์ท่ีปรากฏในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์มีความหลากหลายกว่าช่ือของพระเคราะห์ท่ีพบในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์  
ซ่ึงบรรดาช่ือท่ีพบในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์นั้นก็เป็นช่ือท่ีปรากฏในคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์แทบทั้งส้ิน ถึงแมบ้างช่ือจะเขียนตามอกัขรวิธีของภาษาบาลีก็ตาม เช่น สูรฺย เป็น สุริยะ, 
เภาม เป็น ภุมมะ, เสาร เป็น โสระ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ช่ือพระเคราะห์ท่ีปรากฏในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์หลายค าไดค้งรูป
ประถมาวิภกัติ เอกพจน์ ตามหลกัภาษาบาลี1 ท่ีเห็นไดช้ดัไดแ้ก่ค าว่า จนัโท, ภุมโม, พุโธ, วุโธ, ชีโว,  
ศุกโร, เสาโร และ โสโร เป็นตน้ และมีเพียงไม่ก่ีช่ือท่ีบ่งบอกเหล่ากอ ไดแ้ก่ ช่ือของพระองัคาร เช่น 
ภุมมะ, ภุมมา, ภุมมี และ ภุมโม ซ่ึงแปลว่าบุตรของพระแม่ธรณี เช่นเดียวกบัค าว่า เภาม ในภาษา
สันสกฤต และช่ือของพระเสาร์ เช่น เสาร์ , เสารี, เสาโร, โสระ และ โสโร ซ่ึงแปลว่าบุตรของ 
พระอาทิตย ์เช่นเดียวกบัค าว่า เสาร หรือ เสาริ ในภาษาสันสกฤต ส่วนช่ือของพระราหูนั้น นอกจาก
ค าว่าราหุ และ ราหู ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงันิยมเรียกว่า อสุรา, อสุรินทร์, อสุรี และ อะสุรี 
อีกด้วย อันหมายถึงอสูรหรือเจ้าแห่งอสูร ซ่ึง ช่ือเหล่าน้ีไม่พบอยู่ในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์เลย 

 
ประวัติความเป็นมาของพระเคราะห์ 
 คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มิไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของพระเคราะห์แต่
อยา่งใด หากแต่ช่ือของพระเคราะห์ท่ีปรากฏในคมัภีร์ฉบบัน้ีไดร้ะบุความเป็นมาของพระเคราะห์ได้
พอสังเขป กล่าวคือพระอาทิตยเ์ป็นบุตรของนางอทิติ (อาทิตฺย), พระองัคารเป็นบุตรของพระแม่
ธรณี (กฺษฺมาช, กุช, ธราตฺมช, ปฺฤถิวีสุต, ภูมิช, ภูมิปุตฺร, ภูมิสุต, ภูมฺยาตฺมช, เภาม, มหีช, มหีสุต), 
พระพุธเป็นบุตรของพระจนัทร์2 (อินฺทุช, อินฺทุสุต, อินฺทุสูนุ, จนฺทฺรปุตฺร, จานฺทฺริ, ศศิช, ศศินนฺทน, 
ศศิสุต, โสมสุต, เสามฺย), พระศุกร์เป็นเช้ือสายของฤษีภฤคุ (ภารฺคว, ภฺฤคุ, ภฺฤคุสุต), พระเสาร์เป็น
บุตรของพระอาทิตยเ์กิดแต่นางฉายา (อรฺกช, อรฺกสุต, อารฺกิ, อุษฺณรศฺมิสูนุ, ฉายาสูนุ, ภาสฺกรปุตฺร, 
รวิปุตฺร, รวินนฺทน, เศาริ, สูรฺยปุตฺร, เสาร, เสาริ) และพระราหูเป็นบุตรของนางสิงหิกา (ไส หิเกย) 
ส่วนพระจนัทร์, พระพฤหสับดี และพระเกตุ ไม่ปรากฏช่ือท่ีบ่งบอกเหล่ากอในคมัภีร์พฤหตัปาราศร
โหราศาสตร์ หากแต่ปรากฏช่ือท่ีบ่งบอกว่าพระเคราะห์เหล่าน้ีมีสถานะเป็นอย่างไร เช่น พระจนัทร์

 
1พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโ , ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น (นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด ์

พบัลิสช่ิง, 2557), 23-77. 
2พระพุธเป็นบุตรของพระจนัทร์ซ่ึงเกิดจากการลกัลอบเป็นชูก้บันางตาราผูเ้ป็นชายาของพระ

พฤหสับดี ดู Mani, Puranic Encyclopaedia, 164-165. 
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เป็นเจ้าแห่งรัตติกาล (นิศากร, นิศาธิป) ทั้ งยงัมีกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ (ศศินฺ, ศศภฺฤตฺ, ศศางฺก),  
พระพฤหสับดีเป็นอาจารยข์องทวยเทพ (อิชฺย, คุรุ, เทวปูชฺย, เทเวชฺย, วิพุเธชฺย, สุเรชฺย) และพระเกตุ
เป็นส่วนหางของพระราหู (ปุจฺฉก) 
 ส่วนต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้บอกเล่าเอาไว้ว่า พระอิศวรได้สร้างเทพยดา 
นพเคราะห์ขึ้น เพื่อให้เทวดาเหล่าน้ีท าหน้าท่ีรักษาวิมาน และตระเวนรอบจกัรราศีท่ีพระองค์ทรง
สร้างขึ้น โดยพระองคไ์ดท้รงประกอบพิธีร่ายพระเวท จากนั้นจึงหุงน ้ าอมฤต แลว้จึงเสด็จไปยงัยอด
เขายุคลธร ทรงบญัชาให้ทา้วสหบดีพรหมไปคดัเลือกเหล่าสรรพสัตวท่ี์พระองค์ประสงค์มาถวาย 
จากนั้นพระองคก์็ทรงร่ายพระเวท ทรงบนัดาลให้ร่างของสรรพสัตวเ์หล่านั้นแหลกละเอียดเป็นธุลี 
แลว้จึงทรงน าผา้สีต่าง ๆ มาห่อผงธุลีเหล่านั้น โดยเทพยดาพระอาทิตยส์ร้างขึ้นจากผงราชสีห์ 6 ตวั 
ห่อด้วยผา้สีแดง, เทพยดาพระจันทร์สร้างขึ้นจากผงนางฟ้า 15 องค์ ห่อด้วยผา้สีขาว, เทพยดา 
พระองัคารสร้างขึ้นจากผงกระบือ 8 ตวั ห่อดว้ยผา้สีเพทาย, เทพยดาพระพุธสร้างขึ้นจากผงคชสาร 
17 ตวั ห่อดว้ยผา้สีเขียวใบไม,้ เทพยดาพระพฤหัสบดีสร้างขึ้นจากผงฤษี 19 ตน ห่อดว้ยผา้สีเหลือง
แก่, เทพยดาพระศุกร์สร้างขึ้นจากผงโค 21 ตวั ห่อดว้ยผา้สีฟ้าอ่อน, เทพยดาพระเสาร์สร้างขึ้นจาก
ผงเสือ 10 ตวั ห่อดว้ยผา้สีด า, เทพยดาพระราหูสร้างขึ้นจากผงหัวผีโขมด 12 หัว ห่อดว้ยผา้สีสีทอง
สัมฤทธ์ิ และเทพยดาพระเกตุสร้างขึ้นจากผงพญานาค 9 ตวั ห่อด้วยผา้สีทอง แลว้จึงน าน ้ าอมฤต
ประพรมห่อผา้ทีละห่อ ห่อผา้ทั้งหลายนั้นก็ไดบ้งัเกิดเป็นเทพยดานพเคราะห์ขึ้น3 
 นอกจากน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัไดป้รากฏนิทานชาติเวรทั้ง 12 เร่ือง4 ซ่ึงเป็น
อดีตชาติของเทพยดาพระเคราะห์ทั้ง 9 องค ์อนัก่อให้เกิดเป็นความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ตามแต่
บุญ-กรรมท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงกระท าแก่กันในชาติปางก่อน ซ่ึงนิทานชาติเวรเหล่าน้ีก็มิได้
ปรากฏในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ หรือคมัภีร์ปุราณะแต่อยา่งใด 
 ทั้งน้ี เห็นไดช้ดัวา่คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ได้
ระบุประวติัความเป็นมาของพระเคราะห์เอาไวแ้ตกต่างกนั โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์
มิไดร้ะบุความเป็นมาของพระเคราะห์เอาไวโ้ดยตรง แต่บอกความเป็นมาของพระเคราะห์ผ่านทาง
ช่ือต่าง ๆ ท่ีผูป้ระพนัธ์ไดเ้ลือกใช ้ซ่ึงหากผูอ่้านมีความรู้เร่ืองนิทานโบราณคดีตามคมัภีร์ปุราณะก็จะ
เขา้ใจความเป็นมาของพระเคราะห์แต่ละดวงไดอ้ย่างง่ายดาย ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้น
ได้ระบุความเป็นมาของพระเคราะห์ว่ามาจากการสร้างสรรค์ของพระอิศวร ดังนั้น พระเคราะห์ 
แต่ละดวงจึงไม่ไดถื้อก าเนิดจากบิดามารดา ทั้งน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัปรากฏอดีตชาติของ

 
3เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 108-119, 206-208, 218-231. 
4เร่ืองเดียวกนั, 210-216. 
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พระเคราะห์ทั้ง 9 ก่อนท่ีจะถือก าเนิดเป็นเทพยดานพเคราะห์ในลกัษณะของนิทาน 12 เร่ือง เรียกว่า 
นิทานชาติเวร หรือบ้างก็เรียกว่าต านานชาติเวร ซ่ึงสามารถน าไปใช้อธิบายความสัมพันธ์ของ 
พระเคราะห์ได ้
 
รูปร่างลักษณะและอุปนิสัยของพระเคราะห์ 
 ในประเด็นของรูปร่างลกัษณะของพระเคราะห์น้ี คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มกั
กล่าวถึงรูปร่างของพระเคราะห์มากกว่าลกัษณะนิสัย ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัมุ่งเน้น
อธิบายลกัษณะนิสัยของพระเคราะห์มากกว่ารูปร่าง โดยคมัภีร์ทั้งสองฉบบัไดร้ะบุรูปร่างลกัษณะ
และอุปนิสัยของพระเคราะห์เอาไวด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 53 เปรียบเทียบรูปร่างของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
รูปร่างของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
พระอาทิตย ์ ร่างกายมีสีแดงเข้ม ดวงตามีสีเหลือง

เห มือนน ้ า ผ้ึ ง  รูป ร่างเป็ น ส่ี เห ล่ี ยม  
มีผมน้อย และมีลักษณะแบบปิตตะ
ประกฤติ 

ร่างกายมีสีทอง บ้างว่ามีสีแดง หรือมี
ผิวผ่องโลหิตพรรณพื้นทบัทิม ประดบั
อาภรณ์ปัทมราคมณีแดง ทรงราชสีห์
เป็นพาหนะ 

พระจนัทร์ ร่างกายมี สี เห ลืองนวล รูป ร่างกลม 
ดวงตางดงาม และมีลกัษณะแบบวาตะ-
กผะประกฤติ 

ร่างกายมีสีขาวนวล บ้างก็ว่ามีผิวผ่อง
เศวตพรรณสกาววาว ประดับอาภรณ์
เพ ชรดี ช าติ วิ เชี ยร รัตน์  ห รือแก้ ว
ประพาฬพิจิตร ทรงมา้เป็นพาหนะ 

พระองัคาร ร่างกายมีสีแดง ดวงตาสีแดง รูปร่าง
ผอมและไม่สูงมากนัก มีร่างกายทรง
พลงั และมีลกัษณะแบบปิตตะประกฤติ 

ร่างกายมีสีแกว้เพทาย บา้งว่ามีผิวแดง
แก่ก ่ าชมพูชาด ประดับอาภรณ์แก้ว
โกเมนเอก ทรงกระบือเป็นพาหนะ 

พระพุธ ร่างกายมีสีหญ้าทูรวาเข้ม (สีเขียวเข้ม)  
ร่างกายงดงาม และมีลักษณะทั้ งแบบ
ปิตตะ กผะ และวาตะประกฤติ 
 

ร่างกายมีสีแก้วมรกต ทรงช้างเป็น
พาหนะ ประดับอาภรณ์แก้วอินทนิล 
หรือแกว้มรกต 
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พระเคราะห์ 
รูปร่างของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
พระพฤหสับดี ผิวกาย เส้นผม และดวงตามีสีเหลือง 

ร่างกายใหญ่โต และมีลกัษณะแบบกผะ
ประกฤติ 

ร่างกายมีสีแก้วไพฑูรย ์บ้างก็ว่ามีผิว
ผ่องปิตะพรรณเหลืองใสสด ประดับ
อาภรณ์บุษราคัม ทรงกวางทองเป็น
พาหนะ 

พระศุกร์ ร่างกายมีสีน ้ าเงินเขม้ (ศฺยาม) มีดวงตา
และรูปร่างท่ีงดงามน่ารักยิ่ง มีเส้นผม
เป็นลอน และมีลกัษณะแบบกผะ-วาตะ
ประกฤติ 

ร่างกายมีสีประภสัสร บา้งว่ามีผิวสีน ้ า
เงินประภัสสร ประดับอาภรณ์เพชร
น ้าคา้ง ทรงโคอุสุกราชเป็นพาหนะ 

พระเสาร์ ร่างกายมีสีด า รูปร่างผอมสูง ดวงตามีสี
เหลือง มีเส้นขนและเส้นผมท่ีหยาบ
กระด้าง มีฟันซ่ีใหญ่ ง่อยเปล้ียเสียขา 
และมีลกัษณะแบบวาตะประกฤติ 

ร่างกายมีสีด า บา้งก็วา่มีสีเขียว ประดบั
อาภรณ์ แก้วม ณี นิ ล  ท รง เสื อ เป็ น
พาหนะ 

พระราหู ร่างกายมีสีนิล มีภาพลกัษณ์เป็นหมอก
ควนั และมีลกัษณะแบบวาตะประกฤติ 

ร่างกายมีสีทองสัมฤทธ์ิ บ้างว่ามีผิว
ผ่องกาฬวรรณเมฆหมอก ประดับ
อาภรณ์ล้วนสัมฤทธ์ิ ทรงครุฑเป็น
พาหนะ 

พระเกตุ มีลกัษณะเช่นเดียวกบัพระราหู ร่ างก าย มี สี ท องค า  ท รงน าค เป็ น
พาหนะ 

 
 จากขอ้มูลขา้งตน้เห็นไดว้า่ สีผิวของพระเคราะห์ในคมัภีร์ทั้งสองมีความสอดคลอ้งกนั 
โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มกัระบุให้ผิวของพระเคราะห์แต่ละดวงมีสีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั คือ พระอาทิตยมี์ผิวสีแดงเขม้, พระจนัทร์มีผิวสีเหลืองนวล หรือสีขาว, พระองัคารมีผิวสี
แดง, พระพุธมีผิวสีเขียวเขม้, พระพฤหัสบดีมีผิวสีเหลือง, พระศุกร์มีผิวสีน ้ าเงินเขม้, พระเสาร์มีผิว
สีด า ส่วนพระราหูและพระเกตุมีผิวสีนิล แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มกัระบุให้ผิวพระเคราะห์
แต่ละดวงมีสีผิวตามสีผา้ท่ีพระอิศวรใช้ในการสร้างพระเคราะห์ ซ่ึงมักระบุเป็นสีของอัญมณี
มากกว่าจะระบุเป็นช่ือสีธรรมดา อีกทั้งเน่ืองจากไดมี้การรวบรวมมาจากเอกสารโบราณหลากหลาย
ฉบับ จึงท าให้พระเคราะห์บางดวงมีสีสรรท่ีต่างกันออกไป ดังเช่น พระอาทิตยมี์ผิวสีทอง หรือ 
สีแดงทับทิม, พระจนัทร์มีผิวขาว หรือขาวนวล, พระอังคารมีผิวสีแก้วเพทาย หรือสีแดงชมพู,  
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พระพุธมีผิวสีแกว้มรกต, พระพฤหสับดีมีผิวสีแกว้ไพฑูรย ์หรือสีเหลือง, พระศุกร์มีผิวสีประภสัสร 
หรือสีน ้าเงิน, พระเสาร์มีผิวสีด า หรือสีเขียว, พระราหูมีผิวสีทองสัมฤทธ์ิ หรือสีด า และพระเกตุมีผิว 
สีทองค า 
 นอกจากน้ี คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ยงัได้ระบุรูปร่าง สีของดวงตา หรือ
แมก้ระทัง่ลักษณะของเส้นผมของพระเคราะห์บางดวงเพิ่มเติมไวอี้กด้วย อีกทั้งยงัระบุลักษณะ
ประกฤติของพระเคราะห์ทุกดวงก ากบัเอาไวด้ว้ย ซ่ึงสามารถบ่งบอกทั้งในเร่ืองรูปร่างลกัษณะและ
อุปนิสัยได ้(ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค) แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นนอกจากจะระบุสีผิวของ
พระเคราะห์แต่ละดวงแลว้ ยงัระบุอาภรณ์ และสัตวพ์าหนะของพระเคราะห์เพิ่มเติมดว้ย ซ่ึงจะเห็น
ไดช้ดัในประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ 
 

ตารางท่ี 54 เปรียบเทียบอุปนิสัยของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
อุปนิสัยของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
พระอาทิตย ์ เป็นผู ้มี ความบ ริสุ ท ธ์ิ , ฉลาด  และ 

มีลกัษณะแบบปิตตะประกฤติ 
มีอุปนิสัยคล้ายราชสิงห์  คือ รักยศ ,  
รักงาม , มีมานะ , ถือตัว , ปัญญาไว , 
เฉียบขาด , รักพวกพ้อง, กล้าได้กล้า 
เสีย, เจา้ชู,้ ชอบอิสระ และไม่งอ้ผูอ่ื้น 

พระจนัทร์ มีความชาญฉลาด, วาจาอ่อนหวาน,  
มี ค ว าม อ่ อ น ไห ว , เป็ น ผู ้ มี ค ว าม
ปรารถนาแห่งรัก และมีลักษณะแบบ
วาตะ-กผะประกฤติ 

มี อุปนิสั ยคล้ายผู ้ห ญิ ง คือ  มีความ
อ่อนโยน , น่ ารัก , เจ้าแง่แสนงอน ,  
ขี้ หึง, จิตใจรวนเรเปล่ียนแปลงง่าย ,  
ขี้กลวั และเจา้ชู ้

พระองัคาร มี จิตใจโหดร้าย , หุนหันพลันแล่น , 
โมโหร้าย และมีลักษณะแบบปิตตะ
ประกฤติ 

มีอุปนิสัยคล้ายกระบือ คือ ใจร้อน , 
ฉุนเฉียว, มุทะลุ, ดึงดนั, ชอบท าอะไร
ดว้ยความรวดเร็ว, เจา้ชู,้ กลา้หาญ และ
เป่ียมดว้ยโทสจริต 

พระพุธ มี ถ้อยค า ท่ี มี ความหมายหลายนั ย ,  
ช่ืนชอบในเสียงหัวเราะ และมีลกัษณะ
ทั้งแบบปิตตะ กผะ และวาตะประกฤติ 

มีอุปนิสัยคลา้ยชา้ง คือ มีนิสัยอ่อนโยน 
วาจาไพเราะ, กิริยาเรียบร้อย, ฉลาดใน
การใช้ค  าพูด, ต่ืนตกใจง่าย, ละเอียด



  673 

พระเคราะห์ 
อุปนิสัยของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
สุขมุ และมกัโลภโมโทสัน 

พระพฤหสับดี มีปัญญารอบรู้ในศาสตร์ทั้ งปวง และ 
มีลกัษณะแบบกผะประกฤติ 

มีอุปนิสัยคลา้ยฤษี คือ สุขุมรอบคอบ, 
โอบอ้อมอารี , มี เมตตาปราณี  และ 
มีความแตกฉานในศิลปวิทยาต่าง ๆ 

พระศุกร์ เป็นผูท่ี้มีความร่าเริง, เป็นนักประพนัธ์
บทกลอน และมีลักษณะแบบกผะ -
วาตะประกฤติ 

มีอุปนิสัยรักสวยรักงาม,  ชอบคลุกคลี
กบัคนชั้นต ่า และฝักใฝ่ในกาม 

พระเสาร์ มีนิสัยเกียจคร้าน และมีลักษณะแบบ
วาตะประกฤติ 

มีอุปนิสัยคล้ายเสือ คือ ดุ , ระวังภัย ,  
รักเกียรติ, มีทิฏฐิ, ใจนักเลง, ชอบการ
ต่อสู้, สันโดษ , เงียบขรึม, สติปัญญา
ว่องไว มีไหวพริบ, ไม่ยอมเสียเปรียบ
ใคร, ชอบคบคนชั้นต ่า และมีอุบายเล่ห์
กลมารยา 

พระราหู ช่ืนชอบการอยู่ในป่า, น่ากลวั แต่ก็เป็น
ผู ้มี ปัญญา และมีลักษณะแบบวาตะ
ประกฤติ 

มีอุปนิสัยเหมือนผีโขมด คือ ชอบกิน
เคร่ืองเซ่น อาหารสด หรือสุก ๆ ดิบ ๆ, 
หมกมุ่นอยู่กับส่ิงท่ีลงมือท า, ชอบฟัง
ค าสรรเสริญ, ไม่ชอบคนขัดใจ, ชอบ
ฟังเสียงเพลงเสียงดนตรี , โกรธง่าย 
หายเร็ว , ห้าวหาญ ไม่หวั่ง เกรงต่อ
อุปสรรค, ชอบการต่อสู้, รักแรงเกลียด
แรง และมีอุปนิสัยส่วนใหญ่คลา้ยคลึง
กบัพระเสาร์ 

พระเกตุ มีลกัษณะเช่นเดียวกบัพระราหู - 
 
 ส าหรับอุปนิสัยของพระเคราะห์นั้น ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ล่าวถึงอุปนิสัย
ของพระเคราะห์แต่ละดวงละเอียดมากกว่าคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ซ่ึงมักจะกล่าว ถึง
อุปนิสัยเพียงแค่ไม่ก่ีประการ พร้อมทั้งบอกลกัษณะของประกฤติ ซ่ึงสามารถบ่งบอกลกัษณะนิสัย 
ต่าง ๆ ได้ (ดูภาคผนวก ค) โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มกัระบุว่าพระเคราะห์แต่ละดวงจะมี
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อุปนิสัยคลา้ยสรรพสัตว์ท่ีถูกน ามาบดเพื่อสร้างเป็นพระเคราะห์ขึ้นมานั่นเอง แต่ไม่ได้กล่าวถึง
อุปนิสัยของพระเกตุเอาไวด้ว้ย 
 ทั้ งน้ี เม่ือเปรียบเทียบอุปนิสัยของพระเคราะห์ท่ีปรากฏในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์แล้วพบว่า พระเคราะห์ ท่ีมีอุปนิสัยคล้ายคลึงกัน
ระหว่างสองคมัภีร์น้ี ไดแ้ก่ พระอาทิตยเ์ป็นผูมี้สติปัญญาชาญฉลาด, พระจนัทร์มีนิสัยอ่อนโยน และ
เจ้าชู้, พระอังคารใจร้อน มุทะลุ และโมโหร้าย, พระพุธมีความฉลาดในการเลือกใช้ค  าพูด  และ 
พระพฤหัสบดีมีความแตกฉานในศิลปวิทยาต่าง ๆ  ส่วนอุปนิสัยของพระศุกร์ พระเสาร์ และ 
พระราหู ท่ีปรากฏในคัมภีร์ทั้ งสองนั้ นพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์จะระบุว่าพระศุกร์เป็นผูมี้นิสัยร่าเริง เจา้บทเจา้กลอน แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
กลบักล่าวว่าพระศุกร์เป็นผูท่ี้ฝักใฝ่ในกาม ส่วนพระเสาร์คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์กล่าววา่มี
นิสัยเกียจคร้าน แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฏร์กลบักล่าวว่าเป็นผูมี้สติปัญญาดี ดุร้าย และสันโดษ 
ส าหรับพระราหู คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ระบุวา่เป็นผูมี้สติปัญญาดี น่ากลวั ช่ืนชอบการอยู่
ในป่า แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวว่ามกัมีนิสัยชอบกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ชอบการต่อสู้ 
ชอบฟังค าสรรเสริญเยนิยอ หา้วหาญ ไม่หวัน่เกรงอุปสรรค 
 
คุณสมบัติของพระเคราะห์ 
 คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุคุณสมบติัของพระเคราะห์ทั้ง 9 ดวงเอาไว ้
ไดแ้ก่ ประเภท, เพศ, เทพ, ธาตุ, คุณะ, วรรณะ, ต าแหน่งหนา้ท่ี, อวยัวะ, สถานท่ี, รส, ตน้ไม,้ เส้ือผา้, 
อญัมณี, ฤดูกาล และระยะเวลาของพระเคราะห์ ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุคุณสมบติั
ของพระเคราะห์อนัไดแ้ก่ ประเภท, เพศ, ธาตุ, ทิศ, อาชีพ, สถานท่ี, แร่, อญัมณี, สี, โรค, อกัษร และ
บุคคล ดงัมีรายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในบทท่ี 4 ทั้งน้ี คุณสมบติัของพระเคราะห์ท่ีทั้งสอง
คัมภีร์กล่าวถึงร่วมกัน คือ ประเภท, เพศ, ธาตุ, ต าแหน่งหน้าท่ี , สถานท่ี และอัญมณี  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. ประเภทของพระเคราะห์  

คมัภีร์ทั้งสองฉบบัไดแ้บ่งประเภทของพระเคราะห์ออกเป็น 2 ประเภท คือ ศุภเคราะห์ 
และบาปเคราะห์ ซ่ึงไดก้ าหนดประเภทของพระเคราะห์เอาไวค้ลา้ยคลึงกนั ดงัแสดงรายละเอียดใน
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 55 เปรียบเทียบประเภทของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
ประเภทของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
พระอาทิตย ์ บาปเคราะห์ บาปเคราะห์ 

พระจนัทร์ 
ศุภเคราะห์ (จนัทร์ขา้งขึ้น) 
บาปเคราะห์ (จนัทร์ขา้งแรม) 

ศุภเคราะห์ 

พระองัคาร บาปเคราะห์ บาปเคราะห์ 

พระพุธ 
ศุภเคราะห์  

แต่หากสถิตอยูร่่วมบาปเคราะห์ 
ก็จะเป็นบาปเคราะห์ไปดว้ย 

ศุภเคราะห์ 

พระพฤหสับดี ศุภเคราะห์ ศุภเคราะห์ 
พระศุกร์ ศุภเคราะห์ ศุภเคราะห์ 
พระเสาร์ บาปเคราะห์ บาปเคราะห์ 
พระราหู บาปเคราะห์ บาปเคราะห์ 
พระเกตุ บาปเคราะห์ - 

 
 ดงัจะเห็นไดว้่า ทั้งคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
แบ่งประเภทของพระเคราะห์ไวเ้ช่นเดียวกนัทั้งส้ิน คือ บาปเคราะห์ไดแ้ก่ พระอาทิตย,์ พระองัคาร, 
พระเสาร์ และพระราหู ส่วนศุภเคราะห์ไดแ้ก่ พระพฤหัสบดี และพระศุกร์ ทั้งน้ี ส าหรับพระจนัทร์
คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะแบ่งออกเป็นจนัทร์ขา้งขึ้นและจนัทร์ขา้งแรม ซ่ึงจะมีประเภท
ของพระเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัไป โดยพระจนัทร์ขา้งขึ้นจะเป็นศุภเคราะห์ ส่วนพระจนัทร์ขา้งแรม
เป็นบาปเคราะห์ แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าววา่พระจนัทร์เป็นศุภเคราะห์เพียงประการเดียว 
และพระพุธ คมัภีร์ทั้สองไดร้ะบุไวว้่าเป็นศุภเคราะห์ หากแต่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้
อธิบายเพิ่มเติมไวว้่า แมพ้ระพุธจะเป็นศุภเคราะห์แต่หากสถิตอยู่ร่วมกบับาปเคราะห์ พระพุธก็จะ
กลายเป็นบาปเคราะห์ไปดว้ยเช่นกนั ส าหรับพระเกตุนั้นต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไม่ไดก้ล่าวถึง 
แต่คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ระบุวา่เป็นบาปเคราะห์ 
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 2. เพศของพระเคราะห์ 
ทั้งคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดแ้บ่งเพศของ

พระเคราะห์ออกเป็น 3 เพศ คือ เพศชาย เพศหญิง และเพศกลาง โดยก าหนดเพศของพระเคราะห์ 
ทั้ ง 9 ดวง ไว้เช่น เดียวกัน  ดังน้ี  พระเคราะห์ เพศชาย ได้แก่  พระอาทิตย์ พระอังคาร และ 
พระพฤหัสบดี, พระเคราะห์เพศหญิง ไดแ้ก่ พระจนัทร์ และพระศุกร์ ส่วนพระเคราะห์เพศกลาง
หรือไม่มีเพศ ไดแ้ก่ พระพุธ และพระเสาร์ หากแต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดเ้พิ่มพระราหูเป็น
พระเคราะห์เพศหญิงอีกหน่ึงดวง ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มิไดก้ล่าวถึง ส่วนพระเกตุ
นั้นไม่มีคมัภีร์ฉบบัใดกล่าวเอาไวเ้ลย 
 อน่ึง จากประติมานวิทยาและนิทานโบราณคดีทั้ งของอินเดียและไทยพบว่า 
พระเคราะห์ทุกดวงนั้นเป็นบุรุษเพศทั้งส้ิน ดงันั้นในการแบ่งเพศของพระเคราะห์ออกเป็น 3 เพศน้ี 
คาดว่าเป็นการแบ่งเพศเพื่อประโยชน์ในการน าไปใชพ้ยากรณ์มากกว่าจะเป็นการระบุเพศของเทพ
พระเคราะห ์
 3. ธาตุของพระเคราะห์ 

ธาตุทั้ง 5 อนัไดแ้ก่ ธาตุไฟ, ธาตุดิน, ธาตุลม, ธาตุน ้ า และอากาศธาตุ ไดป้รากฏอยู่ทั้ง
ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ในฐานะธาตุประจ า  
พระเคราะห์ ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวถึงพระเคราะห์ท่ีครองธาตุเพียงแค่ 5 ดวง 
ได้แก่ พระองัคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์ และพระเสาร์ โดยมิไดก้ล่าวถึงพระอาทิตย ์
และพระจนัทร์เอาไวเ้ลย ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ล่าวถึงพระเคราะห์ครองธาตุครบทั้ง 
9 ดวง โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 56 เปรียบเทียบธาตุของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
ธาตุของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
พระอาทิตย ์ - ไฟ 
พระจนัทร์ - ดิน 
พระองัคาร ไฟ ลม 
พระพุธ ดิน น ้า 

พระพฤหสับดี อากาศ ดิน 
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พระเคราะห์ 
ธาตุของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
พระศุกร์ น ้า น ้า 
พระเสาร์ ลม ไฟ 
พระราหู - ลม 
พระเกตุ - อากาศ 

 
 จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การก าหนดธาตุประจ าพระเคราะห์ของคมัภีร์ทั้งสอง
ฉบับส่วนใหญ่มีความแตกต่างกัน จะเหมือนกันก็ เพียงแค่พระศุกร์ท่ีก าหนดให้เป็นธาตุน ้ า
เช่นเดียวกนั ส่วนพระอาทิตยก์ับพระจนัทร์ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มิไดก้ล่าวถึงนั้น 
จิทมัพะรัม (N. Chidambaram Iyar) ไดใ้ห้อรรถาธิบายไวใ้นคมัภีร์พฤหัตชาตกว่า พระอาทิตยเ์ป็น
ธาตุไฟ ส่วนพระจนัทร์เป็นธาตุน ้ า5 แต่อย่างไรก็ตาม พระจนัทร์ในต าราพรหมชาติกลบัถูกระบุว่า
เป็นธาตุดิน ส่วนพระอาทิตยน์ั้นเป็นพระเคราะห์ธาตุไฟเหมือนกนั 
 ทั้งน้ี คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ก าหนดธาตุประจ าพระเคราะห์โดยมิไดบ้่งบอก
กฎเกณฑ์ในการจ าแนกธาตุประจ าพระเคราะห์เอาไวด้ว้ย แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุ
หลักในการจ าแนกธาตุประจ าพระเคราะห์ไวอ้ย่างชัดเจน โดยก าหนดให้เป็นไปตามภูมิธาตุท่ี 
พระเคราะหแ์ต่ละดวงสถิตอยูใ่นภูมิอฏัฐจกัรนัน่เอง6 (ดูภาพท่ี 43) 
 4. ต าแหน่งหนา้ท่ีของพระเคราะห ์
 พระเคราะห์สามารถใชแ้สดงถึงอาชีพและต าแหน่งหนา้ท่ีได ้โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ไดร้ะบุต าแหน่งหนา้ท่ีของพระเคราะห์ครบทั้ง 9 ดวง ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
ไดร้ะบุอาชีพของพระเคราะห์เพียงแค่ 8 ดวง โดยไม่ไดก้ล่าวถึงพระเกตุ ซ่ึงพระเคราะห์แต่ละดวง
สามารถแสดงต าแหน่งหนา้ท่ีไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
 
 

 
5
Aiyar, Brihat Jataka, 17. 

6เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ
ราษฎร์, 204-205. 
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ตารางท่ี 57 เปรียบเทียบต าแหน่งหน้าท่ีของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และ
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
ต าแหน่งหนา้ท่ีของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระอาทิตย ์ ราชา 
ข้าราชการระดับสูง, หัวหน้าหน่วยงาน หรือ
หวัหนา้ชุมชน 

พระจนัทร์ ราชา 
หญิงท่ีมีบรรดาศักด์ิสูง, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายหญิง, นาง
พยาบาล หรือผูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งกบัน ้าทุกประเภท 

พระองัคาร แม่ทพั 
บุคคลในเคร่ืองแบบ เช่น ทหาร, แพทย์ผ่าตัด, 
ช่างเหลก็, คนครัว, คนฆ่าสัตว ์หรือนกัเคมี 

พระพุธ ราชกุมาร 
บุคคลท่ีท างานดา้นการพูดและการเขียน, ผูส่ื้อข่าว, 
นกัหนงัสือพิมพ ์หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

พระพฤหสับดี ราชมนตรี 
สมณะ, พราหมณาจารย์, ผูพ้ิพากษา, ท่ีปรึกษา, 
หมอ, ทนายความ, นักศึกษามหาวิทยาลยัชั้นสูง, 
หมอสอนศาสนา หรือสมาชิกสภาสูง 

พระศุกร์ ราชมนตรี 
ศิ ล ปิ น , นั ก กี ฬ า , ค น ข า ย เค ร่ื อ ง ส า อ า ง ,  
ช่างประดิษฐ์ส่ิงสวยงามทุกประเภท, ช่างตดัเส้ือ, 
ช่างตดัผม, อาจารยส์อนศิลปะทุกประเภท 

พระเสาร์ ขา้รับใช ้
กรรมกร, ก สิ ก ร , ช่ างห รือ เจ้ าขอ งโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกประเภท, ผูคุ้ม, สัปเหร่อ หรือคน
เฝ้าโบสถว์ิหาร 

พระราหู กองทพั 
ผูท่ี้อยูต่รงขา้มกบันกักฎหมาย, คนติดเหลา้ ติดสาร
เสพติด, นักพนัน, อันธพาล, นักต้มตุ๋ น  ห รือ
หวัหนา้ซ่อง 

พระเกตุ กองทพั - 
 
 จากตารางขา้งตน้เห็นได้ว่า คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (3.15-16)  ได้ระบุว่า 
พระเคราะห์มีต าแหน่งหน้าท่ีอันเก่ียวพันกับราชส านักทั้ งส้ิน ซ่ึงมีทั้ งพระราชา (ราช), แม่ทัพ 
(เนตฺฤ), ราชกุมาร (ราชกุมาร), ราชมนตรี (สจิว), ขา้รับใช ้(เปฺรษฺยก) และกองทพั (เสนา) ส่วนต ารา
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พรหมชาติไดร้ะบุอาชีพของพระเคราะห์ไวอ้ยา่งหลากหลาย โดยพระอาทิตยจ์ะเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ
อยู่ในระดบัสูง, พระจนัทร์ก็เป็นอาชีพในระดบัสูงเช่นกนัแต่เป็นฝ่ายหญิง หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
น ้า7, พระองัคารมกัเป็นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวุธ หรือของมีคม, พระพุธมกัเป็นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพูด การส่ือสาร, พระพฤหัสบดีมักเป็นอาชีพท่ีต้องอาศัยความรู้ความสามารถในระดับสูง,  
พระศุกร์มกัเป็นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสวยความงาม, พระเสาร์มกัเป็นอาชีพท่ีตอ้งใช้แรงงาน 
หรืองานท่ีต้องสัมผัสส่ิงสกปรก ส่วนพระราหูเป็นอาชีพท่ีผิดศีลธรรม ซ่ึงอาชีพเหล่าน้ีล้วน
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวโบราณซ่ึงไดร้ะบุนิยามของพระเคราะห์ในการใช้พยากรณ์ว่า “ทายยศศกัด์ิ
อัครฐานให้ทายอาทิตย์ ทายรูปจริตให้ทายจันทร์ ทายกล้าแข็งขันให้ทายอังคาร ทาย (เจรจา)
อ่อนหวานให้ทายพุธ ทายปัญญาบริสุทธ์ิให้ทายพฤหัส ทายกิเลสรึงรัดหรือทายโภคสมบติัให้ทาย
ศุกร์ ทายโทษทายทุกขใ์หท้ายเสาร์ ทายมวัเมาใหท้ายราหู”8 
 เม่ือน าขอ้มูลจากทั้งสองคมัภีร์มาเปรียบเทียบกนัจะพบว่า ต่างก็ระบุวา่พระอาทิตยแ์ละ
พระจันทร์มีต าแหน่งหน้าท่ีอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน  อาจะเป็นเพราะเช่ือว่าพระอาทิตย์เป็น 
เจา้แห่งกลางวนัและพระจนัทร์เป็นเจา้แห่งกลางคืน หากแต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุว่า
พระจนัทร์จะเก่ียวข้องกับเพศหญิงเป็นการเฉพาะ ทั้ งยงัระบุถึงอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับน ้ าเพิ่มเติม 
อีกดว้ย, พระองัคารก็เป็นอาชีพท่ีตอ้งมีความแข็งแรง กลา้หาญคลา้ยคลึงกนั, พระพฤหัสบดีต่างก็
เป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถระดบัสูงในการให้ค  าปรึกษา และพระเสาร์เป็นอาชีพท่ี
ตอ้งใชแ้รงงานเช่นเดียวกนั ส่วนพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีหรืออาชีพท่ีไม่สอดคลอ้งกนัไดแ้ก่
พระพุธ โดยต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ระบุว่าเป็นอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการพูด  การส่ือสาร  
แต่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่ามีต าแหน่งเป็นราชกุมาร ซ่ึงไม่ตอ้งอาศยัทกัษะดา้นการ
ส่ือสารเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นเพียงบุตรของพระราชาเท่านั้น, พระศุกร์ คมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ระบุวา่เป็นราชมนตรีผูท่ี้คอยให้ค  าปรึกษาแก่พระราชาเช่นเดียวกบัพระพฤหสับดี เน่ือง
ดว้ยมีต านานว่าพระพฤหัสบดีเป็นอาจารยข์องเหล่าเทพ ส่วนพระศุกร์ก็เป็นอาจารยข์องเหล่าอสูร9 
ทั้งสองจึงถือวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้ดีเช่นเดียวกนั แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวว่าพระศุกร์เป็นผู ้
มีอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับความสวยงาม และพระราหูซ่ึงคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่ามี

 
7คาดว่าเน่ืองจากพระจนัทร์เป็นพระเคราะห์ท่ีมีเรือนเกษตรอยู่ในราศีกรกฎ ซ่ึงเป็นราศีธาตุ

น ้า ดู เร่ืองเดียวกนั, 309, 314. 
8เทพย ์สาริกบุตร, โหราศาสตร์ในวรรณคดี, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 

2558), 110-127. 
9Mani, Puranic Encyclopaedia, 162, 760. 
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ต าแหน่งเป็นกองทพั แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัระบุว่ามีอาชีพท่ีพวัพนักบัอบายมุขนานา 
ตามค ากล่าวโบราณท่ีวา่ “ทายมวัเมาใหท้ายราหู” นัน่เอง 
 5. สถานท่ีประจ าพระเคราะห์ 
 พระเคราะห์แต่ละดวงสามารถใช้แสดงถึงสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงผูพ้ยากรณ์สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท านายได ้โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ได้กล่าวถึงสถานท่ีของพระเคราะห์
เพียงแค่ 8 ดวง (ไม่ไดก้ล่าวถึงพระเกตุ) ส่วนคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุสถานท่ีของ
พระเคราะห์ครบทั้ง 9 ดวง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 58 เปรียบเทียบสถานท่ีประจ าพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
สถานท่ีประจ าพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระอาทิตย ์ เทวาลยั 
วงั, ท าเนียบ, หน่วยงานภาครัฐ, โรงมหรสพ
ใหญ่ ๆ หรือธนาคาร 

พระจนัทร์ แหล่งน ้า 
สถ าน ท่ี ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ น ้ า  เช่ น  ท่ า เรื อ , 
ยานพาหนะทางน ้ าทุกชนิด, สถานท่ีท่ีอยู่ใกล้
น ้า หรือโรงผลิตสุราและน ้าอดัลม 

พระองัคาร กองไฟ 
ค่ายทหาร, สถานท่ีซ้อมรบ, โรงฆ่ าสัตว์, 
โรงงานเหลก็ หรือคลินิกทนัตกรรม 

พระพุธ ลานกิจกรรมการละเล่น 
ร้านขายหนงัสือ, หอ้งสมุด, ท่ีท าการไปรษณีย,์ 
โรงพิ มพ์ , โรง เรียน  ห รือ ท่ี อ่ านหนั งสื อ
สาธารณะ 

พระพฤหสับดี คลงัสมบติั 
โรงพยาบาล, สถานท่ีทางศาสนา เช่น โบสถ ์
วิหาร ศาลาการเปรียญ หรือมหาวิทยาลยั 

พระศุกร์ เตียงนอน 
สถานท่ีแสดงมหรสพ และศิลปะทุกแขนง, 
สถานท่ีเต้นร า, ร้านขายเคร่ืองส าอาง, ซ่อง
โสเภณี หรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

พระเสาร์ ท่ีสกปรกรกร้าง หรือจอมปลวก 
สถานท่ีรกร้างปรักหักพัง, เมรุเผาศพ, ท่ีทิ้ง
ขยะมูลฝอย, ทุ่งนา, ป่าเขา, ถ ้า หรือท่ีเงียบสงดั 
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พระเคราะห์ 
สถานท่ีประจ าพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระราหู จอมปลวก 
ซ่องโสเภณี, ร้านเหลา้, แหล่งชุมนุมอนัธพาล 
หรือสถานท่ีเสพยาเสพติด 

พระเกตุ จอมปลวก - 
 
 จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ ต าราพรหมชาติไดแ้สดงสถานท่ีประจ าพระเคราะห์ท่ี
หลากหลายกว่าคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ทั้ งน้ี อาจเน่ืองจากต าราพรหมชาติได้รับการ
ประพนัธ์ขึ้นในสมยัหลงั อีกทั้งยงัมีการคดัลอกและเรียบเรียงใหม่อยูเ่สมอ จึงปรากฏสถานท่ีต่าง ๆ 
ซ่ึงมีอยู่ในช่วงสมัยหลัง ๆ เช่น ท าเนียบ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัย ร้านขายเคร่ืองส าอาง  
เป็นตน้ ส่วนคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ประพนัธ์ขึ้นในยุคโบราณ จึงไม่ปรากฏสถานท่ี 
ท่ีหลากหลายเท่ากับต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ อีกทั้งสถานท่ีท่ีพระเคราะห์เข้าครองในคัมภีร์ 
พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์เป็นสถานท่ีซ่ึงอาจมีอยูภ่ายในบา้นเรือน แต่สถานท่ีประจ าพระเคราะห์ท่ี
ระบุในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัเป็นสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีอาจมีอยู่ในชุมชนซ่ึงเป็นอาณาเขตท่ี
กวา้งออกไป 
 ทั้งน้ี เม่ือน าสถานท่ีประจ าพระเคราะห์ของคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์มาเปรียบเทียบกันพบว่าส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนั  โดยต าราพรหมชาติ
ฉบับราษฎร์นั้นมักระบุสถานท่ีประจ าพระเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับค านิยามของพระเคราะห์ คือ 
สถานท่ีประจ าพระอาทิตยม์กัเป็นสถานท่ีท่ีใหญ่โต โอ่อ่า (ทายยศศกัด์ิอคัรฐานให้ทายอาทิตย)์,  
พระองัคารมกัเป็นสถานท่ีท่ีมีการใชอ้าวุธ ของมีคม (ทายกลา้แขง็ขนัใหท้ายองัคาร), พระพุธมกัเป็น
สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร การเขียนอ่าน (ทายเจรจาอ่อนหวานใหท้ายพุธ), พระพฤหสับดีมกั
เป็นสถานท่ีส าหรับผูมี้ความรู้มีการศึกษาระดบัสูง (ทายปัญญาบริสุทธ์ิให้ทายพฤหัส), พระศุกร์มกั
เป็นสถานบนัเทิงเริงใจ (ทายกิเลสรึงรัดหรือทายโภคสมบติัให้ทายศุกร์), พระเสาร์มกัเป็นสถานท่ี 
ท่ีเงียบสงบ รกร้าง อยู่ห่างไกลผูค้น (ทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาร์) และพระราหูมกัเป็นสถานท่ี  
อโคจร (ทายมัวเมาให้ทายราหู) แต่คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้ระบุสถานท่ีประจ า 
พระเคราะห์ไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ได้แก่ เทวาลัย, แหล่งน ้ า, กองไฟ, ลานกิจกรรมการละเล่น,  
คลงัสมบติั, เตียงนอน, ท่ีสกปรกรกร้าง และจอมปลวก ตามล าดบั ส่วนสถานท่ีประจ าพระเคราะห์ท่ี
มีความคลา้ยคลึงกนัมีเพียงสถานท่ีของพระจนัทร์ พระศุกร์ และพระเสาร์ โดยระบุว่าพระจนัทร์จะ
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เขา้ครองสถานท่ีอนัเก่ียวขอ้งกบัน ้ า10  พระเสาร์ก็จะเขา้ครองสถานท่ีอนัสปกรกหรือรกร้าง ส าหรับ
พระศุกร์คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเขา้ครองเตียงนอน แต่ทว่าต าราพรหมชาติฉบบั
ราษฎร์สถานบันเทิงหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ซ่ึงเตียงนอนก็อาจถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจของบา้นก็ยอ่มได ้
 6. แร่หรืออญัมณีประจ าพระเคราะห์ 
 คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุแร่หรืออญัมณีของพระเคราะห์ไวเ้พียงแค่สอง
ดวง คือ พระราหู และพระเกตุ โดยกล่าวว่าแร่ประจ าพระราหู คือ ตะกัว่11 และอญัมณีของพระเกตุ 
คือ นิล ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุอญัมณีของพระเคราะห์ทั้ง 8 ดวงไวด้งัน้ี พลอยแดง 
หรือทบัทิม, เพชร หรือปะการังแดง, โกเมน, อินทนิล หรือมรกต, บุษราคมั หรือไข่มุก, เพชร, นิล 
และสัมฤทธ์ิ ตามล าดบั ซ่ึงมกัเป็นอญัมณีท่ีมีสีเดียวกบัสีกายของเทพยดาพระเคราะห์ 
 ดงัจะเห็นไดว้่า พระราหูท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์ทั้งสองเล่มน้ี มีแร่โลหะเป็นแร่ประจ า
พระเคราะห์ ไม่ใช่อญัมณีเฉกเช่นพระเคราะห์ดวงอ่ืน โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่า
เป็นตะกั่ว ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุว่าเป็นสัมฤทธ์ิ นอกจากน้ี ต าราพรหมชาติฉบับ
ราษฎร์มิไดก้ล่าวถึงอญัมณีของพระเกตุ แต่ไดก้ล่าวถึงอญัมณีของพระเสาร์ว่าเป็นนิล แต่ทวา่คมัภีร์ 
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กลบัระบุว่านิลเป็นอญัมณีประจ าพระเกตุ อน่ึง ต าราพรหมชาติฉบับ
ราษฎร์ยงัไดก้ล่าวถึงแร่ประจ าพระเคราะห์อีกประการหน่ึงซ่ึงระบุว่าแร่ประจ าพระราหูคือหินและ
ดิน ส่วนตะกัว่เป็นแร่ประจ าพระเสาร์ ซ่ึงแตกต่างจากคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์โดยส้ินเชิง 
 ในส่วนคุณสมบัติของพระเคราะห์นั้ นพบว่าส่วนใหญ่มีแนวคิดท่ีคล้ายคลึงกัน  
แมบ้างคุณสมบติัจะมีการระบุรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกันไปบา้ง เช่น ต าแหน่งหน้าท่ีของ
พระเคราะห์ สถานท่ีประจ าพระเคราะห์ แต่ก็ยงัเห็นว่าตั้ งอยู่บนแนวคิดเดียวกัน แต่ก็มีบาง
คุณสมบติัท่ีแตกต่างกันแทบจะส้ินเชิง ได้แก่ ธาตุประจ าพระเคราะห์ และแร่หรืออญัมณีประจ า 
พระเคราะห ์
 

 
10คัมภีร์โหราศาสตร์มักระบุให้พระจันทร์มีความเก่ียวพันกับน ้ า ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ

พระจันทร์มีอิทธิพลต่อการเกิดน ้ าขึ้ นน ้ าลง ดู ทวิจรัส สาโรชสกุลชัย , “การเกิดน ้ าขึ้ นน ้ าลง (Ocean 
Tides),” เขา้ถึงเม่ือ 2 ตุลาคม 2561,  http://www.narit.or.th/index.php/nso/96-oceantides. 

11ปัจจุบนัถือว่าตะกัว่ไม่ใช่อญัมณี แต่เป็นโลหะหนักชนิดหน่ึง ดู เบญจวรรณ นิลวงค ์และ 
กรรณิการ์ แก้วก้ิม, “การก าจัดโลหะหนักจากน ้ าเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์และตวัดูดซับทางชีวภาพ,” 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2, 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559): 52. 
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ความสัมพันธ์ของพระเคราะห์ 
 คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์เฉพาะคู่ มิตร-
กลาง-ศตัรู โดยจะมีทั้งความสัมพนัธ์ตามธรรมชาติ และความสัมพนัธ์เฉพาะกาล แต่ต าราพรหมชาติ
ฉบบัราษฎร์มีความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ท่ีหลากหลายกว่า โดยมีทั้งคู่มิตร-ศตัรู, คู่ธาตุ-ศตัรูธาตุ 
และคู่สมพงศ-์ศตัรูสมพงศ ์แต่ไม่มีความสัมพนัธ์เฉพาะกาลดงัเช่นคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 
ดงันั้น ในส่วนน้ีจึงไดเ้ปรียบเทียบเฉพาะคู่มิตร-ศตัรูตามธรรมชาติ ซ่ึงมีขอ้มูลปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ทั้ง
สองฉบบั โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 59 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และ
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
ความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ 

พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
มิตร กลาง ศตัรู มิตร ศตัรู 

พระอาทิตย ์ จ., อ., พฤ. พ. ศ., ส. พฤ. อ. 

พระจนัทร์ อา., พ. 
อ., พฤ., ศ., 

ส. 
- พ. พฤ. 

พระองัคาร อา., จ., พฤ. ศ., ส. พ. ศ. อา. 
พระพุธ อา., ศ. อ., พฤ., ส. จ. จ. รา. 

พระพฤหสั อา., จ., อ. ส. พ., ศ. อา. จ. 
พระศุกร์ พ., ส. อ., พฤ. อา., จ. อ. ส. 
พระเสาร์ พ., ศ. พฤ. อา., จ., อ. รา. ศ. 
พระราหู - - - ส. พ. 

 
 จากขอ้มูลความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์พบวา่ ความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ในคมัภีร์
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มีทั้ งความสัมพันธ์ท่ีเป็นแบบจับคู่  และความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อน  
โดยพระเคราะห์ดวงหน่ึงอาจมีคู่มิตร-กลาง-ศตัรูท่ีมากกว่าหน่ึงดวงก็ได้ และไม่ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ี
ท าให้พระเคราะห์แต่ละดวงมีความสัมพนัธ์กัน ในขณะท่ีความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ในต ารา
พรหมชาติฉบับราษฎร์เป็นความสัมพันธ์แบบจับคู่เท่านั้ น โดยมีนิทานชาติเวรทั้ง 12 เร่ืองเป็น
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ตวัก าหนดความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ ซ่ึงพระเคราะห์แต่ละดวงจะมีคู่มิตร และคู่ศตัรูอย่างละ
เพียงหน่ึงดวงเท่านั้น 
 ทั้งน้ี เม่ือน าความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์จากคัมภีร์ทั้ งสองเล่มมาเปรียบเทียบกัน
พบว่าส่วนใหญ่พระเคราะห์มีความสัมพนัธ์ท่ีมีความแตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ท่ี
เหมือนกันมีเพียงความสัมพนัธ์ของพระอาทิตยก์ับพระพฤหัสบดีท่ีเป็นมิตรแก่กันและกัน และ 
พระจนัทร์เป็นมิตรกบัพระพุธ ส าหรับความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์บางดวงท่ีคมัภีร์พฤหตัปาราศร
โหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุความสัมพนัธ์เอาไว้แตกต่างกนั แบ่งออกเป็น 5 
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นมิตร แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
กลับระบุว่าเป็นศัตรู ได้แก่ พระอาทิตย-์พระอังคาร, พระจนัทร์-พระพฤหัสบดี และพระศุกร์- 
พระเสาร์ 

2. คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นศตัรู แต่ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์
กลบัระบุวา่เป็นมิตร คือ พระพุธ-พระจนัทร์ 

3. คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นกลาง แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
ระบุวา่เป็นศตัรู คือ พระพฤหสับดี-พระจนัทร์ 

4. คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นกลาง แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
ระบุวา่เป็นมิตร คือ พระศุกร์-พระองัคาร 

5. ความสัมพันธ์ท่ีปรากฏอยู่ในแหล่งหน่ึงแต่ไม่ปรากฏอยู่ในอีกแหล่งหน่ึง คือ 
ความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์แต่ไม่ปรากฏใน
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ หรือปรากฏอยู่ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์แต่ไม่ปรากฏในคมัภีร์ 
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ทั้ งในความสัมพันธ์ท่ีเป็นมิตร กลาง และศัตรู โดยความสัมพันธ์
ลกัษณะน้ีก็คือความสัมพนัธ์ท่ีนอกเหนือจากลกัษณะทั้ง 4 ขา้งตน้ ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีสุด 
  
มาตรฐานพระเคราะห์ 

มาตรฐานของพระเคราะห์เป็นการบอกคุณภาพของพระเคราะห์ท่ีปรากฏอยู่ในดวง
ชะตา โดยพิจารณาจากราศีอนัเป็นท่ีสถิตของพระเคราะห์  ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดผลดีหรือ
ผลร้ายแก่เจา้ชะตาตามคุณภาพของพระเคราะห์แต่ละดวง12 ดงัท่ีคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 
(3.63-64) ไดก้ าหนดคุณภาพของต าแหน่งมาตรฐานพระเคราะห์เอาไวว้่า หากศุภเคราะห์มีต าแหน่ง
อุจจ์ย่อมมีก าลงับริบูรณ์ หากมีต าแหน่งมูลตรีโกณจะมีก าลงัเพียงสามในส่ีส่วน หากมีต าแหน่ง

 
12สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 59. 
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เกษตรจะมีก าลงัเพียงคร่ึงเดียว และหากมีต าแหน่งนิจจะไม่มีก าลงัเลย ส่วนบาปเคราะห์ก็จะมีก าลงั
ในทางตรงขา้มกบัศุภเคราะห์ โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรได้จ าแนกมาตรฐานของพระเคราะห์เอาไว้
เพียง 4 ประการ ไดแ้ก่ อุจจ์, นิจ, มูลตรีโกณ และเกษตร ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ได้ระบุ
มาตรฐานของพระเคราะห์เอาไวถึ้ง 7 ประการ ได้แก่ เกษตร, ประเกษตร, อุจจ์, นิจ, อุจจาวิลาส, 
ราชาโชค และมหาจกัร ทั้งน้ี มาตรฐานของพระเคราะห์ท่ีปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ทั้งสองเล่มมีเหมือนกนั
เพียง 3 ประการ คือ เกษตร, อุจจ์ และนิจ ผู ้วิจัยจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบต าแหน่งมาตรฐาน 
พระเคราะห์ทั้ง 3 ประการดงักล่าว ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 60 เปรียบเทียบต าแหน่งเกษตรของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และ
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
ราศี องศา ราศี องศา 

พระอาทิตย ์ สิงห์ 21-30 สิงห์ - 
พระจนัทร์ - - กรกฎ - 
พระองัคาร เมษ 13-30 เมษ, พิจิก - 
พระพุธ กนัย ์ 21-30 มิถุน, กนัย ์ - 

พระพฤหสับดี ธนู 11-30 ธนู, มีน - 
พระศุกร์ ตุล 16-30 พฤษภ, ตุล - 
พระเสาร์ กุมภ ์ 21-30 มกร, กุมภ ์ - 
พระราหู กุมภ ์ - กุมภ ์ - 
พระเกตุ พิจิก - - - 

 
ต าแหน่งเกษตรคือต าแหน่งท่ีเป็นเรือน (คฺฤห) ของพระเคราะห์ โดยแต่ละราศีจะมี 

พระเคราะห์เป็น “เกษตรบดี” หรือ “เจา้เรือน” อยู่ดวงหน่ึง13 ซ่ึงพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งเกษตรนั้น
ถือว่าเป็นพระเคราะห์ท่ีมีคุณภาพ หรือมีก าลงัมากกว่าปรกติ เม่ือน าต าแหน่งเกษตรของพระเคราะห์
แต่ละดวงในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มาเปรียบเทียบกนั
แล้วพบว่า คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้ระบุต าแหน่งเกษตรของพระเคราะห์ทั้ ง 9 ดวง  
แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุเพียงแค่ 8 ดวง โดยมิไดร้ะบุต าแหน่งเกษตรของพระเกตุเอาไว ้ 

 
13เอ้ือน มนเทียรทอง, พระคัมภีร์โหราศาสตรศ์ิลปาคม, 89. 
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โดยทั้งสองคมัภีร์มีต าแหน่งเกษตรของพระเคราะห์แต่ละดวงอยู่ในราศีเดียวกนั เวน้แต่เกษตรของ
พระจันทร์ท่ีคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มิได้ระบุไว้ นอกจากน้ี คัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ยงัได้ระบุองศาของต าแหน่งเกษตรเอาไวด้ว้ย (ยกเวน้พระราหูและพระเกตุมิไดร้ะบุ
องศาของต าแหน่งเกษตร) ส่วนต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ไม่ได้ระบุองศาของต าแหน่งเกษตร
เอาไวเ้ลย 

อีกประการหน่ึง ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัได้ระบุว่าพระเคราะห์แต่ละดวงเป็น  
เจ้าเรือนเกษตรอยู่ถึงสองเรือนหรือสองราศี ยกเว้นพระอาทิตย์ พระจันทร์ และพระราหู ท่ี มี
ต าแหน่งเกษตรเพียงราศีเดียว แต่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุว่าพระเคราะห์แต่ละดวง
เป็นเจา้เรือนเกษตรครองราศีเพียงราศีเดียวเท่านั้น ซ่ึงมกัเป็นราศีเดียวกับต าแหน่งมูลตรีโกณใน
ต าแหน่งองศาเบ้ืองหลงัของต าแหน่งมูลตรีโกณ (ดูบทท่ี 4) ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าต าแหน่งเกษตร
ของพระเคราะห์ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ก็คือต าแหน่งมูลตรีโกณรวมกบัต าแหน่งเกษตรของ  
พระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นั่นเอง แต่ยกเวน้พระจนัทร์เพราะคมัภีร์พฤหัต 
ปาราศรโหราศาสตร์ (3.52) ระบุว่าพระจนัทร์มีต าแหน่งมูลตรีโกณอยู่ท่ีราศีพฤษภ ตั้งแต่องศาท่ี  
4-30 ซ่ึงเป็นองศาเบ้ืองหลงัของต าแหน่งอุจจ ์แตต่ าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุว่าต าแหน่งเกษตร
ของพระจนัทร์อยูท่ี่ราศีกรกฎ14 

แต่อย่างไรก็ตาม ในการแบ่งราศีออกเป็นวรรคทั้ ง 16 รูปแบบ หรือ โษฑศวรรค15  
ได้ก าหนดพระเคราะห์เขา้ครองส่วนของราศีท่ีแบ่งส่วนออกมาด้วยดังท่ีกล่าวไปแล้วในบทท่ี 4  
จึงแสดงว่าทุกราศีย่อมมีพระเคราะห์เขา้ครองเป็นเจา้เรือน (lord of signs) นอกเหนือจากระบุไวใ้น
คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ อธัยายะท่ี 3 (3.50-55) ดงันั้นพระเคราะห์แต่ละดวงย่อมมีราศีท่ี
เป็นเจา้เรือนอยู่ถึงสองราศี ยกเวน้พระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ ได้แก่ พระอาทิตยเ์ป็นเจ้าเรือนราศี
สิงห์, พระจนัทร์ราศีกรกฎ, พระองัคารราศีเมษและพิจิก, พระพุธราศีมิถุนและกนัย ,์ พระพฤหัสบดี
ราศีธนูและมีน, พระศุกร์ราศีพฤษภและตุล และพระเสาร์ราศีมกรและกุมภ์ โดยไม่ได้กล่าวถึง 
พระราหู ซ่ึงขอ้มูลน้ีสอดคลอ้งกบัคมัภีร์พฤหัตชาตก (1.6) 16 แต่ส าหรับต าแหน่งเจา้เรือนสองราศีน้ี 
ทั้งคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และคมัภีร์พฤหัตชาตกก็มิไดร้ะบุต าแหน่งองศาท่ีแน่นอนก ากบั
เอาไวเ้ช่นกนั ซ่ึงนักโหราศาสตร์ในสมยัหลงั ๆ มกักล่าวว่าพระเคราะห์เจา้เรือนราศีก็คือต าแหน่ง
เกษตรของพระเคราะห์นัน่เอง 

 
14เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 314. 
15

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 38-57. 

16
Aiyar, Brihat Jataka, 5.
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ดังนั้ น หากพิจารณาเพียงอัธยายะท่ี 3 ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์แล้ว  
พระเคราะห์แต่ละดวงยอ่มมีต าแหน่งเกษตรเพียงเรือนเดียวทั้งยงัก าหนดองศาเอาไวด้ว้ย ซ่ึงแตกต่าง
กบัต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ท่ีระบุว่าพระเคราะห์ส่วนใหญ่มีเกษตรสองเรือนและมิไดก้ าหนด
องศา ส่วนราศีเกษตรของพระเคราะห์แต่ละดวงท่ีปรากฏในคมัภีร์ทั้งสองก็มีความสอดคลอ้งกัน  
ทั้งน้ี หากพิจารณาในทางปฏิบติัจะเห็นว่าต าแหน่งเกษตรของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์กลับเหมือนกันทุกประการ กล่าวคือ นอกจาก 
พระอาทิตย ์พระจนัทร์ และพระราหูแลว้ พระเคราะห์ต่างก็มีต าแหน่งเกษตรอยู่สองเรือน ซ่ึงตาม
อรรถาธิบายท่ีเทวจนัทร์ได้อธิบายความเพิ่มเติมไวใ้นคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นั้นก็ถือว่า
พระเคราะห์แต่ละดวงมีต าแหน่งเกษตรสองราศีทั้งส้ิน17 
 
ตารางท่ี 61 เปรียบเทียบต าแหน่งอุจจข์องพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
ราศี องศา ราศี องศา 

พระอาทิตย ์ เมษ 0-10 เมษ - 
พระจนัทร์ พฤษภ 0-3 พฤษภ - 
พระองัคาร มกร 0-28 มกร - 
พระพุธ กนัย ์ 0-15 กนัย ์ - 

พระพฤหสับดี กรกฎ 0-5 กรกฎ - 
พระศุกร์ มีน 0-27 มีน - 
พระเสาร์ ตุล 0-20 ตุล - 
พระราหู - - พิจิก - 
พระเกตุ - - - - 

 
พระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งอุจจ์เป็นพระเคราะห์ท่ีมีก าลังเข้มแข็งท่ีสุดในบรรดาพระ

เคราะห์ท่ีมีต าแหน่งมาตรฐาน ดงัจะเห็นไดว้่าค าว่าอุจจ์ (อุจฺจ) นั้นมาจากภาษาสันสกฤตซ่ึงแปลว่า 
“สูง”18 แม้แต่ในภาษาอังกฤษเองก็ย ังเลือกใช้ค  าศัพท์ท่ีแปลว่า “การยกขึ้ นสูง” (exaltation) 

 
17ดู Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 228-229. 
18บวรบรรณรักษ ์(นิยม รักไทย), สํสกฤต-ไทย-อังกฤษ อภิธาน, 149. 
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เช่นเดียวกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าต าแหน่งอุจจ์น้ีเป็นต าแหน่งมาตรฐานของพระเคราะห์ท่ีต ารา
โหราศาสตร์จากหลาย ๆ วฒันธรรมเช่ือว่าเป็นต าแหน่งท่ีพระเคราะห์มีก าลงัสูงสุด ซึงทั้งคมัภีร์ 
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุราศีท่ีพระเคราะห์มีต าแหน่ง
อุจจ์ไวต้รงกนั เพียงแต่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุองศาไวเ้พิ่มเติมอีกดว้ย ส่วนต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ก็ไดร้ะบุต าแหน่งอุจจ์ของพระราหู ซ่ึงคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์มิได้
กล่าวไว ้

อน่ึง ต าราโหราศาสตร์ไทยฉบบัอ่ืน ๆ มกัปรากฏต าแหน่งมหาอุจจ์หรือบรมอุจจ์ ซ่ึง
เป็นต าแหน่งอุจจ์ท่ีระบุองศาเอาไวด้ว้ย ดงัน้ี พระอาทิตย ์ราศีเมษ 10 องศา, พระจนัทร์ ราศีพฤษภ 3 
องศา, พระองัคาร ราศีมกร 28 องศา, พระพุธ ราศีกนัย ์15 องศา, พระพฤหัสบดี ราศีกรกฎ 5 องศา, 
พระศุกร์ ราศีมีน 27 องศา, พระเสาร์ ราศีตุล 20 องศา และพระราหู ราศีพิจิก 1 องศา19 ทั้งน้ี เห็นได้
วา่องศาของต าแหน่งมหาอุจจ์ของโหราศาสตร์ไทยนั้นก็คือองศาสุดทา้ยของต าแหน่งอุจจ์ในคมัภีร์
พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 

แมว้่าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ในส่วนเน้ือหาท่ีกล่าวถึงต าแหน่งมาตรฐาน 
พระเคราะห์จะไม่ไดจ้ าแนกต าแหน่งบรมอุจจอ์อกจากต าแหน่งอุจจ ์แต่ในอธัยายะท่ี 51 กลบัปรากฏ
ว่ามีการจ าแนกต าแหน่งบรมอุจจ์ออกจากต าแหน่งอุจจ์อย่างชัดเจน  ทั้ งยงัมีต าแหน่งมาตรฐาน 
พระเคราะห์ท่ีตรงกบัต าแหน่งอุจจาภิมุข (ราศีเบ้ืองหน้าอุจจ์) และอุจจาวิลาส (ราศีเบ้ืองหลงัอุจจ์) 
ของไทยเพิ่มเติมอีกดว้ย ความวา่ 
 

 พระเคราะห์อุจจ์, บรมอุจจ์, อุจจาภิมุข และอุจจาวิลาส, มูลตรีโกณ, เกษตร, ราศีมิตร
ใหญ่ (อธิมิตร), มิตรราศีชัว่คราว, ราศีท่ีเป็นกลาง และราศีศตัรู, ราศีศตัรูใหญ่ (อธิศตัรู), นิจ, 
ราศีท่ีอยูห่นา้และหลงันิจราศี, บรมนิจ, พระเคราะห์สถิตอยูใ่นวรรคเกษตร, วรรคนิจ, วรรค
ศตัรู, เรือนร้าย (เรือนคี่), เรือนตรีโกณ, เรือนเกนทระ, พระเคราะห์ท่ีมีชยัเหนือครหยุทธ  
และพระเคราะห์อสัตะ ผลของปากทศานั้นยอ่มเป็นไปตามคุณสมบติัของตน 

พระเคราะห์ดวงใดก็ตามมีต าแหน่งบรมอุจจ์ (อติตุงฺค) หรือมีก าลังเข้มแข็งท่ีสุด  
ยอ่มเป็นทศาท่ีสมบูรณ์ จะท าใหมี้ความสุขจากการไดค้รองราชบลัลงัก ์ || 51.74-78 ||20 

 
 ทั้งน้ี ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นเพียงขอ้ความเดียวท่ีผูวิ้จยัพบวา่มีการกล่าวถึงต าแหน่งบรม
อุจจ์แยกออกจากต าแหน่งอุจจ์ จึงสันนิษฐานไดว้่าโดยปรกติแลว้ต าแหน่งอุจจ์นั้นจะตอ้งค านึงถึง

 
19สิงห์โต สุริยาอารักษ,์ โหราศาสตร์ไทย, 67-69. 
20

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 351. 
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องศาตามท่ีก าหนดดว้ย ซ่ึงอาจเรียกว่าเป็นต าแหน่งบรมอุจจ์ก็ได ้แต่บางกรณีก็อาจพิจารณาแต่เพียง
ราศีโดยไม่ค  านึงถึงองศาก็ได้ จึงได้ปรากฏการจ าแนกต าแหน่งอุจจ์และบรมอุจจ์ออกจากกัน  
ดงัขอ้ความขา้งตน้ 

 
ตารางท่ี 62 เปรียบเทียบต าแหน่งนิจของพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ 
พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
ราศี องศา ราศี องศา 

พระอาทิตย ์ ตุล 0-10 ตุล - 
พระจนัทร์ พิจิก 0-3 พิจิก - 
พระองัคาร กรกฎ 0-28 กรกฎ - 
พระพุธ มีน 0-15 มีน - 

พระพฤหสับดี มกร 0-5 มกร - 
พระศุกร์ กนัย ์ 0-27 กนัย ์ - 
พระเสาร์ เมษ 0-20 เมษ - 
พระราหู - - พฤษภ - 
พระเกตุ - - - - 

 
 ต าแหน่งนิจเป็นต าแหน่งมาตรฐานพระเคราะห์ท่ีอยู่ในต าแหน่งต ่าท่ีสุด ส่งผลให้ 
พระเคราะห์นั้นไร้ก าลงั ต าแหน่งนิจจะอยู่ตรงขา้มกบัต าแหน่งอุจจ์ หรือราศีท่ีเจ็ดนบัจากต าแหน่ง
อุจจ์ ดงันั้น คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จึงไดร้ะบุต าแหน่งองศาไวเ้ช่นเดียวกบัต าแหน่งอุจจ ์
ต่างกนัแต่เพียงราศีเท่านั้น ซ่ึงทั้งคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
ไดก้ าหนดราศีของต าแหน่งนิจเอาไวต้รงกัน หากแต่มีต าแหน่งนิจของราหูเพิ่มเติมในต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ ซ่ึงก็เป็นราศีท่ีอยู่ตรงขา้มกบักบัต าแหน่งอุจจ์เช่นกนั ส่วนพระเกตุนั้นไม่วา่จะเป็น
คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์หรือต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ต่างก็ไม่ไดก้ล่าวถึงต าแหน่งอุจจ ์
และต าแหน่งนิจของพระเกตุเอาไวแ้ต่อย่างใด นอกจากน้ี คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ในอธัยา
ยะท่ี 51 ก็ไดมี้การจ าแนกต าแหน่งนิจ และบรมนิจ (นีจสฺย ปรม าศ) ออกจากกนัดว้ย ซ่ึงก็น่าจะเป็น
กรณีเดียวกบัต าแหน่งอุจจ ์ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบต าแหน่งมาตรฐานพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์กับต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์สรุปได้ว่า ต าแหน่งเกษตร อุจจ์ และนิจของทั้งสอง
คมัภีร์มีต าแหน่งอยู่ท่ีราศีเดียวกนัทั้งส้ิน ส่วนท่ีแตกต่างมีเพียงการก าหนดต าแหน่งองศาในคมัภีร์
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ และต าแหน่งเกษตรท่ีคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ก าหนดให้มี
เพียงเกษตรราศีเดียว แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะมีพระเคราะห์ท่ีมีเกษตรสองเรือนดว้ย อีกทั้ง
คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ก็มิไดร้ะบุต าแหน่งเกษตรของพระจนัทร์เอาไวด้ว้ย แต่ต าราพรหม
ชาติฉบับราษฎร์ได้ระบุเอาไวอ้ย่างชัดเจน ส าหรับต าแหน่งมาตรฐานพระเคราะห์อ่ืน ๆ ได้แก่  
มูลตรีโกณในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ประเกษตร อุจจาวิลาส ราชาโชค และมหาจกัรใน
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้น ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้เน่ืองจากเป็นคนละประเด็นกนั 
 

แนวคิดเร่ืองทศา หรือทักษา 
 
 ทศา หรือทกัษา เป็นรูปแบบในการท านายชะตาชีวิตรูปแบบหน่ึง โดยคมัภีร์พฤหัต 
ปาราศรโหราศาสตจ์ะใชค้  าว่า “ทศา” แต่ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะใชค้  าวา่ “ทกัษา” ซ่ึงทศา 
หรือทกัษาในคมัภีร์ทั้งสองต่างก็ใชห้ลกัการเดียวกนั คือ มีการค านวณหาพระเคราะห์ท่ีเขา้มาเสวย
และแทรกอายุ จากนั้นจึงน าพระเคราะห์ท่ีเสวยแทรกอายุมาใช้ในการพยากรณ์ชะตาชีวิต เพียงแต่
ทศาในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นั้ นมีอยู่หลากหลายชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดก็มีวิธีการ
ค านวณหาพระเคราะห์เสวยแทรกท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีการให้รายละเอียดของทศาอยู่ถึง 32 ชนิด 
ดังท่ีกล่าวไปแล้วในบทท่ี 4 ส่วนทักษาในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์นั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ  
มหาทกัษา และภูมิทกัษา ซ่ึงมหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มีลกัษณะคลา้ยกับทศาใน
กลุ่มทศาพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ โดยเป็นทศาท่ีมีพระเคราะห์แต่ละดวง
ผลัดเปล่ียนกันเข้ามาเสวยแทรกอายุ อีกทั้ งยงัสามารถค านวณหาพระเคราะห์เสวยอายุ และ 
พระเคราะห์แทรกอายุได้เช่นเดียวกนั ส่วนภูมิทกัษานั้นให้ความส าคญักบัภูมิทั้ง 8 ไดแ้ก่ บริวาร, 
อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ, มนตรี และกาลกิณี แลว้จึงใชพ้ระเคราะห์ท่ีอยู่ประจ าภูมินั้น ๆ เป็น
ตวัแปรในการให้ค  าพยากรณ์ ดงันั้น ในส่วนน้ีจึงไดมุ้่งเนน้ศึกษาทศาท่ีอยู่ในระบบทศาพระเคราะห์
หรือทศานักษตัรในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ โดยเฉพาะทศาท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด คือ  
วิงโศตตรีทศา และอัษโฏตตรีทศาซ่ึงเป็นทศาท่ีมีอายุทศา  108 ปี  เท่ ากับมหาทักษา น ามา
เปรียบเทียบกบัมหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ เน่ืองจากมีความใกลเ้คียงกนัมากกวา่ทศา
ชนิดอ่ืน โดยพบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างกนัในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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อายุของทศาและอายุพระเคราะห์ 
 มหาทกัษาในต าราพรหมชาติไดก้ าหนดอายุของพระเคราะห์ เสวยอายุเอาไวท้ั้งส้ิน 8 
ดวง ไดแ้ก่ พระอาทิตย ์6 ปี, พระจนัทร์ 15 ปี, พระองัคาร 8 ปี, พระพุธ 17 ปี, พระพฤหัสบดี 19 ปี, 
พระศุกร์ 21 ปี, พระเสาร์ 10 ปี และพระราหู 12 ปี รวมแลว้มหาทกัษามีอายุทั้งส้ิน 108 ปี ส่วนทศา
ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ท่ีเป็นทศานักษตัรหรือทศาพระเคราะห์ท่ีไดก้ าหนดอายุของ
พระเคราะห์มีถึง 12 ชนิด ได้แก่ วิงโศตตรีทศา (ทศา 120 ปี), อัษโฏตตรีทศา (ทศา 108 ปี),  
โษฑโศตตรีทศา (ทศา 116 ปี), ทวาทโศตตรีทศา (ทศา 112 ปี), ปัญโจตตรีทศา (ทศา 105 ปี),  
ศตสมาทศา (ทศา 100 ปี), จตุรศีติทศา (ทศา 84 ปี), ทวิสัปตติสมาทศา (ทศา 72 ปี), ษษัฏิสมาทศา 
(ทศา 60 ปี), ษฏัตริงศทัวตัสราทศา (ทศา 36 ปี), โยคินีทศา และตาราทศา ส่วนกาลทศานั้นมิได้
ก าหนดอายุของพระเคราะห์อย่างทศาอ่ืน ๆ ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาทศาท่ีมีระยะการเสวยอายุเท่ากับ 
มหาทกัษา คือ อษัโฏตตรีทศา ซ่ึงพบว่ามีการก าหนดอายุของพระเคราะห์เสวยอายุเอาไวต้รงกับ 
มหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ทุกประการ แต่ทว่าทศาตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พฤหัต 
ปาราศรโหราศาสตร์ท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดคือวิงโศตตรีทศา (ทศา 120 ปี)21 ทั้ งยงัเป็นทศาท่ีไม่มี
ขอ้จ ากดัในการใชเ้หมือนกงัเช่นทศาอ่ืน ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้สดงระยะการเสวยอายขุองพระเคราะห์ตาม
ระบบวิงโศตรีทศา อษัโฏตรีทศา และมหาทกัษาในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 63 เปรียบเทียบอายุการเสวยของพระเคราะห์ระบบวิงโศตตรีทศาและอษัโฏตตรีทศาใน
คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ และมหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์ วิงโศตตรีทศา อษัโฏตตรีทศา มหาทกัษา 
พระอาทิตย ์ 6 ปี 6 ปี 6 ปี 
พระจนัทร์ 10 ปี 15 ปี 15 ปี 
พระองัคาร 7 ปี 8 ปี 8 ปี 
พระพุธ 17 ปี 17 ปี 17 ปี 

พระพฤหสับดี 16 ปี 19 ปี 19 ปี 
พระศุกร์ 20 ปี 21 ปี 21 ปี 
พระเสาร์ 19 ปี 10 ปี 10 ปี 
พระราหู 18 ปี 12 ปี 12 ปี 
พระเกตุ 7 ปี - - 

 
21

Jhanji and Sharma, Applications of Yogini Dasha for Brilliant Predictions, 34. 
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 จากตารางเห็นได้ว่ามหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้ระบุระยะเวลาการ
เสวยอายุของพระเคราะห์ทั้ ง 8 ดวงเหมือนกับระบบอัษโฏตตรีทศาในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ทุกดวง แต่เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับระบบวิงโศตตรีทศาแล้วพบว่ามีเพียงอายุของ  
พระอาทิตย์ (6 ปี) และพระพุธ (17 ปี) เท่านั้ นท่ีตรงกัน ทั้ งยงัระบุอายุของพระเกตุไวอี้กด้วย  
ซ่ึงระบบอษัโฏตตรีทศา และมหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไม่มีพระเกตุอยูใ่นระบบทศา 
ดังนั้ นจึงกล่าวได้ว่ามหาทักษาในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์มีระยะเวลาการเสวยอายุของ 
พระเคราะห์  รวมถึงอายุของระบบทศาเท่ากับระบบอัษโฏตตรีทศาในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ทุกประการ ส่วนระบบภูมิทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นภูมิพระเคราะห์ 
แต่ละภูมิจะมีอายเุพียงแค่ 1 ปีเท่ากนัทั้งหมด 
 
ลำดับการเสวยอายุของพระเคราะห์เจ้าทศา 
 ระบบของทศาแต่ละชนิดจะมีการเรียงล าดับพระเคราะห์ เจ้าทศาท่ีแตกต่างกันไป  
(ดูตารางท่ี 21) โดยอษัโฏตตรีทศาจะเรียงล าดบัพระเคราะห์เจา้ทศาดงัน้ี พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, 
พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู และพระศุกร์ แต่พระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิม
เสวยอายุเป็นล าดับแรกนั้ นจะขึ้ นอยู่กับต าแหน่งชนมจันทร์หรือชนมนักษัตรของเจ้าชะตา22  
ส่วนมหาทักษาในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์นั้ นจะเรียงล าดับพระเคราะห์ เจ้าทศาดังน้ี  
พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู และพระศุกร์   
ซ่ึงเป็นการไล่ล าดบัไปตามพระเคราะห์ท่ีเขา้ครองภูมิอฏัฐจกัรเวียนไปตามทกัษิณาวรรต (ดูภาพท่ี 
40) โดยพระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุเป็นล าดบัแรกจะขึ้นอยู่กับเทพยดาพระเคราะห์ประจ า 
วนัเกิด23 ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 

 
22

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 279-280. 
23เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 120. 
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ตารางท่ี 64 ล าดบัของเจา้ทศาและพระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุตามระบบอษัโฏตตรีทศาใน
คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และมหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

ท่ี พระเคราะห์ อาย ุ(ปี) อษัโฏตตรีทศา มหาทกัษา 
1 พระอาทิตย ์ 6 อารทรา, ปุนรรวสุ, ปุษยะ, อาศเลษา วนัอาทิตย ์
2 พระจนัทร์ 15 มฆา, ปูรวผลัคะนี, อุตตรผลัคุนี วนัจนัทร์ 
3 พระองัคาร 8 หสัตะ, จิตรา, สวาติ, วิศาขา วนัองัคาร 
4 พระพุธ 17 อนุราธา, เชยษฐา, มูละ วนัพุธ 
5 พระเสาร์ 10 ปูรวาษาฒา, อุตตราษาฒา, อภิชิต, ศรวณะ วนัเสาร์ 
6 พระพฤหสับดี 19 ธนิษฐา, ศตภิษชั, ปูรวภาทรปทา วนัพฤหสับดี 
7 พระราหู 12 อุตตรภาทรปทา, เรวตี, อศัวินี, ภรณี - 
8 พระศุกร์ 21 กฤตติกา, โรหิณี, มฤคศิระ วนัศุกร์ 

 
 สรุปไดว้า่ อษัโฏตตรีทศาในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ และมหาทกัษาในต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์มีการเรียงล าดบัพระเคราะห์เจา้ทศาเหมือนกนั คือ พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, 
พระอังคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหัสบดี, พระราหู และพระศุกร์ ตามล าดับ เพียงแต่  
พระเคราะห์ดวงใดจะเป็นผู ้เร่ิมเสวยอายุทศาจะต้องพิจารณาจากชนมจันทร์ของเจ้าชะตา
ส าหรับอษัโฏตตรีทศา และพิจารณาจากวนัในสัปดาห์ท่ีเป็นวนัเกิดของเจา้ชะตาส าหรับมหาทกัษา 
ดังนั้ น หากจะพยากรณ์ด้วยอัษโฏตตรีทศา ผู ้พยากรณ์จะต้องทราบต าแหน่งราศี องศาของ 
พระเคราะห์แต่ละดวงท่ีแน่นอน โดยเฉพาะต าแหน่งของพระจนัทร์ ซ่ึงจะทราบได้จากการน าวนั
เดือนปีและเวลาเกิดมาค านวณหาสมผุสดาว จึงจะสามารถทราบนักษัตรท่ีพระจันทร์ก าเนิด 
สถิตอยู่ (ชนมนกัษตัร) อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเสวยอายตุามระบบอษัโฏตตรีทศา ส่วนมหาทกัษา
นั้นเพียงแค่ทราบวา่เกิดในวนัใดโดยไม่ตอ้งทราบเวลาเกิดก็สามารถพยากรณ์ดวงชะตาได ้ 

นอกจากน้ี ในระบบมหาทกัษาของต าราพรหมชาติฉบบัราษฏร์ พระราหูไม่สามารถ
เป็นพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเสวยอายุทศาได้ เน่ืองจากต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ไม่ได้จ าแนกไวว้่า 
พระราหูเป็นเทพยดาพระเคราะห์ประจ าวนัพุธกลางคืน ดงันั้นแมเ้จา้ชะตาจะเกิดวนัพุธกลางคืนก็
ย่อมมีพระพุธเป็นเทพยดาพระเคราะห์ประจ าวนั 24 จึงเป็นสาเหตุให้ไม่มีดวงชะตาของผูใ้ดท่ีมี 
พระราหูเป็นพระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุทศาได้เลย แต่ในระบบอษัโฏตตรีทศาของคมัภีร์ 
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์หากมีชนมนกัษตัรเป็นนกัษตัรอุตตรภาทรปทา, เรวตี, อศัวินี หรือ ภรณี  

 
24เร่ืองเดียวกนั, 121-124. 
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ตามดวงชะตาก็ย่อมมีพระราหูเป็นพระเคราะห์ผูเ้ร่ิมเสวยอายุทศาได ้ส าหรับภูมิทกัษาก็มีวิธีการ
เรียงล าดบัพระเคราะห์และจุดเร่ิมตน้การเสวยอายเุช่นเดียวกบัมหาทกัษา 
 
การคำนวณพระเคราะห์เสวยอายุและแทรกอายุ 
 ทศาหรือทักษาเป็นศาสตร์การพยากรณ์ท่ีต้องอาศัยการค านวณ ซ่ึงการค านวณใน
ระบบทศาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) การค านวณหาพระเคราะห์ เจ้าทศาท่ี เร่ิมต้นเสวยอาย ุ 
2) การค านวณหาช่วงเวลาการเสวยอายขุองเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุ และ 3) การค านวณหาช่วงเวลาท่ี
พระเคราะห์แต่ละดวงเขา้แทรกอายุ โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติมี
วิธีการค านวณท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัดงัน้ี 
 1. การคำนวณหาพระเคราะห์เจ้าทศาท่ีเร่ิมต้นเสวยอายุ 
 ทั้งมหาทกัษาและภูมิทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มิไดก้ล่าวถึงการค านวณหา
พระเคราะห์ท่ีเร่ิมต้นเสวยอายุแต่อย่างใด เน่ืองจากพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเสวยอายุก็คือพระเคราะห์
ประจ าวนัเกิดของเจา้ชะตา ดังน้ี พระอาทิตยส์ าหรับผูเ้กิดวนัอาทิตย,์ พระจนัทร์ส าหรับผูเ้กิดวนั
จนัทร์, พระองัคารส าหรับผูเ้กิดวนัองัคาร, พระพุธส าหรับผูเ้กิดวนัพุธ, พระพฤหัสบดีส าหรับผูเ้กิด
วนัพฤหัสบดี, พระศุกร์ส าหรับผูเ้กิดวนัศุกร์ และพระเสาร์ส าหรับผูเ้กิดวนัเสาร์ 25 เม่ือพระเคราะห์
เสวยอายุไปจนครบก าลงัพระเคราะห์แลว้ พระเคราะห์ล าดบัต่อไปตามระบบทกัษาก็จะผลดักนัเขา้
เสวยอายุต่อไปตามล าดับ เม่ือตอ้งการทราบว่าในช่วงอายุใด ๆ มีพระเคราะห์ดวงใดเขา้เสวยอายุก็
จะตอ้งเร่ิมนบัจากพระเคราะห์ประจ าวนัเกิดไล่ล าดบัทกัษาไปตามก าลงัพระเคราะห์แต่ละดวงจึงจะ
ทราบพระเคราะห์ท่ีเขา้เสวยอายจุรในปีนั้น ๆ  

แต่ส าหรับทศาในกลุ่มทศาพระเคราะห์ตามคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ส่วนใหญ่
จะตอ้งมีการค านวณหาพระเคราะห์ท่ีเร่ิมตน้เสวยอายุเสียก่อน (ดูเพิ่มเติมในบทท่ี 2) ดงัเช่นระบบ 
วิงโศตตรีทศาจะมีจุดเร่ิมต้นท่ีนักษัตรกฤตติกา ดังนั้ นจึงให้นับจากนักษัตรกฤตติกาไปจนถึง
นักษตัรท่ีพระจนัทร์ตามดวงชะตาก าเนิดสถิตอยู่ (ชนมจนัทร์) นับได้เท่าใดให้น าไปหารด้วย 9 
(จ านวนพระเคราะห์เจา้ทศาทั้งหมด) เศษท่ีเหลือคือล าดบัท่ีของพระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิมตน้เสวย
อายุ โดยเศษหน่ึงคือพระอาทิตย,์ เศษสองคือพระจนัทร์, เศษสามคือพระองัคาร, เศษส่ีคือพระราหู, 
เศษห้าคือพระพฤหัสบดี, เศษหกคือพระเสาร์, เศษเจ็ดคือพระพุธ, เศษแปดคือพระเกตุ และเศษเกา้
คือพระศุกร์26  

 
25เร่ืองเดียวกนั. 
26

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 277. 
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ส่วนระบบอษัโฏตตรีทศานั้นเป็นทศาในกลุ่มทศาพระเคราะห์เพียงหน่ึงในสองชนิดท่ี
ไม่ต้องค านวณหาพระเคราะห์เจ้าทศาท่ีเร่ิมต้นเสวยอายุอย่างวิงโศตตรีทศา (อีกชนิดหน่ึงคือ 
ษษัฏิสมาทศา หรือทศา 60 ปี) แต่จะน านกัษตัรฤกษท์ั้ง 28 นกัษตัรมาแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 
นกัษตัร และ 3 นกัษตัรสลบักนั โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีนกัษตัรอารทรา ซ่ึงนกัษตัรท่ีแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม
น้ีจะมีพระเคราะห์เข้าครองอยู่ ได้แก่ พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระอังคาร, พระพุธ, พระเสาร์,  
พระพฤหัสบดี, พระราหู และพระศุกร์ ตามล าดับ หากเจ้าชะตามีชนมจนัทร์สถิตอยู่ท่ีนักษตัรใด 
พระเคราะห์ท่ีครองนกัษตัรนั้นก็จะเป็นเจา้ทศาท่ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้เสวยอายุตามระบบอษัโฏตตรีทศา27 
 ทั้ งน้ี เห็นได้ว่ามหาทักษาในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ไม่ต้องมีการค านวณหา  
พระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิมตน้เสวยอายุเช่นเดียวกบัอษัโฏตตรีทศา หากแต่มหาทกัษาจะพิจารณาจาก
พระเคราะห์ประจ าวนัเกิดของเจ้าชะตา ส่วนอษัโฏตตรีทศานั้นพิจารณาจากชนมจนัทร์เป็นหลกั  
แต่ส าหรับวิงโศตตรีทศานั้น คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้ก าหนดสูตรในการค านวณหา 
พระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิมตน้เสวยอายเุอาไวอ้ยา่งชดัเจน 
 2. การคำนวณหาช่วงเวลาการเสวยอายุของเจ้าทศา 

ระบบทศาพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ทุกชนิดจ าเป็นจะต้อง
ค านวณหาช่วงเวลาการเสวยอายขุองเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายกุ่อนทั้งส้ิน เน่ืองจากระบบทศาไดย้ดึโยง
อยู่กบันกัษตัรฤกษ ์อีกทั้งจุดเร่ิมตน้ของทศาก็ขึ้นอยูก่บัต าแหน่งของพระจนัทร์ (ชนมจนัทร์) ท่ีสถิต
อยู่ในนักษตัรฤกษ ์ดงันั้นระยะการเสวยอายุของเจา้ทศาท่ีเร่ิมตน้เขา้เสวยอายุจึงขึ้นอยู่กบัต าแหน่ง
ของพระจนัทร์ จึงไดใ้ช้ต าแหน่งของพระจนัทร์ในนักษตัรฤกษ์มาใชใ้นการค านวณหาระยะเวลาท่ี  
เจา้ทศาเสวยอายผุ่านไปแลว้ (ภุกฺต) และสมดุลทศาหรือระยะเวลาท่ีเจา้ทศาจะเสวยอายุต่อไปจนส้ิน
ทศา (โภคฺย) (ดูวิธีการค านวณในบทท่ี 4) จากนั้นก็น าระยะเวลาท่ีเจา้ทศาจะเสวยอายุต่อไปจนส้ิน
ทศาตามท่ีค านวณไดม้าบวกกบัวนัเดือนปีเกิด ก็จะทราบวนัส้ินสุดในการเสวยอายุของเจา้ทศาท่ีเร่ิม
เสวยอายุน้ี จากนั้นพระเคราะห์เจา้ทศาดวงต่อไปก็จะหมุนเวียนกนัเขา้มาเสวยอายุเป็นล าดบัต่อไป  
ซ่ึงเม่ือน าอายุของพระเคราะห์ท่ีจะเสวยอายุล าดบัต่อไปบวกเขา้กบัวนัสุดทา้ยท่ีพระเคราะห์เจา้ทศา
ดวงก่อนหนา้เสวยอายุก็จะทราบวนัส้ินสุดของพระเคราะห์เจา้ทศาดวงต่อมา28 ท าเช่นน้ีเร่ือยไปจน
ครบทุกดวงตามระบบทศา ก็จะทราบระยะการเสวยอายขุองเจา้ทศาแต่ละดวง 

ส่วนมหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไม่ตอ้งท าการค านวณหาช่วงเวลาการ
เสวยอายุของพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเขา้มาเสวยอายุแต่อยา่งใด เน่ืองจากพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเขา้เสวยอายุจะ
เสวยอายุไปตามก าลงัพระเคราะห์ท่ีก าหนดไวเ้ต็มจ านวน คือ พระอาทิตย ์6 ปี, พระจนัทร์ 15 ปี,  

 
27

Ibid., 279. 
28

Jain, A Text book of Astrology, 75-76. 
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พระองัคาร 8 ปี, พระพุธ 17 ปี, พระเสาร์ 10 ปี, พระพฤหัสบดี 19 ปี, พระราหู 12 ปี และพระศุกร์  
21 ปี ตามล าดับ โดยเร่ิมเสวยอายุนับจากวนัท่ีเจ้าชะตาเกิดไปจนครบก าลงัพระเคราะห์ จากนั้น 
พระเคราะห์ล าดบัต่อไปจึงผลดัเปล่ียนกนัเขา้มาเสวยอายุตามก าลงัของพระเคราะห์นั้น ๆ ต่อเน่ือง
ไปจนพระเคราะห์เสวยอายุครบทั้ง 8 ดวง เจา้ชะตาก็จะมีอายคุรบอาย ุ108 ปีพอดี แต่หากเจา้ชะตามี
อายุเกิน 108 ปี ก็ให้พระเคราะห์ล าดับต่อมาเข้าเสวยอายุหมุนเวียนเช่นน้ีเร่ือยไปจนกว่าจะส้ิน
อายขุยั29 
 ดังนั้ น มหาทักษาในต าราพรหมชาติและระบบทศาพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัต 
ปาราศรโหราศาสตร์จึงมีความแตกต่างกันในเร่ืองของการค านวณหาช่วงเวลาการเสวยอายุของ  
เจ้าทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุน้ี โดยพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเสวยอายุจะเสวยอายุเร่ิมจากวนัเกิดไปเท่าก าลัง 
พระเคราะห์โดยไม่มีการตดัทอนส าหรับมหาทกัษา แต่ส าหรับทศาพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัต 
ปาราศรโหราศาสตร์จะตอ้งมีการค านวณหาสมดุลทศาหรือช่วงเวลาท่ีพระเคราะห์เจา้ทศาจะเสวย
อายุไปจนส้ินทศาโดยอาศยัต าแหน่งชนมจนัทร์เป็นตวัแปรส าคญัท่ีใช้ในการค านวณด้วยวิธีการ
เทียบบญัญติัไตรยางศ์ จากนั้นจึงน าสมดุลทศาท่ีได้ไปบวกเขา้กับวนัเกิดก็จะทราบวนัส้ินสุดการ
เสวยอายุของเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุน้ี แต่ส าหรับการผลดักันเขา้เสวยอายุของพระเคราะห์เจา้ทศา
ล าดบัต่อ ๆ ไปนั้นมีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือเม่ือส้ินสุดช่วงเวลาท่ีพระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวย
อายุแลว้ พระเคราะห์เจา้ทศาล าดบัต่อไปก็จะเสวยอายุต่อไปเท่ากบัก าลงัพระเคราะห์หรืออายุของ
พระเคราะห์ท่ีขึ้นอยู่กบัระบบทศา ดงัน้ีเร่ือยไปจนพระเคราะห์เจา้ทศาเสวยอายุครอบทุกดวง ทั้งน้ี 
เม่ือค านวณหาช่วงเวลาการเสวยอายุของเจา้ทศาแต่ละดวงจนครบแลว้ ก็จะท าให้สามารถทราบได้
ว่าในระยะวนั เดือน ปี ใด ๆ มีพระเคราะห์ดวงใดเสวยอายุเป็นเจา้ทศาอยู่  ซ่ึงสามารถน าไปใช้ใน
การพยากรณ์ชะตาชีวิตได ้

ส าหรับภูมิทกัษา ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุการหาภูมิทกัษาตามอายุจรเอาไว้
ถึง 2 วิธี โดยวิธีแรกเป็นการนับภูมิทกัษาเวียนไปตามทกัษิณาวรรณเร่ิมจากพระเคราะห์ประจ าวนั
เกิดไปภูมิละ 1 ปีเร่ือยไปจนถึงอายุปัจจุบนั หรือใช้วิธีค  านวณโดยน าอายุปัจจุบนัหารดว้ย 8 เหลือ
เศษเท่าใดให้นับจากภูมิพระเคราะห์ประจ าวนัเกิดไปเท่านั้ นก็จะทราบภูมิทักษาตามอายุจร30  
ซ่ึงมีวิธีการท่ีไม่คลา้ยคลึงกับการหาพระเคราะห์เสวยอายุตามระบบมหาทักษา หรือระบบทศา  
พระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์แต่ประการใด 

 
 

29เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ
ราษฎร์, 120-121. 

30เร่ืองเดียวกนั, 290-291. 
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 3. การคำนวณหาช่วงเวลาที่พระเคราะห์แต่ละดวงเข้าแทรกอายุ 
 ในช่วงเวลาท่ีมีพระเคราะห์เจ้าทศาแต่ละดวงเสวยอายุอยู่นั้ นย่อมสามารถจ าแนก
ช่วงเวลาออกเป็นช่วง ๆ ซ่ึงแต่ละช่วงก็จะมีพระเคราะห์เขา้ครองอยูเ่รียกวา่ “พระเคราะห์แทรกอายุ” 
โดยมหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดแ้บ่งการเสวยแทรกอายุออกเพียงแค่ 2 ระดบั คือ  
พระเคราะห์เสวยอายุ และพระเคราะห์แทรกอายุ ซ่ึงมหาทักษาจะมีพระเคราะห์เสวยอายุทั้งส้ิน  
8 ดวง ไดแ้ก่ พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระพุธ, พระเสาร์, พระพฤหสับดี, พระราหู และ 
พระศุกร์ ตามล าดบั เม่ือพระเคราะห์ดวงใดก็ตามเสวยอายุ ในช่วงระยะเวลาท่ีพระเคราะห์ดวงนั้น
เสวยอายุจะตอ้งแบ่งออกเป็น 8 ส่วนส าหรับพระเคราะห์แทรกอายุ ซ่ึงพระเคราะห์ดวงใดเสวยอายุ
พระเคราะห์ดวงนั้นก็จะเร่ิมแทรกอายุก่อนเสมอ จากนั้นพระเคราะห์ล าดบัถดัไปก็จะผลดักนัเขา้มา
แทรกอายุจนครบทั้ง 8 ดวง ส่วนช่วงเวลาการแทรกอายุของพระเคราะห์แต่ละดวงนั้นก็จะตอ้งมีการ
ค านวณโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ์เสมอ โดยน าอายุของพระเคราะห์เสวยอายุคูณดว้ยอายุของ
พระเคราะห์แทรกอายุ หารด้วย 9 ผลลพัธ์ท่ีได้จะมีหน่วยเป็นเดือน31 โดยแท้จริงแลว้มหาทักษา
จะตอ้งใช ้108 เป็นตวัหาร เน่ืองดว้ยมหาทกัษาเป็นระบบทกัษาท่ีมีอายุบริบูรณ์ 108 ปี แต่เน่ืองดว้ย
ตอ้งการผลลพัธ์เป็นหน่วยเดือนจึงไดใ้ช ้9 เป็นตวัหาร (108

12
)  ส่วนระบบภูมิทกัษาไม่มีพระเคราะห์

แทรกอาย ุจึงไม่ปรากฏเน้ือหาในส่วนน้ี 
 ส าหรับระบบทศาพระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ซ่ึงรวมทั้งวิงโศต-
ตรีทศา และอษัโฏตตรีทศาได้จ าแนกช่วงเวลาในการเสวยแทรกอายุออกเป็น 5 ระดับ คือ ทศา  
(มหาทศา), อนัตรทศา, ปรัตยนัตรทศา (วิทศา), สูกษมทศา และปราณทศา ซ่ึงทศาแต่ละระบบแมว้่า
จะมีจ านวนพระเคราะห์เสวยอายุแตกต่างกนั แต่ก็มีวิธีการหาช่วงเวลาท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงแทรก
อายดุว้ยการเทียบบญัญติัไตรยางศเ์ช่นเดียวกนั ดงัน้ี 

3.1 อนัตรทศา ค านวณโดยการน าอายุของพระเคราะห์เจ้าทศา คูณด้วยอายุทศาของ
พระเคราะห์ท่ีจะแทรกอายุเป็นอนัตรทศา หารดว้ยอายุบริบูรณ์ของทศาแต่ละระบบ (วิงโศตตรีทศา
คือ 120 หรือ 108 ส าหรับอษัโฏตตรีทศา) ผลท่ีไดจ้ะมีหน่วยเป็นปี32 

3.2 ปรัตยนัตรทศา ค านวณโดยการน าจ านวนวนัท่ีพระเคราะห์อนัตรทศาเสวยแทรก
อายุ คูณดว้ยอายุทศาของพระเคราะห์ท่ีจะแทรกอายุเป็นปรัตยนัตรทศา หารดว้ยอายุบริบูรณ์ของ
ทศาแต่ละระบบ ผลท่ีไดมี้หน่วยเป็นวนั33 

 
31เร่ืองเดียวกนั, 234-235. 
32

Pārāśara, Bṛhatpārāśara-Horāśāstram, 354. 
33

Ibid., 440. 
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3.3 สูกษมทศา ค านวณโดยการน าจ านวนฆฏีท่ีพระเคราะห์ปรัตยนัตรทศาเสวยแทรก
อายุ คูณดว้ยอายทุศาของพระเคราะห์ท่ีจะแทรกอายเุป็นสูกษมทศา หารดว้ยอายบุริบูรณ์ของทศาแต่
ละระบบ ผลท่ีไดมี้หน่วยเป็นฆฏี34 

3.4 ปราณทศา ค านวณโดยการน าจ านวนปละท่ีพระเคราะห์สูกษมทศาเสวยแทรกอาย ุ
คูณดว้ยอายทุศาของพระเคร์ท่ีจะแทรกอายเุป็นปราณทศา หารดว้ยอายบุริบูรณ์ของทศาแต่ละระบบ 
ผลท่ีไดมี้หน่วยเป็นปละ35 
 ดังจะเห็นได้ว่า วิธีการค านวณหาช่วงเวลาท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงแทรกอายุของ 
มหาทักษาในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์และระบบทศาพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์กระท าได้โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์เหมือนกัน โดยอันตรทศาในระบบทศา 
พระเคราะห์และพระเคราะห์แทรกอายุในมหาทกัษาซ่ึงเป็นทศาย่อยในระดบัเดียวกัน จะค านวณ
ดว้ยการน าอายุของพระเคราะห์เสวยอายุคูณดว้ยอายุของพระเคราะห์แทรกอายุ หากแต่ระบบทศา
พระเคราะห์จะใชอ้ายุบริบูรณ์ของทศาเป็นตวัหารซ่ึงจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีหน่วยเป็นปี ส่วนมหาทกัษา
จะใช้ 9 เป็นตวัหารและจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีหน่วยเป็นเดือน อีกทั้งระบบทศาในคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ยงัมีการจ าแนกพระเคราะห์เสวยแทรกอายุถึง 5 ระดบั ซ่ึงมหาทกัษาในต าราพรหมชาติ
ฉบบัราษฎร์มีพระเคราะห์เสวยแทรกอายเุพียงแค่ 2 ระดบัเท่านั้น 
 จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปได้ว่า ระบบทศาพระเคราะห์หรือทศานักษตัรในคมัภีร์พฤหัต  
ปาราศรโหราศาสตร์และมหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มีการค านวณหาพระเคราะห์เจา้
ทศาท่ีเร่ิมตน้เสวยอายุแตกต่างกนั โดยระบบทศาพระเคราะห์จะสามารถค านวณได ้เช่น วิงโศตตรี
ทศาค านวณได้โดยการนับจ านวนนักษัตรฤกษ์เร่ิมจากนักษัตรกฤตติกาไปจนถึงนักษัตรท่ี
พระจันทร์ตามดวงชะตาก าเนิดสถิตอยู่ จากนั้ นน าไปหารด้วย 9 เศษท่ีเหลือคือเลขล าดับของ 
พระเคราะห์เจ้าทศาตามระบบของทศานั้น ๆ ส่วนอษัโฏตตรีทศาจะมีการน านักษตัรฤกษ์ทั้ง 28 
นักษตัรมาแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีพระเคราะห์ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นเจา้ทศาครองอยู่  
โดยเร่ิมต้นท่ีนักษตัรอารทรา หากเจ้าชะตามีพระจนัทร์ก าเนิดอยู่ท่ีนักษตัรใด พระเคราะห์ท่ีเข้า
ครองกลุ่มนักษตัรฤกษน์ั้นก็จะเป็นเจา้ทศาท่ีเร่ิมตน้เสวยอายุ ส าหรับมหาทกัษาในต าราพรหมชาติ
ฉบับราษฎร์ไม่ต้องมีการค านวณใด ๆ เพียงแต่พิจารณาว่าเจ้าชะตาเกิดในวนัใด พระเคราะห์
ประจ าวนันั้นก็จะเป็นพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเสวยอายทุศา 
 

 
34

Ibid., 466. 
35

Ibid., 480. 
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 การค านวณหาช่วงเวลาการเสวยอายุของเจ้าทศาของระบบทศาพระเคราะห์และ 
มหาทกัษามีความแตกต่างกนัเพียงการค านวณหาช่วงระยะการเสวยอายุของเจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุ
เท่านั้ น เน่ืองจากระบบทศาพระเคราะห์จะต้องมีการค านวณหาสมดุลทศาหรือระยะเวลาท่ี 
พระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเร่ิมเสวยอายุจะเสวยอายุต่อไปจนส้ินทศา โดยมีต าแหน่งของพระจนัทร์ก าเนิด
เป็นตวัแปรส าคญัในการค านวณ ซ่ึงมหาทกัษาไม่ตอ้งค านวณในส่วนน้ี หากพระเคราะห์ดวงใดเป็น
พระเคราะห์ท่ีเร่ิมตน้เสวยอายุ ก็จะเสวยอายุเร่ิมจากวนัเกิดของเจา้ชะตาไปเป็นระยะเวลาเท่ากับ
ก าลงัพระเคราะห์โดยบริบูรณ์ ส่วนการค านวณหาระยะเวลาท่ีพระเคราะห์ดวงต่อ ๆ ไปเขา้เสวยอายุ
นั้นทั้งระบบทศาพระเคราะห์และมหาทกัษาใชว้ิธีการค านวณเช่นเดียวกนั 
 ในส่วนการค านวณหาช่วงเวลาท่ีพระเคราะห์แต่ละดวงเขา้แทรกอายนุั้น ทั้งระบบทศา
พระเคราะห์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และมหาทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มี
แนวทางในการค านวณท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือใชว้ิธีการเทียบบญัญติัไตรยางศเ์ช่นเดียวกนั เพียงแต่
ใชต้วัเลขในการค านวณแตกต่างกนัไปตามอายุพระเคราะห์ในแต่ละระบบทศา แมว้่าอษัโฏตตรีทศา
และมหาทักษาจะมีจ านวนอายุพระเคราะห์และอายุบริบูรณ์ในระบบทศาเท่ากัน แต่ก็ใช้ตัวหาร
แตกต่างกัน โดยอษัโฏตตรีทศาจะใช้ 108 ซ่ึงก็คืออายุบริบูรณ์ของระบบทศาเป็นตวัหาร หากแต่
มหาทักษาได้ใช้ 9 เป็นตวัหาร ซ่ึงมาจากการน าอายุบริบูรณ์ของทักษามาหารด้วย 12 เพื่อให้ได้
ผลลพัธ์ท่ีมีหน่วยเป็นเดือน นอกจากน้ี ระบบทศาพระเคราะห์ยงัมีการจ าแนกการเสวยแทรกอายุ
ออกได้ถึง 5 ระดับ ส่วนมหาทักษาจ าแนกไว้เพียงแค่ 2 ระดับ ซ่ึงพระเคราะห์แทรกอายุใน 
มหาทกัษาก็เป็นระดบัเดียวกบัอนัตรทศาในระบบทศาพระเคราะห์นัน่เอง 
 
การพยากรณ์ 
 ค าพยากรณ์ผลของทศาในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
5 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. ผลแห่งทศาในระบบทศาพระเคราะห์หรือทศานกัษตัร 
2. ผลของทศาแทรกย่อยในระบบทศาพระเคราะห์ ได้แก่ อนัตรทศา ปรัตยนัตรทศา 

สูกษมทศา และปราณทศา 
3. ผลแห่งทศาในระบบทศาราศี 
4. ผลแห่งกาลจกัรทศา 
5. ผลแห่งอนัตรทศาในกาลจกัรทศา 
โดยค าพยากรณ์จะบรรยายว่าหากมีพระเคราะห์แต่ละดวงเป็นเจา้ทศาเสวยอายุ หรือ

แทรกอายจุะมีเหตุการณ์ใดบา้งเกิดขึ้นในช่วงชีวิตนั้น ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพของพระเคราะห์
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ดวงนั้น ๆ ก่อนเสมอ เน่ืองจากแม้ว่าเจ้าชะตาแต่ละคนจะมีเจ้าทศาเสวยแทรกอายุดวงเดียวกัน  
แต่พระเคราะห์เจา้ทศาท่ีสถิตอยู่ในดวงชะตาก าเนิดของเจา้ชะตาแต่ละคนนั้นมีคุณภาพแตกต่างกนั 
ก็ย่อมมีค าพยากรณ์ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงหากพระเคราะห์เจา้ทศาท่ีเสวยแทรกอายุนั้นมีคุณภาพ คือ  
มีต าแหน่งอุจจ์ เกษตร มูลตรีโกณ เป็นตน้ ค าพยากรณ์ก็มกัจะเป็นแง่ดี แต่หากพระเคราะห์นั้นไม่มี
คุณภาพ คือ มีต าแหน่งนิจ สถิตอยูใ่นเรือนศตัรู หรือภพอริ มรณะ วินาศ เป็นตน้ ค าพยากรณ์ก็มกัจะ
เป็นแง่ร้าย เจา้ชะตาจะประสบแต่ความเลวร้ายในช่วงชีวิตนั้น 

ส าหรับเน้ือหาของค าพยากรณ์ส่วนใหญ่มกัมีเน้ือหาเก่ียวกบัความกา้วหนา้-ความเส่ือม
ถอยในหน้าท่ีการงาน, การไดรั้บ-การสูญเสียทรัพย,์ ความสุข-ความทุกข์ของตนเองและของญาติ 
พี่น้อง บุตรภรรยา, การไดรั้บ-สูญเสียบุตรและภรรยา, การพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่, ความเจ็บป่วย, 
การทะเลาะเบาะแวง้, การถูกจองจ า, ความตาย และการไปจาริกแสวงบุญ เป็นตน้  ซ่ึงมกัจะปรากฏ
อยู่รวม ๆ กัน ตัวอย่างเช่น อันตรทศาของพระเสาร์ท่ีได้จ าแนกค าพยากรณ์ตามคุณภาพของ 
พระเคราะห์ ดงัน้ี 
 

หากพระเสาร์มีต าแหน่งมูลตรีโกณ , เกษตร, อุจจ์, สถิตอยู่ในราศีตุล, เรือนเกนทระ, 
ตรีโกณ , ภพลาภะ หรือสถิตร่วมกับพระเคราะห์ราชโยคการกะ พึงได้รับราชบัลลังก์ ,  
มีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่ง, ภรรยาและบุตรมีความเจริญ  รุ่งเรือง, พร้อมด้วยพาหนะ 
ทั้งสามชนิด, มีช้าง ม้า และเส้ือผา้อย่างมากมาย, ได้รับต าแหน่งเสนาบดีโดยพระมหา
กรุณาธิคุณของมหาราช, ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้ และไดรั้บบา้นเมือง || 58.1-3 || 

หากพระเสาร์สถิตอยู่ในภพมรณะ , ภพวินาศ , มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตร่วมกับ            
บาปเคราะห์ ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีภยัจากพระราชา, มีความทุกข์ทรมาน
จากพิษและศตัราวุธ, เป็นโรครักตสราวะ, เป็นโรคคุลมะ และถูกเบียดเบียนดว้ยโรคอติสาร
... || 58.4-5 || 

 
 ทั้งน้ี ค  าพยากรณ์ผลแห่งทศาเสวยอายุและแทรกอายุตามระบบทศาพระเคราะห์ท่ี
ปรากฏในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นั้น ระบุพระเคราะห์ครบทั้ง 9 ดวง เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
พระอาทิตย,์ พระจนัทร์, พระองัคาร, พระราหู, พระพฤหัสบดี, พระเสาร์, พระพุธ, พระเกตุ และ
พระศุกร์ ซ่ึงแสดงให้เห็นชดัเจนว่าเป็นการเรียงล าดบัพระเคราะห์ตามระบบวิงโศตตรีทศา ทั้งยงั
เป็นทศาเพียงชนิดเดียวในระบบทศาพระเคราะห์ท่ีมีพระเคราะห์ครบทั้ ง 9 ดวงในระบบทศา  
แต่อยา่งไรก็ตาม คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ก็มิไดร้ะบุวา่ค  าพยากรณ์เหล่าน้ีใชไ้ดก้บัวิงโศต-
ตรีทศาเท่านั้น จึงสันนิษฐานไดว้่าค าพยากรณ์ท่ีปรากฏน้ีสามารถน าไปใชท้ านายร่วมกบัระบบทศา
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พระเคราะห์ได้ทุกชนิด เพราะปราศจากข้อจ ากัดในการน าไปใช้ร่วมกัน  เพียงแต่เลือกพิจารณา
เพียงแต่ค าพยากรณ์ของพระเคราะห์เสวยอายแุละแทรกอายตุามระบบทศาพระเคราะห์นั้น ๆ 

นอกจากน้ี ในส่วนของค าพยากรณ์ยงัปรากฏวิธีการสะเดาะเคราะห์เม่ือมีพระเคราะห์
แทรกอายุท่ีส่งผลเลวร้ายแก่ชะตาชีวิตอีกด้วย โดยไดร้ะบุเอาไวท่ี้ทา้ยค าท านายของพระเคราะห์ 
แต่ละดวงท่ีแทรกอายุเป็นอนัตรทศาในระบบทศาพระเคราะห์เท่านั้น (อธัยายะท่ี 53-61) ดงัเช่นใน
อนัตรทศาเกตุแทรกทศาเกตุ ระบุว่า “ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคา
เทวี และสวดมฤตยุญชัยมันตระ ซ่ึงจะท าให้มีอายุยืนยาวและปราศจากโรคภัย  (60.6)” หรือ  
ในอันตรทศาราหูแทรกทศาอังคาร กล่าวไว้ว่า “ดังนั้ น พึงกระท านาคบูชา, บูชาเทพเจ้าหรือ
พราหมณ์ และสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ เพื่อจะไดมี้อายยุนืยาวปราศจากโรคภยั (55.13)” 

ในส่วนของเน้ือหาค าท านายพบว่า ค  าท านายทั้งหมดเป็นค าท านายท่ีมุ่งใช้กับบุรุษ
เท่านั้น โดยพิจารณาได้จากการกล่าวถึงภรรยาและการเสพสมกับสตรีอยู่บ่อยคร้ัง ทั้งยงักล่าวถึง
หนา้ท่ีการงานหรือการขึ้นครองราชย ์อนัเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายชายโดยเฉพาะ ซ่ึงสตรีอินเดียในสมยัก่อน
ถูกจ ากดัมิให้เขา้ไปเก่ียวขอ้ง36 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า การพยากรณ์โดยอาศยัระบบทศาทุกชนิด จะใช้
กบับุรุษเพศเท่านั้น อีกทั้งในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ยงัมีเน้ือหาท่ีว่าดว้ยการท านายดวง
ชะตาสตรีเป็นการเฉพาะอีกดว้ย (สตรีชาตก) ยิ่งย  ้าให้เห็นว่าโดยทัว่ไปแลว้การท านายดวงชะตาท่ี
ปรากฏในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์โดยทัว่ไปจะใช้ท านายผูช้าย มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ี
สามารถน าไปใชท้ านายผูห้ญิงได้ดว้ย เช่น ผลแห่งลกัษณะของร่างกาย (อธัยายะท่ี 81) และผลของ
ต าหนิ (อธัยายะท่ี 82) ส่วนอธัยายะท่ี 80 ว่าดว้ยเร่ืองสตรีชาตกนั้นจะใช้ส าหรับท านายผูห้ญิงเป็น
การเฉพาะ 
 ส าหรับค าพยากรณ์ทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏอยู่ 2 ส่วน โดยส่วน
แรกปรากฏอยู่ในเร่ืองสัปตวารวินิจฉัย โดยไดร้ะบุค  าพยากรณ์ชะตาชีวิตของผูท่ี้เกิดในวนัต่าง ๆ 
ตามการเสวยแทรกอายุของพระเคราะห์ ซ่ึงไดก้ าหนดช่วงอายุก ากบัเอาไวด้ว้ย หากแต่ระบุเฉพาะ
ช่วงอายุตั้งแต่ 15-75 ปีเท่านั้น37 และส่วนท่ีสองปรากฏอยู่ในเร่ืองมหาทกัษาพยากรณ์ ซ่ึงได้ให้ค  า
พยากรณ์ของทกัษาเสวยแทรกอายุตามระบบทกัษาครบทุกดวง ทั้งน้ี ค  าพยากรณ์ในต าราพรหมชาติ
ฉบับราษฎร์นั้นมิได้จ าแนกตามคุณภาพของพระเคราะห์เจ้าทกัษาอย่างเช่นคมัภีร์พฤหัตปาราศร

 
36

Shashi Punam and Naina Sharma, “The Role and Position of Women Ancient Society to 

Modern Society in India,” in Development and Change in Agrarian Society: Emerging Issues, ed. Geet 

Lamba (Patiala: Twenty first Century, 2017), 131-132. 
37เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 129-184. 
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โหราศาสตร์ ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่าทกัษาในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มิไดใ้ห้ความส าคญัของดวง
ชะตาก าเนิด แมว้่าจะมีดวงชะตาก าเนิดต่างกนั พระเคราะห์มีคุณภาพต่างกนั แต่หากมีพระเคราะห์
เสวยแทรกอายเุช่นเดียวกนั ก็จะใชค้  าพยากรณ์อยา่งเดียวกนัทั้งส้ิน 
 ส าหรับการเปรียบเทียบค าพยากรณ์ตามระบบทศาหรือทกัษาในคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นสามารถน ามาเปรียบเทียบไดเ้ฉพาะค าพยากรณ์
อนัตรทศาหรือพระเคราะห์แทรกอายุเท่านั้น เน่ืองจากเป็นค าพยากรณ์ตามระบบมหาทกัษาเพียง 
หน่ึงเดียวท่ีพบในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ ซ่ึงค าพยากรณ์ดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงและแตกต่าง
กนัดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 65 เปรียบเทียบค าพยากรณ์อนัตรทศาหรือพระเคราะห์แทรกอายุในคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

เปรียบเทียบค าพยากรณ์ 

พระอาทิตย ์

พระอาทิตย ์
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
โดยค าพ ยากรณ์ ท่ี คล้ายค ลึ งกับคัม ภี ร์พฤหั ตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ การไดรั้บลาภ 

พระจนัทร์ 

ทั้ งค าพยากรณ์ ท่ี ดีและค าพยากรณ์ ท่ีไม่ ดีจะกล่าวเอาไว้
คลา้ยคลึงกนั คือเร่ืองความทุกขร้์อนใจ และการเจ็บไขไ้ดป่้วย 
หากแต่ต าราพรหมชาติระบุว่าความทุกขใ์จจะเกิดจากสตรีเป็น
การเฉพาะ ส่วนค าพยากรณ์เก่ียวกับลาภนั้ น คัมภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์จะกล่าวไวล้ะเอียดว่าลาภนั้ นได้แก่ส่ิง
ใดบา้ง 

พระองัคาร 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้งส้ิน และมีค าพยากรณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์เพียงเร่ืองเดียว คือ การสูญเสียญาติสนิท 

พระพุธ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึ งคล้ายค ลึ งกับค าพ ยากรณ์ ในคัม ภี ร์พ ฤหั ตปาราศร
โหราศาสตร์ในเร่ืองการไดล้าภ และการกา้วหน้าในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน 
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พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

เปรียบเทียบค าพยากรณ์ 

พระอาทิตย ์
(ต่อ) 

พระเสาร์ 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้งส้ิน และมีค าพยากรณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ในเร่ืองการเสียทรัพยเ์พียงประการเดียว 

พระพฤหสับดี 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์และคัม ภี ร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์มีค าพยากรณ์ท่ีดีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองการไดล้าภ 
และทรัพยส์มบติั  

พระราหู 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้งส้ิน ทั้งยงัมีค าพยากรณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ในเร่ืองการตอ้งโทษคดีอาญา สูญเสียทรัพยสิ์น 
และความเจ็บป่วย 

พระศุกร์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
และมีค าพยากรณ์ ท่ีคล้ายคลึงกับคัมภี ร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ในเร่ืองการได้ลาภ ได้ทรัพย์สินเงินทอง และ 
ไดส้ัตวส่ี์เทา้ 

พระจนัทร์ 

พระจนัทร์ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงปรากฏค าพยากรณ์ท่ีคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาตร์ในเร่ืองการไดล้าภผล ไดส้ัตวส่ี์เทา้ 

พระองัคาร 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงปรากฏค าพยากรณ์ท่ีคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาตร์เพียงประการเดียว ในเร่ืองการพลดัพราก
จากญาติพี่นอ้ง 

พระพุธ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงปรากฏค าพยากรณ์ท่ีคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาตร์เพียงประการเดียว ในเร่ืองการไดรั้บทรัพยสิ์น 

พระเสาร์ 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงปรากฏค าพยากรณ์ท่ีคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาตร์เพียงประการเดียว ในเร่ืองการถูกศตัรูจอ้ง
ท าร้าย 
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พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

เปรียบเทียบค าพยากรณ์ 

พระจนัทร์ 
(ต่อ) 

พระพฤหสับดี 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ มีลาภ และการพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู ่

พระราหู 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงมีค าพยากรณ์ท่ีคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศสตร์ ไดแ้ก่ ถูกศตัรูท าร้าย และเจ็บไขไ้ดป่้วย 

พระศุกร์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏค าพยากรณ์ท่ีเก่ียวกบัการ
ได้รับลาภ และทรัพยสิ์นเงินทองเท่านั้น ซ่ึงคลา้ยคลึงกับค า
พยากรณ์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เม่ือพระศุกร์มี
ต าแหน่งคุณภาพท่ีดี 

พระอาทิตย ์
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
เท่านั้น ซ่ึงค าพยากรณ์เหล่าน้ีแตกต่างจากคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์โดยส้ินเชิง 

พระองัคาร 

พระองัคาร 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
เท่านั้น ซ่ึงมีเพียงค าพยากรณ์เร่ืองการเจ็บไขไ้ด้ป่วยท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกบัค าพยากรณ์ในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 

พระพุธ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงมีเพียงค าพยากรณ์เร่ืองการไดล้าภและทรัพยสิ์นเงินทองท่ีมี
ความคล้ายคลึงกับค าพยากรณ์ในคัมภี ร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ 

พระเสาร์ 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์ ไดแ้ก่ การมีคดีความ ติดคุกตะราง และ 
มีภยัจากของแหลมคม 

พระพฤหสับดี 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึ งค าพ ยากรณ์ ท่ี คล้ ายค ลึ งกับ คัม ภี ร์พ ฤหั ตป าราศ ร
โหราศาสตร์ ได้แก่ การได้ลาภ และประสบความส าเร็จ 
ทุกประการ  
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พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

เปรียบเทียบค าพยากรณ์ 

พระองัคาร 
(ต่อ) 

พระราหู 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์เหล่าน้ีแตกต่างจากคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์โดยส้ินเชิง 

พระศุกร์ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์เก่ียวกบั
การได้รับลาภต่าง ๆ ซ่ึงก็มีความคลา้ยคลึงกับค าพยากรณ์ใน
คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ 

พระอาทิตย ์
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับค าพยากรณ์ในคัมภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์ในเร่ืองความเจ็บไขไ้ดป่้วยเท่านั้น 

พระจนัทร์ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึ งค าพ ยากรณ์ ท่ี คล้ ายค ลึ งกับ คัม ภี ร์พ ฤหั ตป าราศ ร
โหราศาสตร์ คือ การไดรั้บลาภและทรัพยสิ์นเงินทอง 

พระพุธ 

พระพุธ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึ งมี ค าพ ยากรณ์ ท่ี คล้ายค ลึ งกับคัม ภี ร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ในเร่ืองการได้ลาภสักการะและเคร่ืองประดับ
อาภรณ์ต่าง ๆ 

พระเสาร์ 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงมีค าพยากรณ์ท่ีคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ในเร่ืองการพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู ่เน่ืองจากจะได้
เดินทางไปยงัต่างประเทศ 

พระพฤหสับดี 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ การไดรั้บลาภ ทรัพยสิ์นเงินทอง 

พระราหู 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์ ไดแ้ก่ การสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง และ
เกิดอนัตรายร้ายแรง  
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พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

เปรียบเทียบค าพยากรณ์ 

พระพุธ 
(ต่อ) 

พระศุกร์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
โดยเป็นเร่ืองของการได้รับลาภผลต่าง ๆ ซ่ึงก็ย่อมมีความ
คลา้ยคลึงกับคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เม่ือพระศุกร์ 
มีต าแหน่งมาตรฐานพระเคราะห์ท่ีดี 

พระอาทิตย ์
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ มีความทุกขร้์อนใจ และเจ็บป่วย  

พระจนัทร์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงมกัเป็นเร่ืองของการได้รับลาภต่าง ๆ จึงมีความคลา้ยคลึง
กบัคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เม่ือพระจนัทร์มีต าแหน่ง
มาตรฐานพระเคราะห์ท่ีดี 

พระองัคาร 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์ ได้แก่ มีความทุกข์ใจ มีภยัจากไฟ และ 
ถูกขโมยขา้วของ  

พระเสาร์ 

พระเสาร์ 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ ไดแ้ก่ จะมีภยั และเจ็บไขไ้ดป่้วย 

พระพฤหสับดี 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ จะไดล้าภจากผูใ้หญ่หรือพระราชา 

พระราหู 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ มีการทะเลาะวิวาท, สูญเสียทรัพยสิ์น, เจ็บไข้
ไดป่้วย ส่วนค าพยากรณ์ดา้นดีท่ีคลา้ยคลึงกนัก็คือ จะไดล้าภ 

พระศุกร์ 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ปรากฏค าพยากรณ์แบบต้นร้าย
ปลายดี  โดยค าพยากรณ์ ท่ี ดี มีความคล้ายคลึงกับคัม ภี ร์ 
พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ คือ จะไดล้าภ 
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พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

เปรียบเทียบค าพยากรณ์ 

พระเสาร์ 
(ต่อ) 

พระอาทิตย ์
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ มีทุกขร์ะทมใจ 

พระจนัทร์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ ไดแ้ก่ มีศตัรูให้ร้าย และจะไดล้าภ ทรัพยสิ์นเงิน
ทอง 

พระองัคาร 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ จะเสียทรัพย ์

พระพุธ 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ปรากฏค าพยากรณ์แบบต้นร้าย
ปลายดี  โดยค าพยากรณ์ ท่ี ดี มีความคล้ายคลึงกับคัม ภี ร์ 
พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ คือ จะไดล้าภ 

พระพฤหสับดี 

พระพฤหสับดี 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ จะได้ลาภสักการะจากผู ้มีอ  านาจหรือ
พระราชา 

พระราหู 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏค าพยากรณ์แบบตน้ดีปลาย
ร้าย โดยค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ จะไดล้าภ และเจ็บไขไ้ดป่้วย 

พระศุกร์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศ าสต ร์  คื อ  ก ารได้ล าภจากผู ้ให ญ่  และ มีค วาม
เจริญรุ่งเรือง 

พระอาทิตย ์

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏทั้งค าพยากรณ์ท่ีดีและ
ไม่ดี  ซ่ึงค าพยากรณ์ ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ ไดล้าภจากผูใ้หญ่และมิตรสหาย และ
เจ็บไขไ้ดป่้วย 
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พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

เปรียบเทียบค าพยากรณ์ 

พระพฤหสับดี 
(ต่อ) 

พระจนัทร์ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ การไดล้าภผล 

พระองัคาร 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ ทุกขร้์อนใจ และทรัพยสิ์นเสียหาย  

พระพุธ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ ไดล้าภ ทรัพยสิ์นเงินทอง 

พระเสาร์ 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ มีโรคภยัไขเ้จ็บ และสูญเสียทรัพยสิ์น 

พระราหู 

พระราหู 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ เจ็บไขไ้ดป่้วย และสูญเสียคนรักหรือ
ญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก 

พระศุกร์ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ ไดล้าภสักการะ 

พระอาทิตย ์
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏค าพยากรณ์ท่ีส่วนใหญ่จะ
เป็นค าพยากรณ์ท่ีไม่ดี ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกับ
คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ คือ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

พระจนัทร์ 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ ง ส้ิน  ซ่ึ งส่วนใหญ่พยากรณ์ว่าจะมีความทุกข์ ร้อนใจ 
ซ่ึงแตกต่างจากคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์อยา่งส้ินเชิง 

พระองัคาร 
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ จะมีภยัอนัตรายต่าง ๆ 



  709 

พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

เปรียบเทียบค าพยากรณ์ 

พระราหู 
(ต่อ) 

พระพุธ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ ไดท้รัพยสิ์น, เดือดร้อน และสูญเสียเงินทอง 

พระเสาร์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏทั้งค  าพยากรณ์ท่ีดีและไม่ดี 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ ศตัรูจะน าภยัมาให้, มีลาภผล ทั้งน้ี แมว้่าจะ
พยากรณ์ว่าจะเจ็บป่วยเช่นเดียวกัน แต่ต าราพรหมชาติฉบับ
ราษฎ ร์ระบุ ว่ าจะป วดท้อ ง  แต่ คัม ภี ร์พ ฤหั ตป า ราศ ร
โหราศาสตร์ระบุวา่จะเป็นโรคคุลมะและโรคหัวใจ 

พระพฤหสับดี 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ปรากฏค าพยากรณ์ท่ีส่วนใหญ่จะ
เป็นค าพยากรณ์ท่ีไม่ดี ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกับ
คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ คือ การไดรั้บทรัพย ์หากแต่
ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้ระบุเพิ่มเติมว่าหากอยู่บ้าน
เท่านั้นจึงจะมีลาภ 

พระศุกร์ 

พระศุกร์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงค าพยากรณ์ทั้งหมดลว้นมีความคลา้ยคลึงกบัคมัภีร์พฤหัต
ปาราศรโหราศาสตร์เม่ือพระศุกร์มีคุณภาพ ได้แก่ ได้ลาภ
สักการะ, มีความสุข, เกิดความสวสัดิมงคล 

พระอาทิตย ์

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ เกิดการทะเลาะวิวาทผิดใจกนั และ 
มีโรคภยัไขเ้จ็บ 

พระจนัทร์ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ ไดท้รัพยสิ์นเงินทอง  

พระองัคาร 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ ไดล้าภท่ีพึงพอใจ 
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พระเคราะห์
เสวยอาย ุ

พระเคราะห์
แทรกอายุ 

เปรียบเทียบค าพยากรณ์ 

พระศุกร์ 
(ต่อ) 

พระพุธ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ การไดรั้บทรัพย ์หากแต่คมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ได้ระบุเพิ่มเติมว่าจะได้รับทรัพยจ์ากหนทางท่ี
ชอบธรรมเท่านั้น 

พระเสาร์ 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ มีความทุกขย์ากล าบาก, เจ็บป่วย และ
ทรัพยสิ์นเสียหาย 

พระพฤหสับดี 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะปรากฏแต่ค าพยากรณ์ท่ีดีทั้งส้ิน 
ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ คือ ผูมี้อ  านาจวาสนาหรือพระราชาจะให้ลาภ 
และใหก้ารอุปถมัภ ์

พระราหู 

ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์จะปรากฏแต่ค  าพยากรณ์ท่ีไม่ดี
ทั้ งส้ิน ซ่ึงค าพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ คือ เจ็บไข้ได้ป่วย และต้องพลดัพราก
จากถ่ินฐาน 

 
 จากตารางขา้งตน้เห็นไดว้่า ค  าพยากรณ์ท่ีปรากฏในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์
และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ส่วนใหญ่ท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน คือ ค าพยากรณ์ของ 
พระอาทิตยแ์ทรกอายุพระจนัทร์, พระราหูแทรกอายุพระองัคาร และพระจนัทร์แทรกอายุพระราหู 
นอกเหนือจากน้ีพบว่ามีบางส่วนของค าพยากรณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ส าหรับค าพยากรณ์พระศุกร์
แทรกอายุพระศุกร์ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ลว้นมีความคลา้ยคลึงกบัคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ในส่วนท่ีพระศุกร์มีคุณภาพทุกค าพยากรณ์ 
 ทั้งน้ี ค  าพยากรณ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ไดรั้บลาภผล
หรือทรัพย์สินเงินทอง พบถึง 31 ค  าพยากรณ์, เจ็บไข้ได้ป่วย พบ 17 ค  าพยากรณ์ และสูญเสีย
ทรัพย์สิน พบ 8 ค  าพยากรณ์ นอกจากน้ียงัมีค าพยากรณ์อ่ืน ๆ อีกถึง 23 ค  าพยากรณ์ท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกนั ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 



  711 

ตารางท่ี 66 จ านวนของค าพยากรณ์อนัตรทศาหรือพระเคราะห์แทรกอายุท่ีปรากฏคลา้ยคลึงกนัใน
คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

ค าพยากรณ์ท่ีปรากฏคลา้ยคลึงกนั จ านวน 
ไดล้าภ 31 
เจ็บไขไ้ดป่้วย 17 
สูญเสียทรัพยสิ์น 8 
ไดล้าภจากผูใ้หญ่หรือราชา 5 
ทุกขร้์อนใจ 5 
ศตัรูจอ้งท าร้าย 4 
เกิดอนัตรายร้ายแรง 3 
พลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่ 3 
ไดส้ัตวส่ี์เทา้ 2 
ตอ้งโทษ คิดคุกตาราง 2 
ทรัพยสิ์นเสียหาย 2 
ทะเลาะวิวาท 2 
สูญเสียญาติสนิท 2 
กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 1 
เกิดความสวสัดิมงคล 1 
เจริญรุ่งเรือง 1 
เดือดร้อน 1 
ไดเ้คร่ืองประดบั 1 
ถูกขโมยขา้วของ 1 
ทุกขย์ากล าบาก 1 
ประสบความส าเร็จทุกประการ 1 
พลดัพรากจากญาติพี่นอ้ง 1 
ภยัจากของแหลม 1 
ภยัจากไฟ 1 
มีคดีความ 1 
มีความสุข 1 
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อน่ึง เม่ือพิจารณาค าพยากรณ์อนัตรทศาหรือพระเคราะห์แทรกอายุในคมัภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ พบว่าการเสวยแทรกอายุของพระเคราะห์ท่ีมีต าแหน่งมาตรฐานพระเคราะห์  
ท่ีดี เช่น เกษตร อุจจ์ จะปรากฏค าท านายเร่ืองการไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองอยู่แทบทั้งส้ิน ยกเวน้ค า
พยากรณ์ของอนัตรทศาเสาร์แห่งทศาศุกร์เท่านั้นท่ีไม่พบเร่ืองการได้รับทรัพยแ์ต่อย่างใด ดังนั้น 
ค าพยากรณ์ในประเด็นน้ีจึงปรากฏว่ามีความสอดคลอ้งกับค าพยากรณ์ในต าราพรหมชาติฉบับ
ราษฎร์มากท่ีสุด 
 

แนวคิดเร่ืองนรลักษณ์ 
 
 นรลกัษณ์ศาสตร์ หรือ สามุทริกศาสตร์ (สามุทฺริกศาสฺตฺร) เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการ
ท านายจากลกัษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย38 ซ่ึงคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวถึงผล
แห่งลกัษณะต่าง ๆ ของร่างกาย และผลของต าหนิท่ีปรากฏอยู่บนร่างกายในต าแหน่งต่าง ๆ  โดยมี
ทั้งลกัษณะท่ีเป็นมงคลและลกัษณะท่ีไม่เป็นมงคล อนัจะส่งผลดีหรือผลร้ายแก่เจา้ของนรลกัษณ์นั้น 
ซ่ึงมกันิยมใชท้ านายส าหรับผูห้ญิงโดยเฉพาะ แต่ก็อาจน าไปใชท้ านายกบัผูช้ายไดบ้า้ง ดงัปรากฏว่า
มีบางค าท านายไดร้ะบุค  าท านายส าหรับผูช้ายเอาไวด้ว้ย เช่น ต าหนิรูปตรีศูลท่ีหน้าผาก และปานท่ี
รอยแสกผม กลางน ้ าผาก กลางศีรษะ และล าคอ นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึงปัญจมหาบุรุษลกัษณะ 
หรือลักษณะของร่างกายอันเกิดจากโยคหรือการมีมุมสัมพันธ์ของพระเคราะห์ต่าง ๆ ตาม
หลกัเกณฑปั์ญจมหาบุรุษโยคอีกดว้ย ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะใชท้ านายส าหรับผูช้ายเท่านั้น 
 ส่วนต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ ก็ปรากฏเน้ือหาของการดูลักษณะชาย-หญิง และ
ต าหนิ ไฝ ปาน เช่นเดียวกบัคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ นอกจากน้ียงัปรากฏเร่ืองการดูลายมือ
อีกดว้ย ซ่ึงไม่พบในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ อีกทั้งการท านายลกัษณะต่าง ๆ ของร่างกาย
ในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นสามารถใช้ท านายไดท้ั้งชาย และหญิง เวน้เสียแต่บางลกัษณะท่ี
ระบุไวว้่าเฉพาะสตรีเท่านั้น เช่น ลกัษณะอกของหญิง, ลกัษณะนมของหญิง, ลกัษณะรูปทรงของ
สตรี, ลกัษณะเสียงของสตรี และต าแหน่งไฝหรือปานท่ีอยูเ่หนือเนินและบนเนินสตรี39 
 ส าหรับการเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองนรลกัษณ์ท่ีปรากฏในคมัภีร์ทั้งสอง จะน าเฉพาะ
เน้ือหาในส่วนผลแห่งลกัษณะของร่างกาย และผลของต าหนิ ไฝ ปาน มาเปรียบเทียบกนั ซ่ึงเน้ือหา
ดังกล่าวน้ีปรากฏอยู่ทั้ งในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์  

 
38

De Fouw and Svoboda, Light on Life: An Introduction to the Astrology of India, 14. 
39เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 508-540. 
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แต่ส าหรับเร่ืองปัญจมหาบุรุษลกัษณะท่ีปรากฏอยู่เฉพาะในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ และ
การดูลายมือซ่ึงปรากฏอยู่เฉพาะในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ จะไม่ไดก้ล่าวถึง เพราะไม่สามารถ
น าแนวคิดดงักล่าวมาเปรียบเทียบกนัได ้
 
ลักษณะของร่างกาย 
 ผลแห่งลกัษณะของร่างกายท่ีคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กล่าวถึงนั้นระบุเอาไว้
ถึง 44 ประการ แบ่งเป็นลกัษณะของอวยัวะต่าง ๆ จ านวน 43 ประการ โดยไล่เรียงจากอวยัวะเบ้ือง
ล่างขึ้นด้านบน ได้แก่ ลกัษณะฝ่าเทา้, เล็บเทา้, น้ิวเท้า, หลงัเทา้, ส้นเทา้, ท่อนขา, หัวเข่า, ตน้ขา,  
สะโพก, บั้นทา้ย, ของลบั, ทอ้งน้อย, สะดือ, หน้าทอ้ง, สีขา้ง, ทรวงอก, เตา้นม, ยอดถนั, หัวไหล่, 
รักแร้, แขน, น้ิวหัวแม่มือ, ฝ่ามือ, น้ิวมือ, เล็บมือ, แผ่นหลัง, ล าคอ, ท้ายทอย, คาง, แก้ม, ปาก,  
ริมฝีปาก, ฟัน, ลิ้น, เพดานปาก, จมูก, ดวงตา, ขนตา, คิ้ว, ใบหู, หน้าผาก, กะโหลกศีรษะ และ 
เส้นผม และยงัมีกิริยาอาการอีกประการหน่ึง คือ การหัวเราะ จากลกัษณะดงักล่าวคมัภีร์ปาราศร-
โหราศาสตร์ไดใ้ห้ค  าท านายถึงผลแห่งลกัษณะต่าง ๆ ของอวยัวะเอาไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง มีเพียง
ลกัษณะของอวยัวะ 14 ประการ อันได้แก่ เล็บเท้า, ท้องน้อย, สะดือ, สีข้าง, ทรวงอก, ยอดถัน, 
หัวไหล่, รักแร้, เล็บมือ, แผ่นหลงั, ทา้ยทอย, แกม้, ฟัน และเส้นผม รวมทั้งกิริยาการหัวเราะเท่านั้น 
ท่ีจ าแนกผลแห่งลกัษณะต่าง ๆ ของอวยัวะหรือกิริยาอาการออกมาเพียงสองกลุ่ม คือ ลกัษณะท่ีเป็น
ศุภมงคล และลกัษณะท่ีไม่เป็นศุภมงคล 

ส าหรับต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุลกัษณะเอาไวเ้พียง 26 ประการ แบ่งออกเป็น
ลกัษณะของอวยัวะต่าง ๆ จ านวน 23 ประการ ได้แก่ ลักษณะศีรษะ, ผม, หน้าผาก, รูปใบหน้า,  
คิ้ว, ตา, จมูก, หู, ปาก, ฟัน, คาง, คอ, ล าแขน, ไหล่, น้ิวมือ, หลงัมือ, ทอ้ง, เอว, สะโพก, หนา้อกของ
สตรี, เตา้นมของสตรี, รูปทรงของสตรี และลกัษณะของอวยัวะหลาย ๆ ส่วนรวมกัน อีกทั้งยงัมี
กิริยาอาการอีก 3 ประการ ไดแ้ก่ เสียงพูด, การเดิน และการยิม้ ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดใ้ห้
ค  าท านายผลแห่งลักษณะต่าง ๆ ของร่างกายทุกประการไวโ้ดยละเอียด ทั้ งยงัจ าแนกผลต่าง ๆ  
ไวล้ะเอียดกวา่คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์อีกดว้ย 
 ทั้ งน้ี คัมภีร์ทั้ งสองได้กล่าวถึงลักษณะของร่างกายร่วมกันอยู่ 18 ประการ ได้แก่ 
สะโพก, หนา้ทอ้ง, ทรวงอก, เตา้นม, หวัไหล่, แขน, น้ิวมือ, ล าคอ, คาง, ปาก, ฟัน, จมูก, ดวงตา, คิ้ว, 
ใบหู, หน้าผาก, ศีรษะ และเส้นผม ซ่ึงต าราพรหมชาติมกัจะกล่าวถึงลกัษณะของอวยัวะส่วนต่าง ๆ 
ไวห้ลากหลายกว่าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ โดยคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และ 
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุลกัษณะท่ีดี และไม่ดีของอวยัวะแต่ละส่วนเอาไวอ้ย่างคลา้ยคลึง 
และแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ลกัษณะสะโพก ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุถึงลกัษณะของสะโพกไวเ้พียง  
2 ลกัษณะ ได้แก่ สะโพกเล็กและสั้ น อันเป็นลกัษณะของสะโพกท่ีไม่ดี ส่วนสะโพกท่ีงอนยาว 
เป็นลกัษณะของสะโพกท่ีดี40 ในขณะท่ีคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์กล่าวไวว้่า สะโพกท่ีดีควร
ผายและยกไดรู้ป ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสะโพกท่ีงอนยกไดรู้ปเป็นลกัษณะของสะโพกท่ีดีคลา้ยคลึงกนั
ทั้งสองคัมภีร์ โดยต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้ให้ค  าท านายไวว้่า เป็นตะโพกของผูท่ี้มีความ
ซ่ือสัตย ์จิตใจเยอืกเยน็ มีช่ือเสียง และมีอนาคตท่ีดี 

ส าหรับลกัษณะของสะโพกท่ีไม่ดีท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ คือ 
สะโพกท่ีแคบ, เล็ก, หย่อนคลอ้ย, แบนราบ และมีขนดก อนัเป็นสัญญลกัษณ์ของหญิงท่ีจะเป็นม่าย 
(81.22) แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบักล่าวว่าสะโพกท่ีเล็กและสั้น เป็นลกัษณะของผูท่ี้ไม่รัก
ใครจริงจงั41 อน่ึง แมว้่าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะมุ่งเนน้เฉพาะสตรีก็ตาม แต่ต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ท่ีระบุเอาไวว้า่ “บุคคลใดก็ดี...” ซ่ึงสามารถน าไปใช้ดูลกัษณะสะโพกไดท้ั้งชายและ
หญิง อีกทั้ งค  าท านายก็มิได้มุ่งเน้นไปท่ีชายหรือหญิงโดยเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นคัมภีร์พฤหัต 
ปาราศรโหราศาสตร์ 
 2. ลักษณะหน้าท้อง ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้จ าแนกลักษณะของหน้าท้อง
ออกเป็น 4 ลกัษณะ แบ่งเป็นลกัษณะท่ีดี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ทอ้งกลม เอวเหมือนช้าง, ทอ้งกลมเรียว 
และทอ้งเป็นปลอ้ง ๆ ส่วนลกัษณะท่ีไม่ดีมีเพียงลกัษณะเดียว คือ ทอ้งพลุย้ เอวเหมือนหมู42 

ส่วนคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะมุ่งเน้นท านายในเร่ืองการมีบุตร ซ่ึงสตรีท่ีมี
หนา้ทอ้งกวา้งจะสามารถให้ก าเนิดบุตรชายได ้ยิง่หากมีหน้าทอ้งใหญ่เหมือนกบก็จะยิ่งดี เพราะจะ
ให้ก าเนิดบุตรท่ีจะไดเ้ป็นพระราชา ส่วนหนา้ทอ้งท่ีป่อง หรือมีรอยขด รอยพบั ถือว่าเป็นลกัษณะท่ี
ไม่ดี ไม่ควรเลือกเป็นภรรยา (81.29-32) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ เพียงแต่ต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัท านายว่าทอ้งท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะกลมเรียว ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูท่ี้มีความ
ขยนัหมัน่เพียร, ทอ้งท่ีเป็นปลอ้ง ๆ ก็จะแสดงว่าเป็นผูท่ี้อุดมไปดว้ยโภคทรัพย ์และทอ้งกลมเหมือน
เอวชา้ง ซ่ึงแสดงว่าเป็นผูมี้นิสัยรักความสงบ ส่วนลกัษณะทอ้งท่ีไม่ดี ไดแ้ก่ ทอ้งพลุย้เหมือนเอวหมู 
เพราะแสดงวา่เป็นผูท่ี้เกียจคร้าน เห็นแก่กิน43 
 3. ลักษณะหน้าอก ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์กล่าวถึงลักษณะหน้าอกว่ามีทั้ งส้ิน  
7 ลกัษณะ แบ่งเป็นลกัษณะท่ีดี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ หนา้อกกวา้งพองาม นูนเต็มทรวงอก, หนา้อกแคบ 

 
40เร่ืองเดียวกนั, 531. 
41เร่ืองเดียวกนั. 
42เร่ืองเดียวกนั. 
43เร่ืองเดียวกนั. 
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แต่มีเน้ือหนา และหน้าอกผ่ึงผาย มีเน้ือเต็มและกวา้งได้สัดส่วน ส่วนลักษณะท่ีไม่ดี 4 ลกัษณะ 
ได้แก่ หน้าอกนูนและราบเหมือนอกเต่า, หน้าอกสูง หลังโก่งค่อม, หน้าอกเหมือนอกไก่ และ
หนา้อกห่อ ไม่ผึ่งผาย44 

ทั้งน้ี คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าทรวงอกของสตรีท่ีดีจะตอ้งปราศจาก
เส้นขน และเนียนเรียบ (81.32) ในขณะท่ีต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวว่าลกัษณะของหน้าอก
ของสตรีท่ีดี ไดแ้ก่ หน้าอกนูนเต็มทรวงอก, อกแคบแต่มีเน้ือหนา หรืออกกวา้งผ่ึงผาย ซ่ึงลกัษณะ
ของหน้าอกกวา้งนั้นกลับเป็นลักษณะของหน้าอกท่ีไม่ดีในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ 
(81.32) อน่ึง หากพิจารณาค าท านายถึงเร่ืองหน้าอกกวา้ง ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุไวว้่า 
หญิงท่ีมีอกกวา้งจะเป็นหญิงท่ีมีจิตใจมัน่คงหนักแน่น และมีจิตใจกลา้หาญ45 ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ี
อาจเป็นคุณลกัษณะของสตรีท่ีมิไดอ้ยู่ในอุดมคติของชาวอินเดียในสมยัก่อนท่ีสตรีจะตอ้งอยู่ภายใต้
การปกครองบุรุษ46 จึงไม่นิยมใหส้ตรีมีลกัษณะเหล่าน้ีก็เป็นได ้
 4. ลกัษณะเตา้นม ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ล่าวถึงลกัษณะเตา้นมของสตรีเอาไว้
ถึง 13 ลกัษณะ แบ่งเป็นลกัษณะท่ีดี 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เตา้นมเหมือนนมโค, เตา้นมขนาดปานกลาง  
มีเน้ือบริบูรณ์, เต้านมขนาดปานกลาง ทรวงอกตั้ งช้ี, เต้านมขนาดปานกลาง มีเน้ือตั้ ง ยอดถัน 
สีค่อนข้างแดง, ฐานนมใหญ่ และเต้านมท่ีมียอดถนัช้ีเข้าหากันหรือช้ีขึ้นข้างบน และเตา้นมท่ีมี
ลกัษณะปานกลางมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ เตา้นมใหญ่ยาน และเตา้นมขนาดปานกลาง แต่หย่อนยาน 
ส าหรับเตา้นมท่ีมีลกัษณะไม่ดีมีทั้งส้ิน 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เตา้นมเล็กและเหลว, เตา้นมแฟบไม่มีเน้ือ, 
เตา้นมมีสีซีดหรือสีด า, เตา้นมเลก็ไม่งาม และเตา้นมตั้งห่างกนั47 

ทั้งน้ี คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กล่าวว่าลกัษณะของเตา้นมท่ีไม่ดี คือ เตา้นมท่ี
อยู่ห่างกนั เห่ียวแห้ง (81.33-34) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของเตา้นมท่ีไม่ดีในต าราพรหมชาติฉบบั
ราษฎร์ โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ท านายไวว้่าหญิงท่ีมีเตา้นมห่างกนัมกัเป็นคนอาภพั จิตใจ
เอาแน่ไม่ได้ ล าบากยากแคน้อยู่เสมอ พลดัพรากจากบิดามารดาตั้งแต่ยงัเด็ก และหญิงท่ีมีเตา้นม
แฟบไม่มีเน้ือ จะเป็นผู ้เฉ่ือยชา ขาดความแช่มช่ืน ไม่สนใจเร่ืองความรัก  ฐานะความเป็นอยู่ 

 
44เร่ืองเดียวกนั, 531-532. 
45เร่ืองเดียวกนั. 
46สตรีในแต่ละช่วงวยัจะอยู่ภายใตก้ารปกครองของบุรุษดงัต่อไปน้ี ในวยัเยาวอ์ยู่ภายใตบิ้ดา 

ในวยัสาวอยู่ภายใตส้ามี หากสามีเสียชีวิตไปแลว้สตรีนั้นก็อยู่ภายใตก้ารดูแลของบุตรต่อไป ดู Dwivedi, 

The Manusmriti, 185. 
47เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 532-534. 
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ปานกลาง นอกจากน้ี ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ยงัไดร้ะบุว่าเตา้นมท่ีตั้งชันขึ้นเป็นลกัษณะของ
หญิงท่ีมีวาสนาสูง อุดมไปดว้ยโภคทรัพย ์ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กลบัให้ค  าท านายไว้
ว่าหากเตา้นมดา้นขวาตั้งชนัขึ้นสตรีผูน้ั้นจะให้ก าเนิดบุตรชาย แต่หากเตา้นมดา้นซ้ายตั้งชนัขึ้นจะ
ใหก้ าเนิดบุตรสาว (81.34) 

ส่วนลกัษณะของเตา้นมท่ีดี ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุว่าเตา้นมท่ีมีลกัษณะ
เหมือนนมโค มีเน้ือเต็มบริบูรณ์ จะเป็นหญิงท่ีมีเสน่ห์ สนุกสนานร่าเริง โชคดีในเร่ืองความรัก 
สมหวงัทุกประการ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ท่ีกล่าวเตา้นมท่ีกลม อวบอ่ิม
เป็นลกัษณะของเตา้นมท่ีดี (81.33) 
 5. ลกัษณะหัวไหล่ ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ าหนดลกัษณะของหวัไหล่ออกเป็น 
4 ลกัษณะ เป็นลกัษณะท่ีดีเพียงลกัษณะเดียว คือ ไหล่กวา้ง และเป็นลกัษณะท่ีไม่ดีถึง 3 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ ไหล่แคบห่อมาขา้งหน้า,  ไหล่ลู่คลา้ยหนาวจดั และไหล่ราบและไม่สม ่าเสมอ48 ส่วนคมัภีร์ 
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีไม่ดีของหัวไหล่ไวว้่าเป็นหัวไหล่ท่ีคดงอผิดรูป  
ไร้เน้ือหนงั มีขนดก หรือไหล่ท่ียกสูง (81.36) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของไหล่ท่ีไม่ดีในต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ อนัไดแ้ก่ ไหล่แคบและห่อมาขา้งหน้า เป็นผูมี้โรคภยัเบียดเบียนอยู่เสมอ, ไหล่ลู่  
เป็นคนอาภพั ชีวิตมีแต่ความยากล าบาก รวมทั้งไหล่ราบและไม่สม ่าเสมอ เป็นผูท่ี้ไร้บุญวาสนา 
อาภพั เต็มไปดว้ยความเหน่ือยยาก ส าหรับลกัษณะของไหล่ท่ีดีในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ คือ 
ไหล่กวา้ง เป็นลกัษณะของผูข้ยนัขนัแข็ง มีมานะอดทน49 ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กลบั
ระบุเพียงแค่ไหล่ท่ีเนียนเรียบ มองไม่เห็นกระดูกขอ้ต่อ และมีเน้ือหนงัเท่านั้น (81.36) 
 6. ลกัษณะแขน ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ล่าวถึงลกัษณะแขนเอาไว ้4 ลกัษณะ 
เป็นลกัษณะท่ีดีทั้งส้ิน อนัไดแ้ก่ แขนกลมเรียวงาม มีเลือดฝาด, แขนค่อนขา้งใหญ่ มีกลา้มเน้ือเป็น
มัด, แขนยาวถึงสะโพก และแขนขนาดปานกลาง ไม่ใหญ่ไม่เล็ก 50 ส่วนคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ได้กล่าวว่าแขนท่ีดีคือท่อนแขนท่ีตรงหรือโค้งเป็นวง ปราศจากเส้นขน ข้อศอก 
ไม่หยาบกระดา้ง ไม่มีเส้นเลือดปูดโปน ไม่เห็นกระดูก (81.38) ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ท่ีกล่าววา่แขนท่ีดี คือ แขนกลมเรียวงาม มีเลือดฝาด อนัเป็นแขนของผูมี้บุญวาสนา 
นอกจากน้ี ยงัปรากฏแขนท่ีมีลกัษณะดีประการอ่ืน อีก ไดแ้ก่ แขนใหญ่ กลา้มเน้ือเป็นมดั เป็นผูมี้
มานะอดทน, แขนขนาดปานกลาง เป็นผูมี้มานะอดทน และแขนยาวถึงสะโพก เป็นผูเ้ฉลียวฉลาด51  

 
48เร่ืองเดียวกนั, 528-529. 
49เร่ืองเดียวกนั. 
50เร่ืองเดียวกนั, 528. 
51เร่ืองเดียวกนั. 
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ในกรณีลกัษณะของแขนท่ียาวถึงสะโพกนั้น คลา้ยคลึงกบัลกัษณะอนัดีตามท่ีก าหนด
ไวใ้นพระไตรปิฎกเร่ืองมหาปุริสลกัษณะซ่ึงระบุไวว้่า “เม่ือประทบัยืนอยู่มิไดน้้อมลง เอาฝ่าพระ
หัตถ์ทั้งสองลูบคล าไดถึ้งพระชานุทั้งสอง” 52 และยงัคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของภทัระและมาลวยะ
ในปัญมหาบุรุษลกัษณะอีกดว้ย (75.8, 18) ซ่ึงจะมีท่อนแขนยาวจรดหัวเข่า หากแต่ต าราพรหมชาติ
ฉบบัราษฎร์นั้นก าหนดให้ท่อนแขนยาวถึงสะโพกเท่านั้นก็ถือว่าเป็นแขนท่ีมีลกัษณะดีแลว้ หรือ
อาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการคดัลอกขอ้ความก็เป็นได ้เพราะโดยปรกติมนุษยท์ุกคนก็ย่อมมี
แขนยาวถึงสะโพกอยูแ่ลว้ 
 7. ลกัษณะน้ิวมือ ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุลกัษณะของน้ิวมือท่ีดี อนัไดแ้ก่ 
น้ิวมือแบน กลางฝ่ามือมีเน้ือมาก เป็นผูมี้สติปัญญาดี, น้ิวมือเรียวเล็ก ขอ้น้ิวยาว เป็นผูมี้บุญวาสนา 
สติปัญญาดี มีเกียรติยศช่ือเสียง, น้ิวมือเล็ก เป็นผูมี้บุญบารมี บริบูรณ์ดว้ยทรัพยสิ์นเงินทอง, มีลายท่ี
ขอ้น้ิว 2 หรือ 3 ชั้น เป็นผูมี้โชควาสนาดี และน้ิวมือมีลายกน้หอย เป็นผูมี้บุญวาสนา ส่วนลกัษณะ
น้ิวมือท่ีไม่ดีมีเพียงประการเดียว คือ น้ิวท่ีมีรอยมดัหวายทุกน้ิว ส่งผลให้อาภพั ตอ้งท างานหนักอยู่
เป็นนิตย ์ไม่สมหวงัในทุก ๆ เร่ือง53 ซ่ึงลกัษณะน้ิวเล็ก และเรียวยาว เป็นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกับ
ลกัษณะของน้ิวมือท่ีดีในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ท่ีระบุไวว้า่ น้ิวท่ีงดงาม ยาว และเรียวเล็ก 
เป็นหน่ึงในลกัษณะน้ิวท่ีดีของสตรี อนัจะน ามาซ่ึงความสุขและความเป็นสวสัดิมงคล (81.53) 
 8. ลกัษณะล าคอ ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุเฉพาะลกัษณะของล าคอท่ีดีเท่านั้น 
โดยอธิบายผลของลกัษณะต่าง ๆ ดังน้ี คอสั้ นแต่ใหญ่เท่าคอคนทัว่ไป เป็นผูมี้ความมานะอดทน  
ถือสันโดษ โกรธรุนแรง, คอไดล้กัษณะงดงาม เป็นผูมี้ใจเมตตา เฉลียวฉลาด ร่าเริงแจ่มใส, คอท่ีไม่
ใหญ่ไม่สั้ น เป็นผูท่ี้มีความมานะอดทน ไม่สุรุ่ยสุร่าย เม่ือเติบใหญ่จะมีทรัพยสิ์นเงินทอง, คอตรง
กลมงาม เป็นผูท่ี้มีเสน่ห์ มีไหวพริบ ชอบศึกษาเล่าเรียน เป็นท่ีรักใคร่ของผูค้น และคอสูง เรียวระหง 
มีสามปลอ้ง เป็นผูท่ี้มีสติปัญญา สุขุมเยือกเยน็ เป็นท่ีพึ่งของบิดามารดา54 ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกับ
ลกัษณะของล าคอท่ีดีในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ท่ีระบุวา่คอท่ีจะก่อใหเ้กิดความสุขสวสัด์ิ 
คือ คอท่ีมีรอยเส้นสามเส้น คอกลม และอวบอ่ิม (81.57) 
 

 
52มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 1 , 

19. 
53เทพย ์สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ตำราพรหมชาติ ฉบับ

ราษฎร์, 529-530. 
54เร่ืองเดียวกนั, 527-528. 
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 9. ลักษณะคาง ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้กล่าวถึงลักษณะของคางทั้ งส้ิน  
5 ลกัษณะ แบ่งเป็นลกัษณะท่ีดี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ คางมีกระดูกนูนเป็นสัน, คางรูปส่ีเหล่ียมเต็มไป
ด้วยเน้ือ, คางสวยไม่ใหญ่ไม่ยาว และคางแหลม ส าหรับลักษณะท่ีไม่ดีมีเพียงลักษณะเดียว คือ  
คางเหล่ียม55 ส่วนคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของคางท่ีดีว่าตอ้งมีความ
อ่อนนุ่ม มีเน้ือหนัง และมีสีแดงระเร่ือ (81.60) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของคางท่ีดีในต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ ซ่ึงระบุวา่ คางรูปส่ีเหล่ียมท่ีเตม็ไปดว้ยเน้ือ จะเป็นผูเ้ฉลียวฉลาด56 
 10. ลักษณะปาก ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์กล่าวถึงลักษณะของปากทั้ งส้ิน 10 
ลักษณะ แบ่งออกเป็นลักษณะท่ีดี 7 ลักษณะ ได้แก่ ปากกวา้งและใหญ่, ปากแคบ, ปากแบะ,  
ปากงามดังคนัศร, ปากงุ้มเหมือนปากเหยี่ยว, ปากหนา  และปากงอน (ริมฝีปากงอนขึ้นข้างบน)  
ส่วนลกัษณะท่ีไม่ดีมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ปากเหมือนปากหนู, ปากยอ้ย (ริมฝีปากล่างยาวกว่าริมฝีปาก
บน) และริมฝีปากด า57 ส าหรับคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้ระบุว่าลกัษณะของปากท่ีดี 
มีลกัษณะดงัน้ี ปากกลม, อวบอ่ิม, มีกล่ินหอม, เนียนนุ่ม, เนียนเรียบ, งดงาม, มีสีแดงดุจดอกบวั, 
อ่อนละมุน, ตรงกลางอูมขึ้น และไม่มีเส้นขน ส่วนลกัษณะของปากท่ีไม่ดี ไดแ้ก่ ริมฝีปากล่างท่ีมี
ขนาดเลก็, หยาบกระดา้ง, ริมฝีปากกวา้ง, แตกระแหง, มีสีด าคล ้า และหนาใหญ่ ซ่ึงจะท าใหเ้ป็นม่าย 
และมีโรคภยัเบียดเบียน (81.62-65) 

ทั้งน้ี เห็นได้ว่าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เน้นท่ีคุณสมบัติของริมฝีปากปาก
มากกว่ารูปร่างลกัษณะของปากดังเช่นต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ โดยลกัษณะของปากท่ีท าให้
เกิดผลไม่ดีทั้งในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์คลา้ยคลึงกัน 
ก็คือ ริมฝีปากด า ส่วนลักษณะของริมฝีปากกว้าง และหนาใหญ่นั้ น คัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์กล่าวว่าเป็นลกัษณะของปากท่ีไม่ดี (81.64) หากแต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบั
ระบุว่าเป็นลักษณะของปากท่ีดีมากกว่าไม่ดี โดยปากกวา้งใหญ่นั้นจะเป็นผูมี้จิตใจกวา้งขวาง  
มีจิตเมตตา ช่างพูด มีอารมณ์แจ่มใส แต่ก็จะกินจุกจิก และมีเล่ห์เหล่ียมพอสมควร ส่วนปากหนา  
จะเป็นผูท่ี้ห้าวหาญ พูดตรงไปตรงมา ใจคอหนกัแน่น ชอบลงมือท ามากกว่าพูด แต่หากพูดก็มกัพูด
โมโหร้ายอยา่งไม่เกรงใจใคร และมกัจุกจิกจูจ้ี้เร่ืองอาหารการกิน58 
 

 
55เร่ืองเดียวกนั, 526-527. 
56เร่ืองเดียวกนั. 
57เร่ืองเดียวกนั, 524-526. 
58เร่ืองเดียวกนั. 
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11. ลกัษณะฟัน ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวว่าลกัษณะฟันท่ีดี ไดแ้ก่ ฟันซ่ีเลก็สั้น 
แสดงวา่เป็นคนซ่ือตรง และฟันท่ีเป็นระเบียบ แสดงวา่เป็นผูมี้เมตตา ใจคอเยือกเยน็ สมบูรณ์ไปดว้ย
คุณสมบัตินานา ส่วนลักษณะฟันท่ีไม่ดี ได้แก่ ฟันห่าง เป็นผูเ้กียจคร้าน อาภัพ, ฟันซ่ีใหญ่ยาว 
จะตอ้งเหน็ดเหน่ือยตรากตร าอยูเ่สมอ ท ามาหากินไม่ค่อยไดผ้ลดี, ฟันคด ฟันเก เป็นผูมี้จิตใจรวนเร
และฟันเหยนิ แสดงวา่เป็นคนเจา้อารมณ์ ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย59 

ทั้งน้ี ลกัษณะฟันท่ีดีในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ก็คือ มีฟันบนและฟันล่างเสมอกนัเป็นระเบียบ และลกัษณะฟันท่ีไม่ดีท่ีคลา้ยคลึง
กนั ไดแ้ก่ ฟันซ่ีใหญ่, ยาว และฟันห่าง ส่วนลกัษณะฟันเหยินนั้นต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุ
ชดัวา่เป็นลกัษณะของฟันท่ีไม่ดี60 แต่คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์กลบักล่าวว่าฟันท่ียื่นออกมา
เพียงเลก็นอ้ยนั้นจดัอยูใ่นกลุ่มของฟันท่ีมีลกัษณะดี อนัจะจ าความเป็นศุภมงคลมาให ้(81.66) 
 12. ลักษณะจมูก ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้กล่าวถึงลักษณะของจมูกทั้ งส้ิน  
10 ลกัษณะ ประกอบดว้ยลกัษณะจมูกท่ีดี 8 ลกัษณะ ไดแ้ก่ จมูกโตและยาวเป็นสัน, จมูกยาวแลดู
เป็นสัน ตรงงามเสมอใบหน้า, จมูกใหญ่ได้ลกัษณะ, จมูกงุ้มเหมือนปากเหยี่ยว, จมูกป่องขึ้นมา
เหมือนคอขวด, จมูกแหลม, จมูกโตและหนา และจมูกสูงและยาว ทั้งยงัมีลกัษณะของจมูกท่ีไม่ดี 
อีก 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ จมูกแฟบ และจมูกเลก็และร้ัน61 

ในกรณีน้ี คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กลบัแสดงผลของลกัษณะจมูกท่ีแตกต่าง
ออกไป โดยลักษณะของจมูกท่ีดีหลายลักษณะในต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์กลับกลายเป็น
ลกัษณะของจมูกท่ีไม่ดีในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ไดแ้ก่ จมูกท่ีมีปลายจมูกใหญ่และสัน
จมูกยุบต ่าลง (81.73) ซ่ึงตรงกบัลกัษณะจมูกท่ีดีในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์คือจมูกท่ีป่องขึ้นมา
เหมือนคอขวด, จมูกงุม้งอ จะเป็นเหตุให้เป็นม่าย แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบักล่าวว่าจมูก
งุม้เหมือนปากเหยี่ยวจะเฉลียวฉลาด กตญัญูรู้คุณบิดามารดา, จมูกยาว จะชอบทะเลาะวิวาท หากแต่
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบักล่าวว่าผูมี้จมูกยาวเป็นสัน จะเป็นผูท่ี้ขยนัขนัแข็ง บริบูรณ์ดว้ย
ทรัพยส์มบติั แมก้ระทัง่จมูกโตและยาวเป็นสัน หรือจมูกสูงและยาว ก็จะเป็นผูมี้บุญวาสนา อุดมไป
ดว้ยทรัพยส์มบติั62 
 

 
59เร่ืองเดียวกนั, 526. 
60เร่ืองเดียวกนั. 
61เร่ืองเดียวกนั, 521-522. 
62เร่ืองเดียวกนั. 
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อน่ึง ยงัมีจมูกอีกลกัษณะหน่ึงท่ีทั้งคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหม
ชาติฉบับราษฎร์จัดให้อยู่ในจ าพวกลักษณะจมูกท่ีไม่ดี เช่นเดียวกัน หากแต่คัมภีร์ทั้ งสองได้ให ้
ค าท านายท่ีแตกต่างกนัไป คือ จมูกแบน ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ (81.74) ตรงกบัจมูก
แฟบและหกัในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ใหค้  าท านายไวว้่า
จะเป็นข้าทาสคนรับใช้ แต่ทว่าต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์กลับระบุว่า เป็นจมูกของผูท่ี้มีปาก 
ไม่ตรงกบัใจ ฉลาดแกมโกง และหวงัแต่ผลประโยชน์ส่วนตน63 
 13. ลกัษณะดวงตา ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของดวงตาถึง 11 
ลกัษณะ โดยแบ่งเป็นลกัษณะท่ีดีทั้งส้ิน 7 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลูกตาเล็ก, ลูกตาโตกวา้ง, ตาขาวบริสุทธ์ิ, 
ตาด าคมสัน, ลูกตาพองกวา้งอย่างคนตกใจ, ดวงตาคมมีแววอ่อนหวาน และลูกตาลึก ส่วนลกัษณะท่ี
ไม่ดีมีอยู ่4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตากลมเล็ก เช่นตาปลาดุก, ตาเหล่, ตากลอกกลิ้ง และหางตาช้ีขึ้นขา้งบน 
หรือตากงัฉิน64 

ทั้งน้ี คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กล่าวว่าดวงตาท่ีมีม่านตาสีด า และมีตาขาว  
สีขาวประดุจน ้ านมโค เป็นลักษณะของดวงตาท่ีดี อนัจะน ามาให้ซ่ึงความเป็นศุภมงคล (81.75)  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของดวงตาท่ีดีในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ ท่ีกล่าวว่าผูท่ี้มีตาด าคมสัน 
จะเป็นผูท่ี้ชอบความสนุกสนาน อารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอ รักสวยรักงาม มีวาจาเป็นปริศนาท าใหเ้พศ
ตรงขา้มตอ้งน าไปขบคิด วาจาอ่อนหวาน โกรธง่ายหายเร็ว ส่วนผูท่ี้มีตาขาวบริสุทธ์ิ เป็นผู ้มีบุญ
วาสนา สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีจิตใจโอบออ้มอารี จะไดคู้่ครองท่ีดี มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในโภค
ทรัพย์65 
 ส่วนลกัษณะของดวงตาท่ีไม่ดีซ่ึงคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ระบุไวว้า่ ดวงตาปูด
โปนจะท าให้มีอายุสั้น (81.76) แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบักล่าววา่ผูท่ี้มีดวงตาพองและเบิก
กว้างคล้ายคนตกใจ จะเป็นผู ้เฉลียวฉลาด เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น พูดจาตรงไปตรงมา ไม่เอารัด  
เอาเปรียบผูอ่ื้น ท าการงานทุกส่ิงส าเร็จไดด้ว้ยความเรียบร้อย ทั้งน้ี คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์
ไดร้ะบุวา่ดวงตาท่ีมีลกัษณะกลม เป็นลกัษณะของดวงตาท่ีไม่ดีทั้งส้ิน โดยระบุวา่ดวงตากลม เป็นตา
ของหญิงส าส่อน, ดวงตาดุจนกพิราบ (กลมเล็ก) เป็นตาของหญิงท่ีไม่มีศีลธรรม และดวงตาดุจคช
สาร (กลมโต) เป็นตาของหญิงท่ีมีแต่ความทุกขย์าก (81.77) ซ่ึงต าราพรหมชาติก็ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
ของดวงตากลมเลก็วา่เป็นลกัษณะของดวงตาท่ีไม่ดีเช่นกนั หากแต่ใหค้  าท านายเอาไวว้า่ผูท่ี้มีตากลม

 
63เร่ืองเดียวกนั. 
64เร่ืองเดียวกนั, 519-520. 
65เร่ืองเดียวกนั. 
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เลก็ เช่นตาปลาดุก จะเป็นคนมีเล่ห์เหล่ียม เจา้ชู ้ไร้ความเมตตา ใจร้อน หากไดม้าเป็นคู่ครองจะไม่มี
ความสุข66 
 14. ลกัษณะคิ้ว ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดจ้ าแนกคิ้วออกถึง 12 ลกัษณะ แบ่งเป็น
ลกัษณะท่ีดี 7 ลกัษณะ ได้แก่ คิ้วงอนดังพระจนัทร์คร่ึงซีก, คิ้วดกหนา, คิ้วยาวเรียวไปสุดหางตา,  
หวัคิ้วสูงกวา่หางคิ้ว, หวัคิ้วใหญ่และบาง, คิ้วโก่งดงัคนัศร และคิ้วดก หวัคิ้วหนา ส่วนลกัษณะท่ีไม่ดี
มีอยู่ 5 ลกัษณะ ได้แก่ หางคิ้วสูงกว่าหัวคิ้ว หรือคิ้วกังฉิน, คิ้วชิดติดกนั, คิ้วเล็กและบาง, คิ้วหนา
คลา้ยลูกคล่ืน และคิ้วห่างกนั67 

ส าหรับคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุแต่เพียงลักษณะของคิ้วท่ีดีเท่านั้ น  
ซ่ึงล้วนแต่ก่อให้เกิดความสุข และเกียรติยศช่ือเสียง (81.79) โดยลกัษณะของคิ้วท่ีดี เช่น คิ้วโค้ง 
ดุจคนัศรนั้นสอดคลอ้งกบัต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ท่ีระบุว่า ผูท่ี้มีคิ้วโก่งดงัคนัศรจะเป็นผูมี้บุญ
วาสนา ประกอบดว้ยโภคทรัพย ์มีเกียรติยศช่ือเสียง มีคู่ครองเป็นคนสูงศกัด์ิ  

ส่วนลักษณะของคิ้วท่ีไม่หนาแน่นซ่ึงคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ถือว่าเป็น
ลกัษณะของคิ้วท่ีดีนั้น (81.79) ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัระบุว่า ผูท่ี้มีคิ้วเลก็และบาง เป็นผูท่ี้
มีจิตใจเรรวน ไม่จริงใจ ฟุ้งเฟ้อ กลา้ไดก้ลา้เสีย ซ่ึงเป็นลกัษณะของคิ้วท่ีไม่ดี68 

15. ลกัษณะใบหู ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ได้จ าแนกลกัษณะของใบหูออกถึง 13 
ลกัษณะ แบ่งเป็นลกัษณะท่ีดี 10 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ใบหูใหญ่และยาวไดส่้วน, ใบหูใหญ่และยาวหนา, 
ใบหูใหญ่แต่สั้น, ใบหูล่ี-แข็ง, ใบหูอ่อนน่ิม, ใบหูท่ีมีเน้ือหยาบและหนา, ใบหูท่ีกลมและใหญ่, ใบหู
อยู่สูงกว่าคิ้ว, ใบหูท่ีรับกบัใบหน้า และใบหูสองขา้งเสมอกัน และลกัษณะใบหูท่ีไม่ดี 3 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ ใบหูเล็กและค่อนขา้งยาน, ใบหูท่ีเหมือนหูหนู และใบหูท่ีอยู่ระดบัเดียวกบัลูกตา ทั้งยงับาง
และเลก็แหลม69 

ทั้งน้ี คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของใบหูท่ีไม่ดีไวว้่า ผูท่ี้มี 
ใบหูเล็กจะถูกครหานินทา (81.80) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ท่ีช้ีชดัว่าใบหูเล็ก
เป็นลักษณะของใบหูท่ีไม่ดีเช่นกัน โดยกล่าวไวว้่าผูท่ี้มีใบหูเล็กและค่อนข้างยาน จะมีอายุยืน  
แต่มีสติปัญญาน้อย มั่นใจในตัวเอง แต่ก็มักท าส่ิงใดไม่ส าเร็จ ขาดความมานะอดทน หาความ
แน่นอนในชีวิตไม่ได ้ 

 
66เร่ืองเดียวกนั. 
67เร่ืองเดียวกนั, 517-518. 
68เร่ืองเดียวกนั. 
69เร่ืองเดียวกนั, 522-524. 
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ส่วนลกัษณะของใบหูยาวซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุวา่เป็นลกัษณะของ
ใบหูท่ีดีนั้น ก็สอดคลอ้งกบัต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ท่ีกล่าวว่าเป็นลกัษณะของใบหูท่ีดีเช่นกนั 
เพียงแต่จะตอ้งเป็นใบหูท่ีใหญ่และยาวดว้ย หากใบหูยาวแต่เล็กก็จะจดัอยูใ่นจ าพวกใบหูท่ีไม่ดีดงัท่ี
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าววา่ ผูท่ี้มีใบหูใหญ่และยาวไดส่้วนจะเป็น
คนมีสติปัญญาดี จิตใจเยือกเยน็ อายุยืนยาว ร ่ ารวย และมีความสุข ส่วนผูท่ี้มีใบหูใหญ่และยาวหนา
จะเป็นผูท่ี้มีวาสนาสูง มีสติปัญญาเฉียบแหลม ใจบุญ มีเสน่ห์ต่อเพศตรงขา้ม อายุยืนยาว หาก มี
ครอบครัวจะบริบูรณ์ดว้ยโภคทรัพย์70 

16. ลกัษณะหนา้ผาก ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวถึงลกัษณะของหนา้ผากทั้งส้ิน 
7 ลกัษณะ แบ่งเป็นลกัษณะท่ีดี 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ หนา้ผากยน่และสั้น, หนา้ผากกวา้ง ตาลึก, หนา้ผาก
แคบและสั้น, หนา้ผากโหนก, หนา้ผากลา้นและกวา้ง, หนา้ผากมีลายเส้นรูปกลีบดอกบวัอยู่ระหวา่ง
คิ้ว ส่วนลกัษณะหนา้ผากท่ีไม่ดีมีเพียงลกัษณะเดียว คือ หนา้ผากกลมเกล้ียง71 

ทั้งน้ี ลกัษณะของหน้าผากดังกล่าวขา้งต้นบางลกัษณะก็มีคลา้ยคลึงกับลกัษณะของ
หน้าผากท่ีปรากฏในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ อนัไดแ้ก่ หน้าผากโหนกนูน และหน้าผาก
กว้าง (81.82) ซ่ึงคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นลักษณะของหน้าผากท่ีไม่ ดี  
จะท าให้มีแต่ความทุกข์ หากแต่ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์กลับกล่าวว่า ผูท่ี้มีหน้าผากโหนก  
จะมีสติปัญญาดี มี จิตใจโอบอ้อมอารี มีมานะอดทน เป็นท่ีรักใคร่ไว้วางใจของครอบครัว  
ส่วนหนา้ผากกวา้งนั้น ต าราพรหมชาติแบ่งออกเป็นหนา้ผากกวา้ง ดวงตาลึก และหนา้ผากลา้นและ
กวา้ง ซ่ึงทั้ง 2 ลกัษณะน้ีมีค าท านายท่ีใกลเ้คียงกัน คือ เป็นผูมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาด และในภาย  
ภาคหนา้จะร ่ารวย มีแต่ความสุขสบาย 

อน่ึง หน้าผากรูปร่างเหมือนพระจนัทร์คร่ึงดวงในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์  
ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มของลักษณะหน้าผากท่ีดี จะท าให้มีความสุขสบาย และจะให้ก าเนิดบุตรชาย 
(81.81) หนา้ผากลกัษณะน้ีคลา้ยคลึงกบัลกัษณะหนา้ผากกลมเกล้ียงในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
หากแต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัระบุว่าเป็นลกัษณะท่ีไม่ดี โดยให้ค  าท านายว่าจะเป็นคน  
หวัอ่อน เช่ือคนง่าย ขาดเขลา อาภพั ภายหนา้จะตกยาก ท างานไดผ้ลไม่พอกิน72 
 17. ลกัษณะศีรษะ ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดจ้ าแนกลกัษณะของศีรษะออกเป็น 12 
ลกัษณะ โดยแบ่งออกเป็นลกัษณะท่ีดี 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ศีรษะตรงกระหม่อมสูง, ศีรษะทุย, ศีรษะ
เหล่ียม, ศีรษะยาว และศีรษะโต ลกัษณะกลาง ๆ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ศีรษะทางทา้ยทอยงอกยืน่ออกมา

 
70เร่ืองเดียวกนั. 
71เร่ืองเดียวกนั, 511-513. 
72เร่ืองเดียวกนั. 



  723 

เป็นขอ, ศีรษะทางทา้ยทอยมีปุ่ มกอ้นเน้ืองอกออกมา และศีรษะกลมเกล้ียงเกลา และลกัษณะท่ีไม่ดี 
4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ศีรษะมีเน้ือนูนขึ้น, ศีรษะป้อม ๆ แบน ๆ, ศีรษะแป้น และศีรษะเลก็73 
 ทั้งน้ี คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุว่าศีรษะท่ีสูงเป็นลกัษณะของศีรษะท่ีดี 
(81.83) คลา้ยคลึงกบัต าราพรหมชาติฉบบัราฎร์ท่ีกล่าววา่ ผูท่ี้มีศีรษะตรงกระหม่อมสูง เรียกวา่ศีรษะ
จอมปราสาท จะเป็นผูเ้ฉลียวฉลาด จิตใจมัน่คง พูดจามีเหตุผล มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และจะมี
แต่ความสุขกายสุขใจ ส่วนลกัษณะของศีรษะท่ีกลมเหมือนกระพองช้างนั้น คมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ถือว่าเป็นศีรษะท่ีมีลกัษณะอนัดี (81.83) แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัระบุว่า
ลกัษณะของศีรษะท่ีคลา้ยคลึงกันน้ีเป็นลกัษณะของศีรษะท่ีไม่ดี โดยกล่าวว่าผูท่ี้ศีรษะมีเน้ือนูน
ขึ้นมา จะเป็นผูท่ี้ตอ้งท างานตรากตร า มีแต่ความเหน่ือยยาก แม้จะพยายามเท่าใดก็จะมีแต่ความ
เดือดร้อน ขดัสนเงินทอง ชีวิตมีแต่ความไม่แน่นอน 
 ส าหรับลกัษณะของศีรษะท่ีคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นลกัษณะของ
ศีรษะท่ีไม่ดี อนัจะน ามาให้แต่ความโชคร้ายและความทุกข์ อนัได้แก่ ศีรษะใหญ่ และศีรษะยาว 
(81.83) แต่ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์กลับระบุว่าลกัษณะของศีรษะทั้งสองน้ีเป็นลกัษณะของ
ศีรษะท่ีดี โดยกล่าววา่ ผูท่ี้มีศีรษะโต เป็นผูท่ี้เฉลียวฉบาด มีไหวพริบปฏิภาณ รู้เท่าทนัคน ส่วนผูท่ี้มี
ศีรษะยาว ท านายวา่เป็นผูท่ี้มีความขยนัขนัแขง็ หนกัเอาเบาสู้ และมีตนเองเป็นท่ีพึ่ง74 
 18. ลกัษณะเส้นผม ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเส้นผมทั้งส้ิน 
15 ลกัษณะ แบ่งเป็นลกัษณะท่ีดี 8 ลกัษณะ ได้แก่ เรือนผมชิดหูมาก, มีเส้นผมท่ีหน้า และเส้นผม 
สีแดงเงางาม, เส้นผมสีน ้าตา ดกหนา และเส้นละเอียดอ่อน, เส้นผมด าเงางาม เส้นละเอียด, เส้นผมสี
น ้ าตาล, เส้นผมสีน ้ าตาลไหม้, ผมท่ีท้ายทอยเป็นรูปหางเต่า, ผมท่ีท้ายทอยยาว และเส้นผมท่ีมี
ลกัษณะไม่ดี 7 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เรือนผมอยูห่่างหูมาก, เส้นผมหยาบแข็ง, เส้นผมสีน ้ าตาล หยาบและ
แข็งกระดา้ง, เส้นผมด าเงางามและหยิกตามธรรมชาติ, เส้นผมละเอียดและบาง, เส้นผมเป็นกระจุก
อยูข่า้งหนา้ และผมท่ีทา้ยทอยสูง75 
 ส่วนคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวว่า ผมสีด ายาว อ่อนนุ่น เส้นเล็กละเอียด 
คือลักษณะของเส้นผมท่ีดี (81.84) ซ่ึงกล่าวไว้ตรงกับต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ท่ีระบุว่า  
ผมเส้นด าเงางามและมีเส้นละเอียดอ่อน เป็นผูมี้บุญวาสนา สติปัญญาเฉลียวฉลาด วาจาอ่อนหวาน 
สุภาพอ่อนโยน มีใจเมตตากรุณา รักครอบครัว เจริญไปดว้ยโภคทรัพย ์และจะน าความรุ่งเรืองมาสู่
ครอบครัว 

 
73เร่ืองเดียวกนั, 508-510. 
74เร่ืองเดียวกนั. 
75เร่ืองเดียวกนั, 510-511. 
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 ส าหรับลกัษณะของเส้นผมท่ีไม่ดีซ่ึงปรากฏในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ผมท่ีมีสีน ้ าตาล แข็งแห้งหยาบกระดา้ง ผมบาง และผมสั้น (81.84) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัต าราพรหมชาติ
ฉบบัราษฎร์ท่ีกล่าวว่า ผมสีน ้ าตาล เส้นหยาบและแข็งกระดา้ง อนัเป็นหมายแสดงว่าผูน้ั้นเม่ือเป็น
เด็กจะเล้ียงยาก และเม่ือเติบใหญ่ก็จะเป็นคนเฉ่ือยชา ชอบเล่นตลกคึกคะนอง ไม่ค่อยจริงใจ  

ทั้ งน้ี คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ยงัระบุเพิ่มเติมไว้อีกว่า ไม่ว่าเส้นผมจะมี 
สีเหลือง สีน ้ าตาล หรือสีด า หากมีคุณลกัษณะอนัดีก็ย่อมเป็นเส้นผมท่ีมีลกัษณะดีไดเ้ช่นกนั (81.85)   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ท่ีกล่าวถึงเส้นผมท่ีดีท่ีมีสีต่าง ๆ ไดแ้ก่ มีเส้นผมท่ีหนา้
และมีสีแดงเงางาม จะเป็นผูมี้สติปัญญาดี ประกอบไปดว้ยคุณธรรมอนัดี, เส้นผมสีน ้ าตาล ดกหนา 
และเส้นอ่อนละเอียด เป็นผูมี้จิตใจกวา้งขวาง แต่มกัใจร้อน กิริยาไม่ค่อยสุภาพเรียบร้อย กิจการงาน
ต่าง ๆ มกัตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นจึงจะส าเร็จ, เส้นผมสีน ้ าตาล จะมีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง วาจาจดัจา้น 
จิตใจเขม้แข็ง และผมสีน ้ าตาลไหม ้จะมีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง มีจิตใจเมตตา เจา้ระเบียบเคร่งครัด
ต่อขนบธรรมเนียม76 
 จากการเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองนรลักษณ์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กับ
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์พบวา่ ในจ านวนอวยัวะทั้ง 18 ท่ีคมัภีร์ทั้งสองไดก้ล่าวถึงร่วมกนั ไดแ้ก่ 
สะโพก, หนา้ทอ้ง, ทรวงอก, เตา้นม, หวัไหล่, แขน, น้ิวมือ, ล าคอ, คาง, ปาก, ฟัน, จมูก, ดวงตา, คิ้ว, 
ใบหู, หนา้ผาก, ศีรษะ และเส้นผม ซ่ึงก าหนดลกัษณะของนรลกัษณ์ท่ีดีและลกัษณะท่ีไม่ดีไดท้ั้งส้ิน 
44 ลกัษณะ โดยมีค าท านายท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 67 เปรียบเทียบค าท านายนรลกัษณ์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ 

นรลกัษณ์ คมัภีร์พฤหตัปาราศรฯ ต าราพรหมชาติฯ 
1. สะโพก 
     1.1 สะโพกงอนยกไดรู้ป 
     1.2 สะโพกเลก็ แคบ 

 
ดี 

ไม่ดี 

 
ดี 

ไม่ดี 
2. หนา้ทอ้ง 
     2.1 หนา้ทอ้งใหญ่ 
     2.2 ทอ้งป่อง ทอ้งพลุย้ 

 
ดี 

ไม่ดี 

 
ดี 

ไม่ดี 
3. ทรวงอกกวา้ง ไม่ดี ดี 

 
76เร่ืองเดียวกนั. 
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นรลกัษณ์ คมัภีร์พฤหตัปาราศรฯ ต าราพรหมชาติฯ 
4. เตา้นม 
     4.1 เตา้นมห่างกนั 
     4.2 เตา้นมเห่ียวแหง้ ไร้เน้ือหนงั 
     4.3 เตา้นมตั้งชนั 
     4.4 เตา้นมกลม อวบอ่ิม 

 
ไม่ดี 
ไม่ดี 
ดี 
ดี 

 
ไม่ดี 
ไม่ดี 
ดี 
ดี 

5. หวัไหล่ผิดรูป ไหล่ห่อ ไหล่ลู่ ไม่สม ่าเสมอ ไม่ดี ไม่ดี 
6. แขนกลมเรียวงาม ดี ดี 
7. น้ิวมือเลก็ เรียวยาว ดี ดี 
8. ล าคอ 
     8.1 คอมีสามปลอ้ง 
     8.2 คอตรง กลมงาม 

 
ดี 
ดี 

 
ดี 
ดี 

9. คาง (เหล่ียม) เตม็ไปดว้ยเน้ือ ดี ดี 
10. ปาก 
     10.1 ปากด า 
     10.2 ปากกวา้ง 
     10.3 ปากหนา 

 
ไม่ดี 
ไม่ดี 
ไม่ดี 

 
ไม่ดี 
ดี 
ดี 

11. ฟัน 
     11.1 ฟันเป็นระเบียบ 
     11.2 ฟันยืน่ (เลก็นอ้ย) 
     11.3 ฟันซ่ีใหญ่ยาว 
     11.4 ฟันห่าง 

 
ดี 
ดี 

ไม่ดี 
ไม่ดี 

 
ดี 

ไม่ดี 
ไม่ดี 
ไม่ดี 

12. จมูก 
     12.1 ปลายจมูกใหญ่ สันจมูกยบุต ่าลง 
     12.2 จมูกงุม้ 
     12.3 จมูกยาว 
     12.4 จมูกแบน 

 
ไม่ดี 
ไม่ดี 
ไม่ดี 
ไม่ดี 

 
ดี 
ดี 
ดี 

ไม่ดี 
13. ดวงตา 
     13.1 ตาด าคมสัน 
     13.2 ตาขาวบริสุทธ์ิ 

 
ดี 
ดี 

 
ดี 
ดี 
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นรลกัษณ์ คมัภีร์พฤหตัปาราศรฯ ต าราพรหมชาติฯ 
     13.3 ตาพอง ปูดโปน 
     13.4 ตากลมเลก็ 

ไม่ดี 
ดี 

ดี 
ไม่ดี 

14. คิ้ว 
     14.1 คิ้วโก่งดงัคนัศร 
     14.2 คิ้วบาง 

 
ดี 
ดี 

 
ดี 

ไม่ดี 
15. ใบหู 
     15.1 ใบหูเลก็ 
     15.2 ใบหูยาว 

 
ไม่ดี 
ดี 

 
ไม่ดี 
ดี 

16. หนา้ผาก 
     16.1 หนา้ผากโหนกนูน 
     16.2 หนา้ผากกวา้ง 
     16.3 หนา้ผากกลมเกล้ียงดุจจนัทร์คร่ึงซีก 

 
ไม่ดี 
ไม่ดี 
ดี 

 
ดี 
ดี 

ไม่ดี 
17. ศีรษะ 
     17.1 ศีรษะสูง 
     17.2 ศีรษะกลมเหมือนกระพองชา้ง 
     17.3 ศีรษะใหญ่ 
     17.4 ศีรษะยาว 

 
ดี 
ดี 

ไม่ดี 
ไม่ดี 

 
ดี 

ไม่ดี 
ดี 
ดี 

18. เส้นผม 
     18.1 ผมด าเงางาม เส้นละเอียด 
     18.2 ผมสีน ้าตาล แขง็กระดา้ง 
     18.3 ผมสีน ้าตาล อ่อนนุ่ม เส้นละเอียด 

 
ดี 

ไม่ดี 
ดี 

 
ดี 

ไม่ดี 
ดี 

 
 สรุปได้ว่า ลักษณะของนรลักษณ์ท่ีทั้ งคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุว่าเป็นลกัษณะท่ีดีคลา้ยคลึงกัน มีจ านวน 17 ลกัษณะ คิดเป็นร้อยละ 
38.63 ไดแ้ก่ สะโพกงอนยกไดรู้ป, หนา้ทอ้งใหญ่, เตา้นมตั้งชนั, เตา้นมกลม อวบอ่ิม, แขนกลมเรียว
งาม, น้ิวมือเล็ก เรียวยาว, คอมีสามปลอ้ง, คอตรง กลมงาม, คาง (เหล่ียม) เต็มไปดว้ยเน้ือ, ฟันเป็น
ระเบียบ, ตาด าคมสัน, ตาขาวบริสุทธ์ิ, คิ้วโก่งดังคันศร, ใบหูยาว, ศีรษะสูง, ผมด าเงางาม  
เส้นละเอียด และผมสีน ้าตาล อ่อนนุ่ม เส้นละเอียด 
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 ส่วนลกัษณะของนรลกัษณ์ท่ีทั้งคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติ
ฉบบัราษฎร์ระบุว่าเป็นลกัษณะท่ีไม่ดีคลา้ยคลึงกนั มีจ านวน 11 ลกัษณะ คิดเป็นร้อยละ 25 ไดแ้ก่ 
สะโพกเล็ก แคบ, หน้าทอ้งป่อง พลุย้, เตา้นมห่างกนั, เตา้นมเห่ียวแห้ง ไร้เน้ือหนัง, หัวไหล่ผิดรูป 
ไหล่ห่อ ไหล่ลู่ ไม่สม ่าเสมอ, ปากด า, ฟันซ่ีใหญ่ยาว, ฟันห่าง, จมูกแบน, ใบหูเล็ก และผมสีน ้ าตาล 
แขง็กระดา้ง 
 ในขณะท่ีลกัษณะของนรลกัษณ์ท่ีคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหม
ชาติระบุไวแ้ตกต่างกนั โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุวา่เป็นลกัษณะท่ีดี แต่ต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ระบุว่าเป็นลกัษณะท่ีไม่ดี มีจ านวน 5 ลกัษณะ คิดเป็นร้อยละ 11.36 ไดแ้ก่ ฟันยื่น 
(เลก็นอ้ย), ตากลมเลก็, คิ้วบาง, หนา้ผากกลมเกล้ียงดุจจนัทร์คร่ึงซีก และศีรษะกลมเหมือนกระพอง
ชา้ง ส่วนลกัษณะท่ีคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นลกัษณะท่ีไม่ดี แต่ต าราพรหมชาติ
ฉบบัราษฎร์กล่าวว่าเป็นลกัษณะท่ีดี มีจ านวน 11 ลกัษณะ คิดเป็นร้อยละ 25 ไดแ้ก่ ทรวงอกกวา้ง, 
ปากกวา้ง, ปากหนา, ปลายจมูกสันใหญ่ สันจมูกยุบต ่าลง, จมูกงุ้ม, จมูกยาว, ตาพอง ปูดโปน,  
หนา้ผากโหนกนูน, หนา้ผากกวา้ง, ศีรษะใหญ่ และศีรษะยาว 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนเน้ือหาค าท านายตามนรลักษณ์ ท่ีคัมภี ร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์และต าราพรหมชาติกล่าวตรงกันว่าเป็นลกัษณะท่ีดี -ไม่ดีนั้น พบว่าส่วนใหญ่คมัภีร์ 
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะระบุเน้ือหาค าท านายเพียงแค่เป็นศุภมงคล หรือไม่เป็นศุภมงคล  
แต่ก็มีนรลกัษณ์บางลกัษณะท่ีมีเน้ือหาค าท านายเฉพาะเจาะจงมากกว่านั้น เช่น ลกัษณะสะโพกท่ี 
ไม่ดี, ลกัษณะหน้าทอ้ง, ลกัษณะเตา้นมตั้งชนั, ลกัษณะแขนท่ีไม่ดี, ลกัษณะน้ิวมือท่ีไม่ดี, ลกัษณะ
ล าคอท่ีไม่ดี, ลกัษณะคางท่ีไม่ดี, ลกัษณะปากท่ีไม่ดี, ลกัษณะจมูกท่ีไม่ดี, ลกัษณะดวงตาท่ีไม่ดี, 
ลกัษณะคิ้ว, ลกัษณะใบหู, ลกัษณะหน้าผาก และลกัษณะศีรษะท่ีไม่ดี ส่วนต าราพรหมชาติฉบับ
ราษฎร์จะมีเน้ือหาค าท านายท่ีเฉพาะเจาะจงในทุก ๆ นรลกัษณ์ ทั้งน้ี เม่ือน าเน้ือหาค าท านายมา
เปรียบเทียบกันพบว่า เน้ือหาค าท านายท่ีปรากฏส่วนใหญ่มีความแตกต่างกัน มีเพียง 2 ลกัษณะ
เท่านั้ นท่ีมีเน้ือหาค าท านายคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ลักษณะคิ้วท่ีโก่งดังคันศร ซ่ึงทั้ งคัมภีร์พฤหัต 
ปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้ให้ค  าท านายไวต้รงกันในเร่ืองการมี
เกียรติยศช่ือเสียง และลกัษณะใบหูยาว มีเน้ือหาค าท านายตรงกนัในเร่ืองการมีความสุข ดงัไดแ้สดง
การเปรียบเทียบเน้ือหาค าท านายไวใ้นตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 68 เปรียบเทียบเน้ือหาค าท านายนรลกัษณ์ท่ีดีในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ 

นรลกัษณ์ คมัภีร์พฤหตัปาราศรฯ ต าราพรหมชาติฯ 
1. สะโพกงอนยกไดรู้ป ประเสริฐยิ่งนัก ย่อมจะท าให้

มีความสุข 
มี จิ ต ใจ เยื อ ก เย็น  มี ค ว าม
ซ่ือสัตย์ มีความรักท่ีมั่นคง  
รักเกียรติยศช่ือเสียง ในภาย
ภาคหนา้จะดี 

2. หนา้ทอ้งใหญ่ หน้าท้องกว้างย่อมเป็นศุภ 
มงคล กล่าวกนัวา่จะใหก้ าเนิด
บุตรชายจ านวนมาก หากหนา้
ท้องเห มือนกบจะ เป็น สิ ริ
ม งคลยิ่ งนั ก  จะให้ ก า เนิ ด
พระราชา 

ทอ้งกลมเหมือนเอวช้าง เป็น
ผู ้ ท่ี มี นิ สั ย ใจคอ เยื อ ก เย็น  
รักความสงบ ไม่ เห็นแก่ได ้
หากมีหน้าทอ้งกลมเรียว เป็น
ผู ้ท่ี ขย ันหมั่น เพี ยร มีความ
อดทน รวดเร็วว่องไว มีความ
มานะพยายามในการท างาน
ใหบ้รรลุผลส าเร็จไดเ้สมอ 

3. เตา้นม 
     3.1 เตา้นมตั้งชนั 
 
 
 
 
 
     3.2 เตา้นมกลม อวบอ่ิม 

 
เตา้นมด้านขวาตั้งชันขึ้นเป็น
ท่ีรู้กนัว่าจะให้ก าเนิดบุตรชาย 
แต่หากมีเต้านมด้านซ้ายตั้ ง
ชันขึ้นเช่ือกันว่าจะให้ก าเนิด
บุตรสาว 
 
มีความเป็นศุภมงคล 

 
ยอดถนัช้ีเขา้หากัน หรือช้ีขึ้น
ข้างบน เป็นผูท่ี้มีบุญวาสนา
สูง มีความกตัญญู  มีความ
มานะพยายาม ชีวิตจะมีแต่
ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นท่ี
ไวว้างใจของสามี 
เต้านมเหมือนนมโค มี เน้ือ
เต็มบริบูรณ์ เป็นผูท่ี้มีเสน่ห์ 
ค่อนข้างมีโชคในเร่ืองของ
ค ว า ม รั ก  มี นิ สั ย ร่ า เ ริ ง
สนุกสนาน ชีวิตมีแต่ความสุข
สมหวงั 
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4. แขนกลมเรียวงาม ประเสริฐยิง่นกั มีบุญวาสนา อุดมไปดว้ยโภค

ท รัพ ย์  มี แ ต่ ค ว าม ร่ม เย็น 
เป็นสุข แต่มักมีนิสัยเจ้ายศ 
เจา้อยา่ง 

5. น้ิวมือเลก็ เรียวยาว ก่อให้เกิดความสุขและความ
เป็นสวสัดิมงคล 

มีบุญวาสนา สติปัญญาเฉลียว
ฉลาด  มี เกี ยรติยศ ช่ือเสี ยง  
มีแต่ความสุขกายสุขใจ เป็นผู ้
เชิดชูวงศต์ระกูล 

6. ล าคอ 
     6.1 คอมีสามปลอ้ง 
 
 
 
     6.2 คอตรง กลมงาม 

 
ก่อใหเ้กิดความสุขสวสัด์ิ 
 
 
 
ก่อใหเ้กิดความสุขสวสัด์ิ 

 
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สุขุม
เยอืกเยน็ ใจบุญ โกรธง่ายหาย
เร็ว เป็นท่ีพึ่งของบิดา มารดา 
และคู่ครอง 
มีเสน่ห์  มีไหวพริบปฏิภาณ 
รักความก้าวหน้า ชอบศึกษา
หาความรู้ เป็นท่ีรักใคร่ของ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ
เพื่อนฝงู 

7. คาง (เหล่ียม) เตม็ไปดว้ยเน้ือ เป็นศุภมงคล มีวาสนา เฉลียวฉลาด มีไหว
พริบปฏิภาณ สุขุมรอบคอบ 
รักความก้าวหน้ า รักสวย 
รักงาม  

8. ฟันเป็นระเบียบ เป็นศุภมงคล มีใจเมตตา บริบูรณ์ไปด้วย
คุณสมบั ติ  ใจคอเยือก เย็น  
ท าการคา้เจริญกา้วหนา้ 

9. ดวงตา 
     9.1 ตาด าคมสัน 
 
 

 
เป็นศุภมงคล 
 
 

 
ร่ า เริ งแ จ่ม ใส  ช อบ ความ
สนุกสนาน ชอบพูดค าท่ีเป็น
ปริศนาให้เพศตรงขา้มเอาไป
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     9.2 ตาขาวบริสุทธ์ิ 

 
 
 
เป็นศุภมงคล 

ข บ คิ ด อ ยู่ เส ม อ  ใ จ น้ อ ย  
โกรธง่ ายห าย เร็ว  รักสวย 
รักงาม วาจาสุภาพอ่อนหวาน  
มีบุญวาสนา สติปัญญาเฉลียว
ฉลาด จิตใจเยือกเย็น มีความ
โอบออ้มอารี สมบูรณ์พูนสุข 
ได้ คู่ ค รอ ง ดี ท่ี มี ห ลัก ฐ าน 
มีความรู้ ซ่ึงจะช่วยกันท ามา
หากิน 

10. คิ้วโก่งดงัคนัศร ก่ อ ให้ เกิ ดความ สุ ขและ มี
เกียรติยศช่ือเสียง 

มีบุญวาสนา มีทรัพย์สมบัติ  
มีช่ือเสียง เป็นเจ้าคนนายคน 
จะได้คู่ครองเป็นคนสูงศักด์ิ 
แต่ชีวิตคู่มักไม่แน่นอน ต้อง
คบหากับผูท่ี้เหนือกว่าจึงจะ
ท าให้มีความสุขความเจริญ 
และท าใหชี้วิตราบร่ืนดว้ยดี 

11. ใบหูยาว ก่อใหเ้กิดความสุขสวสัด์ิ และ
จะใหก้ าเนิดบุตรชาย 

ใบหูใหญ่และยาวได้ส่ วน 
เป็นผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม 
รักความสงบ จิตใจเยือกเย็น 
มี เม ต ต าก รุณ า  ร ่ า ร ว ย  มี
ความสุข มีชีวิตยืนยาว ถ้ามี
ครอบครัวจะยิ่งเจริญกา้วหน้า 
หากมีใบหูใหญ่และยาวหนา 
เป็นคนใจบุญ มีบุญวาสนา 
ส ติ ปั ญ ญ า เฉ ลี ย ว ฉ ล า ด  
มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ถ้ามี
ครอบครัวจะท าให้มีฐานะดี 
บริบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย ์
และมีอายยุนืยาว 
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12. ศีรษะสูง เป็นศุภมงคล เป็นคนเจ้าความคิด เฉลียว

ฉลาด จิตใจมัน่คง มีเหตุมีผล 
ภายภาคหน้ าชี วิตจะ มี แต่
ความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข
กายสบายใจ 

13. เส้นผม 
     13.1 ผมด าเงางาม เส้นละเอียด 
 
 
 
 
     13.2 ผมสีน ้ าตาล อ่อนนุ่ม เส้น
ละเอียด 

 
ประเสริฐยิง่นกั  
 
 
 
 
เป็นศุภมงคล 

 
มีบุญวาสนา มีใจเมตตากรุณา 
สติปัญญาเฉลียวฉลาด สุภาพ
อ่ อ น โ ยน  รั ก ค รอ บ ค รั ว  
มีความเจริญรุ่งเรือง อุดมไป
ดว้ยทรัพยสิ์นเงินทอง  
เส้นผมสีน ้ าตาล จะเป็นผู ้มี
อายุยืน สุขภาพแข็งแรง จิตใจ
เข้มแข็ งอดทน  แต่ มี วาจา 
จดัจา้น มกัรุนแรงในเร่ืองของ
ความรัก หากผมสีน ้าตาลไหม ้
จะมีอายุยืน สุขภาพร่างกาย
แ ข็ ง แ ร ง  มี จิ ต ใ จ เม ต ต า  
เจา้ระเบียบ  ส่วนผมสีน ้ าตาล 
ดกหนา เส้นละเอียด เป็นผูมี้
ใจกว้าง แต่มักใจร้อน กิริยา
ไม่ ค่ อ ย เรียบ ร้อย  มักต้อ ง
พึ่งพาอาศัยผูอ่ื้นจึงจะท างาน
ไดส้ าเร็จ 
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นรลกัษณ์ คมัภีร์พฤหตัปาราศรฯ ต าราพรหมชาติฯ 
1. สะโพกเลก็ แคบ ท าใหเ้ป็นหญิงม่าย ชอบแสวงหารักใหม่อยู่เสมอ 

จิตใจเรรวนไม่แน่นอน 
2. หนา้ทอ้งป่อง ทอ้งพลุย้ เป็นหมนั ขี้ เกี ยจ  เห็ นแก่ กิน  ท างาน

เช่ืองชา้ 
3. เตา้นม 
     3.1 เตา้นมห่างกนั 
 
 
 
 
     3.2 เต้านม เห่ียวแห้ ง ไ ร้เน้ื อ
หนงั 

 
ไม่มีความเป็นศุภมงคล 
 
 
 
 
ไม่มีความเป็นศุภมงคล 

 
มกัอาภพั พลดัพรากจากบิดา
ม ารด าตั้ ง แ ต่ เด็ ก  มี ค ว าม
เป็นอยู่แร้นแค้น เหน่ือยยาก
อยู่ เสมอ จิตใจไม่แน่นอน  
ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการท างาน 
เฉ่ือยชา ไม่แช่มช่ืนเบิกบาน 
ไม่ค่อยสนใจเร่ืองความรัก  
มีฐานะความเป็นอยูป่านกลาง 

4. หัวไหล่ผิดรูป ไหล่ห่อ ไหล่ลู่ 
ไม่สม ่าเสมอ 

ไม่เป็นศุภมงคล ไหล่แคบห่อมาขา้งหน้า เป็น
ผู ้ มี สุ ขภ าพ อ่อน แอ  มั ก มี
โรคภยัไขเ้จ็บ วิถีชิวิตไม่ค่อย
แจ่มใส มกัทอ้แทห้มดหวงัใน
การด าเนินชีวิต ส าหรับผูท่ี้มี
ไหล่ลู่  จะ เป็นคนค่อนข้าง
อ า ภั พ  ชี วิ ต มี แ ต่ ค ว า ม
ยากล าบาก ส่วนผูท่ี้มีไหล่ราบ
และไม่สม ่าเสมอ เป็นคนไร้
บุญวาสนา ชีวิตมีแต่ความ
เหน่ือยยาก ไม่ มีคนเห็นใจ 
อาภัพเน้ือคู่  ชี วิตคู่มักลุ่ม ๆ 
ดอน ๆ ไม่ค่อยแน่นอน 
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5. ปากด า ท าให้เป็นม่าย และเจ็บไข้ได้

ป่วย 
ปากอย่างใจอย่าง เล่ห์เหล่ียม
แพรวพราว วาจากลบักลอก 

6. ฟัน 
     6.1 ฟันซ่ีใหญ่ยาว 
 
     6.2 ฟันห่าง 

 
ไม่เป็นศุภมงคล  
 
ไม่เป็นศุภมงคล 

 
ท ามาหากินไม่ค่อยคล่อง ตอ้ง
เหน่ือยยากอยูเ่สมอ 
เกียจคร้าน มักอาภัพ มีเร่ือง
เดือดร้อนอยูเ่สมอ 

7. จมูกแบน เป็นทาสรับใช ้ จมูกแฟบและหัก เป็นคนปาก
อย่างใจอย่าง ฉลาดแกมโกง 
คบผูอ่ื้นเพราะหวงัประโยชน์
ส่วนตน 

8. ใบหูเลก็ ถูกครหานินทา ใบหู เล็กและค่อนข้างยาน  
มีอายุยืนยาว แต่สติปัญญา
น้อย ขาดความมานะอดทน 
ท าส่ิงใดไม่ค่อยส าเร็จ มีวิถี
ชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ หาความ
แน่นอนไม่ได ้

9. เส้นผมสีน ้าตาล แขง็กระดา้ง ไม่เป็นศุภมงคล เ ม่ื อ เป็ น เด็ ก จ ะ เล้ี ย ง ย าก  
เติบใหญ่ขึ้ นมาก็จะเป็นคน
เฉ่ือยชา ไม่ค่อยจริงใจ ชอบ
เล่นตลกคะนอง 
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ตำหนิ ไฝ ปาน 
 ต าหนิต่าง ๆ เช่น ไฝ ปาน และขี้ แมลงวนัท่ีมีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ปรากฏอยู่ตาม
อวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายก็พบวา่มีค าท านายท่ีแตกต่างกนัไป โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์
ได้กล่าวถึงลักษณะของต าหนิต่าง ๆ นอกเหนือจาก ไฝ ปาน และขี้ แมลงวนัตามปรกติ เช่น  
ขี้แมลงวนัสีแดง, ปานขน (ทั้งวนซ้าย และวนขวา), ไฝสีแดง, ต าหนิสีแดง, ต าหนิสีด า และต าหนิ
รูปร่างเหมือนตรีศูล ส่วนต าแหน่งท่ีต าหนิต่าง ๆ นั้ นปรากฏระบุเอาไวถึ้ง 20 ต าแหน่ง ได้แก่  
ร่างกายซีกซ้าย, ร่างกายซีกขวา, หน้าผาก, ระหว่างคิ้ว, แก้ม, ปลายจมูก, ใบหู, รอยแสกผม,  
กลางศีรษะ, ล าคอ, หน้าอก, เต้านมด้านขวา, เต้านมด้านซ้าย, มือ, สะโพก, สะดือ, หน้าท้อง,   
ทอ้งนอ้ย, แผ่นหลงั และของลบั แมว้่าส่วนใหญ่จะเป็นค าท านายส าหรับสตรีโดยเฉพาะ แต่ก็มีบาง
ลกัษณะก็ปรากฏค าท านายส าหรับบุรุษอยูด่ว้ย 
 ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไม่ไดร้ะบุลกัษณะของไฝหรือปานแต่อย่างใด เพียงแต่
ระบุต าแหน่งท่ีตั้งของต าหนิซ่ึงมีอยู่ทั้งส้ิน 61 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ หน้าผาก, โคนผม, ขมบั, ทา้ยทอย, 
ศีรษะ, ต้นคอ, ลูกกระเดือก, คอหอย, ลูกตา, ร่องน ้ าตา, หางตา, หัวตา, ระหว่างคิ้ว, คิ้ว, หางคิ้ว,  
ดั้งจมูก, ริมจมูก, ปลายจมูก, ริมฝีปากบน, ริมฝีปากล่าง, ปลายคาง, ลูกคาง, แก้มซ้าย, แก้มขวา,  
ใบหู, ซอกหูขวา, ซอกหูซ้าย, บ่าขวา, บ่าซ้าย, ไหล่ขวา, ไหล่ซ้าย, สะบกัขวา, สะบกัซ้าย, รักแร้, 
กลางหลงั, ปุ่ มขอ้ศอก, ทอ้งแขน, ขอ้มือ, แขนขวา, แขนซ้าย, หน้าอก, ฝ่ามือ, ง่ามน้ิวมือ-น้ิวเทา้,  
บนน้ิวมือ-น้ิวเทา้, บริเวณหัวใจ, ฐานนม, สีขา้งเบ้ืองขวา, สีขา้งเบ้ืองซ้าย, บั้นเอว, บริเวณกระเพาะ
อาหาร, สะดือ, ขาหนีบ, โคนขา, หัวเข่า, สะโพก, หลงัเทา้ขวา, หลงัเทา้ซ้าย, ฝ่าเทา้, เหนือเนินและ
บนเนินสตรี, องคชาต และบริเวณลูกอณัฑะ ซ่ึงค าท านายส่วนใหญ่จะระบุแยกชาย-หญิง มีเพียงบาง
ลกัษณะท่ีชาย-หญิงสามารถใชค้  าท านายร่วมกนัได ้และต าหนิท่ีปรากฏอยู่บนอวยัวะบางประการก็
สามารถใช้ท านายไดเ้ฉพาะชายหรือหญิง เช่น บนเนินสตรี, องคชาต และลูกอณัฑะ เน่ืองจากเป็น
อวยัวะท่ีปรากฏอยูแ่ต่ชายหรือหญิง 
 โดยต าแหน่งของอวยัวะท่ีกล่าวถึงร่วมกันมีทั้งส้ิน 15 ต าแหน่ง ได้แก่ กลางศีรษะ, 
หนา้ผาก, ระหว่างคิ้ว, แกม้, ปลายจมูก, ใบหู, ล าคอ, หนา้อก, เตา้นม/ฐานนม, มือ, สะโพก, สะดือ, 
หนา้ทอ้ง, แผน่หลงั และของลบั โดยมีค าท านายท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัดงัตารางต่อไปน้ี  
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ต าแหน่ง คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ 
กลางศีรษะ      ปานปรากฏอยูท่ี่รอยแสกผม, กลาง

หนา้ผาก, กลางศีรษะ หรือท่ีล าคอของ
ทั้งชายและหญิง จะไม่ก่อให้เกิดความ
เป็นศุภมงคล 
 

     ชายท่ีมีไฝและปานอยู่บนศีรษะ  
เป็นคนมีนิสัยใจคอเข้มแข็งอดทน  
มีความซ่ือสัตย์ มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด หาหนทางท่ีจะท าให้ฐานะของ
ตนก้าวหน้ าอยู่ เสมอ คู่ ครองจะมี
ลกัษณะดี มีฐานะปานกลาง เม่ืออายุ
ย่างเข้ากลางคนแล้วจะมีแต่ความสุข 
เจ ริญ ก้ าวหน้ าในหน้ า ท่ี ก ารงาน
ตามล าดบั 
     หญิงท่ีมีไฝและปานอยู่บนศีรษะ 
เป็นคนสุภาพเรียบร้อย สติปัญญา
เฉลียวฉลาด สุขุมรอบคอบ มกัมีโชค
ลาภอยู่เสมอ จะได้คู่ครองท่ีเป็นคนมี
ฐานะค่อนขา้งดี มีหลกัฐาน ชีวิตการ
ครองเรือนมีแต่ความสงบสุข 

หนา้ผาก      ต าห นิปรากฏ ท่ีหน้ าผาก  ห รือ
ระหวา่งคิ้ว จะท าใหไ้ดรั้บราชบลัลงัก์ 
     ต าหนิรูปร่างเหมือนตรีศูลปรากฏ
อยู่ท่ีหน้าผาก หากเป็นชายจะได้เป็น
พระราชา หากเป็นหญิงจะได้เป็น
มเหสีของพระราชา 
     ปานปรากฏอยูท่ี่รอยแสกผม, กลาง
หนา้ผาก, กลางศีรษะ หรือท่ีล าคอของ
ทั้งชายและหญิง จะไม่ก่อให้เกิดความ
เป็นศุภมงคล 
 

     ชายท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีตรงหน้า
ผาก เป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม  
รักความยุติธรรม โอบออ้มอารี ไดรั้บ
ความไวว้างใจจากเจา้นาย เม่ือเขา้สู่วยั
กลางคนจะมีช่ือเสียงเป็นท่ียกย่อง
สรรเสริญ เน้ือคู่ เป็นคนค่อนข้างมี
ฐานะดี หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นคนท่ีมี
วิชาความรู้ เป็นคนเน้ือสองสี รูปร่าง
สันทดั 
     ห ญิ งท่ี มี ไฝห รือป านอยู่ ท่ี ตรง 
หน้าผาก เป็นคนมีความมานะอดทน  
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 ตั้ งตนอยู่ในขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม 

ชอบศึกษาเล่าเรียน มีสติปัญญาปาน
กลาง เป็นคนท่ีมีความมานะอดทน 
ชอบท ามากกว่าพูด อาศยัท่ีเป็นคนท า
อะไรท าจริง จึงท าให้ มีฐานะเป็น
ปึกแผ่น  คู่ ครองเป็นคนอยู่ ต่ างถ่ิน  
ชีวิตในครอบครัวจะมีความสุข 

ระหวา่งคิ้ว      ต าห นิปรากฏ ท่ีหน้ าผาก  ห รือ
ระหวา่งคิ้ว จะท าใหไ้ดรั้บราชบลัลงัก์ 

     ชายท่ีมีไฝอยู่ท่ีหว่างคิ้ว เป็นคนเจา้
ระ เบี ยบ  มี ค ว าม คิ ด สุ ขุ ม ลึ ก ซ้ึ ง  
รักความยุติธรรม  มีความซ่ือสัตย์
สุ จ ริต  แต่ มี ส ติ ปัญญ าป านกลาง  
คิดอ่านจะท าส่ิงใดก็พอท าให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได ้นอกเสียว่าส่ิงนั้นจะใหญ่
เกินความสามารถ ชีวิตในวยัเด็กก็จะ
ด าเนินไปได้พอประมาณ ตามฐานะ
ของตระกูลเดิม แต่เม่ือเติบใหญ่แลว้ก็
จะมีฐานะทางการงานและการเงิน
เจริญตามล าดับ เป็นคนท่ีค่อนขา้งจะ
หาเน้ือคู่ยาก มักจะพบแต่ผูท่ี้ร่วมสุข
เท่านั้ น แต่เม่ือถึงคราวทุกข์ก็จะมีแต่
คนเบือนหน้าหนี การท าส่ิงใดก็ควร
จะใชค้วามรอบคอบใหม้าก 
     หญิงท่ีมีไฝอยู่ท่ีหว่างคิ้ว เป็นคนท่ี
รักสวยรักงาม สุภาพอ่อนหวาน ไม่
ใคร่จะมีความทุกข์ร้อน ชอบท าตัว 
ร่าเริงสนุกสนานในหมู่ เพื่อนฝูงอยู่
เสมอ ชอบแสวงหาความ รู้ใส่ตน 
สติปัญญาหลักแหลม รอบคอบ เม่ือ
ไดมุ้่งหนา้ท าส่ิงใดก็จะมานะท าไปจน
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ส าเร็จ อาชีพคา้ขายดี แต่ถา้รับราชการ
ก็จะดีแต่พอประมาณ เน้ือคู่ผิวสองสี 
ฐานะพอปานกลาง 

แกม้      ไฝสีแดงปรากฏอยู่ท่ีแกม้ จะท าให้
มีอาหารอนัโอชารสบริโภคอยูเ่สมอ 
     ต าหนิปรากฏอยู่ท่ีใบหู, แก้ม, มือ 
หรือล าคอ จะท าให้มีบุตรชายในการ
ตั้งครรภ์คร้ังแรก ก่อให้เกิดความเป็น
ศุภมงคล และมีความสุข 
 
 

แก้มซ้าย  
     ชายท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีตรงแก้ม
ข้างซ้าย เป็นคนมีความมานะอดทน 
ขยนัขนัแขง็ รักสวยรักงาม ชอบท าตน
ให้ เด่นอยู่ในวงสังคม มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด รู้เท่าทันคน เป็นคนท่ีมี
เสน่ห์อยู่ในตวั และมีเพศหญิงคอยให้
ความช่วยเหลืออยู่เสมอ จนท าให้มี
ฐานะดีขึ้ นได้ แต่ภายในครอบครัว
มกัจะมีเร่ืองระหองระแหงเกิดขึ้นอยู่
เสมอ ไม่ค่อยมีความสุขเท่าท่ีควร 
     หญิงท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีตรงแก้ม
ข้างซ้าย  เป็นคนมีนิสั ยชอบความ
สนุกสนาน รักความสวยงาม ชอบเขา้
สั งค ม  มั ก มี ค ว าม รัก ท่ี ฟุ่ ม เฟื อ ย  
มีสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาเฉลียว
ฉลาด มักได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู ้ใหญ่ หรือจากบิดามารดา คู่ครอง
มักจะอยู่ในถ่ินไกล ชีวิตการครอง
เรือนจะมีแต่ความสุข 
แก้มขวา 
     ชายท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีแก้มข้าง
ขวา เป็นคนซ่ือสัตย์ กตัญญูกตเวที 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น แต่มักเป็นคนเจ้า
โทสะ ส ติ ปัญญาปานกลาง  ต้อง
ด าเนินชีวิตด้วยความมานะอดทน 
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และใช้ความพยายามให้มาก ชีวิตจึง
จะมีความสุข เน้ือคู่ เป็นคนท่ีเคยอยู่
ใกลชิ้ดกนั หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นคนท่ี
เคยท างานติดต่อกันอยู่เสมอ มีฐานะ
ปานกลาง นิสัยใจคอดี มีความคิดเห็น
ตรงกนั เห็นอกเห็นใจกนั 
     หญิงท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีแก้มขา้ง
ขวา เป็นคนมีความซ่ือสัตย์สุจริต  
พูดนอ้ย มีความคิดอ่านไกล มีสุขภาพ
ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรง เช่ือคนอ่ืน
ง่าย และชอบใฝ่ฝันในเร่ืองความรัก 
สติปัญญาพอปานกลาง อารมณ์เย็น 
ไม่ค่อยจะด้ินรนหรือมีความทุกขร้์อน 
เพราะจะมีคนคอยอุปการะช่วยเหลือ
โดยเฉพาะในบั้นปลายของชีวิต บุตร
ธิดาจะให้ความอุปการะ ส่วนคู่ครอง
จะเป็นคนท่ีมีฐานะดี แต่จะเป็นคนท่ี
เคยมีครอบครัวมาก่อน หรือมีอายมุาก  

ปลายจมูก      ปลายจมูกมีต าหนิสีแดงปรากฏอยู ่
แสดงถึงการเป็นชายาของพระราชา 
แต่หากต าหนินั้ นเป็นสีด า ย่อมเป็น
หมายแสดงถึงการเป็นหญิงม่าย หรือ          
หญิงส าส่อน 

     ชายท่ีมีไฝอยู่ท่ีบริเวณจมูก เป็นคน
เจ้าระเบียบ มีกิริยามารยาทดี คบกับ
ชนทุกชั้น ใจกวา้ง มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด รอบคอบ จะมีผู ้ใหญ่คอยให้
ความ ช่วย เห ลืออยู่ เสมอ ๆ  ถ้า รับ
ราชการก็ จะประสบความส าเร็จ  
ได้ต าแหน่งสูง ๆ มีสุขภาพดี ตั้ งหน้า
ท ามาหากิน เน้ือคู่  เป็นคนท่ีท างาน
บ้านงานเรือนได้เป็นอย่างดี ช่วยกัน
สร้างฐานะใหเ้ป็นปึกแผน่ได ้
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     หญิงท่ีมีไฝอยู่ท่ีบริเวณจมูก เป็น
คน มี นิ สั ย ร่ า เริ ง  ชอบ เข้าสมาคม 
สติปัญญาพอปานกลาง เป็นคนหาเงิน
คล่องแต่ก็ใช้ เก่ง มักมีโชคชาภอยู่
เสมอ จึงท าให้วิถีชีวิตมีแต่ความสุข 
เน้ือคู่ เป็นคนมีวิชาความรู้ มีเกียรติยศ
ช่ือเสียงในหน้าท่ีการงาน และมีฐานะ
การเงินพอปานกลาง 

ใบหู      ต าหนิปรากฏอยู่ท่ีใบหู, แก้ม, มือ 
หรือล าคอ จะท าให้มีบุตรชายในการ
ตั้งครรภ์คร้ังแรก ก่อให้เกิดความเป็น
ศุภมงคล และมีความสุข 
     ป าน ท่ี มี เส้นขนวนไปทางขวา
ปรากฏอยู่ท่ีหนา้อก, สะดือ, มือ, ใบหู, 
แผ่นหลงัด้านขวา หรือทอ้งน้อย ย่อม
เป็นสิริมงคล แต่หากเป็นปานท่ีมีเส้น
ขนวนไปทางซ้ายก็ย่อมไม่ เป็นศุภ 
มงคล  
 
 

     ชายท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีใบหู เป็น
คนท่ีมีโชควาสนาปานกลาง พอมีกิน  
ห าง่ าย จ่ ายคล่ อ ง  มี ม าน ะอดทน 
แข็งแรง พูดจริงท าจริง สติปัญญา
เฉลียวฉลาด ใจคอเด็ดเด่ียว มีคู่ครอง
หลายคน แต่จะอยู่เป็นเน้ือคู่ท่ีแทจ้ริง
เพียงคนเดียว เพราะเห็นอกเห็นใจกนั 
และอยู่กนัมานาน มีนิสัยใจคอตรงกนั 
เอาอกเอาใจกนั 
     หญิงท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีใบหู เป็น
คนท่ีมีใจกว้าง มักจะตามใจตัวเอง 
เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง ถือเน้ือถือตัว
มาก มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เล่าเรียน
ส่ิงใดก็จะประสบความส าเร็จ เป็นคน
ท่ีมีโชควาสนาดี ชีวิตจะมีแต่ความ
ราบร่ืนดีงาม ไม่ค่อยจะไดท้ าการงาน
ท่ียากล าบาก เน้ือคู่เป็นคนท่ีมีฐานะดี 
ห รือมิฉะนั้ นก็ จะ เป็นคน ท่ี มี วิช า
ความรู้ มีเกียรติยศช่ือเสียงท่ีดี 
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ล าคอ      ต าหนิปรากฏอยู่ท่ีใบหู, แก้ม, มือ 

หรือล าคอ จะท าให้มีบุตรชายในการ
ตั้งครรภ์คร้ังแรก ก่อให้เกิดความเป็น
ศุภมงคล และมีความสุข 
     ปานปรากฏอยูท่ี่รอยแสกผม, กลาง
หนา้ผาก, กลางศีรษะ หรือท่ีล าคอของ
ทั้งชายและหญิง จะไม่ก่อให้เกิดความ
เป็นศุภมงคล 
 
 

     ช ายห ญิ ง ท่ี มี ไฝห รือป านอยู่ ท่ี
บริเวณต้นคอ เป็นคนมีนิสัยนักเลง 
กล้าได้กล้าเสีย มีความมานะอดทน  
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ชะตาชีวิตพอ
ปานกลาง เน้ือคู่เป็นคนมีความเป็นอยู่
คลา้ยคลึงกบัตน และจะมีภูมิล าเนาอยู่
ไม่ห่างกันเท่าใดนัก ด้านฐานะความ
เป็นอยูก่็พอทดัเทียมกนั 
     ช ายห ญิ ง ท่ี มี ไฝห รือป านอยู่ ท่ี
ลูกกระเดือก เป็นคนมีนิสัยรักสวยรัก
งาม ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีใจกลา้หาญ จริงจงักบัหนา้ท่ีการงาน 
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มกัจะไดโ้ชค
ลาภอยู่เสมอ หากรับราชการก็มักจะ
ได้บ าเหน็จรางวลัจากเจา้นาย ชีวิตใน
การครองเรือนจะมีแต่ความอุดม
สมบูรณ์ดว้ยทรัพยสิ์นเงินทอง 
     ชายท่ีมีไฝหรือปานอยู่บริเวณคอ
หอยนั้ น เป็นคนท่ีมี จิตใจเยือกเย็น  
มีอารมณ์ ดี  แ จ่มใส ร่าเริงอยู่ เสมอ  
มี ศีลธรรมประจ าใจ  ชอบท าการ
เ ก่ี ย ว กั บ ส าธ า รณ ะ ป ร ะ โ ย ช น์  
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นคนมี
โชคชะตาดี มีความสุขอยู่ตลอดเวลา 
คู่ครองจะเป็นคนเจา้เน้ือ มีฐานะความ
เป็นอยูเ่ท่าเทียมกนั 
     หญิงท่ีมีไฝหรือปานอยู่บริเวณคอ
หอย เป็นคนมีจิตใจเยือกเย็น มีนิสัย
สุ ขุม  อารมณ์ ดี  พู ดจาอ่อนหวาน  
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มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี  
ท าการงานส่ิงใดก็ท าดว้ยเหตุผล ชีวิต
ไม่ค่อยจะมีความทุกขร้์อน ทั้งชีวิตจะ
มีแต่ความสุขสบาย หากแต่เป็นคนท่ีมี
อารม ณ์ กล้าแข็ ง  มี ความ ซ่ื อสั ตย ์ 
ท าอะไรท าจริง 

หนา้อก      ต าหนิอนัได้แก่ขี้แมลงวนั ปรากฏ
อ ยู่ ท่ี ห น้ าอ ก ส ต รี  จ ะ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสุข และความสวสัดิมงคล 
     ป าน ท่ี มี เส้นขนวนไปทางขวา
ปรากฏอยู่ท่ีหนา้อก, สะดือ, มือ, ใบหู, 
แผ่นหลงัด้านขวา หรือทอ้งน้อย ย่อม
เป็นสิริมงคล แต่หากเป็นปานท่ีมีเส้น
ขนวนไปทางซ้ายก็ย่อมไม่ เป็นศุภ 
มงคล  
 

     ชายท่ีมีไฝอยู่ท่ีตรงหนา้อก เป็นคน
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เล่าเรียนส่ิง
ใดก็ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ชีวิตใน
อนาคตมีแต่ความผ่องใส พร้อมด้วย
เกียรติยศช่ือเสียง ชีวิตในวยัเด็กมกัจะ
ล าบากอยู่บา้ง แต่เม่ือเติบใหญ่ขึ้นแลว้
ก็จะมีแต่ความสุขสบาย เน้ือคู่เป็นคน
ท่ีรอบรู้ หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นคนท่ีมี
ฐานะดีกว่า ชีวิตในการครองเรือนมี
แต่ความสงบสุข พบแต่ความสุขความ
เจริญ 
     หญิงท่ีมีไฝอยู่ท่ีตรงหน้าอก เป็น
คนมีเสน่ห์อยู่ในตวั เป็นท่ีรักใคร่ของ
คนทั่วไป มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  
มีความเมตตากรุณา ชีวิตในตอนเด็กมี
ความสุขพอสมควรตามแต่ตระกูลของ
ตน แต่เม่ือผ่านเขา้สู่วยักลางคนแลว้ก็
จ ะ ยิ่ ง ดี ขึ้ น ก ว่ า เดิ ม  ชี วิ ต จะ มี แ ต่
ความสุขสบาย คู่ครองเป็นผูท่ี้มีวิชา
ความรู้ หรือค่อนขา้งจะมีฐานะดี ชีวิต
ในการครองเรือนจะมีพร้อมไปด้วย
ความสุข 
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เตา้นม/ฐานนม      ขี้แมลงวนัสีแดงปรากฏอยู่ท่ีเตา้นม

ด้านขวา หญิงผู ้นั้ นพึ งมีความสุข , 
ความสวัสดิมงคล และมีพงศ์พันธุ์
มากมาย แต่หากขี้ แมลงวัน สีแดง
ปรากฏอยู่ท่ีเตา้นมดา้นซ้าย หญิงผูน้ั้น
พึงมีบุตรเพียงคนเดียว 
     ขี้ แมลงวันปรากฏอยู่ ท่ี เต้านม
ด้านขวา หญิงผู ้นั้ นจะมีบุตรทั้ งชาย
และหญิง 

     ชายหญิงท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีตรง 
ฐานนม เป็นคนสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเก่ง 
จิตใจเอาแน่ไม่ได ้เป็นคนใจง่าย หูเบา 
สติปัญญาไม่ค่อยเฉลียวฉลาด มักจะ
คลอ้ยตามความคิดของคนอ่ืน เม่ืออายุ
ผา่นเขา้สู่วยักลางคนไปแลว้ จึงจะค่อย
มีความสุขสบายขึ้นได้บ้าง ฐานะจะ
ค่อย ๆ ดีขึ้นตามล าดบั คู่ครองเป็นคน
มีนิสัยไม่ค่อยดี เป็นคนจบัจด มีจิตใจ
ไม่แน่นอน มักจะน าความเดือดร้อน
ใจมาใหอ้ยูต่นเสมอ 

มือ      ต าหนิปรากฏอยู่ท่ีใบหู, แก้ม, มือ 
หรือล าคอ จะท าให้มีบุตรชายในการ
ตั้งครรภ์คร้ังแรก ก่อให้เกิดความเป็น
ศุภมงคล และมีความสุข 
     ป าน ท่ี มี เส้นขนวนไปทางขวา
ปรากฏอยู่ท่ีหนา้อก, สะดือ, มือ, ใบหู, 
แผ่นหลงัด้านขวา หรือทอ้งน้อย ย่อม
เป็นสิริมงคล แต่หากเป็นปานท่ีมีเส้น
ขนวนไปทางซ้ายก็ย่อมไม่ เป็นศุภ 
มงคล  
 
 

     ชายท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีตรงฝ่ามือ 
เป็ นคน รัก เกี ยรติ ยศ ช่ื อ เสี ยงวงศ์
ตระกูลของตน มีความขยนัหมัน่เพียร 
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ
รู้เท่าทนั เพราะกิจการงานท่ีตนไดท้ า
ไวจึ้งมีเงินทองอุดมสมบูรณ์ เน้ือคู่เป็น
ผูท่ี้มีวิชาความรู้ดี มีฐานะดี ชีวิตของ
การครองเรือนจะมีแต่ความสุขสบาย 
     หญิงท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีตรงฝ่ามือ 
เป็นคนท่ีชอบเล่าเรียนวิชาหาความรู้ 
เป็นคนท่ีรักช่ือเสียงเกียรติยศของตน 
ศึกษาเล่าเรียนส่ิงใดก็จะส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี เพราะมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด บ ริบู รณ์ ไปด้วยโภคทรัพย ์ 
เป็นคนขยนัขันแข็ง ตั้ งหน้าท ามาหา
กิน เน้ือคู่เป็นคนท่ีมีฐานะดี มีความรู้
สู ง  ชี วิ ต ก ารค รอ ง เรื อน จ ะ มี แ ต่
ความสุขความเจริญ 
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สะโพก      ปานปรากฏอยู่ท่ีสะโพก และของ

ลบั สตรีผูน้ั้นจะมีแต่ความทุกข ์     
     ช ายห ญิ ง ท่ี มี ไฝห รือป านอยู่ ท่ี
สะโพก เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด มีมานะอดทน มีโชควาสนาดี 
แต่ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย คู่ครองเป็นใจเยน็ 

สะดือ      ป าน ท่ี มี เส้นขนวนไปทางขวา
ปรากฏอยู่ท่ีหนา้อก, สะดือ, มือ, ใบหู, 
แผ่นหลงัด้านขวา หรือทอ้งน้อย ย่อม
เป็นสิริมงคล แต่หากเป็นปานท่ีมีเส้น
ขนวนไปทางซ้ายก็ย่อมไม่ เป็นศุภ 
มงคล  

     ชายหญิงท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีตรง
สะดือ เป็นคน ท่ี มีส ติ ปัญญาสุขุม
รอบคอบ ขยนัหมั่นเพียร จิตใจโอบ
อ้อม อารี  มี เมตตา  มี โชควาสน า  
มีหลักฐานการงานดี คู่ครองเป็นคน
ค่อนขา้งขาว มีความรู้ดี 

หนา้ทอ้ง      ป านปรากฏอยู่ ท่ี หน้ าท้อง  จะ
สังหารพี่ชาย 
 

     ชายหญิงท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีตรง
กระเพาะอาหาร เป็นคนมีนิสัยสุภาพ
อ่อนโยน มีความกลา้หาญอดทน ชอบ
ศึกษาเล่าเรียน มีสติปัญญาค่อนข้าง
เฉลียวฉลาด จะมีโชคลาภเพราะเพศ
ตรงข้าม เป็นคนท่ีมีเสน่ห์ เน้ือคู่จะ
เป็นคู่สร้างคู่สมกนัโดยแท ้จะมีความ
รักใคร่กนัดี ช่วยกนัท ามาหากิน ท าให้
มีฐานะดีขึ้น ชีวิตการครองเรือนจะมี
แต่ความสงบสุข 

แผน่หลงั      ป าน ท่ี มี เส้นขนวนไปทางขวา
ปรากฏอยู่ท่ีหนา้อก, สะดือ, มือ, ใบหู, 
แผ่นหลงัด้านขวา หรือทอ้งน้อย ย่อม
เป็นสิริมงคล แต่หากเป็นปานท่ีมีเส้น
ขนวนไปทางซ้ายก็ย่อมไม่ เป็นศุภ 
มงคล 
      ปานปรากฏอยู่ท่ีกลางหลงัจะเป็น
หญิงส าส่อน 
 

     ชายท่ีมีไฝอยู่ท่ีตรงกลางหลงั เป็น
คนท่ีเฉ่ือยชา เกียจคร้าน ไม่ค่อยเฉลียว
ฉลาด  มักคิ ด นึ กไป ในทางต ่ าช้ า  
ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นอยู่เสมอ เม่ือขาดท่ีพึ่ง 
ชีวิตก็ตอ้งเร่ร่อนไปอยา่งไม่มีจุดหมาย 
ไม่สามารถท าส่ิ งใดให้ส าเร็จด้วย
ตนเองได้ มักจะเป็นผู ้ตามมากกว่า
ผู ้น า ใส่ใจเร่ืองกามารมณ์อยู่ เสมอ  
หาเน้ือคู่ ได้ยาก  เพราะมักจะมีแต่ 
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คู่เทียม จะหาเน้ือคู่ท่ีเป็นคู่สร้างสมกนั
นั้นไดย้าก จึงมกัจะมีอุปสรรคในเร่ือง
คู่ครองอยูเ่สมอ 
     ห ญิ งท่ี มีไฝอยู่ ท่ี ตรงกลางหลัง  
เป็นคนเกียจคร้าน มีสติปัญญาทึบ 
เป็นผู ้ตามมากกว่าผู ้น า  ต้องพึ่ งพา
อาศยัคนอ่ืนอยู่เสมอ จะตอ้งตรากตร า
เหน็ดเหน่ือย 

ของลบั      ต าหนิอันได้แก่ขี้ แมลงวนัปรากฏ
อยู่ท่ีพงหญ้า (บริเวณขนเพชร) กล่าว
กนัวา่จะท าใหมี้ความทุกขท์รมาน 
     ต าหนิอยู่ ท่ีด้านขวาของของลับ 
ส ต รี ผู ้ นั้ น จ ะ ไ ด้ เป็ น ม เห สี ข อ ง
พระราชา และยงัได้เป็นพระมารดา
ของพระเจา้แผน่ดินอีกดว้ย 
     ปานปรากฏอยู่ท่ีสะโพก และของ
ลบั สตรีผูน้ั้นจะมีแต่ความทุกข ์     
 

     หญิงท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีเหนือเนิน 
และบนเนินแห่งใดแห่งหน่ึงก็ตาม 
เป็นคนท่ีมีโชคดี มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด มีคู่ครองหลายคน และมกัจะไม่
ค่อยไดอ้ยู่ด้วยกันเป็นหลกัฐาน เม่ือมี
อายุเลยวัยกลางคนไปแล้ว จึงจะมี
ความแน่นอนใจเกิดขึ้น 
     ชาย ท่ี มีไฝห รือปาน ท่ีองคชาต  
เป็ น คน มีส ติ ปัญญ าเฉ ลี ยวฉลาด 
ขยนัหมัน่เพียร ชอบสนุกสนานร่าเริง 
สุภาพเรียบร้อย มักมีคู่มาก และจะ
เดือดร้อนเพราะผูห้ญิง คู่ครองมีอายุ
จะมากกวา่เลก็นอ้ย 
     ชายท่ีมีไฝหรือปานอยู่ท่ีลูกอณัฑะ 
เป็นคนมีสติปัญญาหลกัแหลม มีมานะ 
อดทน มักจะเป็นคนท่ีมีโชคลาภดี 
หยิ่งทะนงในตัวเอง มักได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู ้ใหญ่อยู่เสมอ เน้ือคู่
เป็นคนมีฐานะดี จะอยูกิ่นดว้ยกนัอยา่ง
ผาสุก 
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 จากตารางขา้งตน้เห็นไดว้่า ส่วนใหญ่จะมีค าท านายท่ีดี-ไม่ดีคลา้ยคลึงกนั มีเพียงไม่ก่ี
ประการท่ีมีค าท านายแตกต่างกนั โดยคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์กล่าวว่าไม่ดี แต่ต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์กล่าวว่าดี ไดแ้ก่ ต าหนิท่ีอยู่ต าแหน่งกลางศีรษะ, สะโพก, หน้าทอ้ง และของลบั 
ส่วนเน้ือหาของค าท านาย ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุค  าท านายท่ีละเอียดมากกว่า ครอบคลุม
ทั้งรูปร่าง ลกัษณะนิสัย สติปัญญา โชคลาภ และคู่ครอง ซ่ึงคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะระบุ
เน้ือหาค าท านายเพียงสั้น ๆ และบางต าแหน่งก็ระบุเพียงเป็นศุภมงคล หรือไม่เป็นศุภมงคลเท่านั้น 
ส่วนต าหนิบางต าแหน่งท่ีมีการแบ่งค าท านายเฉพาะของชาย-หญิงในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
นั้น มกัจะมีค าท านายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากท านายว่าดี ก็จะดีทั้งชายและหญิง  
แต่หากท านายวา่ไม่ดี ก็จะไม่ดีทั้งชายและหญิง  

นอกจากน้ีต าหนิท่ีอยู่บางต าแหน่งในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ก็มีค  าท านายท่ี
แตกต่างกัน เน่ืองจากลักษณะของต าหนิหรือสีของต าหนิ มีความแตกต่างกันนั่นเอง ได้แก่  
หากมีต าหนิอ่ืนยกเวน้ปาน หรือมีต าหนิรูปตรีศูลอยู่ท่ีหนา้ผากจะดี แต่หากมีปานอยู่ท่ีกลางหนา้ผาก
จะไม่ดี, หากมีต าหนิสีแดงท่ีปลายจมูกจะดี แต่หากเป็นสีด าจะไม่ดี, หากมีต าหนิหรือปานขนวนขวา
ท่ีใบหู หน้าอก มือ จะดี แต่หากเป็นปานขนวนซ้ายจะไม่ดี, หากมีต าหนิอยู่ท่ีล  าคอจะดี แต่หากมี
ปานอยู่ท่ีล  าคอจะไม่ดี, หากมีปานขนวนขวาท่ีสะดือจะดี แต่หากเป็นปานขนวนซ้ายจะไม่ดี และ
หากมีปานขนวนขวาอยูท่ี่แผน่หลงัดา้นขวาจะดี แต่หากมีปานขนวนซ้าย หรือมีปานอยูก่ลางหลงัจะ
ไม่ดี 
 ทั้งน้ี เห็นไดช้ดัว่าแนวคิดดา้นโหราศาสตร์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ และ
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ ทั้งในเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์ ส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึง
กนัเป็นอย่างมาก มีเพียงบางประเด็นและรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นท่ีแตกต่างกนัอยู่บา้ง รวมทั้ง
รายละเอียดของเน้ือหาค าท านายท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าต าราพรหมชาติฉบับ
ราษฎร์ได้รับอิทธิพลทางด้านแนวคิดพื้นฐานของโหราศาสตร์มาจากคมัภีร์พฤหัตปาราศรหรือ
โหราศาสตร์อินเดีย ซ่ึงอาจไดรั้บอิทธิพลทั้งทางตรงหรือทางออ้มก็เป็นได ้อีกทั้งโหราศาสตร์ไทยก็
ยงัมีวิวฒันาการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนเน้ือหาค าท านายท่ีเขา้กบัวิถีชีวิตของคนไทย 
รวมทั้งเขา้กบัยคุสมยัมากขึ้น 
 
 



 

บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ซ่ึงเป็นคัมภีร์โหราศาสตร์ท่ีส าคญัฉบับหน่ึงของ
อินเดีย และต าราพรหมชาติซ่ึงเป็นต าราโหราศาสตร์ท่ีแพร่หลายมากท่ีสุดฉบบัหน่ึงของไทย แมจ้ะ
ประพนัธ์ขึ้นต่างช่วงเวลาและต่างวฒันธรรมกนัก็ตาม แต่ก็มีแนวคิดดา้นโหราศาสตร์หลายประการ
ท่ีสัมพนัธ์กนั อนัแสดงใหเ้ห็นว่าต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นมีฐานรากของแนวคิดมาจากอินเดีย 
โดยสะท้อนออกมาให้เห็นจากแนวความคิดท่ีคล้ายคลึงกับคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์  
ซ่ึงอาจจะรับแนวคิดดา้นโหราศาสตร์มาจากอินเดียโดยตรง เพราะนอกจากจะมีแนวคิดท่ีคลา้ยคลึง
กนัแลว้ ยงัพบว่าศพัท์เฉพาะท่ีใชใ้นต าราโหราศาสตร์ไทยเป็นค าท่ีมาจากภาษาสันสกฤตหรือบาลี
เป็นจ านวนมาก หรืออาจไดรั้บแนวคิดโหราศาสตร์ของอินเดียผ่านทางมอญหรือพม่าก็เป็นได ้ดงัท่ี
พบวา่คมัภีร์สุริยยาตรมีการใชปี้จุลศกัราชเป็นเกณฑต์ั้งตน้ในการค านวณสมผสุพระเคราะห์ 
 ผูป้ระพนัธ์ตน้ฉบบัเดิมของคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ เช่ือกนัว่าคือฤษีปราศระ 
ผูเ้ป็นบิดาของฤษีวยาสะในคัมภีร์มหาภารตะ โดยคาดว่าระยะเวลาท่ีประพันธ์คัมภีร์ฉบับน้ีอยู่
ในช่วงศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกาล ถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 6 ซ่ึงร่วมสมยักับคมัภีร์มหาภารตะ และ
วิษณุปุราณะ ทั้งยงัตอ้งประพนัธ์ขึ้นก่อนคมัภีร์พฤหัตสังหิตาและพฤหัตชาตกของวราหมิหิระอย่าง
แน่นอน ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นเป็นการรวบรวมต าราโหราศาสตร์จากแหล่งต่าง ๆ  
ซ่ึงมิไดมี้การระบุท่ีมาอยา่งชดัเจน ทั้งท่ีรวบรวมมาจากหอสมุดแห่งชาติ คมัภีร์ใบลาน และสมุดข่อย
จ านวนมาก น ามาเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยปราชญ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโหราศาสตร์ของไทย ไดแ้ก่ เทพย ์ 
สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข และอุระคินทร์ วิริยะบูรณะ จดัพิมพ์ขึ้นเป็นคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2515 
โดยโรงพิมพ ์ลูก ส. ธรรมภกัดี แมใ้นปัจจุบนัก็ยงัสามารถพบเห็นไดต้ามร้านหนงัสือทัว่ไป ซ่ึงต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นฉบบัท่ีระบุว่าตีพิมพใ์นปี พ.ศ. 2521 อนัเป็น
ฉบบัท่ีตีพิมพล์่าสุด  

ส าหรับแนวคิดด้านโหราศาสตร์ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ แนวคิดด้านพระเคราะห์ ทศา 
และนรลกัษณ์ ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ีเป็นแนวหลกัพื้นฐานของโหราศาสตร์ โดยเฉพาะเร่ืองพระเคราะห์
ซ่ึงเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีผูศึ้กษาโหราศาสตร์จ าเป็นตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพื่อท่ีจะน าไปศึกษาต่อยอด
ศาสตร์พยากรณ์ท่ีสูงขึ้นต่อไป เช่น เร่ืองทศา ส่วนนรลกัษณ์ก็เป็นศาสตร์ท่ีนิยมใช้กันโดยทัว่ไป
เพราะน าไปใช้ไดง้่ายโดยไม่ตอ้งอาศยัหลกัการค านวณท่ียุ่งยาก โดยแนวคิดเหล่าน้ีลว้นปรากฏอยู่
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ทั้งในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ โดยมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง
และแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
 แนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ประพันธ์ขึ้นด้วยภาษา
สันสกฤตทั้งหมด ดังนั้นค าเรียกขานพระเคราะห์ต่าง ๆ จึงลว้นแต่เป็นภาษาสันสกฤต ซ่ึงมีทั้งท่ี
สร้างค าขึ้นดว้ยวิธีสมาส ตทัธิต และกฤต โดยมกัมีความหมายท่ีบ่งบอกลกัษณะ สถานภาพ และ
เหล่ากอของพระเคราะห์แต่ละดวงนั้น ทั้งน้ี ในส่วนท่ีศึกษาวิจยัพบช่ือของพระเคราะห์ทั้ง 9 มากถึง 
95 ช่ือ ซ่ึงมีหลากหลายกว่าต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์อยู่มาก โดยต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์พบ
ช่ือเรียกพระเคราะห์เพียงแค่ 38 ช่ือ พบทั้งช่ือท่ีมาจากภาษสันสกฤต และภาษาบาลี ทั้งยงัพบว่ามี
การน าช่ือไปแจกศัพท์ในรูปประถมาวิภักติ เอกพจน์ ปุลลิงค์ ตามไวยากรณ์ภาษาบาลีอีกด้วย 
นอกจากน้ียงัพบช่ือท่ีมาจากภาษาสันสกฤตท่ีมีการแจกศพัทต์ามไวยากรณ์ภาษาบาลีอีกดว้ย (ศุกโร 
และ เสาโร) และยงัพบช่ือท่ีมีการกลายเสียงไปจากศพัท์ภาษาบาลี เช่น สุริชะ คาดว่ามาจากค าว่า 
สุริยะ โดยเกิดจากการคดัลอกผิดต่อ ๆ กนัมาท าใหรู้ปพยญัชนะเปล่ียนไปจาก ย เป็น ช และ จนัเทา 
คาดว่าเกิดจากการถ่ายถอดอกัษรขอมมาเป็นอกัษรไทยผิดพลาด โดยรูปศพัท์เดิมน่าจะเป็น จนัโท 
ซ่ึงต าราโหราศาสตร์โบราณนิยมบันทึกด้วยอกัษรขอมไทยจึงอาจเกิดความคลาดเคล่ือนในการ
คดัลอกและถ่ายถอดไดห้ากไม่มีความช านาญเพียงพอ ทั้งน้ี ช่ือของพระเคราะห์ท่ีปรากฏอยูใ่นต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ลว้นแต่เป็นช่ือท่ีสามารถพบอยู่ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ แมจ้ะ
เป็นช่ือท่ีมาจากภาษาบาลีก็มีรากศพัท์เดียวกนักบัช่ือภาษาสันสกฤตท่ีพบในคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ มีเพียงช่ือของพระราหูในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ ไดแ้ก่ อสุรา, อสุรินทร์, อสุรี 
และ อะสุรี ซ่ึงช่ือเหล่าน้ีไม่ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์เลย 
 พระเคราะห์แต่ละดวงในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์สามารถทราบความเป็นมา
ได้จากช่ือของพระเคราะห์ ซ่ึงมกัมีความหมายท่ีบ่งบอกลกัษณะ สถานภาพ และเหล่ากออยู่ด้วย 
แม้ว่าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะมิได้บอกเล่าความเป็นมาของพระเคราะห์ไวใ้นคมัภีร์
โดยตรง แต่ก็สามารถสืบทราบความเป็นมาจากช่ือของพระเคราะห์ได้ไม่ยาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ประวติัความเป็นมาของพระเคราะห์ท่ีปรากฏอยู่ตามคมัภีร์ต่าง ๆ ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
ได้บอกเล่าประวัติความเป็นมาของพระเคราะห์ เอาไว้ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ ซ่ึงกล่าวว่า  
พระเคราะห์ถูกสร้างขึ้นโดยการบดส่ิงต่าง ๆ ให้ละเอียดแลว้ห่อด้วยผา้สีต่าง ๆ ประพรมด้วยน ้ า
อมฤตแล้วจึงกลายเป็นนพเคราะห์หรือพระเคราะห์ทั้ ง 9 ซ่ึงล้วนแต่เป็นเทพยดาท่ีมักมีผิวกาย 
พาหนะ และเคร่ืองประดบัท่ีสอดคลอ้งกบัสีของผา้และส่ิงท่ีน ามาบดสร้างเป็นพระเคราะห์นั้น ๆ 
นั่นเอง นอกจากน้ียงัพบนิทานชาติเวรทั้ง 12 เร่ือง โดยบอกเล่าอดีตชาติก่อนท่ีจะมาก าเนิดเป็น 
พระเคราะห ์ซ่ึงสามารถน าไปอธิบายความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ไดอี้กดว้ย 
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 คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มักอธิบายรูปร่างลักษณะของพระเคราะห์เอาไว้
มากกว่าต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ และในทางกลบักนัต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ก็ไดเ้น้นการ
อธิบายอุปนิสัยของพระเคราะห์มากกวา่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ โดยต าราพรหมชาติฉบบั
ราษฎร์จะอธิบายรูปร่างลักษณะของพระเคราะห์เพียงแค่สีกาย ซ่ึงมักอ้างอิงจากสีของอัญมณี  
สีของวิมาน เคร่ืองประดับ และพาหนะเท่านั้น อีกทั้งยงัมีรูปภาพประกอบซ่ึงแสดงให้เห็นอาวุธ
ประจ ากายของเทพยดาพระเคราะห์แต่ละดวงท่ีต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไม่ไดร้ะบุเอาไวเ้ป็น
ขอ้ความอีกดว้ย หากแต่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุรายละเอียดท่ีมากกว่านั้น กล่าวคือ
นอกจากจะระบุสีกายแลว้ พระเคราะห์บางดวงยงัระบุรูปร่าง สีของดวงตา หรือแมก้ระทัง่ลกัษณะ
ของเส้นผมเพิ่มเติมอีกด้วย และยงัระบุลกัษณะของประกฤติประจ าพระเคราะห์แต่ละดวงก ากับ
เอาไวอี้กดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้สีของพระเคราะห์ท่ีระบุในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และ
ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์จะมีความคลา้ยคลึงกนั ส่วนอุปนิสัยของพระเคราะห์นั้นต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ไดร้ะบุเอาไวล้ะเอียดกว่าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์อยู่มาก ซ่ึงคมัภีร์พฤหัต
ปาราศรโหราศาสตร์มกัใช้ลกัษณะของประกฤติเป็นหลกัในการบ่งบอกอุปนิสัยของพระเคราะห์ 
โดยพระเคราะห์ท่ีมีอุปนิสัยคลา้ยคลึงกนัระหวา่งคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหม
ชาติฉบับราษฎร์ ได้แก่ พระอาทิตย์, พระจันทร์, พระอังคาร, พระพุธ และพระพฤหัสบดี  
ส่วนอุปนิสัยท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ พระศุกร์ พระเสาร์ และพระราหู 
 ส าหรับคุณสมบัติของพระเคราะห์ท่ีทั้ งคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์กล่าวถึงร่วมกัน ไดแ้ก่ ประเภท, เพศ, ธาตุ, ต าแหน่งหน้าท่ี, สถานท่ี และ 
แร่หรืออัญมณี ซ่ึงมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันดังน้ี คัมภีร์ทั้ งสองได้กล่าวถึงประเภทของ 
พระเคราะห์เอาไวค้ลา้ยคลึงกันแทบทั้งส้ิน โดยก าหนดให้ศุภเคราะห์ ได้แก่ พระพฤหัสบดี และ
พระศุกร์ ส่วนบาปเคราะห์ได้แก่ พระอาทิตย,์ พระองัคาร, พระเสาร์ และพระราหู ทั้ งน้ี มีเพียง
พระจนัทร์ท่ีคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้จ าแนกข้างขึ้นเป็นศุภเคราะห์และขา้งแรมเป็น 
บาปเคราะห์ หากแต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัระบุเพียงแค่พระจนัทร์เป็นศุภเคราะห์ โดยไม่
มีการแบ่งปักษข์า้งขึ้นขา้งแรม 

ในเร่ืองเพศของพระเคราะห์ คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติ
ฉบับราษฎร์ได้แบ่งเพศของพระเคราะห์ออกเป็น 3 เพศ เช่นเดียวกัน คือ เพศชาย เพศหญิง และ 
เพศกลาง ซ่ึงได้ก าหนดเพศของพระเคราะห์ไว้คล้ายคลึงกันดังน้ี พระเคราะห์เพศชาย ได้แก่  
พระอาทิตย ์พระองัคาร และพระพฤหัสบดี, พระเคราะห์เพศหญิง ไดแ้ก่ พระจนัทร์ และพระศุกร์ 
ส่วนพระเคราะห์เพศกลางหรือไม่มีเพศ ได้แก่ พระพุธ และพระเสาร์ แต่ท่ีแตกต่างกันก็คือ 
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ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้ก าหนดให้พระราหูเป็นพระเคราะห์เพศหญิงเพิ่มขึ้นอีกดวงหน่ึง  
ซ่ึงคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์มิไดร้ะบุถึงเพศของพระราหูแต่อยา่งใด 

ธาตุของพระเคราะห์ ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ได้ระบุธาตุประจ า 
พระเคราะห์ไวเ้พียงแค่ 5 ดวง ไดแ้ก่ พระองัคาร, พระพุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์ และพระเสาร์ 
ซ่ึงเป็นพระเคราะห์ธาตุไฟ, ดิน, อากาศ, น ้ า และลม ตามล าดบั ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ได้
ระบุธาตุประจ าพระเคราะห์ไว้ครบทั้ ง 9 ดวง ดังน้ี พระเคราะห์ธาตุไฟ คือ พระอาทิตย์และ 
พระเสาร์, พระเคราะห์ธาตุดิน คือ พระจนัทร์และพระพฤหัสบดี, พระเคราะห์ธาตุน ้ า คือ พระพุธ
และพระศุกร์, พระเคราะห์ธาตุลม คือ พระองัคารและพระราหู  และพระเคราะห์อากาศธาตุ คือ  
พระเกตุ โดยธาตุประจ าพระเคราะห์ท่ีระบุในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติ
ฉบับราษฎร์นั้นส่วนใหญ่แตกต่างกัน มีเพียงธาตุประจ าพระศุกร์เท่านั้นท่ีกล่าวไวค้ลา้ยคลึงกัน 
วา่เป็นธาตุน ้า 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุต าแหน่งหน้าท่ีหรืออาชีพของพระเคราะห์ 
ทั้ง 9 ดวง ซ่ึงต าแหน่งหนา้ท่ีดงักล่าวนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัราชส านกัทั้งส้ิน ไดแ้ก่ พระราชา (ราช), 
แม่ทพั (เนตฺฤ), ราชกุมาร (ราชกุมาร), ราชมนตรี (สจิว), ขา้รับใช้ (เปฺรษฺยก) และกองทพั (เสนา)
ส่วนต าราพรหมชาติได้ระบุอาชีพของพระเคราะห์ไวอ้ย่างหลากหลาย โดยไม่ได้จ ากัด เพียงแค่
ต าแหน่งในราชส านักอย่างคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ แม้ว่าต าแหน่งหรืออาชีพของ  
พระเคราะห์ท่ีระบุอยู่ในคมัภีร์ทั้งสองน้ีจะไม่ไดร้ะบุไวต้รงกัน แต่ทว่าเม่ือน ามาวิเคราะห์แลว้จะ
พบว่าพระเคราะห์บางดวงก็มีความต าแหน่งหน้าท่ีท่ีมีความสอดคลอ้งกนัอยู่มาก เช่น พระอาทิตย์
และพระจนัทร์ต่างมีต าแหน่งอยู่ในระดบัสูง, พระองัคารมีอาชีพท่ีตอ้งใช้ความแข็งแรง กลา้หาญ, 
พระพฤหัสบดีมีอาชีพท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความเช่ียวชาญในการให้ค  าปรึกษา และพระเสาร์มีอาชีพท่ี
ตอ้งใชแ้รงงาน 

ส่วนสถานท่ีประจ าพระเคราะห์ท่ีปรากฏในคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบบัราษฎร์ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนั จะมีความคลา้ยคลึงกันบา้งเพียงพระจนัทร์, 
พระศุกร์ และพระเสาร์ โดยสถานท่ีประจ าพระจนัทร์คือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ า สถานท่ีประจ า
พระเสาร์คือสถานท่ีอนัสกปรกหรือรกร้าง ส่วนสถานท่ีประจ าพระศุกร์คือสถานท่ีส าหรับพกัผ่อน
หยอ่นใจ ในส่วนของแร่หรืออญัมณีประจ าพระเคราะห์ก็มีความแตกต่างกนัทั้งส้ิน โดยคมัภีร์พฤหัต
ปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุวา่พระราหู คือ ตะกัว่ และพระเกตุ คือ นิล โดยมิไดก้ล่าวถึงพระเคราะห์
อ่ืนใดอีกเลย ส่วนต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ได้กล่าวถึงอัญมณีประจ าพระเคราะห์ถึง 8 ดวง  
โดยมิไดก้ล่าวถึงพระเกตุ เรียงตามล าดบัพระเคราะห์ ดงัน้ี พลอยแดงหรือทบัทิม, เพชรหรือปะการัง
แดง, โกเมน, อินทนิลหรือมรกต, บุษราคมัหรือไข่มุก, เพชร, นิล และสัมฤทธ์ิ 
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ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ว่าต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ไดก้ล่าวถึงนิทานชาติเวร ซ่ึงเป็น
นิทานจ านวน 12 เร่ืองท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัอดีตชาติของพระเคราะห์ บอกเล่าถึงเร่ืองราวในชาติก่อน 
ก่อนท่ีจะมาเสวยชาติเป็นพระเคราะห์ในปัจจุบนัไดเ้กิดมาเป็นใครและไดก้ระท าส่ิงใดไวบ้า้ง ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ในลกัษณะของมิตร-ศตัรู แต่อย่างไรก็ตามต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ก็ยงัมีความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ในลกัษณะอ่ืนอีก ไดแ้ก่ คู่ธาตุ-ศตัรูธาตุ และคู่
สมพงศ-์ศตัรูสมพงศ์ ส่วนคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์จะมีความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ใน
ลกัษณะของคู่มิตร-กลาง-ศตัรู เท่านั้น แต่ก็ยงัสามารถแบ่งออกเป็นคู่ความสัมพนัธ์โดยธรรมชาติ 
และคู่ความสัมพันธ์เฉพาะกาล โดยพบว่ามีความสัมพันธ์เพียงส่วนน้อยท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่  
พระอาทิตยก์ับพระพฤหัสบดีเป็นมิตรแก่กัน และพระจนัทร์เป็นมิตรกับพระพุธ ส่วนท่ีเหลือมี
ความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัทั้งส้ิน ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) คมัภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นมิตร แต่ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ระบุว่าเป็นศัตรู ได้แก่  
พระอาทิตย-์พระองัคาร, พระจนัทร์-พระพฤหัสบดี และพระศุกร์-พระเสาร์ 2) คมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ระบุว่าเป็นศตัรู แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุว่าเป็นมิตร คือ พระพุธ -พระจนัทร์ 
3) คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ระบุวา่เป็นกลาง แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุวา่เป็นศตัรู 
คือ พระพฤหัสบดี-พระจนัทร์ 4) คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าเป็นกลาง แต่ต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ระบุว่าเป็นมิตร คือ พระศุกร์-พระองัคาร และ 5) ความสัมพนัธ์ของพระเคราะห์ 
ท่ีปรากฏอยู่ในแหล่งหน่ึงแต่กลับไม่ปรากฏอยู่ในอีกแหล่งหน่ึง ซ่ึงความสัมพันธ์ในลกัษณะน้ี 
พบเป็นจ านวนมากท่ีสุด 

ส าหรับมาตรฐานพระเคราะห์ คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดก้ล่าวถึงมาตรฐาน
พระเคราะห์ไวเ้พียง 4 ประการ ไดแ้ก่ อุจจ์, นิจ, มูลตรีโกณ และเกษตร ส่วนต าราพรหมชาติฉบบั
ราษฎร์ไดก้ล่าวถึงมาตรฐานของพระเคราะห์ไวถึ้ง 7 ประการ ไดแ้ก่ เกษตร, ประเกษตร, อุจจ์, นิจ, 
อุจจาวิลาส, ราชาโชค และมหาจกัร ซ่ึงมาตรฐานพระเคราะห์ท่ีคมัภีร์ทั้งสองฉบบักล่าวถึงร่วมกนัมี
เพียง 3 ประการ คือ เกษตร, อุจจ์ และนิจ และมาตรฐานพระเคราะห์แต่ละมาตรฐานมีความ
คลา้ยคลึงและแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานเกษตร คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ระบุว่าต าแหน่งเกษตรของ 
พระเคราะห์แต่ละดวงมีเพียงดวงละหน่ึงราศี ทั้งยงัระบุช่วงองศาก ากบัเอาไวด้ว้ย โดยท่ีไม่ไดร้ะบุ
ต าแหน่งเกษตรของพระจันทร์ ส่วนต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ระบุต าแหน่งเกษตรของ  
พระเคราะห์แต่ละดวงเอาไว้ถึงดวงละสองราศี ยกเว้นพระอาทิตย์, พระจันทร์ และพระราหู  
มีต าแหน่งเกษตรเพียงราศีเดียวเท่านั้ น และต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ก็มิได้กล่าวถึงต าแหน่ง
เกษตรของพระเกตุเอาไวด้ว้ย ซ่ึงต าแหน่งเกษตรในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นมิไดมี้ช่วงองศา
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ก ากับเอาไวเ้ช่นคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ หากพิจารณาถึงราศีท่ีเป็นต าแหน่งเกษตรของ  
พระเคราะห์ในคมัภีร์ทั้งสองฉบบัแลว้จะพบว่า พระเคราะห์แต่ละดวงมีราศีท่ีเป็นต าแหน่งเกษตร
คลา้ยคลึงกนัทุกดวง 

มาตรฐานอุจจ์และนิจ ทั้งคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบบั
ราษฎร์ก าหนดต าแหน่งอุจจ์และนิจของพระเคราะห์แต่ละดวงเอาไวเ้พียงมาตรฐานละหน่ึงราศี 
หากแต่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไดร้ะบุช่วงองศาก ากบัเอาไวด้ว้ย ซ่ึงระบุต าแหน่งอุจจแ์ละ
นิจของพระเคราะห์เพียงแค่ 7 ดวง โดยมิได้กล่าวถึงต าแหน่งอุจจ์ของพระราหู และพระเกตุ  
ส่วนต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ระบุต าแหน่งอุจจ์และนิจของพระเคราะห์ไวถึ้ง 8 ดวง โดยมิได้
กล่าวถึงต าแหน่งอุจจ์และนิจของพระเกตุ ซ่ึงราศีท่ีเป็นต าแหน่งอุจจ์และนิจท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์ทั้ง
สองฉบบัน้ีมีความคลา้ยคลึงกนัทั้งส้ิน 

แนวคิดเร่ืองทศา คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ใช้ค  าว่า “ทศา” ส่วนต าราพรหม
ชาติฉบบัราษฎร์ใช้ค  าว่า “ทักษา” ซ่ึงทั้งสองค าลว้นแต่หมายถึงศาสตร์แห่งการท านายดวงชะตา
บุคคลตามช่วงอายุโดยอาศยัพระเคราะห์ท่ีเขา้เสวยแทรกอายุเป็นเกณฑ์ในการท านาย  และการท่ีจะ
ทราบว่าพระเคราะห์ดวงใดเขา้เสวยอายุแทรกอายุก็จะตอ้งมีการค านวณ ซ่ึงทศาในคมัภีร์พฤหัต- 
ปาราศรโหราศาสตร์ไดใ้ห้ค  าอธิบายทศาต่าง ๆ ไวม้ากถึง 32 ชนิด แบ่งออกไดเ้ป็นทศานกัษตัรหรือ
ทศาพระเคราะห์ 13 ชนิด และทศาราศี 19 ชนิด แต่ละชนิดก็มีอายุทศาท่ีแตกต่างกนั การพยากรณ์
โดยใช้ทศาจะต้องเร่ิมต้นด้วยการค านวณหาพระเคราะห์ท่ีเร่ิมต้นเสวยอายุ ซ่ึงทศาพระเคราะห์ 
ส่วนใหญ่จะตอ้งอาศยัต าแหน่งของนักษตัรฤกษ์ท่ีชนมจนัทร์สถิตอยู่ เป็นจุดส าคญัในการค านวณ 
และเม่ือทราบพระเคราะห์ ท่ี เสวยอายุแล้วก็จะต้องค านวณหาระยะเวลาการเสวยอายุของ  
พระเคราะห์นั้น ๆ ดว้ยหลกัการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์ก็จะทราบระยะเวลาท่ีพระเคราะห์แต่ละดวง
เสวยอายุได ้และในช่วงระหว่างท่ีพระเคราะห์เสวยอายุนั้นก็มีพระเคราะห์แทรกอายุย่อยลงไปอีก 
ซ่ึงคมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์ไดแ้จกแจงพระเคราะห์เสวยแทรกอายยุอ่ยลงไปถึง 5 ระดบั คือ 
ทศา, อนัตรทศา, ปรัตยนัตรทศา หรือวิทศา, สูกษมทศา และปราณทศา  

ส าหรับต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์ได้กล่าวถึงทักษาไว ้2 ชนิด คือ มหาทกัษา และ 
ภูมิทักษา ภูมิทักษามีลักษณะการพยากรณ์แตกต่างไปจากมหาทักษา และทศาในคัมภีร์พฤหัต - 
ปาราศรโหราศาสตร์ โดยมีการก าหนดต าแหน่งของพระเคราะห์เป็นภูมิต่าง ๆ ถึง 8 ภูมิ ได้แก่ 
บริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ, มนตรี และกาลกิณี ส่วนมหาทักษานั้นมีความคลา้ยคลึง
กบัอษัโฏตตรีทศาในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอายุบริบูรณ์ของทศา
ท่ีมีอายุ 108 ปี เท่ากัน อีกทั้ งยงัมีการใช้พระเคราะห์ในระบบทักษา 8 ดวงเช่นเดียวกัน และ 
พระเคราะห์แต่ละดวงก็มีอายุพระเคราะห์เท่ากนัอีกดว้ย เพียงแต่การก าหนดพระเคราะห์ท่ีเร่ิมเสวย
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อายุในต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์นั้นมิไดอ้าศยัต าแหน่งของชนมจนัทร์เฉกเช่นอษัโฏตตรีทศาใน
คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ แต่กลับใช้เพียงพระเคราะห์ประจ าวนัเกิดของเจ้าชะตาเป็น
ตวัก าหนด ส่วนการค านวณหาระยะเวลาการเสวยแทรกอายุของพระเคราะห์นั้นไดใ้ชห้ลกัการเทียบ
บญัญติัไตรยางศเ์ช่นเดียวกนั 

ในส่วนของค าพยากรณ์ผลของทศาในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์และต ารา
พรหมชาติฉบับราษฎร์นั้ นพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์จะตอ้งพิจารณาถึงต าแหน่งคุณภาพของพระเคราะห์ท่ีเสวยแทรกอายุดว้ย ซ่ึงผลแห่ง
ทศานั้น ๆ จะผนัแปรไปตามต าแหน่งคุณภาพของพระเคราะห์น้ีดว้ย แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
ไม่ไดน้ าประเด็นน้ีมาพิจารณาประกอบการพยากรณ์ดว้ย โดยไดใ้ห้ค  าพยากรณ์พระเคราะห์แทรก
อายุเพียงชั้นเดียว แตกต่างจากคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ท่ีได้ให้ค  าพยากรณ์พระเคราะห์
เสวยแทรกอายุทุกระดบัชั้น ในส่วนเน้ือหาค าพยากรณ์ก็พบว่ามีความแตกต่างกนัอยู่มาก แต่ก็พบ
เน้ือหาค าพยากรณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัอยูบ่า้ง หากแต่ค าพยากรณ์พระศุกร์แทรกอายุพระศุกร์นั้นมีเน้ือหา
ท่ีคลา้ยคลึงกนัทุกถอ้ยค าพยากรณ์ โดยเน้ือหาของค าพยากรณ์ท่ีพบว่าคลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุดเป็น
เร่ือง การไดรั้บลาภผลหรือทรัพยสิ์นเงินทอง, การเจ็บไขไ้ดป่้วย และการสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง 
นอกจากน้ีในเน้ือหาของค าพยากรณ์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ยงัปรากฏเร่ืองการสะเดาะ
เคราะห์ทุกข์ภยัท่ีเกิดจากพระเคราะห์เสวยแทรกอายุอีกด้วย ซ่ึงต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์มิได้
กล่าวถึง 

แนวคิดเร่ืองนรลกัษณ์ในคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ปรากฏเร่ืองผลแห่งลกัษณะ
ของร่างกาย, ปัญจมหาบุรุษลกัษณะ และผลแห่งต าหนิ ไฝ ปาน ขี้แมลงวนั ส่วนต าราพรหมชาติ
ฉบบัราษฎร์ปรากฏอยู่ในส่วนของต าราดูลกัษณะชาย-หญิง,ต าราดูลายมือ และต าราไฝและปาน 
ดงันั้นประเด็นท่ีน ามาศึกษาเปรียบเทียบกนัไดก้็คือเร่ือง ผลแห่งลกัษณะของร่างกาย และผลแห่ง
ต าหนิ ไฝ ปาน ซ่ึงทั้งสองประเด็นน้ีต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์สามารถน าไปใชท้ านายไดท้ั้งชาย
และหญิง โดยส่วนใหญ่จะมีค าท านายแยกส าหรับชายและหญิง ซ่ึงมกัจะขึ้นตน้ค าท านายดว้ยค าว่า 
“ชายใด” หรือ “หญิงใด” มีเป็นส่วนน้อยท่ีค าท านายเดียวกนัจะสามารถใช้ไดก้บัทั้งชายและหญิง 
ซ่ึงมกัขึ้นตน้ดว้ยค าว่า “ชายหญิงใด” หรือ “บุคคลใด” ส่วนคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นิยม
ใชท้ านายสตรีโดยเฉพาะ แต่ก็อาจจ าไปใชท้ านายกบับุรุษไดบ้า้ง ดงัเช่นในส่วนของผลแห่งลกัษณะ
ของร่างกาย ในตอนทา้ยอธัยายะไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า “ทั้งน้ี ลกัษณะร่างกายของบรรดาบุรุษก็
พึงให้ช้ีแจงไปดังน้ี (เช่นเดียวกัน) (81.85)” หากแต่บางเน้ือหาค าท านายกลับเป็นค าท านายท่ีใช้
ส าหรับสตรีโดยเฉพาะ เช่น “น้ิวเท้าเกยกันจะเป็นม่ายไร้สามี มีความทุกข์ และเป็นหญิงรับใช ้
(81.11)” และ “หากมีเส้นลายมือเป็นรูปปลาพึงเป็นผู ้มีโชค หากเป็นรูปสวสัติกะพึงเป็นผู ้มี
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ทรัพยสิ์นเงินทอง หากเป็นรูปดอกบวัพึงไดเ้ป็นราชินีและยงัไดเ้ป็นพระมารดาของพระราชาอีกดว้ย 
(81.45)” เป็นตน้ 

ส าหรับในส่วนของผลแห่งต าหนิ ไฝ ปาน ก็เช่นเดียวกนั ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์
สามารถใช้ท านายได้ทั้ งหญิงและชาย ซ่ึงต าหนิบางต าแหน่งก็มีค  าท านายแบ่งแยกหญิงชาย แต่
ต าหนิบางต าแหน่งก็ใชค้  าท านายร่วมกนัไดท้ั้งหญิงชาย โดยมีค าขึ้นตน้เป็นตวับ่งบอก เช่น “ชายใด
ก็ดี” “หญิงใดก็ดี” หรือ “ชายหญิงใดก็ดี” ส่วนคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ก็เห็นได้ว่ามัก
น าไปใชท้ านายสตรีมากกวา่ โดยสังเกตจากค าท านายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสตรีมากกว่า แต่ต าหนิท่ีอยู่ใน
บางต าแหน่งก็ปรากฏค าท านายส าหรับบุรุษแยกออกมาเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ “หากมีต าหนิรูปร่าง
เหมือนตรีศูลอยู่ท่ีหนา้ผาก ชายพึงไดเ้ป็นพระราชา หญิงพึงไดเ้ป็นมเหสีของพระราชา (82.10-11)” 
และ “หากมีปานอยู่ท่ีรอยแสกผม (สีมนฺต) , กลางหนา้ผาก, กลางศีรษะ หรือท่ีล าคอของทั้งชายและ
หญิง บรรดาผูมี้ปัญญาทั้งหลายไดก้ล่าวไวว้า่ไม่ก่อใหเ้กิดความเป็นศุภมงคล (82.13-14)” 
 ในส่วนของค าท านายพบว่า ผลแห่งลักษณะของร่างกายในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์และต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์มีลักษณะของค าท านายท่ีดี -ไม่ดีคล้ายคลึงกัน
ค่อนขา้งมาก แต่เม่ือพิจารณาเน้ือหาค าท านายจะพบว่ามีความแตกต่างกันแทบทั้งส้ิน มีเพียงสอง
ลกัษณะท่ีมีเน้ือหาค าท านายคลา้ยคลึงกนั คือ ลกัษณะคิ้วท่ีโก่งดงัคนัศร ท านายไวต้รงกนัในเร่ือง
การมีเกียรติยศช่ือเสียง และลกัษณะใบหูยาว ท านายตรงกนัในเร่ืองการมีความสุข ส าหรับค าท านาย
ในส่วนของผลแห่งต าหนิ ไฝ ปาน พบว่าส่วนใหญ่มีค าท านายท่ีดี-ไม่ดีคลา้ยคลึงกนั มีต าหนิเพียง
บางต าแหน่งท่ีมีค าท านายแตกต่างกนั เช่น ต าหนิท่ีอยู่ต าแหน่งกลางศีรษะ, สะโพก, หนา้ทอ้ง และ
ของลบั ส่วนเน้ือหาค าท านายนั้นไม่ค่อยพบเน้ือหาท่ีคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากคมัภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์มกัระบุค  าท านายเพียงสั้น ๆ เพียงแค่ประเด็นเดียว หรือบา้งก็ระบุเพียงแค่เป็นศุภมงคล 
หรือไม่เป็นศุภมงคล แต่ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์กลบัระบุเน้ือหาค าท านายท่ีค่อนขา้งละเอียด 
ครอบคลุมทั้งเร่ืองรูปร่าง ลกัษณะนิสัย สติปัญญา โชคลาภ และเร่ืองคู่ครอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้แปลและมุ่งเน้นศึกษาคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ใน
ประเด็นแนวคิดเร่ืองพระเคราะห์ ทศา และนรลกัษณ์เท่านั้น แต่เน้ือหาส่วนอ่ืนยงัไม่เคยมีการแปล
เป็นภาษาไทยไวเ้ลย อีกทั้งผูว้ิจยัเห็นวา่คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ยงัมีอีกหลากหลายประเด็น
ท่ีน่าสนใจศึกษา เช่น การค านวณหาลคันา, มุมสัมพนัธ์ของพระเคราะห์, โยคต่าง ๆ, ดวงชะตาของ
สตรี และการสะเดาะเคราะห์เน่ืองจากเกิดในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นมงคลต่าง ๆ ซ่ึงลว้นแต่ปรากฏอยู่
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ในต าราโหราศาสตร์ไทยทั้งส้ิน จึงอาจน าประเด็นเหล่าน้ีมาศึกษาเปรียบเทียบกบัต าราโหราศาสตร์
ไทยเพื่อใหเ้ห็นความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง รวมถึงการไดรั้บอิทธิพลของโหราศาสตร์อินเดีย 
 นอกจากน้ี การน าคมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ไปศึกษาเปรียบเทียบกับคมัภีร์
โหราศาสตร์อินเดียฉบบัอ่ืน ๆ เช่น คมัภีร์พฤหัตสังหิตา, คมัภีร์พฤหัตชาตก หรือคมัภีร์ไชมินิสูตร  
ก็เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เพราะจะไดเ้ห็นความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของแนวคิดโหราศาสตร์ใน
ระหว่างคมัภีร์โหราศาสตร์ของอินเดียดว้ยกนั รวมไปถึงการศึกษาแนวคิดโหราศาสตร์ท่ีปรากฏอยู่
ในวรรณคดีสันสกฤตเร่ืองต่าง ๆ ว่ามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดโหราศาสตร์ท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์
โหราศาสตร์ฉบบัใด 
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———. จารึกสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527. 
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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม. พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ . กรุงเทพฯ: 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคมัภีร์, 2557. 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , บรรณาธิการ. ตำราพิไชยสงคราม ฉบับ
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โครงการศึกษาประวติัศาสตร์และภูมิปัญญาไทย. ตำราพรหมชาติ ร.ศ. 120. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: 
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วงศวโรปการ ครบศตมาห 5 ตุลาคม 2466). 
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พระยาลิไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยาศิรินธร, 2558. 
“‘ตอนเป็น เด็กฉันอยากเป็นนักดาราศาสตร์ ’ จากพระราชปณิธานสู่  กล้องดูดาว Rotar 1-2  

พระอจัฉริยภาพดา้นวิศวกรรมและดาราศาสตร์.” สยามรัฐ, (2 พฤศจิกายน 2559). 
ตาชารด์. จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม คร้ังที่ 1 และจดหมายเหตุการเดินทางคร้ังที่ 2.  

แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551. 
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ทิพากรวงศ์ (ข  า บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชการที่ 1-4. เล่ม 1. 
กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2555. 

ทิพากรวงศ,์ เจา้พระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ: การพิมพเ์ก้ือกูล, 
2507. (พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางอนงค ์เฑียรฆราษ 21 พฤศจิกายน 2507). 

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค), เจา้พระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4. 
พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2548. 

เทพย ์สาริกบุตร. ผูร้วบรวม. พระคัมภีร์จักรทีปนี. พระนคร: อุตสาหกรรมการพิมพ,์ 2496. 
———. โหราศาสตร์ปริทรรศน์ จันทรวินิจฉัย. พระนคร: อุตสาหกรรมการพิมพ,์ 2514. 
———. ผูจ้ัดพิมพ์. โหราศาสตร์. พระนคร: ม.ป.ท., 2515. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน
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———. ตำราพระเวทพิสดาร ภาค 2. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2550. 
———. โหราศาสตร์ในวรรณคดี. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2558. 
เทพย์ สาริกบุตร, บาง เสมเสริมสุข  และ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ. ตำราพรหมชาติ ฉบับราษฎร์ . 

กรุงเทพฯ: ลูก ส.ธรรมภกัดี, 2521. 
ธิดา สาระยา. ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554. 
ธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโ , พระมหา. ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น. นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พบัลิสช่ิง, 
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4. นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ 
ราชวิทยาลยั, 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษตัร  
5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่มที่  3 ภาคที่  2. กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ 3 ภาคที่ 2. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ 
ราชวิทยาลยั, 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษตัร  
5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ 
ราชวิทยาลยั, 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษตัร  
5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 
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———. พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 2 ภาคที่ 2. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ 
ราชวิทยาลยั, 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษตัร  
5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 1 ภาคที่ 1. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลยั, 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษตัร  
5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ 1 ภาคที่ 2. กรุงเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลยั, 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนักษตัร  
5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่มที่ 2 ภาคที่ 2. กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่  1 ภาคที่  1. กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่  1 ภาคที่  2. กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มที่  3 ภาคที่  2. กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล อังคุตตรนิกาย ปัญจก -ฉักกนิบาต เล่มที่  3. กรุงเทพฯ:  
มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

———. พระสูตรและอรรถกถา แปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่มที่ 1 ภาคที่ 2. กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2530. (พิมพ์เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
พระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2530). 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ประวัติพุท ธศาสนา . พิมพ์ค ร้ังท่ี  3. กรุงเทพฯ:  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2553. 

———. วรรณคดีบาลี. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2557. 
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มรัวาน สะมะอุน. อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: ส. วงศเ์สง่ียม, 2524. 
———. อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย. เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ส. วงศเ์สง่ียม, 2524. 
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ราชบณัฑิตยสถาน. ราชนีติ-ธรรมนีต.ิ กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2537. 
———. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา . พิมพ์คร้ังท่ี  2. กรุงเทพฯ: 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2554. 
———. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชัน่ส์, 2556. 
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———. ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย ตอนที่ 3 วรรณคดีไทย. พิมพ์คร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2553. 
รุจินันทร์ วิชิวานิเวศน์. การพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร . กรุงเทพฯ: 
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ตารางเปรียบเทียบอักษรเทวนาครี-โรมัน-ไทย 
 
1. พยัญชนะวรรค 

ก วรรค क ् k กฺ ख ् kh ขฺ ग ् g คฺ घ ् gh ฆฺ ङ ् ṅ งฺ 

จ วรรค च ् c จฺ छ ् ch ฉฺ ज ् j ชฺ झ ् jh ฌฺ ञ ् ñ ญฺ 

ฏ วรรค ट ् t ฏฺ ठ ् th ฐฺ ड ् d ฑฺ ढ ् dh ฒฺ ण ् n ณฺ 

ต วรรค त ् t ตฺ थ ् th ถฺ द ् d ทฺ ध ् dh ธฺ न ् n นฺ 

ป วรรค प ् p ปฺ फ ् ph ผฺ ब ् b พฺ भ ् bh ภฺ म ् m มฺ 
 
2. พยัญชนะอวรรค 

อวรรค 
य ् y ยฺ र ् r รฺ ल ् l ลฺ व ् v วฺ 

श ् ś ศฺ ष ् s ษฺ स ् s สฺ ह ् h หฺ 
 
3. สระ 

สระลอย/สระจม โรมนั/ไทย สระลอย/สระจม โรมนั/ไทย 

अ - a อะ ऋ ृ  r ฤ 

आ ृ  ā อา ॠ ृ  r ฤๅ 

इ िृ i อิ ऌ ृ  l ฦ 

ई ृ  ī อี ए ृ  e เอ 

उ ृ  u อุ ऐ ृ  ai ไอ 

ऊ ृ  ū อู ओ ृ  o โอ 
    औ ृ  au เอา 

 
4. อนุสวาระ และวิสรคะ 

เทวนาครี โรมนั/ไทย 

अ ं ृं am อ  

अः ृः ah อะ 
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หลักการปริวรรต 
 

1. พยญัชนะอกัษรเทวนาครีท่ีไม่มีวิราม ( ृ् ) อยู่ใตแ้ละไม่มีรูปสระใด ๆ ก ากบัให้ถือ
ว่าพยญัชนะนั้ นมีสระ อะ ผสมอยู่ เช่น  क  ख  ग  घ  ङ  เม่ือปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะใส่ a             
ผสมกับพยัญชนะนั้ น  เช่น ka  kha  ga  gha  ṅa และเม่ือปริวรรตเป็นอักษรไทยไม่ต้องใส่
เคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีพยญัชนะ เช่น  ก   ข   ค   ฆ   ง 

2. พยญัชนะอกัษรเทวนาครีท่ีมีวิราม ( ृ् ) อยู่ใตพ้ยญัชนะ ไม่ว่าจะตามหลงัสระใด        
ก็ตาม ให้ถือว่าพยญัชนะนั้นเป็นตวัสะกด เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะเขียนเฉพาะรูปพยญัชนะ
นั้น และเม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใส่พินทุ ( ฺฺ ) ใตพ้ยญัชนะนั้น เช่น 

           आचर त ्  อกัษรโรมนั     ācaret  อกัษรไทย     อาจเรตฺ 

        स  खम ् อกัษรโรมนั     sukham  อกัษรไทย     สุขมฺ 
3. พยญัชนะอกัษรเทวนาครีคร่ึงรูปท่ีใชเ้ป็นตวัสะกดภายในค า ไม่วา่จะตามหลงัสระใด

ก็ตาม ใหถื้อวา่พยญัชนะนั้นเป็นตวัสะกด เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัก็จะเขียนเฉพาะรูปพยญัชนะ
นั้น และเม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใส่พินทุ ( ฺฺ ) ใตพ้ยญัชนะนั้น เช่น 

        हििन  อกัษรโรมนั     hastinī  อกัษรไทย     หสฺตินี 

        कन्य  อกัษรโรมนั     kanyā  อกัษรไทย     กนฺยา 
4. พยญัชนะอกัษรเทวนาครีคร่ึงรูปท่ีเขียนควบกล ้ากบัพยญัชนะอ่ืน เม่ือปริวรรตเป็น

อักษรโรมันก็จะเขียนเฉพาะรูปพยญัชนะนั้น และเม่ือปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่พินทุ ( ฺฺ )           
ใตพ้ยญัชนะเพื่อแสดงวา่พยญัชนะนั้นเป็นก่ึงอกัษรและท าหนา้ท่ีควบกล ้ากบัพยญัชนะอ่ืน เช่น 

        िवप्र อกัษรโรมนั     vipra  อกัษรไทย     วิปฺร 

       ज्ञ न อกัษรโรมนั     jñāna  อกัษรไทย     ชฺ าน 
5. พยญัชนะอกัษรเทวนาครีท่ีควบกล ้ ากับพยญัชนะ ย  ร  ล  ว  ษ และผสมกับสระ       

เอ  ไอ  โอ  เอา  เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะเขียนรูปสระต่อทา้ยพยญัชนะท่ีควบกล ้านั้น และ
เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะเขียนรูปสระไวห้นา้และ/หรือคร่อมพยญัชนะควบกล ้านั้น เช่น 

        प्र  त อกัษรโรมนั     preta  อกัษรไทย     เปฺรต 

       दक्ष  อกัษรโรมนั     dakso  อกัษรไทย     ทโกฺษ 

       क्ल श อกัษรโรมนั     kleśa  อกัษรไทย     เกฺลศ 

        स्व िरण  อกัษรโรมนั     svairinī  อกัษรไทย     ไสฺวริณี 
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       आढ्य  อกัษรโรมนั     ādhyau  อกัษรไทย     อาเฒฺยา 

6. พยญัชนะอกัษรเทวนาครีท่ีผสมกบั ฤ ( ृ  ) เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะเขียนรูป
สระ r ต่อทา้ยพยญัชนะนั้น และเม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใส่พินทุ ( ฺฺ ) ใตพ้ยญัชนะท่ีอยู่หน้า 
ฤ   เพื่อแสดงวา่พยญัชนะนั้นกบั ฤ มีการออกเสียงควบกล ้ากนั เช่น 

        त त य อกัษรโรมนั     trtīya  อกัษรไทย     ตฺฤตีย  

        क ििक  อกัษรโรมนั     krttikā  อกัษรไทย     กฺฤตฺติกา 

7. พยญัชนะอกัษรเทวนาครีท่ีเป็น รฺ เรผะ ( ृ ) ซ่ึงปรกติเขียนซ้อนอยู่บนพยญัชนะตวั
อ่ืนเสมอ เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะเขียนเฉพาะรูปพยญัชนะ r และเม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทย
ใชพ้ยญัชนะ รฺ  กล่าวคือ ร ท่ีมีเคร่ืองหมายพินทุ ( ฺฺ ) อยูข่า้งใต ้เช่น 

        दशशन อกัษรโรมนั     darśana  อกัษรไทย     ทรฺศน 

        कमश อกัษรโรมนั     karma  อกัษรไทย     กรฺม 

8. เคร่ืองหมาย อนุสวาระ ( ृं ) เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมันจะเขียน m ไวห้ลงัสระ 
และเม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใชนิ้คหิต ( ฺ   ) แทน เช่น  

        एव ं อกัษรโรมนั     evam  อกัษรไทย     เอว   

        प वं อกัษรโรมนั     purvam  อกัษรไทย     ปูรฺว   

9. เคร่ืองหมาย วิสรคะ ( ृः ) เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรโรมนัจะเขียน h ไวห้ลงัสระ และ
เม่ือปริวรรตเป็นอกัษรไทยใชส้ระอะ ( ะ ) แทน เม่ืออ่านออกเสียงใหอ้อกเสียงพ่นลมแรง คลา้ยกบัมี
เสียง ห หรือ ฮ ผสมอยูด่ว้ย ซ่ึงวิสรคะจะออกเสียงคลอ้ยตามเสียงสระท่ีอยู่ขา้งหนา้ โดยจะออกเสียง
คลอ้ยตามสระนั้นในขั้นปรกติ เช่น 

        िवव दः  อกัษรโรมนั     vivādah  อกัษรไทย     วิวาทะ 

        य  वितः  อกัษรโรมนั     yuvatih  อกัษรไทย     ยวุติะ 

10. เคร่ืองหมาย อวครฺห (  =  ) ท่ีใช้ในการสนธิเพื่อแสดงว่าสระ อะ มีการย่อหรือ       
ตัดออกหลักการสนธิของภาษาสันสกฤต เม่ือปริวรรตเป็นอักษรโรมันและอักษรไทยนิยมใช้
เคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียว ( ’ ) แทน เช่น 

        व ऽिप  อกัษรโรมนั     vā’pi  อกัษรไทย     วา’ปิ 

        श भ ऽश  भ ः  อกัษรโรมนั     śubhā’śubhāh อกัษรไทย     ศุภา’ศุภาะ 
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11. เคร่ืองหมายจบประโยคและ/หรือจบโศลก ใชเ้คร่ืองหมายเหมือนกบัตน้ฉบบัอกัษร     
เทวนาครี ดงัน้ี 

เคร่ืองหมายทณัฑะ ( | ) ใช้เม่ือจบประโยคเน้ือความธรรมดาและ/หรือปิดทา้ยบาทท่ี
สองของโศลก 

เคร่ืองหมายทวิทัณฑะ ( || ) ใช้เม่ือจบประโยคของข้อความเพื่อขึ้ นย่อหน้าใหม่         
และ/หรือปิดทา้ยบาทท่ีส่ีของโศลกหรือจบโศลก 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บทปริวรรตคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร ์
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พฺฤหตฺปาราศรโหราศาสฺตฺรมฺ 
ปูรฺวภาคะ 

 
อถ สฺฤษฺฏิกฺรมวรฺณนาธฺยายะ || 1 || 

อไถกทา สุขาสีน  ปารฺเศฺว หิมวตะ ศุเภ | 
มหรฺษิปฺรวร  ปูชฺย   ปราศรมุทารธีะ || 1 || 
ไมเตฺรโย หิ มุนิรฺโหราศาสฺตฺรชิชฺ าสยา สฺวยมฺ | 
สาษฺฏางฺคปฺรณิปาเตน ปฺรณเมฺยทมุวาจ ห || 2 || 

ไมเตฺรย อุวาจ – 
 ภควนฺ ! ภวตา โลกกลฺยาณาย กเลา ยเุค | 
 ยโถทิตา สฺมฺฤติสฺตทฺวตฺ กฺฤปยา’วนตาย เม || 3 || 
 โหราศาสฺตฺร  ปฺรสิทฺธ  ยตฺ ตฺริสฺกนฺธเชฺยาติเษ’ทฺภุตมฺ | 
 ตเทว ไทวชฺ มุเท วิสฺตราทุจฺยตามิห || 4 || 
 กถมสฺย หิ วิศฺวสฺย ปฺรภโว’ถ ลโย ภเวตฺ | 
 นภะสฺถายคฺิรหาณาญฺจ ภูมิษฺ ปฺราณิน า มิถะ || 5 || 
 กีทฺฤโศ’สฺติ จ สมฺพนฺธะ ผล  เยน ปฺรชายเต | 
 เอตตฺสรฺว   สมาขฺยาหิ ตฺว   ไทวชฺเ ษุ วิศฺรุตะ || 6 || 
ปราศร อุวาจ – 
 มุเน’ธุไนษ เต ปฺรศฺนะ กฺฤโต โลกหิเตจฺฉยา | 
 อโต’ห  ปรม  พฺรหฺมนฺ ! ศกฺติมตฺปรเมศฺวรมฺ || 7 || 
 สูรฺย   นตฺวา คฺรหปตึ ชคทุตฺปตฺติการณมฺ | 
 วกฺษฺยามิ เวทนยน  ยถา พฺรหฺมมุขาจฺฉฺรุตมฺ || 8 || 
 ศานฺตาย คุรุภกฺตาย สทา สตฺปถคามิเน1 | 
 อาสฺติกาย ปฺรทาตวฺย   ตตะ เศฺรโย หฺยวาปฺสฺยติ || 9 || 
 น เทย   ปรศิษฺยาย นาสฺติกาย ศ าย จ | 
 ทตฺเต ปฺรติทิน  ทุะข  ชายเต นาตฺร ส ศยะ || 10 || 
 เอโก’วฺยกฺตาตฺมโก วิษฺณุรนาทิะ ปฺรภุรีศฺวระ | 
 ศุทฺธตตฺโตฺว ชคตฺสฺวามี นิรฺคุณสฺตฺริคุณานฺวิตะ || 11 || 

 
1ตน้ฉบบัเป็น สตฺษถคามิเน 
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 ส สารการกะ ศฺรีมานฺ นิมิตฺตาตฺมา ปฺรตาปวานฺ | 
 เอก าเศน ชคตฺสรฺว   สฺฤชตฺยวติ ลีลยา || 12 || 
 ตฺริปาท  ตสฺย เทวสฺย หฺยมฺฤต  ตตฺตฺวทรฺศินะ | 
 วิทนฺติ ตตฺปฺรมาณ  จ สปฺรธาน  ตไถกปาตฺ || 13 || 
 วฺยกฺตา’วฺยกฺตาตฺมโก วิษฺณุรฺวาสุเทวสฺตุ คียเต | 
 ยทวฺยกฺตาตฺมโก วิษฺณุะ ศกฺติทฺวยสมนฺวิตะ || 14 || 
 ตฺริศกฺติยกฺุโต วฺยกฺตาตฺมา คทิโต’นนฺตศกฺติภฺฤตฺ | 
 สตฺตฺวปฺรธานา ศฺรีศกฺติรฺภูศกฺติศฺจ รโชคุณา || 15 || 
 ศกฺติสฺตฺฤตียา ยา โปฺรกฺตา นีลาขฺยา ธฺวานฺตรูปิณี | 
 วาสุเทวศฺจตุรฺโถ’ภูจฺฉฺรีศกฺตฺยา เปฺรริโต ยทา || 16 || 
 สงฺกรฺษณศฺจ ปฺรทฺยมฺุโน’นิรุทฺธ อิติ มูรฺติธฺฤกฺ | 
 ตมะศกฺตฺยานฺวิโต วิษฺณุรฺเทวะ สงฺกรฺษณาภิธะ || 17 || 
 ปฺรทฺยมฺุโน รชสา ศกฺตฺยา’นิรุทฺธะ สตฺตฺวยา ยตุะ | 
 มหานฺ สงฺกรฺษณาชฺชาตะ ปฺรทฺยมฺุนาทฺ ยทหงฺกฺฤติะ || 18 || 
 อนิรุทฺธาตฺ สฺวย   ชาโต พฺรหฺมาหงฺการมูรฺตฺติธฺฤกฺ | 
 สเรฺวษุ สรฺวศกฺติศฺจ สฺวศกฺตฺยาธิกยา ยตุะ || 19 || 
 อหงฺการสฺตฺริธา ภูตฺวา สรฺวเมตทวิสฺตราตฺ | 
 สาตฺตฺวิโก ราชสศฺไจว ตามสเศฺจทหงฺกฺฤติะ2 || 20 || 
 เทวา ไวการิกาชฺชาตาสฺไตชสาทินฺทฺริยาณิ จ | 
 ตามสาจฺไจว ภูตานิ ขาทีนิ สฺวสฺวศกฺติภิะ || 21 || 
 ศฺรีศกฺตฺยา สหิโต วิษฺณุะ สทา ปาติ ชคตฺตฺรยมฺ | 
 ภูศกฺตฺยา สฺฤชเต สฺรษฺฏา นีลศกฺตฺยา หโร’ตฺติ หิ || 22 || 
 สเรฺวษุ ไจว ชีเวษุ ปรมาตฺมา วิราชเต | 
 เอว   หิ ตทิท  พฺรหฺมนฺ ! สฺถิต  หิ ปรมาตฺมนิ || 23 || 
 สเรฺวษุ ไจว ชีเวษุ สฺถิต  หฺย  ศทฺวย   กฺวจิตฺ | 
 ชีว  าศโก’ธิกสฺตทฺวตฺ ปรมาตฺม าศกะ กฺวจิตฺ || 24 || 
 สูรฺยาทโย คฺรหาะ สเรฺว พฺรหฺมกามทฺวิษาทยะ3 | 
 เอเต จาเนฺย จ พหวะ ปรมาตฺม าศกาธิกาะ || 25 || 

 
2ตน้ฉบบัเป็น ตามสเศฺวทหงฺกฺฤติะ 
3ตน้ฉบบัเป็น พฺรหฺมกามะทฺวิษาทยะ 
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 ศกฺตยศฺจ ตไถเตษามธิก าศาะ ศฺริยาทยะ |  
 สศกฺตยะ สุราศฺจาเนฺย ชฺเ ยา ชีว  าศกาธิกาะ || 26 || 
 

อถ อวตารกฺรมวรฺณนาธฺยายะ || 2 || 
ไมเตฺรย อุวาจ – 
 รามกฺฤษฺณาทโย เย เย หฺยวตารา รมาปเตะ | 
 เต’ปิ ชีว  าศส ยกฺุตาะ กึวา พฺรูหิ มุนีศฺวร ! || 1 || 
ปราศร อุวาจ – 
 รามะ กฺฤษฺณศฺจ โภ วิปฺร ! นฺฤสึหะ สูกรสฺตถา | 
 เอเต ปูรฺณาวตาราศฺจ หฺยเนฺย ชีว  าศกานฺวิตาะ || 2 || 
 อวตาราณฺยเนกานิ หฺยชสฺย ปรมาตฺมนะ | 
 ชีวาน า กรฺมผลโท คฺรหรูปี ชนารฺทนะ || 3 || 
 ไทตฺยาน า พลนาศาย เทวาน า พลวฺฤทฺธเย | 
 ธรฺมส สฺถาปนารฺถาย คฺรหาชฺชาตาะ ศุภาะ กฺรมาตฺ || 4 || 
ตทฺยถา – 
 ราโม’วตาระ สูรฺยสฺย จนฺทฺรสฺย ยทุนายกะ | 
 นฺฤสึโห ภูมิปุตฺรสฺย พุทฺธะ โสมสุตสฺย จ || 5 || 
 วามโน วิพุเธชฺยสฺย ภารฺคโว ภารฺควสฺย จ | 
 กูรฺโม ภาสฺกรปุตฺรสฺย ไส หิเกยสฺย สูกระ || 6 || 
 เกโตรฺมีนาวตารศฺจ เย จาเนฺย เต’ปิ เขฏชาะ | 
 ปราตฺม าโศ’ธิโก เยษุ เต สเรฺว เขจราภิธาะ || 7 || 
 ชีว  าศาธิกตา4 เยษุ ชีวาสฺเต ไว ปฺรกีรฺติตาะ | 
 สูรฺยาทิภฺโย คฺรเหภฺยศฺจ ปรมาตฺม าศนิะสฺฤตาะ || 8 || 
 ราม-กฺฤษฺณาทยะ สเรฺว หฺยวตารา ภวนฺติ ไว | 
 ตไตฺรว เต วิลียนฺเต ปุนะ การฺโยตฺตเร สทา || 9 || 
 ชีว  าศนิะสฺฤตาสฺเตษ า เตโภฺย ชาตา นราทยะ | 
 เต’ปิ ตไตฺรว ลียนฺเต เต’วฺยกฺเตสมยนฺติ หิ || 10 || 
 อิท  เต กถิต  วิปฺร สรฺว   ยสฺมินฺ ภเวทิติ | 
 ภูตานฺยปิ ภวิษฺยนฺติ เวตฺติ สรฺว  ชฺ ตามิยาตฺ || 11 || 

 
4ตน้ฉบบัเป็น ชีว  าศกตา 
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 วินา ตชฺเชฺยาติษ  นาโนฺย ชฺ าตุ ํศกฺโนติ กรฺหิจิตฺ | 
 ตสฺมาทวศฺยมเธฺยย   พฺราหฺมไณศฺจ วิเศษตะ || 12 || 
 โย นระ ศาสฺตฺรมชฺ าตฺวา เชฺยาติษ  ขลุ นินฺทติ | 
 เรารว   นรก  ภุกฺตฺวา จานฺธตฺว   จานฺยชนฺมนิ || 13 || 
 

อถ คฺรหสฺวรูปวรฺณนาธฺยายะ || 3 || 
ไมเตฺรย อุวาจ – 
 คฺรหาวตาโร ภควนฺ ! ยถา’ภูตฺ ตตฺกฺฤปาลุนา | 
 ยถาวทุกฺต  นิขิล   ศฺรุตฺวา ปฺรีโต’สฺมิ สามฺปฺรตมฺ || 1 || 
 ปุนะ ปฺฤจฺฉามิ สรฺวชฺ  ! พฺรูหิ คฺรหคณสฺย ตุ | 
 คุณ  รูปาทิก  ไจว วิธิวตฺ ปฺรณตาย เม || 2 || 
ปราศร อุวาจ – 
 นกฺษตฺราณ า คฺรหาณ า จ ยาทฺฤศี นภสิ สฺถิติะ | 
 กถยษฺิยามิ ตามาเทา ศานฺตเจตา นิศามย || 3 || 
 เตชะปุญฺชา นุ วีกฺษฺยนฺเต คคเน รชนีษุ เย | 
 นกฺษตฺรส ชฺ กาสฺเต ตุ น กฺษรนฺตีติ นิศฺจลาะ || 4 || 
 วิปุลาการวนฺโต’เนฺย คติมนฺโต คฺรหาะ กิล | 
 สฺวคตฺยา ภานิ คฺฤหฺณนฺติ ยโต’ตสฺเต คฺรหาภิธาะ || 5 || 
 ปูรฺวามาศ า วฺรชนฺโต’ปิ ปฺรวหเปฺรริตาสฺตุ เต | 
 ปศฺจิมสฺย  า ทิศิ สทา คจฺฉนฺต อิว ภานฺติ ไว || 6 || 
 ราศิจกฺรสฺย เย ภาคาะ สมาะ สปฺตทฺวิส ขฺยกาะ | 
 อศฺวินี-ภรณีตฺยาทิ-นามฺนา ขฺยาตา มหีตเล || 7 || 
 ตทรฺกมิตภาคาสฺตุ ชฺเ ยา เมษาทินามกาะ | 
 ราศยะ สฺยะุ สุวิทิตา คฺรหาะ สูรฺยาทิส ชฺ กาะ || 8 || 
 ลคฺน  ภวติ ราศีนามุทโย ยทฺวศาทิห | 
 ศุภ  จาปฺยศุภ  สรฺว   ผล  ททติ ไว คฺรหาะ || 9 || 
 นกฺษตฺราณ า คฺรหาณ า จ ส ชฺ า คฺรนฺถานฺตราทฺ พุไธะ | 
 ชฺเ ยา, คฺรหา นว โปฺรกฺตาะ สูรฺยาทฺยาสฺตุ ขจาริณะ || 10 || 
 ตตฺรารฺกเภามศนโย ราหุเกตุ นิศาธิปะ | 
 กฺษีณศฺไจเต สทา ปาปาะ, ปาปะ ปาปยโุต พุธะ || 11 || 
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 เศษาะ เสามฺยคฺรหาะ สนฺติ เสามฺยา’เสามฺยาะ ศุภา’ศุภาะ | 
 ตฺริโกณตฺริษฑาเยศา วิเศษาตฺตุ ศุภา’ศุภาะ || 12 || 
ปราศร อุวาจ – 
 ทิวากโร หิ วิศฺวาตฺมา มนะ กุมุทพานฺธวะ | 
 สตฺตฺว   กุโช พุโธ วาณีทายโก วิพุไธะ สฺมฺฤตะ || 13 || 
 เทเวโชฺย ชฺ านสุขโท ภฺฤคุรฺวีรฺยปฺรทายกะ | 
 กฺรูรทฺฤคฺ วิพุไธรุกฺตจฺฉายาสูนุศฺจ ทุะขทะ || 14 || 
 ราชาเนา ภานุหิมคู เนตา ชฺเ โย ธราตฺมชะ | 
 พุโธ ราชกุมารศฺจ สจิเวา คุรุภารฺคเวา || 15 || 
 เปฺรษฺยโก รวิปุตฺรศฺจ เสนา สฺวรฺภานุปุจฺฉเกา | 
 เอว   กฺรเมณ ไว วิปฺร ! สูรฺยาที สฺํตุ วิจินฺตเยตฺ || 16 || 
 รกฺตศฺยาโม ทิวาธีโศ เคารคาโตฺร นิศากระ | 
 นาติทีรฺฆะ กุโช รกฺโต ทูรฺวาศฺยาโม พุธสฺตถา || 17 || 
 เคารคาโตฺร คุรุรฺชฺเ ยะ ศุกฺระ ศฺยามสฺตไถว จ | 
 กฺฤษฺณเทโห รเวะ ปุโตฺร ชฺ ายเต ทฺวิชสตฺตม ! || 18 || 
 วหฺนฺยมฺพุศิขิชา วิษฺณุ-วิเฑาชะ ศจิกา ทฺวิช ! | 
 สูรฺยาทีน า ขคาน า ตุ เทวา ชฺเ ยาะ กฺรเมณ จ || 19 || 
 กฺลีเพา เทฺวา เสามฺยเศารี จ ยวุตี-นฺทุภฺฤคู ทฺวิช ! | 
 นราะ เศษาศฺจ วิชฺเ ยา ภานุรฺเภาโม คุรุสฺตถา || 20 || 
 อคฺนิ-ภูมิ-นภสฺโตย-วายวะ กฺรมโต ทฺวิช ! | 
 เภามาทีน า คฺรหาณ า ตุ ตตฺตฺวาเนฺยตานิ ไว กฺรมาตฺ || 21 || 
 คุรุศุเกฺรา วิปฺรวรฺเณา กุชารฺเกา กฺษตฺริเยา ทฺวิช ! | 
 ศศิเสาเมฺยา ไวศฺยวรฺเณา ศนิะ ศูโทฺร ทฺวิโชตฺตม || 22 || 
 สาตฺตฺวิกา ภานุจนฺเทฺรชฺยา ราชเสา เสามฺยภารฺคเวา | 
 ตามเสา กุชมนฺเทา ตุ ชฺเ ยา วิทฺวทฺวไระ สทา || 23 || 
 มธุปิงฺคลทฺฤกฺ สูรฺยศฺจตุรสฺระ5 ศุจิรฺทฺวิช ! | 
 ปิตฺตปฺรกฺฤติโก ธีมานฺ ปุมานลฺปกโจ ทฺวิช ! || 24 || 
 พหุวาตกผะ ปฺราชฺ ศฺจนฺโทฺร วฺฤตฺตตนุรฺทฺวิช ! | 
 ศุภทฺฤงฺ มธุวากฺยศฺจ จญฺจโล มทนาตุระ || 25 || 

 
5ตน้ฉบบัเป็น สูรฺยะศฺจตุรสฺระ 
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 รกฺตากฺษะ กฺรูรหฺฤทฺ เภามศฺจปโลทารมูรฺตฺติกะ | 
 ปิตฺตปฺรกฺฤติกะ โกฺรธี กฺฤศมธฺยตนุรฺทฺวิช ! || 26 || 
 วปุะ เศฺรษฺ ะ ศฺลิษฺฏวากฺ จ หฺยติหาสฺยรุจิรฺพุธะ | 
 ปิตฺตวานฺ กผวานฺ วิปฺร ! มารุตปฺรกฺฤติสฺตถา || 27 || 
 พฺฤหทฺคาโตฺร6 คุระศฺไจว ปิงฺคโล มูรฺธเชกฺษณะ | 
 กผปฺรกฺฤติโก ธีมานฺ สรฺวศาสฺตฺรวิศารทะ || 28 || 
 สุขี กานฺตวปุะ เศฺรษฺ ะ สุนฺทราโกฺษ ภฺฤโคะ สุตะ | 
 กผาธิกานิลาตฺมา จ กาวฺยกฺฤทฺ วกฺรมูรฺธชะ || 29 || 
 กฺฤศทีรฺฆตนุะ เศาริะ ปิงฺคทฺฤษฺฏฺยนิลาตฺมกะ | 
 สฺถูลทนฺโต’ลสะ ปงฺคุะ ขรโรมกโจ ทฺวิช ! || 30 || 
 ธูมฺรากาโร นีลตนุรฺวนสฺโถ’ปิ ภยงฺกระ | 
 วาตปฺรกฺฤติโก ธีมานฺ สฺวรฺภานุสฺตาทฺฤศะ ศิขี || 31 || 
 อสฺถิ รกฺตสฺตถา มชฺชา ตฺวงฺเมโท วีรฺยเมว จ | 
 สฺนายเุรเต ธาตวะ สฺยะุ สูรฺยาทีน า กฺรมาทฺ ทฺวิช ! || 32 || 
 เทวาลย-ปโยวหฺนิกฺรีฑาทีน า ตไถว จ | 
 โกศ-ศยฺยาทฺยตฺุกราณามีศาะ สูรฺยาทยะ กฺรมาทฺ || 33 || 
 อยนกฺษณวารรฺตฺต-ุมาสปกฺษสมา ทฺวิช ! | 
 สูรฺยาทีน า กฺรมาชฺชฺเ ยา นิรฺวิศงฺก  ทฺวิโชตฺตม ! || 34 || 
 กฏุศฺจ ลวณสฺติกฺโต มิศฺริโต มธุโร’มฺลกะ | 
 กษายะ กฺรมโศ ชฺเ ยาะ สูรฺยาทีนามิเม รสาะ || 35 || 
 พุเธเชฺยา พลิเนา ปูรฺเว, รวิเภาเมา จ ทกฺษิเณ | 
 วารุเณ สูรฺยปุตฺรศฺจ สิตจนฺเทฺรา ตโถตฺตเร || 36 || 
 นิศาย  า พลินศฺจนฺทฺร-กุช7-เสารา ภวนฺติ หิ | 
 สรฺวทา ชฺโ  พลี8 ชฺเ โย ทิเน เศษา ทฺวิโชตฺตม ! || 37 || 
 กฺฤษฺเณ จ พลินะ กฺรูราะ เสามฺยา วีรฺยยตุา สิเต | 
 เสามฺยายเน เสามฺยเขโฏ พลี ยามฺยายเน’ประ || 38 || 
 

 
6ตน้ฉบบัเป็น พฺฤหทฺคาโวฺร 
7ตน้ฉบบัเป็น พุธ 
8ตน้ฉบบัเป็น วลี 
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 อพฺท-มาส-ทิวา-โหรา’ธีศาสฺตุ พลวตฺตราะ | 
 ศ. เภา. พุ. คุ. ศุ. โส. ราทฺยา วฺฤทฺธิโต พลวตฺตราะ || 39 || 
 สฺถูลานฺ ชนยติ ตฺวรฺโก ทุรฺภคานฺ สูรฺยปุตฺรกะ | 
 กฺษีโรเปต าสฺตถา จนฺทฺระ กฏุกาทฺยานฺ ธราสุตะ || 40 || 
 สผลานผลาญฺชีวพุเธา, ปุษฺปตรูนฺ กวิะ | 
 นีรสานฺ สูรฺยปุตฺรศฺจ เอว   ชฺเ ยาะ ขคา ทฺวิช ! || 41 || 
 ราหุศฺจาณฺฑาลชาติศฺจ เกตุรฺชาตฺยนฺตรสฺตถา | 
 ศิขิสฺวรฺภานุมนฺทาน า วลฺมีก  สฺถานมุจฺยเต || 42 || 
 จิตฺรกนฺถา ผณีนฺทฺรสฺย, เกโตศฺฉิทฺรยโุต ทฺวิช ! | 
 สีส  ราโหรฺนีลมณิะ9 เกโตรฺชฺเ โย ทฺวิโชตฺตม ! || 43 || 
 คุโระ ปีตามฺพร  วิปฺร ! ภฺฤโคะ เกฺษาม  ตไถว จ | 
 รกฺตเกฺษาม  ภาสฺกรสฺย, อินฺโทะ เกฺษาม  สิต  ทฺวิช ! || 44 || 
 พุธสฺย ตฺวสิตเกฺษาม  รกฺต  ตทฺวตฺ กุชสฺย จ | 
 วสฺตฺร  จิตฺร  ศเนรฺวิปฺร ! ปฏฺฏวสฺตฺร  ตไถว จ || 45 || 
 ภฺฤโครฺฤตุรฺวสนฺตศฺจ กุชภาโนฺวศฺจ คฺรีษฺมกะ | 
 จนฺทฺรสฺย วรฺษา วิชฺเ ยา ศรจฺไจว ตถา วิทะ || 46 || 
 เหมนฺโต’ปิ คุโรรฺชฺเ ยะ ศเนสฺตุ ศิศิโร ทฺวิช ! | 
 อษฺเฏา มาสาศฺจ สฺวรฺภาโนะ เกโตรฺมาสทฺวย   ทฺวิช ! || 47 || 
 ราหฺวารปงฺคุจนฺทฺราศฺจ วิชฺเ ยา ธาตุเขจราะ | 
 มูลคฺรเหา สูรฺยศุเกฺรา อปเร ชีวส ชฺ กาะ || 48 || 
 คฺรเหษุ มนฺโท วฺฤทฺโธ’สฺติ อายรฺุวฺฤทฺธิปฺรทายกะ | 
 ไนสรฺคิเก พหุสมา ททาติ ทฺวิชสตฺตม ! || 49 || 
 อโช วฺฤโษ มฺฤคศฺไจว กนฺยา กรฺโก ฌษสฺตุลา | 
 สูรฺยาทีน า กฺรมาเทเต คทิตาสฺตุงฺคราศยะ || 50 || 
 ทศาคฺนิมนุยกฺุติถฺยกฺษนกฺษตฺรนขาะ กฺรมาทฺ | 
 ภาคาะ, สปฺตมภ  เตโภฺย นีจ  ไตเรว ภาคไกะ || 51 ||  
 วึศตฺย  ศา รเวะ สึเห ตฺริโกณมปเร คฺฤหมฺ | 
 อินฺโทรฺวฺฤเษ’คฺนิภาคาสฺตุ ตุงฺคมเนฺย ตฺริโกณกมฺ || 52 || 
 

 
9ตน้ฉบบัเป็น ราโหนีรฺลมณิะ 
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 เมเษ กุชสฺย สูรฺย  าศาสฺตฺริโกณมปเร คฺฤหมฺ | 
 ติถฺย  ไศะ กนฺยการาเศา วิทสฺตุงฺค   ตตะ ปเร || 53 || 
 ปญฺจ าศกาสฺตฺริโกณาขฺยาสฺตทเคฺร ตทฺคฺฤห  มตมฺ | 
 คุโรรฺธนุษิ ทิคฺภาไคสฺตฺริโกณ  ตตฺปร  คฺฤหมฺ || 54 || 
 ตุลารฺธ  ตุ ตฺริโกณ  สฺยาทฺ ภฺฤโครรฺธ  ปร  คฺฤหมฺ | 
 วึศตฺย  ไศรฺฆเฏ เศาเรสฺตฺริโกณ  สทฺม เศษไกะ || 55 || 
 รเวะ สโม ชฺ ะ สิตสูรฺยปุตฺราวรี10 ปเร เต สุหฺฤโท ภเวยะุ | 
 จนฺทฺรสฺย นารี รวิจนฺทฺรปุเตฺรา มิเตฺร สมาะ เศษนภศฺจราะ สฺยะุ || 56 || 
 สเมา สิตารฺกี ศศิชศฺจ ศตฺรุรฺมิตฺราณิ เศษาะ ปฺฤถิวีสุตสฺย | 
 ศตฺรุะ ศศี สูรฺยสิเตา จ มิเตฺร สมาะ ปเร สฺยะุ ศศินนฺทนสฺย || 57 || 
 คุโรรฺชฺ ศุเกฺรา ริปุส ชฺ เกา ตุ ศนิะ สโม’เนฺย สุหฺฤโท ภวนฺติ | 
 ศกฺุรสฺย มิเตฺร พุธสูรฺยปุเตฺรา สเมา กุชารฺยาวิตราวรี เตา || 58 || 
 ศเนะ สโม วากฺปติรินฺทุสูนุศุเกฺราจ มิเตฺร ริปวะ ปเร’ปิ | 
 ธฺรุว   คฺรหาณ า จตุรานเนน ศตฺรุตฺวมิตฺรตฺวสมตฺวมุกฺตมฺ11 || 59 || 
 ทศายพนฺธุสหชสฺวานฺตฺยสฺถาสฺเต ปรสฺปรมฺ | 
 ตตฺกาเล สุหฺฤโท’นฺยตฺร ส สฺถิตาะ ศตฺรวะ สฺมฺฤตาะ || 60 || 
 ไนสรฺคิเก ตถา ตาตฺกาลิเก มิเตฺร’ธิมิตฺรกมฺ | 
 สเม มิเตฺร จ มิตฺร  ตูภยตฺราธิริปู ริเปา || 61 || 
 สเม ศเตฺรา ศตฺรุเรว ศเตฺรา มิเตฺร สมะ สฺมฺฤตะ | 
 เอว   วิจารฺย คณไกะ ผล  วาจฺย   ยโถทิตมฺ || 62 || 
 โสฺวจฺเจ ศุภ  พล  ปูรฺณ  ตฺริโกเณ ปาทวรฺชิตมฺ | 
 สฺวรฺเกฺษ ทล  มิตฺรเคเห ปาทมาตฺร  ปฺรกีรฺตฺติตมฺ || 63 || 
 ปาทารฺธ  สมเภ โปฺรกฺต  วิยนฺนีจาสฺตศตฺรุเภ | 
 ตทฺวเทวาศุภ  พฺรูยาทฺ วฺยตฺยเยน วิจกฺษณะ || 64 || 
 
 
 
 

 
10ตน้ฉบบัเป็น สิตสูรฺยปุตฺรา วรี 
11ตน้ฉบบัเป็น ศตฺรุตฺวมิตฺรตฺวสมตฺวมุกฺตมมฺ 
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อถ ทศาเภทาธฺยายะ || 47 || 
ไมเตฺรย อุวาจ – 
 มหรฺเษ ! ตฺว   สมรฺโถ’สิ กฺฤปยา กรุณานิเธ ! | 
 ทศาะ กติวิธาะ สนฺติ เหฺยตนฺเม พฺรูหิ ตตฺตฺวตะ || 1 || 
ปราศร อุวาจ – 
 ปฺรศฺโน’ย   เต มุเน ! สาธุรฺโลกกลฺยาณการกะ | 
 อถาตะ สมฺปฺรวกฺษฺยามิ ทศาเภทานเนกศะ || 2 || 
 วิวิธาสฺตุ ทศาะ โปฺรกฺตาะ  กินฺตุ ตตฺร สต า มตาะ | 
 วึโศตฺตรี ตถา จาษฺโฏตฺตรี ไว โษฑโศตฺตรี || 3 || 
 ทฺวาทโศตฺตรฺยโถ ปญฺโจตฺตรี ศตสมา ตถา | 
 ทศา จตุรศีตฺยพฺทา ทฺวิสปฺตติสมา ตถา || 4 || 
 ษษฺฏฺยพฺทา’ปิ จ ษฏฺตฺรึศทฺวตฺสราปิ ทฺวิโชตฺตม | 
 อิมา ฤกฺษาศฺริตาะ ปฺราจีไนรฺวิพุไธะ ปุรา || 5 || 
 กาลาภิธา ทศา จกฺราภิธา จ ปริกีรฺตฺติตา | 
 มานฺยา’นฺยา กาลจกฺราขฺยา ทศาสุ ทฺวิชสตฺตม ! || 6 || 
 จรา ปรา สฺถิราขฺยา จ ทศา เกนฺทฺราภิธา ตถา | 
 การกาทิคฺรโหทฺภูตา พฺรหฺมคฺรหทศา’ปิ จ || 7 || 
 มาณฺฑูกี จ ทศา โปฺรกฺตา ตถา ศูลาภิธา พุไธะ | 
 อปิ โยคารฺธชา พฺรหฺมนฺ ! ทฺฤคฺทศา ตทนนฺตรมฺ || 8 || 
 ตฺริโกณส ชฺ กา ราศิ-ทศา ปญฺจสฺวราภิธา | 
 โยคินีส ชฺ ิกา ปิณฺฑทศา จ าศี ปรา สฺมฺฤตา || 9 || 
 ไนสรฺคิกทศา จาษฺฏวรฺคสนฺเธฺย ทเศ ตถา | 
 ปาจกาขฺยา’ปรา ตาราทศา สรฺวา น สมฺมตา || 10 || 
 กฺฤตฺติกาเทสฺตฺริราวฺฤตฺตฺยา รวีนฺทุกุชราหวะ | 
 ชีวารฺกิวิจฺฉิขิสิตา ทเศศาะ ปริกีรฺติตาะ || 11 || 
 ชนุรฺภมคฺนิภาทฺยาวทฺ วิคณยฺยางฺกโต ภเชตฺ | 
 เศษางฺกโต ทศานาถสฺตโต ภุกฺตาทิมานเยตฺ || 12 || 
 ทศาพฺทาสฺตตฺร รสทิกฺสปฺตาษฺเฏนฺทุนฺฤปาสฺตถา | 
 องฺเกนฺทโว’ศฺวจนฺทฺราศฺจ คิรโย วึศติะ กฺรมาตฺ || 13 || 
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 วึโศตฺตรฺย  า ปูรฺณมายรฺุวึโศตฺตรศต  สฺมฺฤตมฺ | 
 ภยาตคุณิต  เขฏทศามาน  ภโภคหฺฤตฺ | 
 ภุกฺตวรฺษาทิก  ตสฺย โภคฺย   มาเน วิโศธนาตฺ || 14 || 
 วิหาย ลคฺน  ลคฺเนศาตฺ เกนฺทฺรโกณคเต ตฺวเคา | 
 อารฺทฺราปฺรภฺฤติภาทษฺโฏตฺตรี นามฺนี ทโศทิตา || 15 || 
 จตุษฺก  ตฺริตย   ตสฺมาจฺจตุษฺก  ตฺริตย   ปุนะ | 
 อิตฺถ  นิชชนุรฺภานฺต  คณเยจฺจ ยถากฺรมมฺ || 16 || 
 สูรฺยศฺจนฺทฺระ กุชะ เสามฺยะ ศนิรฺชีวสฺตโม ภฺฤคุะ | 
 เอเต ทศาธิปาะ โปฺรกฺตา วินา เกตุ ํคฺรหา ทฺวิช ! || 17 || 
 รสาะ ปญฺเจนฺทโว นาคาะ ไศลจนฺทฺราสฺตถา ทิศะ | 
 โค’พฺชาะ12 สูรฺยาะ กุเนตฺราศฺจ ตทฺทศาพฺทาะ กฺรมาตฺ สฺมฺฤตาะ || 18 || 
 ทศาวตฺสรตุรฺย  าโศ’สต า จาถ สต า ปุนะ | 
 ตฺฤตีย  าโศ หิ ปฺรติภ  ทศามานมุทีริตมฺ || 19 || 
 ตโต ภุกฺต  จ โภคฺย   จ ตทฺภยาตภโภคตะ | 
 วึโศตฺตรีทศาวไทฺว ปฺรสาธฺย ผลมาทิเศตฺ || 20 || 
 กฺฤษฺเณ ทเล ทิเน ชนฺม สิเต นกฺต  ภเวทฺยทิ | 
 อษฺโฏตฺตรี ทศา ตตฺร ผลาเทศารฺถมีริตา || 21 || 
 ศศิโหราสฺถิเต ลคฺเน ทเล กฺฤษฺเณ ตถา สิเต | 
 รวิโหราสฺถิเต ชฺเ ยา ผลารฺถ  โษฑโศตฺตรี || 22 || 
 ปุษฺยภาชฺชนฺมภ  ยาวทฺ วิคณยฺยาษฺฏตษฺฏิตมฺ | 
 รวิรฺเภาโม คุรุรฺมนฺทะ เกตุศฺจนฺโทฺร พุโธ ภฺฤคุะ || 23 || 
 อษฺเฏา ทศาธิปาะ โปฺรกฺตา ราหุหีนา คฺรหาะ สเม | 
 อีศาตฺ กฺรมาทฺ ธฺฤตึ ยาวทพฺทา เอไกกโต’ธิกาะ || 24 || 
 ชนฺมภาตฺ เปาษฺณปรฺยนฺต  วิคณยฺยาษฺฏภิรฺภเชตฺ | 
 เศไษะ สิต าศชาตาน า ทเศษฺฏา ทฺวาทโศตฺตรี || 25 || 
 สูรฺโย คุรุะ ศิขี ชฺโ ’คุะ กุโช มนฺโท นิศากระ | 
 ศุกฺรหีนา ทศานาถา ทฺวิจยาตฺ สปฺตตะ สมาะ || 26 || 
 ปญฺโจตฺตรีทศา กรฺกตเนา สฺวทฺวาทศ าศเค | 
 มิตฺรภาตฺตุ ชนุรฺภานฺต  วิคณยฺยาทฺริภิรฺภเชตฺ || 27 || 

 
12ตน้ฉบบัเป็น โคพฺชาะ 
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 เศษตะ กฺรมโต เวทฺยา ทเศศาะ สปฺต วิทฺวไระ | 
 รวิรฺชฺโ ’รฺกสุโต เภาโม ภารฺควะ ศศภฺฤทฺ คุรุะ || 28 || 
 สูรฺยาตฺ กฺรมาทฺ ธฺฤตึ ยาวชฺชฺเ ยา เอไกกโต’ธิกาะ | 
 ตโมคฺรเหา วินา สปฺตนโภคาน า ตุ วตฺสราะ || 29 || 
 วรฺโคตฺตมคเต ลคฺเน ทศา จินฺตฺยา ศตาพฺทิกา | 
 เปาษฺณาชฺชนฺมรฺกฺษปรฺยนฺต  คณเยตฺ สปฺตภิรฺหเรตฺ || 30 || 
 เศษางฺเก รวิโต ชฺเ ยา ทศา ศตสมาภิธา | 
 รวิศฺจนฺโทฺร ภฺฤคุศฺจานฺทฺริรฺชีว อาระ ศไนศฺจระ || 31 || 
 กฺรมาเทเต ทศานาถา พาณา พาณา ทิโศ ทศ | 
 นขา นขาะ ขรามาศฺจ โพธฺยา อพฺทา พุไธะ สทา || 32 || 
 กรฺมสฺเถ กรฺมเป โพธฺยา ทศา จตุรศีติกา | 
 ปวนาชฺชนฺมภ  ยาวทฺ วิคณยฺยาทฺริภิรฺภเชตฺ || 33 || 
 เศษโต’รฺกวิธุกฺษฺมาชวิชฺชีวสิตเสารยะ | 
 ทเศศาะ กฺรมตสฺเตษ า ทฺวาทศาพฺทาะ ปฺรกีรฺตฺติตาะ || 34 || 
 มูลาชฺชนฺมรฺกฺษปรฺยนฺต  คณเยทษฺฏภิรฺหเรตฺ | 
 เศษตสฺตุ ทศาธีศาะ กฺรมาทษฺฏาวินาทยะ || 35 || 
 นว วรฺษาณิ สเรฺวษ า วิเกตูน า ขจาริณามฺ | 
 ลคฺเนเศ สปฺตเม, ยตฺร ลคฺเน วา สปฺตมาธิเป || 36 || 
 จินฺตนียา ทศา ตตฺร ทฺวฺยธิกา สปฺตติะ สมาะ | 
 อิหาปิ ภุกฺตโภคฺยาทิวรฺษ  วึโศตฺตรีสมมฺ || 37 || 
 ลคฺนภสฺโถ ยทารฺกสฺตุ จินฺตฺยา13 ษษฺฏิสมา ทศา | 
 ทาสฺราตฺตฺรย   จตุษฺก  จ เรวตฺยนฺต  ปุนะ ปุนะ || 38 || 
 คุรฺวรฺกภูสุตาน า จ ทศาวรฺษาณิ ไว ทศ | 
 ตตะ ศศิชฺ ศุกฺรารฺกปุตฺราคูน า สมาสฺตุ ษฏฺ || 39 || 
 ศฺรวณาชฺชนฺมภ  ยาวทฺ วิคณยฺยาษฺฏภิรฺภเชตฺ14 | 
 เศษาทินฺทฺวรฺกเทเวชฺยารชฺ ารฺกิสิตราหวะ || 40 || 
 ทศาธีศาะ กฺรมาเทษ า ชฺเ ยา เอกาทยะ สมาะ | 
 ลคฺเน ทิวา ภาสฺกรสฺย โหราย  า ศศิโน นิศิ || 41 || 

 
13ตน้ฉบบัเป็น จินฺยา 
14ตน้ฉบบัเป็น วิคณณฺยาษฺฏภิรฺภเชตฺ 
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 พิมฺพารฺธาสฺตาทฺรเวะ ปูรฺว   ปรสฺตาทุทยาทปิ | 
 ปญฺจฆฏฺยสฺตูภยตฺร สนฺไธฺยว   ทศนาฑิกา || 42 || 
 สนฺธฺยาทฺวย   จ วึศตฺยา ฆฏิกาภิะ ปฺรกีรฺตฺติตมฺ | 
 ทินสฺย วึศติรฺฆฏฺยะ ปูรฺณส ชฺ า อุทาหฺฤตาะ || 43 || 
 นิศายา มุคฺธส ชฺ าศฺจ ฆฏิกา วึศติศฺจ ยาะ | 
 สูรฺโยทเย ตุ ยา สนฺธฺยา ขณฺฑาขฺยา ทศนาฑิกา || 44 || 
 อสฺตกาเล ตุ ยา สนฺธฺยา สุธาขฺยา ทศนาฑิกา | 
 ปูรฺณมุคฺธาภิธา ฆโฏฺย ทฺวิฆฺนาสฺตษฺฏาะ ศเรนฺทุภิะ || 45 || 
 ตทฺวตฺขณฺฑสุธานาฑฺยศฺจตุรฺฆฺนาสฺติถิภิรฺหฺฤตาะ | 
 อาปฺตมพฺทาทิก  มาน  รวฺยาทีน า นภสฺสทามฺ || 46 || 
 กฺรมาเทกาทิคุณิต  ปฺฤถคฺ มาน  ทโศทฺภวมฺ | 
 กาลส ชฺ มินาทีน า นวาน า ปริกีรฺตฺติตมฺ || 47 || 
 นกฺตมงฺคศฺริตาทหฺนิ ราเศรงฺคาธิปานฺวิตาตฺ | 
 อธิสนฺธฺย   ธนสฺถานคตาจฺจกฺรทศา สฺมฺฤตา || 48 || 
 ปฺรเตฺยกสฺย ทศามาน  ทศาพฺทา มุนิภิะ กฺรมาตฺ | 
 ราศีน า ตุ นภศฺจกฺรสฺถิตาน า สมุทีริตมฺ || 49 || 
ปาราศร อุวาจ – 
 กาลจกฺรทศ า วจฺมิ นราณามถ ยา ปุรา | 
 ปารฺวไตฺย กถิตา วิปฺร ! สฺวยเมว ปินากินา || 50 || 
 สารมุทฺธฺฤตฺย ตสฺยาสฺตุ วทามิ ศฺฤณุ ยทฺพลาตฺ | 
 ศุภาศุภ  มนุษฺยาณ า ชฺ าตุ ํศกฺโนติ มานวะ || 51 || 
 ทฺวาทศาร  ลิเขจฺจกฺร  ติรฺยคูรฺธฺวสมานกมฺ | 
 ทฺวาทไศว  คฺฤหาณิ สฺยรฺุทฺวิธา สวฺยาปสวฺยตะ || 52 || 
 ทฺวิตียาทิษุ โกษฺเ ษุ ราศีนฺ เมษาทิกานฺ นฺยเสตฺ | 
 เอว   ทฺวาทศราศฺยาขฺย   กาลจกฺรมุทีริตมฺ || 53 || 
 อศฺวินฺยาทิตฺรย   จกฺรสวฺยมารฺเค วฺยวสฺถิตมฺ | 
 โรหิณฺยาทิตฺรย   ไจวมปสเวฺย วฺยวสฺถิตมฺ || 54 || 
 เอว   วิธาย ภาน า ตุ วิภาค  จกฺรมุลฺลิเขตฺ | 
 อศฺวินฺยทิติ-หสฺตรฺกฺษมูล-โปฺรษฺ ปทาภิธาะ || 55 || 
 



  804 

 วิศฺวาคฺนิปวนวฺยาลเรวตฺยะ สวฺยภานิ ไว | 
 เอตทฺทโศฑุปาทานามศฺวินฺยาเทา จ วีกฺษเยตฺ || 56 || 
 ฤกฺษาณามงฺฆฺริษุ กถ  เทโห ชีวศฺจ สุวฺรต | 
 สวิสฺตร  ตโยรฺวจฺมิ ปฺรการมธุนา ศฺฤณุ || 57 || 
 เทหชีเวา เมษจาเปา ทาสฺราทฺยจรณสฺย จ | 
 เมษาทฺยาศฺจาปปรฺยนฺต  ราศิปาศฺจ ทศาธิปาะ || 58 || 
 เทหชีเวา นกฺรยคฺุเม ทฺวิตีเย’งฺฆฺราวุทีริเตา | 
 นกฺรโต มิถุนานฺต  ตุ ราศิปาศฺจ ทศาธิปาะ || 59 || 
 ทาสฺราทิทศตาราณ า ตฺฤตียจรเณ มุเน ! | 
 เคารฺเทโห มิถุน  ชีโว ทฺวฺเยการฺเกศทศางฺกปาะ || 60 || 
 อินฺทฺวกฺษิรามเภศาศฺจ ทศาธิปตยะ กฺรมาตฺ | 
 อศฺวินฺยาทิทโศฑูน า จตุรฺถจรเณ’ปิ จ || 61 || 
 กรฺกมีเนา เทหชีเวา กรฺกาทินวภาธิปาะ | 
 ทศาธิปา นว ชฺเ ยา อิติ ไมเตฺรย ! นิศฺจิตมฺ || 62 || 
 ยเมชฺยจิตฺราโตยรฺกฺษา อุตฺตราภาทฺรตารกาะ | 
 เอตตฺปญฺโจฑุปาทีน า ภรณฺยาเทา วิจารเยตฺ || 63 || 
 ยามฺยปฺรถมปาทสฺย เทหชีวาวลิรฺฌษะ | 
 นาคาครฺตฺตุปโยธีษุรามากฺษีนฺทฺวรฺกเภศฺวราะ || 64 || 
 ยามฺยทฺวิตียปาทสฺย เทหชีเวา ฆฏางฺคเน | 
 รุทฺรทิงฺ-นนฺท-จนฺทฺรากฺษิ-รามาพฺธีษฺวงฺคภาธิปาะ || 65 || 
 ยามฺยตฺฤตียปาทสฺย เทหชีเวา ตุลางฺคเน | 
 สปฺตาษฺฏางฺกทิคีศารฺก-คชาทฺริรสภาธิปาะ || 66 || 
 เทหชีเวา กรฺกจาเปา จตุรฺถจรเณ สฺมฺฤเตา | 
 เวทพาณาคฺนิเนเตฺรนฺทุ-สูรฺเยศทศนนฺทปาะ | 
 ทศาธิปาะ สวฺยเมวมปสวฺยมตะ ปรมฺ || 67 || 
 ทฺวาทศาร  ลิเขจฺจกฺร  ยถาปูรฺว   ทฺวิโชตฺตม ! | 
 ทฺวิตียาทิษุ โกษฺเ ษุ วฺฤศฺจิกาทฺ วฺยสฺตมาลิเขตฺ || 68 || 
 ปฺราชาปตฺยมฆาทฺวีศศฺรวณ  จ จตุษฺฏยมฺ | 
 อสวฺยนกฺษตฺรมทะ ปฺราจีไนะ สมุทีริตมฺ || 69 || 
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 ธาตฺฤวทฺ วีกฺษเยทฺ เทหชีวาวุกฺเตษุ เภษุ จ | 
 ธาตฺราทฺยจรเณ เทหชีเวา กรฺกิธนุรฺธเรา || 70 || 
 นวทิคฺรุทฺรสูรฺเยนฺทุ-เนตฺราคฺนีษฺวพฺธิราศิปาะ | 
 ธาตฺฤทฺวิตียจรเณ เทหชีเวา ตุลางฺคเน || 71 || 
 รสาทฺรฺยษฺฏรวีศาศา นวาษฺฏคิริราศิปาะ | 
 ธาตุสฺตฺฤตียจรเณ เทหชีเวา ฆฏสฺตฺริเยา || 72 || 
 ษฑฺพาณาพฺธิคุณากฺษีนฺทุ-นนฺททิคฺรุทฺรราศิปาะ | 
 โรหิณฺยนฺตปเท เทหชีวาวลิฌเษา สฺมฺฤเตา | 
 สูรฺเยนฺทุทฺวิคุเณษฺวพฺธิ-ตรฺกไศลาษฺฏราศิปาะ || 73 || 
 จานฺทฺรเราทฺรภคารฺยมฺณมิเตฺรนฺทฺรวสุวารุณมฺ15 | 
 เอตตฺตาราษฺฏก  วิชฺไ รฺวิชฺเ ย   จานฺทฺรวตฺ กรฺมาตฺ || 74 || 
 กรฺกมีเนา เทหชีเวา มฺฤคาทฺยจรเณ มุเน ! | 
 วฺยสฺต  มีนาทิกรฺกานฺต-ราศิปาศฺจ ทศาธิปาะ || 75 || 
 เคารฺเทโห มิถุน  ชีโว มฺฤคปาเท ทฺวิตียเก | 
 ตฺริทฺวฺเยกางฺกทิคีศารฺก-จนฺทฺรากฺษิภวนาธิปาะ || 76 || 
 เทหชีเวา นกฺรยคฺุเม มฺฤคปาเท ตฺฤตียเก | 
 ตฺริพาณาพฺธิรสาคาษฺฏ-สูรฺเยศทศราศิปาะ || 77 || 
 เมษจาเปา เทหชีเวา มฺฤคปาเท จตุรฺถเก | 
 วฺยสฺต  จาปาทิเมษานฺต-ราศิปาศฺจ ทศาธิปาะ || 78 || 
ปราศร อุวาจ – 
 อิตฺถ  ยทฺ คิริชาเทไวฺย มเหเศน ปุโรทิตมฺ | 
 มเยทานี ํ นิคทิต  เทหชีวทศาทิกมฺ || 79 || 
ไมเตฺรย อุวาจ – 
 ทศาธิปาน า วรฺษาณิ ทศารมฺภวิธึ ตถา | 
 ภุกฺตโภคฺยชวรฺษาทิ กฺฤปยา วท เม ปฺรโภ ! || 80 || 
ปราศร อุวาจ – 
 ภูไตก-วึศคิรโย นวทิโกฺษฑศาพฺธยะ | 
 ทศาพฺทาะ สฺยริุนาทีน า ราศีน า สฺวามิโน วศาตฺ || 81 || 
 

 
15ตน้ฉบบัเป็น จานฺทฺรเราทฺรภคารฺยมฺณมิเตฺรนฺทุวสุวารุณมฺ 
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 นรสฺย ชนฺมกาเล วา ปฺรศฺนกาเล ยท ศกะ | 
 ตทาทินวภาน า ตุ วรฺษาณฺยายรุุทีรฺยเต || 82 || 
 อ ศสฺยาเทา ปูรฺณมายรฺุภเวนฺมเธฺย ตโต’รฺธกมฺ | 
 อ ศานฺเต มฺฤตฺยวุตฺ กษฺฏมิตฺยเนฺยษ า สต า มตมฺ || 83 || 
 ชฺญาไตฺวว   สฺผฏุสิทฺธานฺต  ราศฺย  ศ  คณเยทฺ พุธะ | 
 อนุปาเตน วกฺษฺยามิ ตทุปายมตะ ปรมฺ || 84 || 
 คตตาราสฺตฺริภิรฺภกฺตาะ เศษ  จาปิ จตุรฺคุณมฺ | 
 วรฺตฺตมานปเทนาฒฺย   ราศีนาม ศโก ภเวตฺ || 85 || 
 กฺริเย วฺฤเษ ยเุค กรฺเก ศต  พาณคชาะ สมาะ | 
 ตฺรินาคาะ ษฑฺคชาสฺตทฺวทปฺยุกฺตาสฺตตฺ-ตฺริโกณเก || 86 || 
 ยตฺร ปาเท ภเวชฺชนฺม ตทฺวฺยตีตฆฏีปไละ | 
 ตทฺทศาพฺทา วินิหตาะ ปญฺจภูมิวิภาชิตาะ || 87 || 
 ลพฺธ  ตุ ภุกฺตวรฺษาทิ โภคฺย   ตสฺมาตฺ ปฺรสาธเยตฺ | 
 วึโศตฺตรีว ราศีน า นวาน า สฺยานฺมหาทศา || 88 || 
 อินฺโทรฺนว าศภุกฺตา ยา ลิปฺตาะ สฺวาพฺทหโตทฺธฺฤตาะ | 
 ศตทฺวเยน ภุกฺต  ตทฺ โภคฺย   ชฺเ ยมตะ ปรมฺ || 89 || 
 อาทฺย  าโศ ยสฺตุ สวฺยาเขฺย เทหะ สทฺภิรุทีริตะ | 
 ชีวสฺตถานฺติม าศะ สฺยาทปสเวฺย วิปรฺยยาตฺ || 90 || 
 สเวฺย เทหาทิก  จาปสเวฺย ชีวาทิก  มุเน | 
 วิคณยฺย พุไธรฺวาจฺย   ผล  ตทนุสารตะ || 91 || 
 ตฺริวิธา กาลจเกฺร ตุ ราศีน า คติรีริตา | 
 มณฺฑูกี-มรฺกฏี-สึหาวโลกนสมาหฺวยา || 92 || 
 ราศิมุลฺลงฺฆฺย คมน  มาณฺฑูกี คติรุจฺยเต | 
 ตตสฺตุ ปฺฤษฺ คมน  มรฺกฏีส ชฺ ิกา มตา || 
 พาณาจฺจ นวปรฺยนฺต  คติะ สึหาวโลกนมฺ || 93 || 
 มาณฺฑูกี ตฺวงฺคนากรฺกฏโยรฺหรินฺฤยคฺุมโยะ | 
 กุลีรสึหโยเรว   มรฺกฏีคติรุจฺยเต || 94 || 
 ไส หีคติรฺฌษาโลฺยสฺตุ ธนฺวิกฺริยภโยสฺตถา | 
 สรฺวเมตทภิชฺ าย วกฺตวฺย   ตทฺ ทศาผลมฺ || 95 || 
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 สวฺยจเกฺร ตุ มาณฺฑูกฺย  า กษฺฏ  พนฺธุคเณ สฺมฺฤตมฺ | 
 มาตาปิโตฺรรฺวา’’ยธุาคฺนิ-ชฺวรสฺเตนวิษาทฺ ภยมฺ || 96 || 
 หรฺยกฺษทฺวนฺทฺวโยสฺตตฺร ชนนฺยา วาตฺมโน มฺฤติมฺ | 
 ราชตะ สนฺนิปาตาทฺ วา ภีตึ ปฺราชฺโ  วินิรฺทิเศตฺ || 97 || 
 ตสฺยสมฺปตฺปศูน า ตุ นาศศฺจ นิธน  ปิตุะ | 
 ตาทฺฤศ า วาปฺยลสตา สวฺยาย  า มรฺกฏีคเตา || 98 || 
 สึหาวโลกเน สเวฺย ปศุภีรฺพนฺธุปีฑนมฺ | 
 มิตฺรเปฺรมาทิวิลยะ ปาตะ กูปาทิเก’ถวา || 99 || 
 ปตน  ยานโต วาคฺนิ-ครลายธุโต ภยมฺ | 
 สฺนานกฺษโย ชฺวรรุชา-ปีฑน  จ นฺฤณ า ภเวตฺ || 100 || 
 สเวฺยตรสฺถมาณฺฑูกฺย  า ชายาปุตฺราทิปีฑนมฺ | 
 หึสฺราชฺชีวาทฺ ภย   สฺถานวินาศ  จ ชฺวร  ทิเศตฺ || 101 || 
 มารฺกฏฺย  า ตุ คเตา ภีติรฺชลาตฺ สฺถานจฺยติุสฺตถา | 
 ราชโกปะ ปิตฺฤมฺฤติะ สญฺจาระ กานเน ภเวตฺ || 102 || 
 สึหาวโลกเน สเวฺยตเร สฺถานจฺยติุสฺตถา | 
 นิธน  สฺวปิตุะ กึ วา ตตฺสมสฺย ปฺรชายเต || 103 || 
 มีนาตฺ ตุ วฺฤศฺจิเก ยาเต ชฺวโร ภวติ นิศฺจิตมฺ | 
 กนฺยาตะ กรฺกเฏ ยาเต พนฺธุพานฺธวนาศนมฺ || 104 || 
 สึหาตฺตุ มิถุเน ยาเต สฺตฺริโย วฺยาธิรฺภเวทฺ ธฺรุวมฺ | 
 กรฺฏฏาตฺตุ หเรา ยาเต วโธ ภวติ เทหินามฺ || 105 || 
 ปิตฺฤพนฺธุมฺฤตึ วิทฺยาจฺจาปานฺเมเษ คเต ปุนะ | 
 กฺรูรคฺรหยเุต ภีตึ เสามฺยยกฺุเต ศุภ  ทิเศตฺ || 106 || 
 กาลจกฺรทศายาสฺตุ ผล  ยจฺจ ศุภาศุภมฺ | 
 ตทฺ วาจฺย   ราศิขคโยะ ปูรฺวาทฺยาศาวิภาคตะ || 107 || 
 อิตฺถ  มุเน ! สมสฺตาน า ตทฺทศาวตฺสเร นฺฤณามฺ | 
 ยถานิรฺทิษฺฏเมว สฺยาตฺ ผล  ภาเค ตุ ตทฺทิศะ || 108 || 
 กนฺยาตะ กรฺกเฏ ยาเต ปูรฺวภาเค มหตฺ ผลมฺ | 
 อุตฺตร  เทศมาศฺริตฺย ศสฺตา16 ยาตฺรา ภวิษฺยติ || 109 || 
 

 
16ตน้ฉบบัเป็น ศาสฺตา 
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 สึหาตฺตุ มิถุเน ยาเต ปูรฺวภาค  ปริตฺยเชตฺ | 
 การฺยานฺเต’ปิ จ ไนรฺฤตฺย  า17 สุข   ยาตฺรา ภวิษฺยติ || 110 || 
 กรฺกฏาตฺตุ คเต สึเห การฺยหานิรวาคฺทิศิ | 
 ทกฺษิณ า ทิศมาศฺริตฺย ปฺรตีจฺย  า คมน  ภเวตฺ || 111 || 
 มีนาตฺตุ วฺฤศฺจิเก ยาต อุทีจฺย  า ยาติ สงฺกฏมฺ | 
 จาปาตฺตุ มกเร ยาเต ส กฏ  สฺยานฺน ส ศยะ || 112 || 
 จาปานฺเมเษ ตุ ยาตฺราย  า คโท พนฺโธรฺมฺฤติรฺภเวตฺ | 
 สุข  สมฺปตฺ กลตฺราปฺติรปิ ยาเต ตุ วฺฤศฺจิเก || 113 || 
 หเระ กุลีรเก ยาเต ตฺยาชฺยาศา ปศฺจิมา พุไธะ | 
 เสามฺยโยเค ศุภ  กฺรูเร ตฺวศุภ  ผลมาทิเศตฺ || 114 || 
 เจาระ ศูระ กฺริย  าเศ สฺยาทฺ วฺฤษภ าเศ ศฺริยานฺวิตะ | 
 ยคฺุม าเศ ชฺ านสมฺปนฺนะ กุลีร าเศ18 ภเวนฺนฺฤปะ || 115 || 
 สึห าเศ ราชปูชฺยะ สฺยาทงฺคน าเศ พุโธ ภเวตฺ | 
 ตุล าเศ ราชมนฺตฺรี สฺยาทลฺป าเศ19 นิรฺธโน ชนะ || 116 || 
 จาป าเศ ชฺ านส ยกฺุโต มกร าเศ ตุ ปาปกฺฤตฺ | 
 กุมฺภ าเศ จ วณิกฺกรฺมา มีน าเศ วสุธานฺยวานฺ || 117 || 
 สูรฺยาคุเภามศนิภิรฺเทโห ชีโว’ถวานฺวิตะ | 
 เอไกกโยเค มรณ  พหุโยเค ตุ กา กถา || 118 || 
 เทเห ปาไปรฺยเุต โรโค ชีเว ไตสฺตุ ยเุต’ติภีะ | 
 มโนวฺยถา จ รุคฺ ทฺวาภฺยามปมฺฤตฺยสฺุตฺริภิะ สฺมฺฤตะ || 119 || 
 จตุรฺภิสฺตุ ภเวนฺมฺฤตฺยรฺุนาตฺร กศฺจน ส ศยะ | 
 เทเห ชีเว ตูภยตฺร ปาปคฺรหยุติรฺยทา || 120 || 
 สฺเตนารฺทิโต ราชโต วา สฺยาทฺ ภีรฺมฺฤตฺยรุปิ ธฺรุวมฺ | 
 สูรฺเย ตฺวนลชา ภีติะ กฺษีณจนฺเทฺร ตุ วาริภิะ || 121 || 
 ปีฑา’’ยธุาทฺ ภูมิเช ตุ วาตารฺติะ ศศิเช มตา | 
 มนฺเท คุลฺมามโย’เคา ตุ ครลาทฺ ภีะ ศิขินฺยปิ || 122 || 
 

 
17ตน้ฉบบัเป็น ไนฤๅตฺย  า 
18ตน้ฉบบัเป็น กุลีราเศ 
19คาดวา่น่าจะเป็น สฺยาทลฺย  เศ 
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 ศศิโช วา คุรุะ ศุโกฺร เทเห ชีเว’ถวา คตะ | 
 เสาขฺยสมฺปตฺติทาสฺตทฺวทฺ วฺยาธิโศกาปหาะ สเม || 123 || 
 ศุภาศุไภสฺตตฺร ยกฺุเต ศุภาศุภผล  สฺมฺฤตมฺ | 
 มิไศฺรรฺมิศฺรผล  วาจฺยมิติ สรฺวตฺร นิศฺจิตมฺ || 124 || 
 ปาปเกฺษตฺรทศามเธฺย เทหชีเวา ตุ ทุะขิเตา | 
 ศุภเกฺษตฺรทศาย  า ตุ ศุภมตฺร น ส ศยะ || 125 || 
 ศุภาศุภคฺรหยุตา’สตฺสทฺราศิคา ทศา | 
 กฺรมานฺมิศฺรผลา ชฺเ ยา ชาตกสฺย สุธีชไนะ || 126 || 
 ชนนาวสเร นฺฤๅณ า ราศิรฺโย ลคฺนโค ภเวตฺ | 
 กาลจกฺรทศาย  า ตุ ตสฺย, เสาขฺย   นิรามยมฺ || 127 || 
 เสาเมฺย ปูรฺณ  สุข   กฺรูเร ตเนา วฺยาธิสมุทฺภวะ | 
 สฺวตุงฺคคคฺรไหรฺยกฺุเต โลกมาโนฺย นฺฤโป ภเวตฺ || 128 || 
 วิตฺตภาวคราเศสฺตุ ผล  จกฺรทโศทฺภวมฺ | 
 สทฺโภชฺยาปฺติศฺจารฺถลาภะ สฺตฺรีสูนุสุขสมฺภวะ || 129 || 
 วาคฺไวทคฺธฺย   จ สทฺวิทฺยา ภเวตฺ สทฺภิศฺจ สงฺคติะ | 
 เสามฺยราเศา ผล  เตฺวว   ปาปราเศา ตทนฺยถา || 130 || 
 ภฺราตฺฤภาวคราเศสฺตุ ผล  จกฺรทโศทฺภวมฺ | 
 สุข  ภฺราตุะ ศูรตา จ ธีรตา’ปิ สุข  ภฺฤศมฺ || 131 || 
 เหมาลงฺการสทฺวาโส ราชสมฺมานสมฺภวมฺ | 
 ผลเมว  เสามฺยราเศา ปาปราเศา ตทนฺยถา || 132 || 
 ภาเว จตุรฺเถ โย ราศิสฺตสฺย จกฺรทศา ยทา | 
 ตทา ไนรุชฺยมรฺถาปฺติรฺพนฺธุเสาขฺย   วิเศษตะ || 133 || 
 สทฺวสฺตฺรยานช  เสาขฺย   ราชฺยภู-เคหช  ตถา | 
 เสามฺยเภ ตุ ศุภ  โพธฺย   ปาปรฺเกฺษ ตทฺวิปรฺยยมฺ || 134 || 
 ปุตฺรภาเว ตุ โย ราศิสฺตสฺย จกฺรทศา ยทิ | 
 ตรฺหิ ชายาราชฺยสูนุมิตฺรเทหสุข  ภเวตฺ || 135 || 
 สทฺวิทฺยา-กีรฺตฺติธีไธรฺยปรากฺรมสมุนฺนติะ | 
 เสามฺยเภ ตุ ศุภ  สรฺว   กฺรูรเภ ตทฺวิปรฺยยมฺ || 136 || 
 ริปุภาเว ตุ โย ราศิสฺตสฺย จกฺรทศา ยทา | 
 ตรฺหิ ราชาคฺนิครลายธุสฺเตนภวา’ติภีะ || 137 || 
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 ปาณฺฑุคุลฺมปฺรเมหาทิรุชามปิ สมุทฺภวะ | 
 กฺรูรราเศา ผล  ไจว   เสามฺยเภ สฺยาจฺฉุภาศุภมฺ || 138 || 
 ทฺยนูภาเว ตุ โย ราศิสฺตสฺย จกฺรทศา ยทิ | 
 อุทฺวาหสฺตรฺหิ เสาขฺย   จ สฺตฺรีสุตาปฺตฺยาทิช  ภเวตฺ || 139 || 
 อตุลา กีรฺตฺติรปฺยาปฺติรฺโคสสฺยารฺถสุวาสสามฺ | 
 ผล  ปูรฺณ  ตุ เสามฺยรฺเกฺษ กฺรูรเภ ตุ ตทรฺธกมฺ || 140 || 
 มฺฤติภาเว ตุ โย ราศิสฺตสฺย จกฺรทศา ยทิ | 
 ตรฺหิ พนฺธุธนสฺถานนาศช  ทุะขมาทิเศตฺ || 141 || 
 ศตฺรุโต’ปิ ภย   จานฺนารุจึ ไจวาตินิะสฺวตามฺ | 
 กฺรูรเภ ตุ ผล  สรฺว   ตทรฺธ  ศุภเภ สฺมฺฤตมฺ || 142 || 
 ภาคฺยภาเว ตุ โย ราศิสฺตสฺย จกฺรทศา ยทิ | 
 ตรฺหิ ชายาสุตาคารกฺฤษิวิตฺตสุข  ตถา || 143 || 
 สตฺกรฺมนิรโต ธรฺมวฺฤทฺธิะ สาธุสมาคมะ | 
 ชฺเ ยเมตตฺ ผล  ปูรฺณ  ศุภรฺเกฺษ’รฺธ  ตุ ปาปเภ || 144 || 
 ราชฺยภาเว ตุ โย ราศิสฺตสฺย จกฺรทศา ยทิ | 
 ตรฺหิ ชายาตฺมชสุข  ราชสมฺมานมีศตา || 145 || 
 สตฺกรฺม สิทฺธิไรศฺวรฺยฺยวฺฤทฺธิะ สตฺส คติสฺตถา | 
 ชฺเ ยเมตตฺ ผล  ปูรฺณ  ศุภรฺเกฺษ’รฺธ  ตุ ปาปเภ || 146 || 
 อายภาเว ตุ โย ราศิสฺตสฺย จกฺรทศา ยทิ | 
 ตรฺหิ ชายาสูนุพนฺธุธนวาโสภว  สุขมฺ || 147 || 
 ไนรุชฺย   ราชโต มาน  สทฺภิะ สงฺคะ สทา ภเวตฺ | 
 ชฺเ ยเมตตฺ ผล  ปูรฺณ  ศุภรฺเกฺษ’ลฺป  ตุ ปาปเภ || 148 || 
 ริษฺผภาเว ตุ โย ราศิสฺตสฺย จกฺรทศา ยทิ | 
 ตรฺหิ วฺยถา ตเนา สฺถานหานิรฺนิษฺผลโตทฺยเม || 149 || 
 อาลสฺย   นิะสฺวตา การฺย-ไนษฺผลฺย   จ มุธาวฺยยะ | 
 ชฺเ ยเมตตฺ ผล  ปูรฺณ  กฺรูรรฺเกฺษ เสามฺยเภ’ธิกมฺ || 150 || 
 ลคฺนาทิวฺยยปรฺยนฺต  ราศีน า ตุ จราภิธามฺ | 
 ทศ า, ภาวาตฺตุ ภาเวศาวธิส ขฺย  า พุธา ชคุะ || 151 || 
 กฺรมาโทเช ปเท’โนเช กลนา ตุ วิปรฺยยาตฺ | 
 ทศาพฺทสาธเน ชฺเ ยา ปท  เมษาทิภิสฺตฺริภิะ || 152 || 
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 วฺฤศฺจิกาธิปตี เทฺวา จ กุชเกตู มเตา มุเน ! | 
 กุมฺภสฺย มนฺทผณินาวธิเปา สมุทีริเตา || 153 || 
 ทฺวิสฺวามิกภโยรตฺร ทศาชฺ านวิธึ พฺรุเว | 
 เอกตฺร ส คเตา ทฺวาวปฺยธิเปา เจตฺ สฺวเภ สฺถิเตา || 154 || 
 ตทา ทฺวาทศวรฺษาณิ ไจกาทิกมิโต’นฺยถา | 
 เอกะ สฺวเกฺษตฺรโค’นฺยสฺตุ ปรตฺร ยทิ ส สฺถิตะ || 155 || 
 ตทา’นฺยตฺร สฺถิต  นาถ  ปริคฺฤหฺย ทศ า นเยตฺ | 
 อนฺยราศิคเตา เตา เจตฺตโยรฺยะ สฺยาทฺพลานฺวิตะ || 156 || 
 กฺรมโต วฺยตฺุกฺรมาตฺตสฺมาเทวาเนยา ทศา พุไธะ | 
 นิรฺคฺรหาตฺ สคฺรหสฺไยว พลิตฺว   พลนิรฺณเย || 157 || 
 คฺรหสตฺเตฺว ตูภยตฺร พลี ชฺเ โย คฺรหาธิกะ | 
 สาเมฺย คฺรหยเุต ราศิพลโต พลนิรฺณยะ || 158 || 
 เวทฺยาศฺจรสฺถิรทฺวนฺทฺวาะ กฺรมาตฺตุ พลินะ สทา | 
 พลสาเมฺย ตตฺร ราโศฺยรฺพลวานฺ พหุวตฺสระ || 159 || 
 เอกะ โสฺวจฺจคตศฺจานฺยะ ปรตฺร ยทิ ส สฺถิตะ | 
 อาททฺยาทุจฺจเขฏสฺถ  ราศิมนฺย   วิหาย ไว || 160 || 
 อุจฺจเขฏสฺย สทฺภาเว วรฺษเมก  จ นิกฺษิเปตฺ | 
 ตไตฺรว นีจเขฏสฺย วรฺษเมก  ปริตฺยเชตฺ || 161 || 
 เอว   สรฺว   สมาโลจฺย ทศาย  า ตุ ผล  วเทตฺ | 
 โอเช’โนเช ปเท ลคฺนาทฺ ภาคฺยราเศา กฺรโมตฺกฺรมาตฺ | 
 ทศา จราภิธา ชฺเ ยา วิชฺไ สฺตนุภตะ สทา || 162 || 
ปราศร อุวาจ – 
 อธุนา สมฺปฺรวกฺษฺยามิ สฺถิราขฺย  า ตุ ทศ า มุเน | 
 จราทิษุ กฺรมาทพฺทา นคนาคนโวนฺมิตาะ || 163 || 
 ทศาวรฺษสฺถิรตยา ทเศย   ตุ สฺถิราภิธา | 
 พฺรหฺมคฺรหคตาทฺ ราเศรฺทเศาษา ตุ ทฺวิโชตฺตม || 164 || 
 โอเช กฺรมาทโนเช ตูตฺกฺรมโต’เคฺร ปฺรวรฺตฺตเต | 
ไมเตฺรย อุวาจ – 
 พฺรหฺมคฺรโห’ธุนา โย เม ภควนฺ ภวโตทิตะ | 
 ตลฺลกฺษณ  ตุ กฺฤปยา วิศทีกรฺตุมรฺหสิ || 165 || 
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ปราศร อุวาจ – 
 ริปุรนฺธฺรวฺยเยเศษุ ยะ สฺยาโทชภโค พลี | 
 ลคฺนสปฺตมโค ยศฺจ พลี ตตฺปฺฤษฺ ตะ สฺถิตะ || 166 || 
 พฺรหฺมา, วา การกาทฺ รนฺธฺราธิโป รนฺธฺรคโต’ปิ วา | 
 พฺรหฺมเตฺว ตมโส วารฺเกรฺพฺรหฺมา ษษฺ สฺตโต คฺรหะ || 167 || 
 พหูน า พฺรหฺมสตฺเตฺว ตุ เวโทฺย ภาคาธิโก คฺรหะ | 
 ภาคสาเมฺย’ธิกพโล ภเวทฺ พฺรหฺมคฺรโห มุเน ! || 168 || 
 โยคารฺธตุลฺยมุภโยรฺโยคารฺเธ สฺยาทฺ ทศามิติะ | 
 ตนฺวสฺตโยรฺพลวโตรฺทเศาษา’’รภฺยเต พุไธะ || 169 || 
 ลคฺนาสฺตโยรฺพลวโต ราเศะ เกนฺทฺราทิคามินามฺ | 
 พลานุสารโต ภาน า ราศีนามาตฺมการกาตฺ || 170 || 
 ทศากฺรโม คฺรหาณ า ไว มุนิภิะ สมุทีริตะ | 
 ทศาวรฺษาณิ จรวตฺ สฺวภ  ยาวนฺนภะสทามฺ || 171 || 
 ทฺวิภาธีศคฺรหสฺไยว  คณนียา ทฺวยาวธิ | 
 ทฺวโยะ ส ขฺยา’ธิกตรา ทศาพฺทาะ การกสฺย ไว || 172 || 
 วิชฺเ ยา การกทศา กฺรมตสฺตฺวาตฺมการกาตฺ | 
 ลคฺนาตฺ การกปรฺยนฺต  ส ขฺยา ยา ตตฺสมา ทศา || 173 || 
 มณฺฑูกาขฺยทไศว ปฺรากฺ ตฺริกูฏาภิธยา สฺมฺฤตา | 
 ตนฺวสฺตโยรฺพลวโต ราเศโรเช กฺรมาตฺ ตถา || 174 || 
 วิปรฺยยาทโนเช ตุ ทศา ชฺเ ยา พุไธะ สทา | 
 มณฺฑูกาขฺยทศาวรฺษมาน  สฺถิรทศาสมมฺ || 175 || 
 เกจิจฺฉูลทศามาหุรฺนิธนชฺ านเหตเว | 
 ตนฺวสฺตโยรษฺฏเมา เยา ตโย ราศิสฺตุ โย พลี || 176 || 
 โอเช กฺรมาตฺตทารภฺย สเม สฺยาทฺ วิปรีตตะ | 
 ทศาสมาะ สฺถิร อิว มฺฤตฺยรฺุพลินิ มารเก || 177 || 
 ชนุสฺตนูโกณเคษุ เภษุ ปฺรพลราศิตะ | 
 สมารไภฺยว จรวทฺ ทศา ชฺเ ยา ตฺริโกณชา || 178 || 
 โอเช กฺรมาทโนเช ตุ ไวปรีเตฺยน นิรฺทิเศตฺ | 
 ทศาพฺทา อตฺร วิพุไธรฺนาถานฺตาะ ปริกีรฺติตาะ || 179 || 
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 ตโนรฺภาคฺยสฺย, ตทนุ ตทีกฺษิตคฺฤโหทฺภวา | 
 อาสฺปทสฺย จ ตตะ ตทฺทฺฤษฺฏภวโนทฺภวา || 180 || 
 ตโต ลาภสฺย จ ปุนสฺตทฺทฺฤษฺฏเกฺษตฺรชา สมาะ | 
 สฺถิรวทฺ ทฺฤษฺฏิวศโต ชาเตยมิติ ทฺฤคฺทศา || 181 || 
 วฺยตฺุกฺรมาตฺ กฺรมตศฺจาปิ จรสฺถิรภโยสฺตุ ทฺฤกฺ | 
 โอเช ทฺวิเภ กฺรมาเทว  สเม ตูตฺกฺรมโต หิ สา || 182 || 
 ตนฺวาทิ-ภาน า ปฺรติภ  ทศา ราศิทศา มตา | 
 ภยาต  ภานุคุณิต  ภโภเคน วิภาชิตมฺ || 183 || 
 ภาทฺย   ผล  ตเนา โยชฺย   ตษฺฏิต  รวิภิสฺตทา | 
 ชฺเ ยา ทศา พุไธ ราเศโรโช’โนเช กฺรโมตฺกฺรมาตฺ || 184 || 
 ทศา วรฺษาณิ สฺถิรวทฺ โพธฺยานฺยตฺราปิ วิทฺวไระ | 
 ยาต าศคุณิต  ตฺรึศทุทฺธฺฤต  ตุ ทศาพฺทกมฺ | 
 ยานมพฺทาทิก  เวทฺยไมษฺย   มาเน วิโศธนาตฺ || 185 || 
 ปฺรางฺนฺยเสตฺตุ กฺรเมไณวาการาทิสฺวรปญฺจกมฺ | 
 กาทิหานฺต าลฺลิเขทฺ วรฺณานฺ สฺวราโธงฺ โณชฺฌิตานฺ || 186 || 
 ติรฺยกฺ ป กฺติกฺรเมไณว ปญฺจ ปญฺจ วิภาคตะ | 
 น โปฺรกฺตา งฺ ณา วรฺณ  นามาเทา สนฺติ เต นหิ || 187 || 
 เจทฺ ภวนฺติ ตทา ชฺเ ยา คชฑาสฺเต ยถากฺรมมฺ | 
 สฺวเร ยสฺมินฺนาตฺมนามาทิมวรฺณสฺตทาทิตะ || 188 || 
 ทเศศาสฺตุ กฺรมาตฺ ปญฺจ ทฺวาทศาพฺทาะ สเม มตาะ | 
 อนฺตรฺทศาทโย ชฺเ ยาะ สฺวราณ า ตทฺทศาสุ จ || 189 || 
 อถ วจฺมิ ทศ า วิปฺร ! ตวาเคฺร วรฺณทาภิธามฺ | 
 ยชฺชฺ านตะ กฺษมา วกฺตุมายรฺุทายผล  ชนาะ || 190 || 
 โอชาโนชลคฺนชาน า เมษมีนาทิโต พุธะ | 
 วิคณยฺย ชนุรฺลคฺน  โหราลคฺนานฺตเมว จ || 191 || 
 สวฺยาปสวฺยกฺรมตศฺไจว  ส ขฺยาทฺวย   ภเวตฺ | 
 ตเตฺราชยคฺุมตะ สาชาตฺย  วิชาตียตา ตถา || 192 || 
 สาชาเตฺย ตุ ตโยรฺโยโค ไวชาเตฺย’นฺตรมิษฺยเต | 
 เมษกฺรมาตฺ ตทฺไวษเมฺย สาเมฺย มีนาทิโกตฺกฺรมาตฺ || 193 || 
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 คณเยเทวมายาโต ราศิะ สฺยาทฺ วรฺณทาภิธะ | 
 โหราลคฺนลคฺนโยรฺยตฺ ปฺรพล  ตุ ตโต ทศา || 194 || 
 กฺรมวฺยตฺุกฺรมเภเทน วิษมาโนชโยรฺภเวตฺ | 
 วรฺณโท ลคฺนโต ยาวนฺมิตเภ ตนฺมิตาะ สมาะ || 195 || 
 เอว   ทฺวาทศภาวาน า ทศาพฺเทโภฺย ทศา ภเวตฺ | 
ปราศร อุวาจ – 
 อโถจฺยเต’ธุนา ศมฺภุภาษิตา โยคินีทศา | 
 มงฺคลา ปิงฺคลา ธานฺยา ภฺรามรี ภทฺริกา ตถา || 196 || 
 อุลฺกา สิทฺธา ส กฏา เจตฺยษฺฏธา โยคินีทศา | 
 ม คลาโต’ชานิ20 ศศี ปึคลาตสฺตุ ภาสฺกระ || 197 || 
 ธานฺยาโต เทวปูโชฺย ไว ภฺรามรีโต มหีสุตะ | 
 ภทฺริกาตะ ศศิสุตศฺโจลฺกาโต รวินนฺทนะ || 198 || 
 สิทฺธาโต ภฺฤคุสุตะ ส กฏาตสฺตโมคฺรหะ | 
 ชนุรฺภ  วหฺนิส ยกฺุต  วสุภิศฺโจทฺธฺฤต  ตตะ || 199 || 
 โยคิโนฺย มงฺคลาทฺยาสฺตุ เศษาเทกาทิโต มตาะ | 
 ทศาพฺทาะ กฺรมศสฺเตฺวษาเมกาเทกาธิกาะ สฺมฺฤตาะ || 200 || 
 ภุกฺตโภคฺยาทิก  สาธฺย   ตทฺภยาตภโภคตะ | 
 ยตฺปิณฺฑ าศนิสรฺคายรฺุคฺรหาณ า สาธิต  ภเวตฺ | 
 ตตฺตทฺทศาน า วรฺษาณิ เตษ า สฺยสฺุตนฺมิตานิ ไว || 201 || 
 ลคฺนสูรฺยวิธูน า ตุ ปฺรพลสฺย ทศาทิมา | 
 ตตะ เกนฺทฺราทิส สฺถาน า พลิน า จ ทศา ภเวตฺ || 202 || 
 พเลนาษฺฏกวรฺคาณ า ทศาน า ผลมาทิเศตฺ | 
 ทศา เอตาสฺตุ วิพุไธรษฺฏวรฺคทศา สฺมฺฤตา || 203 || 
 ปรายโุษ ทฺวาทศ าศสฺตตฺสนฺธฺยา สทฺภิรีริตา | 
 ทศาน า ตนฺมิตาพฺทาะ สฺยรฺุลคฺนราศิกฺรมานฺมตา || 204 || 
 สนฺธฺยา รสคุณา การฺยา จนฺทฺรวหฺนิหฺฤตา ผลมฺ | 
 ส สฺถาปฺย   ปฺรถเม โกษฺเ  ตฺริโกษฺเ ษุ ตทรฺธกมฺ || 205 || 
 ตฺริภาค  วสุโกษฺเ ษุ ลิขิตฺวา ตตฺผล  ทิเศตฺ | 
 เอว   ทฺวาทศภาเคษุ ปาจกานิ ปฺรกลฺปเยตฺ || 206 || 

 
20ตน้ฉบบัเป็น ม คลาโต’ชนิ 
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 ตาราทศา พุไธะ ไกศฺจิทุกฺตา วึโศตฺตรีว ยา | 
 เกนฺทฺรสฺถาทฺ พลินะ เขฏาชฺชฺเ ยา นามสทฺฤกฺผลา || 207 || 
 ชนฺม-สมฺปทฺ-วิปตฺ-เกฺษม-ปฺรตฺยริะ สาธโก วธะ | 
 ไมตฺรเมว  จาติไมตฺร  นว ตาราะ ปฺรกีรฺตฺติตาะ || 208 || 
 ทศาน า วิวิธา เภทา วิสฺตราทฺ คทิตา มุเน ! | 
 อาส า ภุกฺติปฺรเภท าศฺจ สมฺปฺรวกฺษฺยามฺยตะ ปรมฺ || 209 || 
 

อถ ทศาผลาธฺยายะ || 48 || 
ไมเตฺรย อุวาจ – 
 นานาวิธา ทศาเภทา ภควนฺ ! ภวโตทิตาะ | 
 อากรฺณิตา มยา กีทฺฤกฺ ตตฺผล  จาถ กถฺยตามฺ || 1 || 
ปราศร อุวาจ – 
 สาธารณวิเศษาภฺย  า ทฺวิธา โปฺรกฺต  ทศาผลมฺ | 
 สฺวภาวสฺถานวศตะ ขคาน า มุนิสมฺมตมฺ || 2 || 
 พลานุสาริเขฏาน า พุไธรฺเวทฺย   ทศาผลมฺ | 
 อาทิเทฺรษฺกาณเค เขเฏ ทศารมฺเภ ผล  วเทตฺ || 3 || 
 ทศามเธฺย ผล  วาจฺย   มธฺยเทฺรษฺกาณเค สติ | 
 อนฺเต ผล  ตฺฤตียสฺเถ วฺยสฺต  เขเฏ จ วกฺริณิ || 4 || 
 ทเศเศ ตุ ทศารมฺเภ ตเนา เสามฺยยเุตกฺษิเต | 
 สฺวรฺกฺษตุงฺคสุหฺฤทฺเภ วา โศภน  ตทฺทศาผลมฺ || 5 || 
 ตตฺร ตฺริกสฺถิเต สตฺยสฺตมิเต นีจศตฺรุเภ | 
 ทศาผลมสตฺโปฺรกฺตมถ วจฺมิ ทศาผลมฺ || 6 || 
 มูลตฺริโกเณ สฺวเกฺษเตฺร โสฺวจฺเจ วา ปรโมจฺจเค | 
 เกนฺทฺรตฺริโกณลาภสฺเถ ภาคฺยกรฺมาธิไปรฺยเุต || 7 || 
 สูรฺเย พเลน ส ยกฺุเต สฺววรฺเค’ปิ พไลรฺยเุต | 
 ตสฺมินฺ ทาเย มหตฺ เสาขฺย   ธนลาภาทิก  ศุภมฺ || 8 || 
 อตฺยนฺต  ราชสมฺมานมศฺวานฺโทลฺยาทิก  สุขมฺ | 
 สุตาธิปสมายกฺุเต ปุตฺรลาภ  จ วินฺทติ || 9 || 
 ธเนศสฺย จ สมฺพนฺเธ คชานฺไตศฺวรฺยมาทิเศตฺ | 
 วาหนาธิปสมฺพนฺเธ วาหนตฺรยมาทิเศตฺ || 10 || 
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 นฺฤปาลตุษฺฏิวิตฺตาฒฺยะ เสนาธีศะ สุขี นระ | 
 วสฺตฺรวาหนยกฺุตศฺจ สพลารฺก-ทศาผลมฺ || 11 || 
 นีเจ ษฑษฺฏเก ริษฺเผ ทุรฺพเล ปาปส ยเุต | 
 ราหุเกตุสมายกฺุเต ทุะสฺถานาธิป-ส ยเุต || 12 || 
 ตสฺมินฺ ทาเย มหาปีฑา ธนธานฺยวินาศนมฺ | 
 ราชโกปะ ปฺรวาสศฺจ ราชทณฺโฑ ธนกฺษยะ || 13 || 
 ชฺวรปีฑา ยโศหานิรฺพนฺธุมิตฺรวิโรธนมฺ | 
 ปิตฺฤกฺษยภย   ไจว คฺฤเห ตฺวศุภเมว จ || 14 || 
 ปิตฺฤวรฺเค มนสฺตาโป ชนเทฺวษสฺตไถว จ | 
 ศุภทฺฤษฺฏิยเุต สูรฺเย มเธฺย ตสฺมินฺ กฺวจิตฺ สุขมฺ || 15 || 
 ปาปคฺรเหณ ส ทฺฤษฺเฏ วเทตฺ ปาปผล  สุธีะ | 
 อิตฺถ  สมาสตสฺตูกฺต  รเวริห ทศาผลมฺ | 
 วึโศตฺตรฺยนุสาเรณ วจฺมฺยเถนฺทุทศาผลมฺ || 16 || 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค ไจว เกนฺเทฺร ลาภตฺริโกณเค | 
 ศุภคฺรเหณ ส ยกฺุเต ปูรฺเณนฺเทา พลส ยเุต || 17 || 
 กรฺมภาคฺยสุเขไศสฺตุ พลิภิะ ส ยเุต สติ | 
 อาทฺยนฺไตศฺวรฺยสทฺภาคฺยธนธานฺยาทิกาคมะ || 18 || 
 คฺฤเห ตุ ศุภการฺยาณิ วาหน  ราชทรฺศนมฺ | 
 ยตฺนการฺยารฺถสิทฺธิะ สฺยาทฺ คฺฤเห สรฺวสมฺฤทฺธยะ || 19 || 
 มิตฺรปฺรภุวศาทฺ ภาคฺย   ราชฺยลาโภ มหตฺ สุขมฺ | 
 ปุตฺรลาภาทิสนฺโตโษ คฺฤห  โคธนส กุลมฺ || 20 || 
 อศฺวานฺโทลฺยาทิลาภศฺจ เศฺวตวสฺตฺราทิก  ภเวตฺ | 
 ธนสฺถานคเต จนฺเทฺร ตุงฺเค สฺวเกฺษตฺรเค’ปิ วา || 21 || 
 อเนกธนลาภ  จ ภาคฺยวฺฤทฺธึ มหตฺ สุขมฺ | 
 วิเศษ  ราชสมฺมาน  วิทฺยาลาภ  จ วินฺทติ || 22 || 
 นีเจ วา  กฺษีณจนฺเทฺร วา ธนหานิรฺภวิษฺยติ | 
 ทุศฺจิเกฺย พลส ยกฺุเต กฺวจิตฺ เสาขฺย   กฺวจิทฺธนมฺ || 23 || 
 ทุรฺพเล ปาปส ยกฺุเต เทหชาฑฺย   มโนรุชา | 
 ภฺฤตฺยปีฑาวิตฺตหานิรฺมาตฺฤวรฺคชนาทฺ วธะ || 24 || 
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 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย จนฺเทฺรทุรฺพเล ปาปส ยเุต | 
 ราชเทฺวโษ มโนทุะข  ธนธานฺยาทินาศนมฺ || 25 || 
 มาตฺฤเกฺลโศ มนสฺตาโป เทหชาฑฺย   มโนรุชา | 
 ทุะสฺเถ จนฺเทฺร พไลรฺยกฺุเต กฺวจิลฺลาภะ กฺวจิตฺ สุขมฺ | 
 เทหชาฑฺย   กฺวจิจฺไจว ศุภ  สฺยาตฺตตฺร ศานฺติตะ || 26 || 
 สฺวรฺกฺษตุงฺคาทิส สฺถสฺย นีจาริภคตสฺย จ | 
 วจฺมิ เภามสฺย สทสตฺผล  วิปฺร ! ทโศทฺภวมฺ || 27 || 
 ปรโมจฺจคเต เภาเม โสฺวจฺเจ มูลตฺริโกณเค | 
 สฺวรฺเกฺษ เกนฺทฺรตฺริโกเณ วา ลาเภ วา ธนเค’ปิ วา || 28 || 
 สมฺปูรฺณพลส ยกฺุเต ศุภทฺฤษฺเฏ ศุภ าศเก | 
 ราชฺยลาโภ ภูมิลาโภ ลาโภ ธานฺยาทิสมฺปทามฺ || 29 || 
 อธิก  ราชสมฺมาน , วาหนามฺพรภูษณมฺ | 
 วิเทเศ สฺถานลาภศฺจ โสทราณ า สุข  ภเวตฺ || 30 || 
 เกนฺเทฺร คเต สทา เภาเม ทุศฺจิเกฺย พลส ยเุต | 
 ปรากฺรมาทฺ วิตฺตลาโภ ยทฺุเธ ศตฺรุกฺษโย ภเวตฺ || 31 || 
 กลตฺรปุตฺรวิภว   ราชสมฺมานเมว จ | 
 ทศาเทา สุขมาปฺโนติ ทศานฺเต กษฺฏมาทิเศตฺ || 32 || 
 นีจาทิทุะสฺถเค ภูมิสุเต พลวิวรฺชิเต | 
 ปาปยกฺุเต21 ปาปทฺฤษฺเฏ สา ทศา เนษฺฏทายกิา || 33 || 
 อถาโคะ ศิขินศฺจาปิ วจฺมิ เคหาทิก  มุเน ! | 
 ตทฺทศาผลโพธาย ศฺฤณุ ตฺว   ตตฺสมาหิตะ || 34 || 
 ราโหสฺตุ วฺฤษภ  เกโตรฺวฺฤศฺจิก  ตุงฺคส ชฺ กมฺ | 
 มูลตฺริโกณก  ยคฺุม  จาป  เวทฺย   ยถากฺรมมฺ || 35 || 
 ฆฏาลี อปิ วา กนฺยา-มีเนา ไกศฺจิทฺ คฺฤเห สฺมฺฤเต | 
 ตทฺทาเย พหุเสาขฺย   จ ธนธานฺยาทิสมฺปทามฺ || 36 || 
 มิตฺรปฺรภุวศาทิษฺฏ  วาหน  ปุตฺรสมฺภวะ | 
 นูตนาคารนิรฺมาณ  ธรฺมจินฺตามโหตฺสวะ || 37 || 
 วิเทเศ ราชสมฺมาน  วสฺตฺราลงฺการภูษณมฺ | 
 ศุภยกฺุเต ศุไภรฺทฺฤษฺเฏ โยคการกส ยเุต || 38 || 

 
21ตน้ฉบบัเป็น ปาษยกฺุเต 
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 เกนฺทฺรตฺริโกณลาเภ วา ทุศฺจิเกฺย ศุภราศิเค | 
 มหาราชปฺรสาเทน สรฺวสมฺปตฺ สุขาวหา || 39 || 
 ยวนปฺรภุสนฺมาน  คฺฤเห กลฺยาณสมฺภวะ | 
 รนฺเธฺร วา วฺยยเค ราเหา ตทฺทาเย กษฺฏท  ผลมฺ || 40 || 
 ปาปคฺรเหณ สมฺพนฺเธ มารกคฺรหส ยเุต | 
 นีจราศิคเต วาปิ สฺถานภฺร โศ มโนรุชา || 41 || 
 นาโศ หิ ทารปุตฺราณ า กทนฺนาน า จ โภชนมฺ | 
 ทศาเทา เทหปีฑา จ ธนธานฺยปริจฺยติุะ || 42 || 
 ทศามเธฺย ตุ เสาขฺย   สฺยาตฺ สฺวเทเศ ลาภวานฺนระ | 
 ทศานฺเต กษฺฏมาปฺโนติ22 สฺถานภฺร ศ  มโนวฺยถามฺ || 43 || 
 สรฺวคฺรหปฺรศสฺตสฺย เทเวชฺยสฺย ทศาผลมฺ | 
 วกฺษฺเย ตจฺฉฺฤณุ ไมเตฺรย ! สมฺปฺรเตฺยกาคฺรเจตสา || 44 || 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค ชีเว เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 มูลตฺริโกณสฺถาเน วา ตุงฺค  าเศ สฺว  าศเค’ปิ วา || 45 || 
 ราชฺยลาโภ มหตฺเสาขฺย   ราชสนฺมานกีรฺตฺตนมฺ | 
 คชวาชิยติุศฺไจว เทวพฺราหฺมณปูชนมฺ || 46 || 
 ทารปุตฺราทิเสาขฺย   จ วาหนามฺพรช  ภเวตฺ | 
 ยชฺ าทิกรฺมสิทฺธิะ สฺยาเทฺวทานฺตศฺรวณาทิกมฺ || 47 || 
 มหาราชปฺรสาเทน เสฺวษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา | 
 อานฺโทลิกาทิลาภศฺจ กลฺยาณ  จ มหตฺ สุขมฺ || 48 || 
 ปุตฺรทาราทิลาภะ สฺยาทนฺนทาน  มหตฺ ปฺริยมฺ | 
 นีจาสฺตปาปส ยกฺุเต ชีเว ริษฺผาษฺฏส ยเุต || 49 || 
 สฺถานภฺร โศ มนสฺตาปะ ปุตฺรปีฑา มหทฺภยมฺ | 
 ปศฺวาทิธนหานิญฺจ ตีรฺถยาตฺราทิก  ภเวตฺ || 50 || 
 อาเทา กษฺฏ  ผล  ภูโย ภเวลฺลาภศฺจตุษฺปทามฺ | 
 มธฺยานฺเต สุขมาปฺโนติ ราชสมฺมานไวภวมฺ || 51 || 
 สรฺวคฺรหาวรโสฺยษฺณรศฺมิสูโนรฺทศาผลมฺ | 
 อตะ ปรมห  วจฺมิ ตว ปฺรีไตฺย ทฺวิโชตฺตม ! || 52 || 
 

 
22ตน้ฉบบัเป็น กษฺฏมาโปฺรติ 
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 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค มนฺเท มิตฺรเกฺษเตฺร’ถวา ยทิ | 
 มูลตฺริโกเณ ภาเคฺย วา ตุงฺค  าเศ สฺว  าศเค’ปิ วา || 53 || 
 ทุศฺจิเกฺย ลาภเค ไจว ราชสมฺมานไวภวมฺ | 
 สตฺกีรฺติธรฺมลาภศฺจ23 วิทฺยาวาท-วิโนทนมฺ || 54 || 
 มหาราชปฺรสาเทน คชวาหนภูษณมฺ | 
 ราชโยโค ภเวเทว  เสนาธีศานฺมหตฺสุขมฺ || 55 || 
 ลกฺษฺมีกฏากฺษจิหฺนานิ ราชฺยลาโภ’ปิ สมฺภเวตฺ | 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺติรฺลาโภ ทารสุตาทิชะ || 56 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย มนฺเท นีเจ วา’สฺต คเต’ปิ วา | 
 วิษศสฺตฺราทิปีฑา จ สถานภฺร โศ มหทฺ ภยมฺ || 57 || 
 ปิตฺฤมาตฺฤวิโยคศฺจ ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ | 
 ราชไวษมฺยการฺยาณิ หฺยนิษฺฏ  พนฺธน  ตถา || 58 || 
 ศุภยกฺุเตกฺษิเต มนฺเท โยคการกส ยเุต | 
 เกนฺทฺรตฺริโกณลาเภ วา มีนเค การฺมุเก ศเนา || 59 || 
 ราชฺยลาโภ มโหตฺสาโห คชาศฺวามฺพรช  สุขมฺ | 
 นิขิลทฺยษุท า มเธฺย ปฺรสิทฺธสฺย พุธสฺย ไว || 60 || 
 ทศาผลมโถ วจฺมิ ศฺฤณุ ไจกาคฺรมานสะ | 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรส ยกฺุเต เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค || 61 || 
 มิตฺรเกฺษตฺรสมายกฺุเต เสาเมฺย ทาเย มหตฺ สุขมฺ | 
 ธนธานฺยาทิลาภศฺจ สตฺกีรฺตฺติธนสมฺปทะ || 62 || 
 ชฺ านาธิกฺย   นฺฤปปฺรีติะ สตฺกรฺมคุณวรฺธนมฺ | 
 ปุตฺรทาราทิเสาขฺย   จ เทหาโรคฺย   มหตฺ สุขมฺ || 63 || 
 กฺษีเรณ โภชนสุข  วฺยาปาราตฺ สฺยาทฺธนาคมะ | 
 ศุภทฺฤษฺฏิยเุต เสาเมฺย ภาเคฺย กรฺมาธิเป24 ทศาะ || 64 || 
 อาธิปเตฺย พลวตี สมฺปูรฺณ-ผลทายกิา | 
 ปาปคฺรไหรฺยุเต ทฺฤษฺเฏ ราชเทฺวษ  มโนรุชมฺ || 65 || 
 วิโรธ  พานฺธวชไนรฺวิเทศคมน  ตถา | 
 ปรเปฺรษฺย   จ กลห  มูตฺรกฺฤจฺฉฺรานฺมหทฺ ภยมฺ || 66 || 

 
23ตน้ฉบบัเป็น สตฺกีติรฺธรฺมลาภศฺจ 
24ตน้ฉบบัเป็น กรฺมาธิเย 
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 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย เสาเมฺย ลาภโภคารฺถนาศนมฺ | 
 วาตปีฑามปิ ตถา ปาณฺฑุโรค  วเททฺ พุธะ || 67 || 
 นฺฤปเจาราคฺนิภีตึ จ กฺฤษิโคภูมินาศนมฺ | 
 ทศาเทา ธนธานฺย   จ วิทฺยาลาภ  มหตฺ สุขมฺ || 68 || 
 ปุตฺรกลฺยาณสมฺปตฺตึ สนฺมารฺคาจฺจ ธนาคมมฺ | 
 มเธฺย นเรนฺทฺรสนฺมานมนฺเต ทุะข  จ นิรฺทิเศตฺ || 69 || 
 ศฺฤณุ ไมเตฺรย ! เต ศฺรทฺธาวศ วทตยา’ธุนา | 
 กพนฺธาปรปรฺยายเกโตรฺวจฺมิ ทศาผลมฺ || 70 || 
 เกนฺเทฺร ลาเภ ตฺริโกเณ วา ศุภราเศา ศุเภกฺษิเต | 
 โสฺวจฺเจ วา ศุภวรฺเค วา ราชปฺรีติมภีปฺสิตามฺ || 71 || 
 เทศคฺรามาธิปตฺย   จ วาหน  ปุตฺรสมฺภวมฺ | 
 เทศานฺตรปฺรยาณ  จ ตโต’ปฺยติสุข  วเทตฺ || 72 || 
 ปุตฺรทารสุข  ไจว ลาภศฺจาปิ จตุษฺปทามฺ | 
 ทุศฺจิเกฺย ษษฺ ลาเภ วา เกตุทาเย สุข  ตถา || 73 || 
 ราชฺย   ตไถว สนฺมิตฺรคชวาชิสมนฺวิตมฺ | 
 ทศาเทา ราชโยคาะ สฺยรฺุทศามเธฺย มหทฺ ภยมฺ || 74 || 
 อนฺเต ทูราฏน  ไจว เทหวิศฺรมณ  ตถา | 
 ธเน รนฺเธฺร วฺยเย เกเตา ปาปคฺรหยเุตกฺษิเต || 75 || 
 นิคโฑ พนฺธุนาศศฺจ สฺถานภฺร โศ มโนรุชา | 
 ศูทฺราทิสงฺคโต ลาโภ ภเวโทฺรคสมุทฺภวะ || 76 || 
 เรตสะ การกเตฺวน วิศฺรุตสฺย ภฺฤโคริห | 
 ทศาผลนฺตฺววิกล  วกฺษฺยามิ ศฺฤณุ สนฺมุเน ! || 77 || 
 ปรโมจฺจคเต ศุเกฺร โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเกนฺทฺรเค | 
 นฺฤปาภิเษกสมฺปฺราปฺติรฺวาหนามฺพรภูษณมฺ || 78 || 
 คชาศฺวปศุลาภศฺจ นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ | 
 อขณฺฑมณฺฑลาธีศราชสมฺมานไวภวมฺ || 79 || 
 มฺฤทงฺควาทฺยโฆษศฺจ คฺฤห  ลกฺษฺมีกฏากฺษยกฺุ | 
 ตฺริโกณสฺเถ’ถวา มีเน ราชฺยารฺถคฺฤหสมฺปทะ || 80 || 
 วิวาโหตฺสวการฺยาณิ ปุตฺรกลฺยาณไวภวมฺ | 
 เสนาธิปตฺย   จ ตถา เสฺวษฺฏพนฺธุสมาคมะ || 81 || 
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 นษฺฏราชฺยาทฺธนปฺราปฺติรฺคฺฤเห โคธนสงฺคฺรหะ | 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย ศุเกฺร นีเจ ปาปยเุตกฺษิเต || 82 || 
 อาตฺมพนฺธุชนเทฺวโษ ทารวรฺคาทิปีฑนมฺ | 
 วฺยวสายาตฺ ผล  นษฺฏ  โคมหิษฺยาทิส กฺษยะ || 83 || 
 ทารปุตฺราทิปีฑา วา วิโยคศฺจาตฺมพนฺธุภิะ | 
 ภาคฺยกรฺมาธิปเตฺยน ลคฺนวาหนราศิเค || 84 || 
 ตทฺทศาย  า มหตฺ เสาขฺย   เทศคฺรามาธิปตฺยชมฺ | 
 เทวาลยตฑาคาทิ-ปุณฺยกรฺมสุ ส ครฺหะ || 85 || 
 อนฺนทาเน มหตฺ เสาขฺย   นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ | 
 อุตสาหะ กีรฺตฺติสมฺปตฺตี สฺตฺรีปุตฺรธนสมฺปทะ || 86 || 
 สฺวภุกฺเตา ผลเมว  สฺยาตฺ ผลานฺยนฺยทศาสฺวปิ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหปีฑา ภวิษฺยติ || 87 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  รุทฺร  วา ตฺรฺยมฺพก  ชเปตฺ | 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทาโรคฺย   สฺยาตฺตทา25 นฺฤณามฺ || 88 || 
 

อถ ภาเวศทศาผลาธฺยายะ || 49 || 
ปราศร อุวาจ – 
 ภาวสฺถิตฺยนุสาเรณ ผล  สทฺภิรุทีริตมฺ | 
 ภาวาธิปติสมฺพนฺธาทถ วจฺมิ ผล  มุเน ! || 1 || 
 ลคฺนาธิปทศาย  า สฺยาตฺตเนา เสาขฺย   จ สทฺยศะ | 
 วิตฺตปสฺย ทศาย  า ตุ กษฺฏ  จาปิ มฺฤเตรฺภยมฺ || 2 || 
 ตฺฤตีเยศทศาย  า ตุ ชาตกสฺยาศุภ  ผลมฺ | 
 จตุรฺเถศทศาย  า ไว เคหภูสมฺภว  สุขมฺ || 3 || 
 ปญฺจเมศทศาย  า ตุ วิทฺยาตฺมชสุข  มหตฺ | 
 ษษฺเ ศสฺย ทศามเธฺย ศตฺรุภีศฺจ ตเนา รุชา || 4 || 
 ชาเยศสฺย ทศากาเล ชายากษฺฏ  มฺฤเตรฺภยมฺ | 
 รนฺเธฺรศสฺย ทศามเธฺย วิตฺตนาโศ มฺฤเตศฺจ ภีะ || 5 || 
 ภาเคฺยศสฺย ทศากาเล กีริตฺติธรฺมารฺถส คฺรหะ | 
 กรฺมาธิปทศาย  า ตุ ราชสมฺมานสมฺภวะ || 6 || 

 
25ตน้ฉบบัเป็น สฺปาตฺตทา 
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 ลาภาธิปทศากาเล ลาโภ วิฆฺโน’ถ โรคภีะ | 
 ริษฺเผศสฺย ทศามเธฺย กษฺฏ  นานาวิธ  ภเวตฺ || 7 || 
 ศุภภาวสฺถเขฏสฺย ทศารมฺเภ ศุภ  ผลมฺ | 
 ศุภสฺยาปฺยศุภสฺถาน-สฺถิตสฺยาศุภท  ผลมฺ || 8 || 
 สุตาธิปติยกฺุตสฺย ภาคฺยาธิปยตุสฺย วา | 
 กรฺเมศสฺยาติศุภทา ทศา วิทฺวทฺภิราทฺฤตา || 9 || 
 ปญฺจเมเศน ยกฺุตสฺย คฺรหสฺย ศุภทา ทศา | 
 อปิ ธรฺมปยกฺุตสฺย ทศา ปรมโศภนา || 10 || 
 สุเขศสหิตสฺยาปิ ธรฺเมศสฺย ทศา ศุภา | 
 ปญฺจมสฺถานคสฺยาปิ มาเนศสฺย ทศา ศุภา || 11 || 
 เกนฺทฺรตฺริโกณนาถาะ สฺยุะ โกณเกนฺทฺรคตา ยทิ | 
 ตทาติศุภทา ชฺเ ยา วิชฺไ สฺเตษ า ทศา สทา || 12 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยยาธีศาะ โกณเปนานฺวิตา ยทิ | 
 เตษ า ทศา จ ศุภทา โหราวิทฺภิรุทีริตา || 13 || 
 เกนฺทฺรคะ โกณปะ เกนฺทฺรปติะ โกณคโต ยทิ | 
 ตทา ตทฺยกฺุตทฺฤษฺฏสฺย คฺรหสฺย ศุภทา ทศา || 14 || 
 ตนุโป ภาคฺยโค วาปิ ภาเคฺยศสฺตนุภาวคะ | 
 นฺฤณ า ตโยรฺทศามเธฺย ธรฺมเสาโขฺยทโย ภเวตฺ || 15 || 
 ทศเมศสฺตนุคตสฺตนุปะ กรฺมส สฺถิตะ | 
 ตทา ตโยรฺทศามเธฺย ราชฺยาปฺติะ สฺยานฺน ส ศยะ || 16 || 
 ตฺริษฑฺลาภคตาน า วา ยตุาน า ตทธีศฺวไระ | 
 สตามปิ นโภคาน า ทศา ตฺวศุภทา มตา || 17 || 
 วิตฺตทฺยนูคตาน า ไว มารกาธีศส ยชุามฺ | 
 มฺฤตฺยภุาวสฺถิตาน า จ ทศา’ปฺยศุภทา สฺมฺฤตา || 18 || 
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อถ กาลจกฺรทศาผลาธฺยายะ || 50 || 
ปราศร อุวาจ – 
 อถ พฺรวีมิ เต วิปฺร ! กาลจกฺรทศาผลมฺ | 
 ราศีศานามินาทีน า ผล  ตตฺราปิ ส ศฺฤณุ || 1 || 
 รกฺตปิตฺตาทิช  วฺยาธึ สฺวทศาย  า ทิเศทฺ รวิะ | 
 ธนกีรฺตฺติปฺรชาวฺฤทฺธิวสฺตฺราภรณทะ ศศี || 2 || 
 ชฺวรมาศุ ทิเศตฺ ไปตฺต  คฺรนฺถิสฺโผฏ  ตุ ภูมิชะ | 
 ปฺรชาทฺรวิณโยรฺวฺฤทฺธึ พุโธ ททฺยาทฺ วิเศษตะ || 3 || 
 ธน  กีรฺตฺตึ ปฺรชาวฺฤทฺธึ นานาโภค  พฺฤหสฺปติะ | 
 วิทฺยาวาปฺติรฺวิวาหศฺจ คฺฤเห ธานฺย   ภฺฤโคะ ผลมฺ || 4 || 
 ตาปาธิกฺย   มหทฺ ทุะข  พนฺธุนาศะ ศเนะ ผลมฺ | 
 เอวมรฺกาทิโยเคน ราศีน า สฺยาทฺ ทศาผลมฺ || 5 || 
 เมเษ ตุ รกฺตปีฑา จ วฺฤษเภ ธานฺยวรฺธนมฺ | 
 มิถุเน ชฺ านสมฺปนฺนะ กรฺเก ธนปติรฺภเวตฺ || 6 || 
 สูรฺยรฺเกฺษ ศตฺรุพาธา จ กนฺยาย  า สฺตฺรีวินาศนมฺ | 
 เตาลิเก ราชมนฺตฺริตฺว   วฺฤศฺจิเก มรณ  ภเวตฺ || 7 || 
 อรฺถลาโภ ภเวจฺจาเป เมษสฺย นวม าศเก | 
 มกเร ปาปกรฺมาณิ กุมฺเภ วาณิชฺยเมว จ || 8 || 
 มีเน สรฺวารฺถสิทฺธิะ สฺยาทฺ วฺฤศฺจิเก ตฺวคฺนิโต ภยมฺ | 
 เตาลิเก ราชปูชฺยตฺว   กนฺยาย  า ศตฺรุวรฺทฺธนมฺ || 9 || 
 ศศิเภ ทารส พาธา สึเห จ ตฺวกฺษิชา รุชา | 
 มิถุเน วฺฤตฺติพาธา สฺยาทฺ วฺฤษภสฺย นว าศเก || 10 || 
 วฺฤษเภ ตฺวรฺถลาภศฺจ เมเษ ตุ ชฺวรชา รุชา | 
 ฌเษ ตุ มาตุลปฺรีติะ กุมฺเภ ศตฺรุปฺรวรฺธนมฺ || 11 || 
 มฺฤเค เจารสฺย ส พาธา ธนุรฺเภ ศสฺตฺรวรฺธนมฺ | 
 เมเษ ตุ ศสฺตฺรส ฆาโต วฺฤษฺเภ กลโห มตะ || 12 || 
 มิถุเน สุขมาปฺโนติ มิถุนสฺย นว าศเก | 
 กรฺกเฏ สงฺกฏปฺราปฺติะ สึเห ราชปฺรโกปนมฺ || 13 || 
 กนฺยาย  า ภฺราตฺฤปูชา จ เตาลิเก ปฺริยกฺฤนฺนระ | 
 วฺฤศฺจิเก ปิตฺฤพาธา สฺยาจฺจาเป’รฺถชฺ านวรฺธนมฺ || 14 || 
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 มฺฤเค ภย   ภเวททฺภฺยะ สมฺฤทฺธิะ สสฺยคา ฆเฏ | 
 ฌเษ สมฺปตฺ-สุข  จาปิ กรฺกฏสฺย นว าศเก || 15 || 
 วฺฤศฺจิเก กลหะ ปีฑา เตาลิเก หฺยธิก  ผลมฺ | 
 กนฺยายามติลาภศฺจ ศศิเภ มฺฤคพาธิตา || 16 || 
 สึเห จ ปุตฺรลาภศฺจ มิถุเน ศตฺรุวรฺธนมฺ | 
 ควิ ลาภศฺจตุษฺปทฺโภฺย ภีะ ปศุโภฺย ภเวทเช || 17 || 
 มีเน ตุ ทีรฺฆยาตฺรา สฺยาตฺ สึหสฺย นวภาคเก | 
 กุมฺเภ ตุ ธนลาภศฺจ มกเร ทฺรวิณาคมะ || 18 || 
 ธนุษิ ภฺราตฺฤส สรฺโค เมเษ มาตฺฤวิวรฺธนมฺ | 
 วฺฤษเภ ปุตฺรวฺฤทฺธิะ สฺยานฺมิถเุน ศตฺรุวรฺธนมฺ || 19 || 
 ศศิเภ ตุ สฺตฺริย  า ปฺรีติะ สึเห วฺยาธิวิวรฺธนมฺ | 
 กนฺยาย  า ปุตฺรวฺฤทฺธิะ สฺยาตฺ กนฺยายา นวม าศเก || 20 || 
 ตุลายามรฺถลาภศฺจ วฺฤศฺจิเก ภฺราตฺฤวรฺธนมฺ | 
 จาเป ตุ ตาตเสาขฺย   จ มฺฤเค มาตฺฤวิโรธิตา || 21 || 
 ฆเฏ สูนุธนาปฺติะ สฺยาทฺ วิโรโธ ไวริภิรฺฌเษ | 
 อเลา ชายาวิโรธศฺจ ตุเล ตุ ชลโต ภยมฺ || 22 || 
 กนฺยายามรฺถส วฺฤทฺธิสฺตุลายา นวภาคเก | 
 กรฺกเฏ หฺยรฺถนาศศฺจ สึเห ราชวิโรธิตา || 23 || 
 มิถุเน ภูมิลาภศฺจ วฺฤษฺเภ จารฺถสมฺภวะ | 
 อเช’หิปฺรภฺฤเตรฺภีติรฺฌเษ ภีรฺวาริตสฺตถา || 24 || 
 วฺยวสายาทฺ ฆเฏ ลาโภ โรคภีติรฺมฺฤเค ภเวตฺ | 
 จาเป ตุ ธนลาภะ สฺยาทฺ วฺฤศฺจิกสฺย นว าศเก || 25 || 
 เมเษ ตุ ธนลาภะ สฺยาทฺ วฺฤเษ ภูมิวิวรฺธนมฺ | 
 มิถุเน สรฺวสิทฺธิะ สฺยาตฺ กรฺกเฏ สรฺวสิทฺธยะ || 26 || 
 สึเห ตุ ปูรฺววฺฤทฺธิะ สฺยาตฺ กนฺยาย  า กลโห ภเวตฺ | 
 เตาลิเก จารฺถลาภะ สฺยาทฺ วฺฤศฺจิเก โรคมาปฺนุยาตฺ || 27 || 
 จาเป ตุ สุตวฺฤทฺธิะ สฺยาจฺจาปสฺย นวม าศเก | 
 มกเร ปุตฺรลาภะ สฺยาตฺ กุมฺเภ ธานฺยวิวรฺธนมฺ || 28 || 
 มีเน กลฺยาณมาปฺโนติ วฺฤศฺจิเก ครลาทฺ ภยมฺ | 
 เตาลิเก ตฺวรฺถลาภศฺจ กนฺยาย  า ศตฺรุวรฺธนมฺ || 29 || 
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 ศศิเภ ศฺริยมาปฺโนติ สึเห ตุ มฺฤคพาธิตา | 
 มิถุเน วฺฤกฺษพาธา จ มฺฤคสฺย นวม าศเก || 30 || 
 วฺฤษเภ ตฺวรฺถลาภศฺจ เมเษ จาปฺยกฺษิชา รุชา | 
 ฌเษ หิ ทีรฺฆยาตฺรา สฺยาตฺ กุมฺเภ ตฺวรฺถวิวรฺธนมฺ || 31 || 
 มกเร สรฺวสิทฺธิะ สฺยาจฺจาเป ศตฺรุวิวรฺธนมฺ | 
 เมเษ เสาขฺยวินาศสฺเจทฺ วฺฤษเภ มรณ  ภเวตฺ || 32 || 
 ยคฺุเม กลฺยาณมาปฺโนติ กุมฺภสฺย นวม าศเก | 
 กรฺกเฏ ธนวฺฤทฺธิะ สฺยาตฺ สึเห ตุ ราชปูชนมฺ || 33 || 
 กนฺยายามรฺถลาภศฺจ ตุลาย  า ลาภมาปฺนุยาตฺ | 
 วฺฤศฺจิเก ชฺวรมาปฺโนติ จาเป ศตฺรุวิวรฺธนมฺ || 34 || 
 มฺฤเค ชายาวิโรธศฺจ กุมฺเภ ชลวิโรธิตา | 
 มีเน ตุ สรฺวเสาภาคฺย   มีนสฺย นวม าศเก || 35 || 
 ทศาภาคกฺรเมไณว  ชฺ าตฺวา สรฺวผล  วเทตฺ | 
 กฺรูรคฺรหทศากาเล ศานฺตึ กุรฺยาทฺ วิจกฺษณะ || 36 || 
 อิตฺถ  สมาสตศฺจกฺรทศาผลมุทีริตมฺ || 37 || 
 

อถ จราทิราศิทศาผลาธฺยายะ || 51 || 
ปราศร อุวาจ – 
 จรสฺถิรปฺรภฺฤตโย ทศา ยาะ ปฺราคุทีริตาะ | 
 ศุภ  วาปฺยศุภ  ตาส า ผล  สมฺปฺรติ วจฺมิ เต || 1 || 
 ลคฺนาทารมฺย ริษฺผานฺตภาวาน า ผลวรฺณเน | 
 ตตฺตทฺเภศพเลไนว ยโถจิตมุทีรเยตฺ || 2 || 
 สพเล ภาธิเป ตสฺย ปูรฺณเมว ผล  สฺมฺฤตมฺ | 
 ตถา มเธฺย พเล มธฺยมลฺเษ ตฺวลฺป  ผล  ทิเศตฺ || 3 || 
 ยะ สฺยาทฺ ทศาปฺรโท ราศิสฺตสฺย รนฺธฺรทฺวิตียเก | 
 ปาปเขฏยเุต วิปฺร ! ตทฺทศา ทุะขทายกิา || 4 || 
 ตฺฤตียษษฺ เค ปาเป ชยาทิะ ปริกีรฺตฺติตะ | 
 ศุภเขฏยเุต ตตฺร ชายเต หิ ปราชยะ || 5 || 
 ลคฺนสฺเถ ศุภปาเป ตุ ลาโภ ภวติ นิศฺจิตมฺ | 
 ยทา ทศาปฺรโท ราศิะ ศุภเขฏยโุต ทฺวิช || 6 || 
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 ศุภเกฺษเตฺร หิ ตทฺราเศะ ศุภเมว ทศาผลมฺ | 
 ปาปยกฺุเต ศุภเกฺษเตฺร ปูรฺว   สตฺ สฺยาตฺตโต’ปฺยสติ || 7 || 
 ปาปรฺเกฺษ ศุภส ยกฺุเต ปูรฺว   เสาขฺย   ตโต’สุขมฺ | 
 ปาปเกฺษเตฺร ปาปยกฺุเต สา ทศา สรฺวทุะขทา || 8 || 
 ศุภเกฺษตฺรทศาราเศา ยกฺุเต ปาปศุไภรฺทฺวิช | 
 ปูรฺว   กษฺฏ  สุข   ปศฺจานฺนิรฺวิศงฺก  ปฺรชายเต || 9 || 
 ศุภเกฺษเตฺร ศุภ  วาจฺย   ปาปรฺเกฺษ ตฺวศุภ  ผลมฺ | 
 ทฺวิตีเย ปญฺจเม เสาเมฺย ราชปฺรีติรฺชโย ธฺรุวมฺ || 10 || 
 ปาเป ตตฺร สฺถิเต เขเฏ ตทฺทศายาะ ผล  ตฺวสตฺ | 
 จตุรฺเถ ตุ ศุภ  เสาขฺยมาโรคฺย   ตฺวษฺฏเม ศุเภ || 11 || 
 ธรฺมวฺฤทฺธิรฺคุรุชนาตฺ เสาขฺย   จ นวเม ศุเภ | 
 วิปรีเต วิปรฺยาโส มิศฺร  มิเศฺร ปฺรกีรฺตฺติตมฺ || 12 || 
 ปาเก โภเค จ ปาปาเฒฺย เทหปีฑา มโนวฺยถา | 
 สปฺตเม ปากโภคาภฺย  า26 ปาเป ทารารฺตฺติรีริตา || 13 || 
 จตุรฺเถ สฺถานหานิะ สฺยาตฺ ปญฺจเม ปุตฺรปีฑนมฺ | 
 ทศเม กีรฺตฺติหานิะ สฺยานฺนวเม ปิตฺฤปีฑนมฺ || 14 || 
 ปากาทฺรุทฺรคเต ปาเป ปีฑา สรฺวาปฺยพาธิตา | 
 อุกฺตสฺถานคเต เสาเมฺย ตตะ เสาขฺย   วินิรฺทิเศตฺ || 15 || 
 เกนฺทฺรสฺถานคเต เสาเมฺย ลาภะ ศตฺรุชยปฺรทะ | 
 ชนฺมกาลคฺรหสฺถิตฺยา โคจรคฺรหโต’ปิ จ || 16 || 
 วิจารฺย ขลุ วกฺตวฺย   ตตฺตทฺราศิทศาผลมฺ | 
 ยศฺจ ราศิะ ศุภากฺรานฺโต ยสฺย ปศฺจาจฺฉุภคฺรหาะ || 17 || 
 ตทฺทศา ศุภทา โปฺรกฺตา วิปรีเต วิปรฺยยะ | 
 ตฺริโกณรนฺธฺรริษฺผสฺไถะ ศุภปาไปะ ศุภาศุภมฺ || 18 || 
 ตทฺทศาย  า ตุ วกฺตวฺย   ผล  วิชฺไ รฺยโถทิตมฺ | 
 เมษกรฺกตุลานกฺรราศีน า จ ยถากฺรมมฺ || 19 || 
 พาธาสฺถานานิ กฺรมศะ กุมฺภโคสึหวฺฤศฺจิกาะ | 
 ปาเกศานฺวิตราเศา วา พาธาสฺถาเน ศุเภตเร || 20 || 
 

 
26ตน้ฉบบัเป็น ปาปโภคาภฺย  า 
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 สฺถิเต สติ มหาโศโก วฺยสน  พนฺธน  คทาะ | 
 อุจฺจสฺวรฺกฺษคฺฤเห ตสฺมินฺ ศุภ  เสาขฺย   ธนาคมะ || 21 || 
 ตจฺฉูนฺย   เจทเสาขฺย   สฺยาตฺตทฺทศา น ผลปฺรทา || 22 || 
 พาธกวฺยยษฑฺรนฺเธฺร ราหุยกฺุเต มหทฺภยมฺ | 
 ปฺรสฺถาเน พนฺธนปฺราปฺตี ราชปีฑา ริโปรฺภยมฺ || 23 || 
 รวฺยารราหุศนโย ภุกฺติราเศา สฺถิตา ยทิ | 
 ตทฺราศิภุกฺเตา ปตน  ราชโกปานฺมหทฺภยมฺ || 24 || 
 ภุกฺติราศิตฺริโกเณ ตุ นีจเขฏะ สฺถิโต ยทิ | 
 ตทฺราเศา วา ยเุต นีเจ ปาเป มฺฤตฺยภุย   ภเวตฺ || 25 || 
 ภุกฺติราเศา สฺวตุงฺคสฺเถ ตฺริโกเณ วา คฺรเห สติ | 
 ยทา ภุกฺติทศา ปฺราปฺตา สุข  หิ ลภเต นระ || 26 || 
 นครคฺรามนาถตฺว   ปุตฺรลาภ  ธนาคมมฺ | 
 กลฺยาณ  ภูริภาคฺย   จ ไสนาปตฺย   มโหนฺนติมฺ || 27 || 
 ปาเกศฺวโร ชีวทฺฤษฺฏะ ศุภราศิสฺถิโต ยทิ | 
 ตทฺทศาย  า ธนปฺราปฺติรฺมงฺคล  ปุตฺรช  ภเวตฺ || 28 || 
 สิตาสิตภยคฺุมาศฺจ สูรฺยสฺย ริปุราศยะ | 
 เการฺปิเตาลิฆฏาศฺเจนฺโทรฺเภามสฺย ริปุราศยะ || 29 || 
 ฆฏมีนนฺฤยกฺุเตาลิกนฺยา ชฺ สฺย ตตะ ปรมฺ | 
 กรฺกมีนาลิกุมฺภาศฺจ ราศโย ริปวะ สฺมฺฤตาะ || 30 || 
 วฺฤษเตาลินฺฤยกฺุกนฺยาราศโย ชีวศตฺรวะ | 
 สึหาลิกรฺกจาปาศฺจ ศุกฺรสฺย ริปุราศยะ || 31 || 
 เมษสึหธนุะเการฺปิกรฺกฏาะ ศนิศตฺรวะ | 
 เอว   คฺรหานฺตรทศ า จินฺตเยตฺ โกวิโท ทฺวิช27 ! || 32 || 
 เย ราชโยคทา เย จ ศุภมธฺยคตา คฺรหาะ | 
 ยสฺมาทฺ ทฺวิตฺริจตุรฺถสฺถาะ สตฺเขฏาะ สตฺผลปฺรทาะ || 33 || 
 ตทฺทศาย  า ศุภ  พฺรูยาทฺ ราชโยคาทิสมฺภวมฺ | 
 ศุภทฺวยานฺตรคตะ ปาโป’ปิ ศุภโท มตะ || 34 || 
 คตา ศุภทศามธฺย   ทศา เสามฺยสฺย โศภนา | 
 ศุโภ ยสฺย ตฺริโกณสฺถสฺตทฺทศาปิ ศุภปฺรทา || 35 || 

 
27ตน้ฉบบัเป็น ทฺวิชะ 
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 อารมฺภานฺเตา มิตฺรศุภราโศฺยรฺยทิ ผล  ศุภมฺ | 
 ปฺรติราไศฺยวมพฺทาทิ-วิวิจฺย ผลมีรเยตฺ || 36 || 
 อารมฺภาตฺตตฺตฺริโกเณ ตุ เสาเมฺย ตุ ศุภมาวเหตฺ | 
 ศุภราเศา ศุภารมฺเภ ทศา สฺยาทติโศภนา || 37 || 
 ศุภาทิราเศา ปาปศฺเจทฺ ทศารมฺเภ ศุภา ภเวตฺ | 
 ศุภารมฺเภ กถา เกติ ปฺรารมฺภสฺย ผล  ทิเศตฺ || 38 || 
 อารมฺเภ ปาปเภ วา ยนฺนาถะ สฺยาทพโล มุเน | 
 นีจาเทา ตทฺทศาทฺยนฺเต ทิเศทฺ ภาคฺยวิปรฺยยมฺ || 39 || 
 ยตฺร สฺถิโต นีจเขฏสฺตฺริโกเณ นีจโค’ถวา | 
 ตถา ราศีศฺวเร นีเจ สมฺพนฺโธ นีจเขฏไกะ || 40 || 
 ภาคฺยสฺย วิปรีตตฺว   กโรเตฺยว ทฺวิโชตฺตม ! | 
 อรฺถสสฺยาทินาศะ สฺยาทฺ โรคภีติสฺตนาวปิ || 41 || 
 ราโหะ เกโตศฺจ กุมฺภาทิ-วฺฤศฺจิกาทิ จตุษฺฏยมฺ | 
 สฺวรฺกฺษ  ตตฺร สมารมฺภสฺตทฺทศาย  า ศุภ  ภเวตฺ || 42 || 
 ยทฺทศาย  า ศุภ  พฺรูยาตฺ ส เจนฺมารกส สฺถิตะ | 
 ยสฺมินฺ ราเศา ทศานฺตะ สฺยาตฺตสฺมินฺ ทฺฤษฺเฏ ยเุต’ปิ วา || 43 || 
 ศุเกฺรณ วิธุนา วา สฺยาทฺ ราชโกปาทฺ ธนกฺษยะ | 
 ทศานฺตศฺเจทริเกฺษเตฺร ราหุทฺฤษฺฏยเุต’ปิ วา || 44 || 
 อิท  ผล  ศเนะ ปาเก น วิจินฺตฺย   ทฺวิโชตฺตม ! | 
 ทศาปฺรเท นกฺรราเศา น วิจินฺตฺยมิท  ผลมฺ || 45 || 
 ราโหรฺทศานฺเต สรฺวสฺวนาโศ มรณพนฺธเน | 
 เทศานฺนิรฺวาสน  วา สฺยาตฺ กษฺฏ  วา มหทศฺนุเต || 46 || 
 ตตฺตฺริโกณคเต ปาเป นิศฺจยาทฺ ทุะขมาทิเศตฺ | 
 เอว   ศุภาศุภ  สรฺว   นิศฺจเยน วเททฺ พุธะ || 47 || 
 ราหฺวาทิศฺริตราศิะ สฺยาจฺเจนฺไมเตฺรย ! ทศาปฺรทะ | 
 ตตฺร กาเล’ปิ ปูโรฺวกฺต  จินฺตนีย   ปฺรยตฺนตะ || 48 || 
 ทศารมฺโภ ทศานฺโต วา มารเก เจนฺน โศภนมฺ | 
 ตสฺมินฺเนว จ ราหุศฺเจนฺนิโรโธ ทฺรวฺยนาศนมฺ || 49 || 
 ยตฺร กฺวาปิ จ เภ ราเหา ทศารมฺเภ วินาศนมฺ | 
 คฺฤหภฺร ศะ สมุทฺทิษฺโฏ ธเน ราหุรฺธนารฺตฺติทะ || 50 || 
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 จนฺทฺรศุเกฺรา ทฺวาทเศ เจทฺราชโกโป ภเวทฺ ธฺรุวมฺ | 
 เภามเกตู ตตฺร ยทิ วโธ’คฺเนรฺมหตี วฺยถา || 51 || 
 จนฺทฺรศุเกฺรา ธเน วิปฺร ! สฺถิเตา เจทฺราชฺยทายเกา | 
 ทศารมฺเภ ทศานฺเต จ ทฺวิตียสฺถมิท  ผลมฺ || 52 || 
 อิตฺถ  สารฺคลภาโวตฺถ  ผล  สทฺภิรุทีริตมฺ | 
 ยสฺย ปาปะ ศุโภ วาปิ คฺรหสฺติษฺเ จฺฉุภารฺคเล || 53 || 
 เตน ทฺรษฺเฏฺรกฺษิต  ลคฺน  ปฺราพลฺยาโยปกลฺปเต | 
 ยทิ ปเศฺยทฺ คฺรหสฺตตฺร วิปรีตารฺคลสฺถิตะ28 || 54 || 
 ทศาย  า ตสฺย ภาวสฺย วิปรีต  ผล  ภเวตฺ | 
 ศุภทฺฤษฺเฏ ศุภ  พฺรูยานฺนิรฺวิศงฺก  ทฺวิโชตฺตม ! || 55 || 
 ภาเว ยตฺร ศุเภโศจฺจคฺรหสมฺพนฺธ อีกฺษฺยเต | 
 ทศาย  า ตสฺย ภาวสฺย ธนาปฺติรตุลา ภเวตฺ || 56 || 
 ยทฺภาวาธิปติะ สฺวารฺถภมธฺยาสฺเต’ถเวกฺษเต | 
 ตทฺภาวสฺย ทศาย  า สฺยาทฺ นิตฺยมรฺถาคโม มหานฺ || 57 || 
 ยสฺมาทฺ ริษฺผสฺถิโต ยะ สฺยาตฺตทฺทศา’รฺถกฺษติปฺรทา | 
 ปาปา ยตสฺตฺริโกณสฺถาสฺตตฺราปฺยศุภสญฺจยะ || 58 || 
 ปิตะุ กษฺฏ  สูนุนาโศ มหานาธิศฺจ สมฺภเวตฺ | 
 ตฺริโกณสฺถา ยตสฺตฺวนฺตฺยมฺฤตีเศนกุชารฺกชาะ || 59 || 
 ราเหา เกเตา ตฺริโกณสฺเถ สุตารฺตฺติรฺทฺรวิณกฺษยะ | 
 ปรเทศาฏน  กษฺฏ  ภีติะ สรฺวตฺร ชายเต || 60 || 
 ยโต’ริมฺฤติเภ ปาปา29 นีจา วาสฺต คตา คฺรหาะ | 
 ภูปาริโรคโต ภีติรสหฺยา’นิศมีริตา || 61 || 
 ยตสฺตุรฺยคตะ ปาปสฺตตฺร ภูเกฺษตฺรเวศฺมนามฺ | 
 ปศูนาญฺจ กฺษยสฺตตฺร กุเช ทคฺธ  คฺฤห  ภเวตฺ || 62 || 
 หฺฤจฺฉูลมรฺกเช ภาเนา ราชโกปะ ปฺรชายเต | 
 ราเหา สรฺวสฺวนาศะ สฺยาทฺ ภีศฺเจารครลาทิชา || 63 || 
 ยตะ กรฺมคโต ราหุสฺตทฺทศา ปุณฺยตีรฺถทา | 
 ศุภคฺรหาะ กรฺมลาภตโปภาวคตา ยตะ || 64 || 

 
28ตน้ฉบบัเป็น วิปรีตาคลสฺถิตะ 
29ตน้ฉบบัเป็น ปาษา 
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 สทฺวิทฺยา-ธนสตฺกฺฤตฺยกีรฺตฺติธรฺมปุมรฺถทาะ | 
 ยสฺมาตฺ สูนฺวสฺตศตฺรุสฺถาะ สฺโวจฺจคาะ สฺยุะ ศุภคฺรหาะ || 65 || 
 ชายาตฺมชาทิสตฺเสาขฺย   ราชสมฺมานมุตฺตมมฺ | 
 ยตฺร ตนฺวมฺพุโกณายราชฺยนาถาสฺตุ ส คตาะ || 66 || 
 ตตฺตทฺภาวาภิวฺฤทฺธิสฺตุ ภเวโทฺยคพลาศฺรยาตฺ | 
 ยเตฺรโชฺย ภารฺคโว วาปิ ตฺริโกณาธิปติะ สฺถิตะ || 67 || 
 ภวฺย  , นานารฺถสมฺปตฺติะ สุรภูสุรปูชนมฺ | 
 ยสฺมาตฺตุเรฺย นิโชจฺจสฺถา คฺรหาะ กึวา ตฺริโกณปะ || 68 || 
 คฺรามวาหนสมฺปราปฺติะ ปศุสมฺปตฺติเรว จ | 
 ตสฺมินฺนินฺเทา ภเวลฺลาโภ ภูริสสฺยรโสทฺภวะ || 69 || 
 นิเธรฺลาภะ ปูรฺณจนฺเทฺร มณิรตฺนาทิกสฺย จ | 
 อาโตทฺยวาทฺยส คีตสุข  สฺยาตฺตตฺร ภารฺคเว || 70 || 
 เสาวรฺณ-ศิพิกาทฺยาปฺติรฺยจฺจตุรฺเถ คุรุรฺภเวตฺ | 
 ยตฺร ลคฺนตโปราชฺยาธิปตุงฺคคสทฺคฺรหาะ || 71 || 
 ตตฺร สรฺวกฺฤเตา สิทฺธี ราชฺยภาวสมฺฤทฺธยะ | 
 อิตฺถ  วเททฺ วิวิไจฺยว ตตฺตทฺ-ภาวทศาผลมฺ || 72 || 
 เอไกกรฺกฺษคฺรหทศา คุไณสฺตุ ธฺฤติภิรฺนิไชะ | 
 นานาวิธ  ผล  ยจฺเฉทิติ ทฺวิช ! สต า มตมฺ || 73 || 
 ตุงฺเค ปรมตุงฺเค จ ตตฺปูรฺว   วา ตตะ ปรมฺ | 
 มูลตฺริโกณราเศา วา สฺวราเศา สฺวาธิมิตฺรเภ || 74 || 
 ตาตฺกาลิกสุหฺฤทฺราศาวุทาสีนาริเภ ตถา | 
 อธิศตฺรุคฺฤเห นีเจ นีจาทูรฺธฺวปฺรเทศเภ || 75 || 
 นีจาทโธ’ปิ นีจสฺย ปรม าเศ สฺววรฺคเก | 
 นีจวรฺเค’ริวรฺเค จ สกฺรูเร โกณเกนฺทฺรเภ || 76 || 
 ส สฺถิตสฺย ตถา ยทฺุธชิตสฺยาสฺต คตสฺย จ | 
 ทฺยษุทสฺตุ ทศาปากผล  ไนชคุณานุคมฺ || 77 || 
 อติตุงฺคคโต ยะ สฺยาโทฺยวา’ติพลส ยตุะ | 
 ทศา ตทียา สมฺปูรฺณา ราชฺยโภคสุขปฺรทา || 78 || 
 ตตฺร ลกฺษฺมีวิลาสศฺจ สไรฺวศฺวรฺยสมุนฺนติะ | 
 อุจฺจคสฺยา’ถ พลิโน ทศา ปูรฺณาภิธา มตา || 79 || 



  831 

 ปรไมศฺวรฺยทา กินฺตุ มหาโรคปฺรทา’ปิ จ | 
 อตฺยนฺตนีจภสฺถสฺย นิรฺพลสฺย ขจาริณะ || 80 || 
 ทศา ริกฺตา ตฺวศุภทา โรคารฺถกฺษติมฺฤตฺยทุา | 
 อตฺยจฺุจนีจมธฺยสฺถคฺรหสฺย ตฺววโรหิณี || 81 || 
 สุหฺฤตฺตุงฺคภส สฺถสฺย มธฺยมา ธนทา ทศา | 
 นีโจจฺจโยรนฺตราเล สฺถิตสฺยาโรหิณี ทศา || 82 || 
 นีจศตฺรุนว าศสฺถ-คฺรหสฺย ตฺวธมา ทศา | 
 นานาภยารฺตฺติส กษฺฏ-พหุภีติปฺรทายนีิ || 83 || 
 อุกฺตา ทศาะ สฺวปาเก ตุ นามตุลฺยผลปฺรทาะ | 
 ชีวธรฺเมศสมฺพนฺโธ ยติุทฺฤกฺเกนฺทฺรเคหชะ || 84 || 
 ทศายามปรสฺยาปิ ภเวตฺ เสาภาคฺยวรฺทฺธกะ | 
 ภาคฺยวฺฤทฺธิกโร ยสฺตุ นโภโค ชนฺมนิ สฺถิตะ || 85 || 
 วกฺรตฺยาคาตฺ ปร  ปูรฺณผลทศฺไจวมกฺษมานฺ | 
 ขคานฺ สมฺพนฺธโยคาภฺย  า ผลทานฺ วิพุธา ชคุะ || 86 || 
 เกนฺทฺราทิคานาเมษ า ตุ ทศาปิ ผลทา สฺมฺฤตา | 
 ปูรฺณโต ทลตศฺไจว  ปาทตศฺจ กฺรมาทฺ พุไธะ || 87 || 
 คฺรหาะ ศีโรฺษทยรฺกฺษสฺถาะ สฺวทายาเทา ผลปฺรทาะ | 
 ทศามเธฺย ตุ ผลทา อุภโยทยราศิคาะ || 88 || 
 ทศาวสาเน สผลาะ ปฺฤษฺโ ทยภคาศฺจ เต | 
 ภุกฺเตา นิสรฺคตตฺกาลสุหฺฤท า สตฺผล  ทิเศตฺ || 89 || 
 ตทนฺยถา ส สฺถิตานามสตฺผลมุทีริตมฺ | 
 ทศาธิปยตุาทฺ ราเศรฺยาวทฺ ทฺวาทศราศิกมฺ || 90 || 
 ราศีน า กฺรมโต เวทฺยา ทศาภุกฺติสฺตุ โกวิไทะ | 
 ตตฺร ยา สฺวสุหฺฤตฺสฺวรฺกฺษคตา ตสฺย  า ศุภ  ผลมฺ || 91 || 
 ตฺริกสฺถา ปาปนีจาริ-ราศิสฺถคฺรหส ยตุา | 
 ตตฺรารฺถหานิะ กลโห มฺฤติรุคฺภีตยะ สมฺฤตาะ || 92 || 
 สฺวาษฺฏวรฺเค วฺฤทฺธิหานี ตทฺราศิภวนสฺย ตุ | 
 กฺรเมณ พินฺทุพาหุลฺยศูนฺยตฺววศตะ สฺมฺฤเต || 93 || 
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 ตตฺตทฺภาวสฺถิตาทฺ ราเศสฺตนฺวาทีน า ปฺรกลฺปนาตฺ | 
 ชาตกสฺย สุตาทีน า30 ศุภาศุภผล  ทิเศตฺ || 94 || 
 ราศิเขจรโยเรฺย จ ธาตฺวาทย อุทีริตาะ | 
 ตจฺจยาปจเยา ชฺเ เยา ศุภปาปทศาวศาตฺ || 95 || 
 ศุภาศุภทฺวิษโทฺยคาตฺ สทสทฺคฺรหโยคตะ | 
 เอว   สมสฺตเขฏาน า สฺวสฺวภุกฺติผล  ทิเศตฺ || 96 || 
 เอว   สฺวราเศา ราศีน า ปฺรกลฺปฺยานฺตรฺทศาทิกมฺ | 
 ผล  วาจฺย   วิเศเษณ ชาตกสฺย ตุ โกวิไทะ || 97 || 
 

อถ อนฺตรฺทศาสาธนาธฺยายะ || 52 || 
 ทศา ทศาพฺทคุณิตา วิหฺฤตา ปรมายษุา | 
 ลพฺธมพฺทาทิก  วิชฺไ เรฺวทฺยมนฺตรฺทโศทฺภวมฺ || 1 || 
 อาทฺยา ทศาปเตรนฺตรฺทศา’เนฺยษ า ตตะ กฺรมาตฺ | 
 ปฺรตฺยนฺตรทศามเธฺย’เปฺยวเมว กฺรโม มตะ || 2 || 
 ทศา วิภกฺตา นวภิรฺภุกฺติะ สฺยาทฺ ทฺยษุท า สมา | 
 ปฺราคฺ ทเศศานฺตรทศา ตตะ เกนฺทฺราทิคามินามฺ || 3 || 
 ปฺรตฺยนฺตรทศาทฺย   จ เวทฺยเมว   กฺรมาทฺ พุไธะ | 
 พลาพลวิเวเกน ผล  วาจฺย   วิปศฺจิตา || 4 || 
 ราศิทายมิเตรฺภาคาะ สมา ทฺวาทศภุกฺตยะ | 
 ภานามนฺตรฺทศาภฺยสฺตุ ชฺเ ย   ปฺรตฺยนฺตราทิกมฺ || 5 || 
 ทศาศฺรยรฺกฺษตตฺสปฺต-มโยสฺตุ พลินะ กฺรมาทฺ | 
 วิษเม คณเยเทวมุตฺกฺรมาตฺตุ สเม พุธะ || 6 || 
 อถ วจฺมฺยปร  กิญฺจิทฺ วิเศษ  ศฺฤณุ ตทฺ31 ทฺวิช | 
 จเร ปฺราคฺวทฺ วิธิะ ษษฺ ษษฺ าทฺยาสฺตุ สฺถิเร สฺมฺฤตะ || 7 || 
 ลคฺนปญฺจมธรฺมาณ า เกนฺทฺรโต ทฺวิสฺวภาวเภ | 
 จรสฺถิรทฺวิสฺวเภษุ วิษเมษุ กฺรมานฺมุเน ! || 8 || 
 เวทฺย   สเมษุ เตเษฺวว วฺยตฺุกฺรมาทิติ สมฺมตมฺ | 
 เอว   ทศาศฺรโย ราศิะ ปากราศิรฺนิคทฺยเต || 9 || 

 
30ตน้ฉบบัเป็น สุตาทาน า 
31ตน้ฉบบัเป็น ตท 
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 ตเมวาเทฺย ตุ ปรฺยาเย โภคราศึ พุธา ชคุะ | 
 ปรฺยาเย ปฺรถมาทฺยตฺร ปาโก ยาวนฺมิโต ภเวตฺ || 10 || 
 ตตสฺตาวนฺมิต  โภค  ตตฺร วิชฺ ะ ปฺรกลฺปเยตฺ | 
 จรสฺถิรตฺริโกณาหฺวทศาสุ ทฺวิชสตฺตม ! || 11 || 
 เอว   พุไธะ กลฺปนีเยา ปากโภเคา วิเศษตะ | 
 ปาปานฺวิเตา ปากโภคาวาธิวฺยาธิปฺรทายเกา || 12 || 
 นิสรฺคปิณฺฑ าศทศามเธฺย ภุกฺติวิธึ พฺรุเว | 
 ปูรฺณ  ทเศศสฺตทฺยกฺุตสฺตทฺทล  ยจฺฉติ คฺรหะ || 13 || 
 ตฺริภาค  โกณคสฺตุรฺยภาค  วาหนรนฺธฺรคะ | 
 มทคสฺตุ สปฺตม าศมเนเกษุ พลานฺวิตะ || 14 || 
 คฺรหาศฺไจว  ลคฺนยุตาะ ปาจกาสฺตตฺร ส สฺถิตาะ | 
 อ ศาะ สวรฺณิตาศฺเฉทวรฺชิตาสฺตุ ตท ศตะ || 15 || 
 ทศาพฺทา คุณิตา ภาคยติุภิรฺวิหฺฤตาสฺตทา | 
 ชายเต ตฺวนฺตรทศา ตตะ ปฺรตฺยนฺตราทิกมฺ || 16 || 
 

อถ รวิทศานฺตรฺทศาธฺยายะ || 53 || 
ปราศร อุวาจ – 
 สฺวรฺเกฺษ โสฺวจฺเจ คตะ สูรฺยะ เกนฺทฺรลาภตฺริโกณโยะ | 
 สฺวทาเย จาตฺมภุกฺเตา จ ธนธานฺยาทิลาภกฺฤตฺ || 1 || 
 นีจาทาวศุเภ เภ ตุ วิปรีตผลปฺรทะ | 
 ทฺวิตียทฺยนูเป ตสฺมินฺนปมฺฤตฺยภุย   ทิเศตฺ || 2 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  มฺฤตฺยุญฺชยชป 32 จเรตฺ | 
 สูรฺยปฺรีติกรี ํ ศานฺตึ กุรฺยาทาโรคฺยสิทฺธเย || 3 || 
 สูรฺยสฺยานฺตรฺคเต จนฺเทฺร ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 วิวาหะ ศุภการฺย   จ สมฺฤทฺธิรฺธนธานฺยโยะ || 4 || 
 คฺฤหเกฺษตฺราภิวฺฤทฺธิศฺจ ปศุวาหนสมฺปทะ | 
 ตุงฺเค วา สฺวรฺกฺษเค วาปิ ทารเสาขฺย   ธนาคมะ || 5 || 
 ปุตฺรลาภสุข  ไจว เสาขฺย   ราชสมาคมะ | 
 มหาราชปฺรสาเทนาภีษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา || 6 || 

 
32ตน้ฉบบัเป็น มฺฤตฺยญฺุชยชษ  
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 กฺษีเณ วา ปาปส ยกฺุเต ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ33 | 
 ไวษมฺย   ชนส วาท  ภฺฤตฺยวรฺควินาศนมฺ || 7 || 
 วิโรธ  ราชกลห  ธนธานฺยปศุกฺษยมฺ | 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย จนฺเทฺร ชลภีตึ มโนรุชมฺ || 8 || 
 พนฺธน  โรคปีฑ า จ สฺถานวิจฺยุติการกมฺ | 
 ทุะสฺถาน  จาปิ จิตฺเตน ทายาทชนวิคฺรหมฺ || 9 || 
 วเททปิ กุตฺสิตานฺน  เจาราทินฺฤปปีฑนมฺ | 
 มูตฺรกฺฤจฺฉฺราทิโรค  จ เทหปีฑ า จ นิรฺทิเศตฺ || 10 || 
 ทาเยศาลฺลาภภาเคฺย จ เกนฺเทฺร วา ศุภส ยเุต | 
 โภคภาคฺยาทิสนฺโตษ-ทารปุตฺราทิวรฺธนมฺ || 11 || 
 ราชฺยปฺราปฺตึ มหตฺเสาขฺย   สฺถานปฺราปฺตึ จ ศาศฺวตีมฺ | 
 วิวาห  ยชฺ ทีกฺษ า จ สุนฺทรามฺพรภูษณมฺ || 12 || 
 วาหน  ปุตฺรเปาตฺราทิ ลภเต สุขวรฺธนมฺ | 
 ทาเยศาทฺริปุรนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา พลวรฺชิเต34 || 13 || 
 อกาเล โภชน  ไจว เทศาทฺเทศ  คมิษฺยติ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ จาปฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 14 || 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาจฺฉานฺตึ กุรฺยาตฺ สุขาปฺติทามฺ | 
 สูรฺยสฺยานฺตรฺคเต เภาเม โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรลาภเค || 15 || 
 ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกเณ วา ศุภการฺย   วเททฺ พุธะ | 
 ภูลาภ  กฺฤษิลาภ  จ ธนธานฺยาทิวรฺธนมฺ || 16 || 
 คฺฤหเกฺษตฺราทิลาภ  จ รกฺตวสฺตฺราทิกาคมมฺ | 
 ลคฺนาธิเปน ส ยกฺุเต เสาขฺย   ราชปฺริย   ตถา || 17 || 
 ภาคฺยลาภาธิไปรฺยกฺุเต ลาภศฺไจว ภวิษฺยติ | 
 พหุเสนาธิปตฺย   จ ศตฺรุนาโศ มโนทฺฤฒมฺ || 18 || 
 อาตฺมพนฺธุสุข  ไจว ภฺราตฺฤวรฺธนก  ตถา | 
 ทาเยศาทฺริษฺผรนฺธฺรสฺเถ ปาไปรฺยกฺุเต จ วีกฺษิเต || 19 || 
 อาธิปตฺยพไลรฺหีเน กฺรูรพุทฺธึ มโนรุชมฺ | 
 การาคฺฤเห ปฺรเวศ  จ นิรฺทิเศทฺ พนฺธุนาศนมฺ || 20 || 

 
33ตน้ฉบบัเป็น ทารปุตฺราทิษีฑนมฺ 
34ตน้ฉบบัเป็น ตลวรฺชิเต 
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 ภฺราตฺฤวรฺควิโรธ  จ กรฺมนาศมถาปิ วา | 
 นีเจ วา วิพเล เภาเม ราชมูลาทฺธนกฺษยะ || 21 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทเห ชาฑฺย   มโนรุชา | 
 สุพฺรหฺมชปทาน  จ วฺฤษโภตฺสรฺชน  ตถา | 
 ศานฺตึ กุรฺวีต วิธิวทายรุาโรคฺยสิทฺธิทามฺ || 22 || 
 สูรฺยสฺยานฺตรฺคเต ราเหา ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 อาเทา ทฺวิมาสปรฺยนฺต  ธนนาโศ มหทฺ ภยมฺ || 23 || 
 เจาราหิวฺรณภีติศฺจ ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ | 
 ตตฺปร  สุขมาปฺโนติ ศุภยกฺุเต ศุภ าศเก || 24 || 
 เทหาโรคฺย   มนสฺตุษฺฏี ราชปฺรีติกร  สุขมฺ | 
 ลคฺนาทุปจเย ราเหา โยคการกส ยเุต || 25 || 
 ทาเยศาจฺฉุภราศิสฺเถ สมฺมาน  ราชโต วเทตฺ | 
 ภาคฺยวฺฤทฺธึ ยโศลาภ  ทารปุตฺราทิเสาขฺยทมฺ || 26 || 
 ปุโตฺรตฺสวาทิสนฺโตษ  คฺฤเห กลฺยาณโศภนมฺ | 
 ทาเยศาตฺ ส สฺถิเต ริษฺเผ รนฺเธฺร วา พลวรฺชิเต || 27 || 
 พนฺธน  สฺถานนาศศฺจ การาคฺฤหนิเวศนมฺ | 
 เจาราหิวฺรณภีติศฺจ ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ || 28 || 
 จตุษฺปาชฺชีวนาศศฺจ คฺฤหเกฺษตฺราทินาศนมฺ | 
 คุลฺมกฺษยาทิโรคะ สฺยาทตีสาราทิปีฑนมฺ || 29 || 
 ทฺว-ิสปฺตสฺเถ ตถา ราเหา ตตฺสฺถานาธิปส ยเุต | 
 อปมฺฤตฺยภุย   ไจว สรฺปภีติศฺจ สมฺภเวตฺ || 30 || 
 ทุรฺคาชป  จ กุรฺวีต ฉาคทาน  สมาจเรตฺ | 
 กฺฤษฺณ า ค  า มหิษี ํ ททฺยาจฺฉานฺติมาปฺโนตฺยส ศยมฺ || 31 || 
 สูรฺยสฺยานฺตรฺคเต ชีเว ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเภ | 
 สฺโวจฺเจ มิตฺรสฺย วรฺคสฺเถ วิวาโห ราชทรฺศนมฺ || 32 || 
 ธนธานฺยาทิลาภศฺจ ปุตฺรลาโภ มหตฺสุขมฺ | 
 มหาราชปฺรสาเทนาภีษฺฏการฺยารฺถสาธนมฺ || 33 || 
 พฺราหฺมณปฺริยสมฺมาน  ปฺริยวสฺตฺราทิช  สุขมฺ | 
 ภาคฺยกรฺมาธิปวศาทฺ ราชฺยลาภศฺจ สมฺภเวตฺ || 34 || 
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 นรวาหนโยคศฺจ สฺถานาธิกฺย   มหตฺ สุขมฺ | 
 ทาเยศาจฺฉุภราศิสฺเถ ภาคฺยวฺฤทฺธิะ สุขาวหา || 35 || 
 ทานธรฺม กฺริยายกฺุโต เทวตาราธนปฺริยะ | 
 คุรุภกฺติรฺมนะสิทฺธิะ ปุณฺยกรฺมาทิส คฺรหะ || 36 || 
 ทาเยศาทฺ ริปุรนฺธฺรสฺเถ นีเจ วา ปาปส ยเุต | 
 ทารปุตฺราทิปีฑา สฺยาทฺ เทหปีฑา มหทฺ ภยมฺ || 37 || 
 ราชโกป  ปฺรกุรุเต’ภีษฺฏวสฺตุวินาศนมฺ | 
 ปาปมูลาทฺ ทฺรวฺยนาศ  เทหกษฺฏ  มโนรุชมฺ || 38 || 
 สฺวรฺณทาน  ปฺรกุรฺวีตาภีษฺฏชาปฺย   จ การเยตฺ | 
 คว า กปิลวรฺณาน า ทาเนนาโรคฺยมาทิเศตฺ || 39 || 
 สูรฺยสฺยานฺตรฺคเต มนฺเท ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 ศตฺรุนาโศ มหตฺ เสาขฺย   สฺวลฺปธานฺยารฺถสมฺภวมฺ || 40 || 
 วิวาหาทิกสตฺการฺย   ตทฺ เคเห สฺยาจฺฉุภาวหมฺ | 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค มนฺเท สุหฺฤทฺคฺรหสมนฺวิเต || 41 || 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺติรฺวิวาหาทิษุ สตฺกฺริยา | 
 ราชสมฺมานกีรฺตฺติศฺจ นานาวสฺตฺรธนาคมะ || 42 || 
 ทาเยศาทปิ รนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต | 
 วาตศูลมหาวฺยาธิชฺวราตีสารปีฑนมฺ || 43 || 
 พนฺธน  การฺยหานิศฺจ วิตฺตนาโศ มหทฺ ภยมฺ | 
 อกสฺมาตฺ กลหศฺไจว ทายาทชนวิคฺรหะ || 44 || 
 ภุกฺตฺยาเทา มิตฺรหานิะ สฺยานฺมเธฺย กิญฺจิตฺ สุข   สฺมฺฤตมฺ | 
 อนฺเต เกฺลโศทยศฺไจว นีเจ เตษ า ตไถว จ || 45 || 
 ปิตฺฤมาตฺฤวิโยคศฺจ คมนาคมน  ตถา | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยภุย   ภเวตฺ || 46 || 
 กฺฤษฺณ า ค  า มหิษี ํ ททฺยานฺมฺฤตฺยญฺุชยชป  จเรตฺ | 
 ฉาคทาน  ปฺรกุรฺวีต สรฺวสมฺปตฺปฺรทายกมฺ || 47 || 
 สูรฺยสฺยานฺตรฺคเต เสาเมฺย โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค’ปิ วา | 
 เกนฺทฺรตฺริโกณลาภสฺเถ พุเธ วรฺคพไลรฺยเุต || 48 || 
 ราชฺยลาโภ มโหตฺสาโห ทารปุตฺราทิช  สุขมฺ | 
 มหาราชปฺรสาเทน วาหนามฺพรภูษณมฺ || 49 || 
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 ปุณฺยตีรฺถผลาวาปฺติรฺคฺฤห 35 โคกุลส กุลมฺ | 
 ภาคฺยลาภาธิไปรฺยกฺุเต ลาภวฺฤทฺธิศฺจ สมฺภเวตฺ || 50 || 
 ภาคฺยปญฺจมกรฺมสฺเถ36 สมฺมาน  ภวติ ธฺรุวมฺ | 
 สุกรฺมธรฺมวฺฤทฺธิศฺจ คุรุเทวทฺวิชารฺจนมฺ || 51 || 
 ธนธานฺยาทิส โยโค วิวาหะ ปุตฺรสมฺภวะ | 
 ทาเยศาจฺฉุภราศิสฺเถ เสามฺยยุกฺเต มหตฺ สุขมฺ || 52 || 
 ไววาหิก  ยชฺ กรฺมทานธรฺมชปาทิกมฺ | 
 สฺวนามางฺกิตปทฺยานิ นามทฺวยมถาปิ วา || 53 || 
 โภชนามฺพรภูษาปฺติรมเรโศ ภเวนฺนระ | 
 ทาเยศาทฺ ริปุรนฺธฺรสฺเถ ริษฺผเค นีจเค’ปิ วา || 54 || 
 เทหปีฑามนสฺตาโป ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ | 
 ภุกฺตฺยาเทา ทุะขมาปฺโนติ มเธฺย กิญฺจิตฺ สุข  ภเวตฺ || 55 || 
 อนฺเต ตุ ราชภีติศฺจ คมนาคมน  ตถา | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ37 ตุ เทหชาฑฺย   ชฺวราทิกมฺ || 56 || 
 วิษฺณุนามสหสฺร  จ หฺยนฺนทาน  จ การเยตฺ | 
 ราชตปฺรติมาทาน  กุรฺยาทาโรคฺยวฺฤทฺธเย || 57 || 
 สูรฺยสฺยานฺตรฺคเต เกเตา เทเห ปีฑ า มโนวฺยถามฺ | 
 อรฺถวฺยย   ราชโกป  สฺวชนาเทรุปทฺรวมฺ || 58 || 
 ลคฺนาธิเปน38 ส ยกฺุต อาเทา เสาขฺย   ธนาคมมฺ | 
 มเธฺย ตตฺเกฺลศมาปฺโนติ มฺฤตฺยวุารฺตฺตาคม  วเทตฺ || 59 || 
 อษฺฏเม’ปิ วฺยเย ไจว   ทาเยศาตฺ ปาปส ยเุต | 
 กโปลทนฺตโรคศฺจ มูตฺรกฺฤจฺฉฺรสฺย สมฺภวะ || 60 || 
 สฺถานวิจฺยติุรรฺถาทิมิตฺรหานิะ ปิตุรฺมฺฤติะ | 
 วิเทศคมน  ไจว ศตฺรุปีฑา มหทฺ ภยมฺ || 61 || 
 ลคฺนาทุปจเย เกเตา โยคการกส ยเุต | 
 ศุภ าเศ ศุภวรฺเค จ ศุภกรฺมผโลทฺคมะ || 62 || 

 
35ตน้ฉบบัเป็น ปูณฺยตีรฺถผลาวาปฺติรฺคฺฤห  
36ตน้ฉบบัเป็น ภาคฺยปญฺจมวรฺคสฺเถ 
37ตน้ฉบบัเป็น ทฺวิตียทฺยตูนาเถ 
38ตน้ฉบบัเป็น ฬคฺนาธิเปน 
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 ปุตฺรทาราทิเสาขฺย   จ สนฺโตษะ ปฺริยวรฺธนมฺ | 
 วิจิตฺรวสฺตฺรลาภะ สฺยาทฺ ยโศวฺฤทฺธิะ สุขาวหา || 63 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ วา หฺยปมฺฤตฺยภุย   วเทตฺ | 
 ทุรฺคาชป  จ กุรฺวีต ฉาคทาน  ศุภาวหมฺ || 64 || 
 สูรฺยสฺยานฺตรฺคเต ศุเกฺร ตฺริโกเณ เกนฺทฺรเค’ปิ วา | 
 โสฺวจฺเจ มิตฺรสฺววรฺคสฺเถ’ภีษฺฏสฺตฺรีโภคฺยสมฺปทะ || 65 || 
 คฺรามานฺตรปฺรยาณ  จ พฺราหฺมณปฺรภุทรฺศนมฺ | 
 ราชฺยลาโภ มโหตฺสาหศฺฉตฺรจามรไวภวมฺ || 66 || 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺติรฺนิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ | 
 วิทฺรุมาทิรตฺนลาโภ มุกฺตาวสฺตฺราทิกาคมะ || 67 || 
 จตุษฺปาชฺชีวลาภะ สฺยาทฺ พหุธานฺยธนาทิกมฺ | 
 อุตฺสาหะ กีรฺตฺติสมฺปตฺติรฺนรวาหนสมฺปทะ || 68 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย ศุเกฺร ทาเยศาทฺ พลวรฺชิเต | 
 ราชโกโป มนะเกฺลศะ ปุตฺรสฺตฺรีธนนาศนมฺ || 69 || 
 ภุกฺตฺยาเทา ตุ สโม มเธฺย ลาภะ ศุภกโร ภเวตฺ | 
 อนฺเต ยโศนาศน  จ สฺถานภฺร ศมถาปิ วา || 70 || 
 พนฺธุเทฺวษ  ตุ นิคเทตฺ สฺวกุลาทฺ โภคนาศนมฺ | 
 ภารฺคเว ทฺยนูนาเถ ตุ เทเห ชาฑฺย   มโนรุชา || 71 || 
 รนฺธฺร-ริษฺผสมายกฺุเต ตฺวปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ 39 มฺฤตฺยญฺุชยชป  จเรตฺ | 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทฺ รุทฺรชาปฺย   จ การเยตฺ || 72 || 
 

อถ จนฺทฺรทศานฺตรฺทศาผลาธฺยายะ || 54 || 
ปราศร อุวาจ – 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค จนฺเทฺร ตฺริโกเณ ลาภเค’ปิ วา | 
 ภาคฺยกรฺมาธิไปรฺยกฺุเต คชาศฺวามฺพรส กุลมฺ || 1 || 
 เทวตาคุรุภกฺติศฺจ ปุณฺยโศฺลกาทิกีรฺตฺตนมฺ | 
 ราชฺยลาโภ มหตฺ เสาขฺย   ยโศวฺฤทฺธิะ สุขาวหา || 2 || 
 

 
39ตน้ฉบบัเป็น ตทฺโทษริหารารฺถ  
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 ปูรฺณ  ผล  ปูรฺณจนฺเทฺร เสเนศตฺว   มหตฺ สุขมฺ | 
 ปาปยกฺุเต’ถวา จนฺเทฺร นีเจ วา ริษฺผษษฺ เค || 3 || 
 ตตฺกาเล ธนนาศะ สฺยาตฺ สฺถานจฺยติุรถาปิ วา | 
 เทหาลสฺย   มนสฺตาโป วิโรโธ ราชมนฺตฺริณา || 4 || 
 มาตฺฤเกฺลโศ มโนทุะข  นิคฑ  พนฺธุนาศนมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ รนฺธฺรริษฺผาธิปานฺวิเต || 5 || 
 เทหชาฑฺย   มหาภงฺคมปมฺฤโตฺยรฺภย  40 ทิเศตฺ | 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาตฺ ตโต ไนรุชฺยมาปฺนุยาตฺ || 6 || 
 จนฺทฺรสฺยานฺตรฺคเต เภาเม ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 เสาภาคฺย   ราชสมฺมาน  วสฺตฺราภรณภูษณมฺ || 7 || 
 ยตฺนาตฺ การฺยารฺถสิทฺธิสฺตุ ภวิษฺยติ น ส ศยะ | 
 คฺฤหเกฺษตฺราภิวฺฤทฺธิศฺจ วฺยวหาเร ชโย ภเวตฺ || 8 || 
 การฺยลาโภ มหตฺ เสาขฺย   โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค ผลมฺ | 
 อษฺฏมวฺยยเค เภาเม ปาปยกฺุเต’ถวา ยทิ || 9 || 
 ทาเยศาทศุภสฺถาเน เทหารฺตฺติะ ศตฺรุวีกฺษิเต | 
 คฺฤหเกฺษตฺราทิหานิศฺจ วฺยวหาเร ตไถว จ || 10 || 
 ภฺฤตฺยวรฺเคษุ กลโห ภูปาลสฺย วิโรธนมฺ | 
 อาตฺมพนฺธุวิโยคศฺจ นิตฺย   นิษฺฐุรภาษณมฺ || 11 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ รนฺเธฺร รนฺธฺราธิโป ยทา | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  พฺราหฺมณสฺยารฺจน  จเรตฺ || 12 || 
 จนฺทฺรสฺยานฺตรฺคเต ราเหา ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 อาเทา สฺวลฺปผล  ชฺเ ย   ศตฺรุปีฑา มหทฺ ภยมฺ || 13 || 
 เจาราหิราชภีติศฺจ จตุษฺปาญฺชีวปีฑนมฺ | 
 พนฺธุนาโศ มิตฺรหานิรฺมานหานิรฺมโนวฺยถา || 14 || 
 ศุภทฺฤษฺเฏ ศุไภรฺยกฺุเต ลคฺนาทุปจเย’ปิ วา | 
 โยคการกสมฺพนฺเธ สิทฺธิะ การฺยารฺถสมฺภวา || 15 || 
 ไนรฺฤเตฺย ปศฺจิเม ภาเค กฺวจิตฺ ปฺรภุสมาคมะ | 
 วาหนามฺพรลาภศฺจาภีษฺฏการฺยารฺถสาธนมฺ || 16 || 
 

 
40ตน้ฉบบัเป็น มหาภงฺคมปภฺฤโตฺยรฺภย   
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 ทาเยศาทปิ รนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา พลวรฺชิเต | 
 สฺถานภฺร โศ มโนทุะข  ปุตฺรเกฺลโศ มหทฺ ภยมฺ || 17 || 
 กุตฺรจิทฺทารปีฑา สฺยาตฺ กฺวจิโทฺรคานฺมหทฺ ภยมฺ | 
 วฺฤศฺจิกาทิวิษาทฺ ภีติศฺเจารา’หินฺฤปปีฑนมฺ || 18 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ทุศฺจิเกฺย ลาภเค’ปิ วา | 
 ปุณฺยตีรฺถผลาวาปฺติรฺเทวตาทรฺศน  มหตฺ || 19 || 
 ปโรปการธรฺมาทิ-ปุณฺยกฺฤตฺยาทิ-ส คฺรหะ | 
 ทฺวิตียทฺยนูราศิสฺเถ เทหพาธา41 ภวิษฺยติ || 20 || 
 ฉาคทาน  ปฺรกุรฺวีต เทหาโรคฺย   ปฺรชายเต || 21 || 
 จนฺทฺรสฺยานฺตรฺคเต ชีเว ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 สฺวรฺกฺษสฺวตุงฺคลาภสฺเถ ราชฺยลาโภ มโหตฺสวะ || 22 || 
 วสฺตฺราลงฺการภูษาปฺตี, ราชปฺรีติรฺธนาคมะ | 
 อิษฺฏเทวปฺรสาเทน ครฺภาธานาทิก  ผลมฺ || 23 || 
 อปิ โศภนการฺยาณิ คฺฤเห ลกฺษฺมีะ กฏากฺษกฺฤตฺ | 
 ราชาศฺรยาทฺธน  ภูมิคชวาชิสมนฺวิตมฺ || 24 || 
 มหาราชปฺรสาเทนาภีษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา | 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย ชีเว นีเจ วาสฺต คเต ยทิ || 25 || 
 ปาปยกฺุเต’ศุภ  กรฺม คุรุปุตฺราทินาศนมฺ | 
 สฺถานภฺร โศ มโนทุะขมกสฺมาตฺ42 กลโห ธฺรุวมฺ || 26 || 
 คฺฤหเกฺษตฺราทินาศศฺจ วาหนามฺพรนาศนมฺ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ทุศฺจิเกฺย ลาภเค’ปิ วา || 27 || 
 โภชนามฺพรปศฺวาทิลาภ  กุรฺยานฺมโหตฺสวมฺ | 
 ภฺราตฺราทิสุขสมฺปตฺตึ ไธรฺยวีรฺยปรากฺรมมฺ || 28 || 
 ยชฺ วฺรตวิวาหาทิ-ราชฺยศฺรีธนสมฺปทะ | 
 ทาเยศาทฺริปุรนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา พลวรฺชิเต || 29 || 
 ตตฺผล  กุตฺสิตานฺน  จ วิเทศคมน  ตถา | 
 ภุกฺตฺยาเทา โศภน  โปฺรกฺตมนฺเต เกฺลศศฺจ ชายเต || 30 || 
 

 
41ตน้ฉบบัเป็น เทหวาธา 
42ตน้ฉบบัเป็น มโน ทุะขมกสฺมาตฺ 
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 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ จ หฺยปมฺฤตฺยุรฺภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศิวสาหสฺรก  ตถา | 
 สฺวรฺณทานมิติ โปฺรกฺต  สรฺวเกฺลศาปหารกมฺ || 31 || 
 จนฺทฺรสฺยานฺตรฺคเต มนฺเท ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 สฺวเกฺษเตฺร สฺว  าศเค ไจว มนฺเท ตุงฺค  าศส ยเุต43 || 32 || 
 ศุภทฺฤษฺฏิยเุต วาปิ ลาเภ วา พลส ยเุต | 
 ปุตฺรมิตฺรารฺถสมฺปตฺติะ ศูทฺรปฺรภุสมาศฺรยาตฺ || 33 || 
 วฺยวสายาตฺ ผลาธิกฺย   คฺฤห  เกฺษตฺราทิวฺฤทฺธิมตฺ | 
 ปุตฺรลาภศฺจ กลฺยาณ  ราชานุคฺรหไวภวมฺ || 34 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย มนฺเท นีเจ วา ธนเค’ปิ วา | 
 ตทฺภุกฺตฺยาเทา ปุณฺยตีรฺเถ สฺนาน  ไจว ตุ ทรฺศนมฺ || 35 || 
 อเนกชนส ตฺราสะ ศตฺรุปีฑา ภวิษฺยติ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรราศิสฺเถ ตฺริโกเณ พลเค’ปิ วา || 36 || 
 กฺวจิตฺ เสาขฺย   ธนาปฺติศฺจ ทารปุตฺรวิโรธนมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูรนฺธฺรสฺเถ เทหพาธา ภวิษฺยติ || 37 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  มฺฤตฺยุญฺชยชป  จเรตฺ | 
 กฺฤษฺณ า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทฺทาเนนาโรคฺยมาปฺนุยาตฺ || 38 || 
 จนฺทฺรสฺยานฺตรฺคเต เสาเมฺย เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 สฺวรฺเกฺษ นิช าศเก เสาเมฺย ตุงฺเค วา พลส ยเุต || 39 || 
 ธนาคโม ราชมาน  ปฺริยวสฺตฺราทิช  สุขมฺ | 
 วิทฺยาวิโนทสทฺโคษฺ ี ชฺ านวฺฤทฺธิะ สุขาวหา || 40 || 
 ปุตฺรปฺราปฺติศฺจ สนฺโตโษ วาณิชฺย   ธนลาภกฺฤตฺ | 
 วาหน  ฉตฺรส ยกฺุต  นานาลงฺการภูษิตมฺ || 41 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ลาเภ วา ธนเค’ปิ วา | 
 วิวาโห ยชฺ ทีกฺษา จ ทานธรฺมศุภาทิกมฺ || 42 || 
 ราชปฺรีติกรศฺไจว วิทฺวชฺชนสมาคมะ | 
 มุกฺตามณิปฺรวาลานิ วาหนามฺพรภูษณมฺ || 43 || 
 อาโรคฺยปฺรีติเสาขฺย   จ โสมปานาทิช  สุขมฺ | 
 ทาเยศาทฺ ริปุรนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา นีจเค’ปิ วา || 44 || 

 
43ตน้ฉบบัเป็น ลคฺน าศส ยเุต 
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 ตทฺภุกฺเตา เทหพาธา จ กฺฤษิโคภูมินาศนมฺ | 
 การาคฺฤหปฺรเวศศฺจ ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ || 45 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ ชฺวรปีฑา มหทฺภยมฺ | 
 ฉาคทาน  ปฺรกุรฺวีต วิษฺณุสาหสฺรก  ชเปตฺ || 46 || 
 จนฺทฺรสฺยานฺตรฺคเต เกเตา เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 ทุศฺจิเกฺย พลส ยกฺุเต ธนลาโภ มหตฺ สุขมฺ || 47 || 
 ปุตฺรทาราทิเสาขฺย   จ วิธิกรฺม ตไถว จ | 
 ภุกฺตฺยาเทา ธนหานิะ สฺยานฺมเธฺย ตุ สุขมุตฺตมมฺ || 48 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรลาเภ วา ตฺริโกเณ พลส ยเุต | 
 กฺวจิตฺ ผล  ทศาเทา ตุ ทิเศตฺ เสาขฺย   ธนาคมมฺ || 49 || 
 โคมหิษฺยาทิลาภ  จ ภุกฺตฺยนฺเต จารฺถนาศนมฺ | 
 ปาปยกฺุเต’ถวา ทฺฤษฺเฏ ทาเยศาทฺ รนฺธฺรริษฺผเค || 50 || 
 หีไนะ ศตฺรุตฺวการฺยาณิ หฺยกสฺมาตฺ กลโห ธฺรุวมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูราศิสฺเถ ตฺวนาโรคฺย   มหทฺ ภยมฺ || 51 || 
 มฺฤตฺยญฺุชยมุปาสีต สรฺวสมฺปตฺปฺรทายกมฺ | 
 ตตะ เกฺลศนิวฺฤตฺติะ สฺยาตฺ ศิวานุคฺรหโต ทฺวิช || 52 || 
 จนฺทฺรสฺยานฺตรฺคเต ศุเกฺร เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค วาปิ ราชฺยลาภ  กโรติ จ || 53 || 
 มหาราชปฺรสาเทน วาหนามฺพรภูษณมฺ | 
 จตุษฺปาชฺชีวลาภะ สฺยาทฺทารปุตฺราทิวรฺธนมฺ || 54 || 
 นูตนาคารนิรฺมาณ  นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ | 
 สุคนฺธปุษฺปมาลาทิรมฺยสฺตฺรฺยาโรคฺยสมฺปทะ || 55 || 
 ทศาธิเปน ส ยกฺุเต เทหเสาขฺย   มหตฺ สุขมฺ | 
 สจฺกีรฺตฺติสุขสมฺปตฺติ-คฺฤหเกฺษตฺราทิวรฺธนมฺ || 56 || 
 นีเจ วา’สฺต คเต ศุเกฺร ปาปคฺรหยเุตกฺษิเต | 
 ภูนาศะ ปุตฺรมิตฺราทิปตฺนีนาโศ’ปิ สมฺภเวตฺ || 57 || 
 จตุษฺปาชฺชีวหานิะ สฺยาทฺราชทฺวาเร วิโรธนมฺ | 
 ธนสฺถานคเต ศุเกฺร โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรส ยเุต || 58 || 
 นิธิลาโภ มหตฺ เสาขฺย   ภูลาภะ ปุตฺรสมฺภวะ | 
 ภาคฺยลาภาธิไปรฺยกฺุเต ภาคฺยวฺฤทฺธิรฺภเวทปิ || 59 || 
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 มหาราชปฺรสาเทนาภีษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา | 
 เทวพฺราหฺมณภกฺติศฺจ มุกฺตาวิทฺรุมลพฺธยะ || 60 || 
 ทาเยศาทฺ ลาภเค ศุเกฺร ตฺริโกเณ เกนฺทฺรเค’ปิ วา | 
 คฺฤหเกฺษตฺราภิวฺฤทฺธิศฺจ วิตฺตลาโภ มหตฺ สุขมฺ || 61 || 
 ทาเยศาทฺ ริปุรนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต | 
 วิเทศวาสทุะขารฺตฺติมฺฤตฺยเุจาราทิปีฑนมฺ || 62 || 
 ทฺวตีิยทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยภุย   ภเวตฺ | 
 ตทฺโทษวินิวฺฤตฺตฺยรฺถ  รุทฺรชาปฺย   จ การเยตฺ || 63 || 
 จนฺทฺรสฺยานฺตรฺคเต ภาเนา โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรส ยเุต | 
 เกนฺเทฺร ตฺริโกเณ ลาเภ วา ธเน พลินิ โสทเร || 64 || 
 นษฺฏราชฺยธนปฺราปฺติรฺคฺฤเห กลฺยาณโศภนมฺ | 
 มิตฺรราชปฺรสาเทน คฺรามภูมฺยาทิกาคมะ || 65 || 
 ครฺภาธานผลปฺราปฺติรฺคฺฤเห ลกฺษฺมีะ กฏากฺษกฺฤตฺ | 
 ภุกฺตฺยนฺเต เทห อาลสฺย   ชฺวรปีฑา ภวิษฺยติ || 66 || 
 ทาเยศาทถ รนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต | 
 นฺฤปเจาราหิภีติศฺจ ชฺวรโรคาทิสมฺภวะ || 67 || 
 วิเทศคมเน จารฺตฺติรฺภวเตฺยว น ส ศยะ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ ชฺวรปีฑา ภวิษฺยติ || 68 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศิวปูช า จ  การเยตฺ | 
 

อถ เภามทศานฺตรฺทศาธฺยายะ || 55 || 
ปราศร อุวาจ – 
 กุชสฺยานฺตรฺคเต เภาเม ทฺวิช ! เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 ลาเภ วา เสามฺยส ยกฺุเต ทุศฺจิเกฺย ธนส ยเุต || 1 || 
 ลคฺนาธิเปน ส ยกฺุเต ราชานุคฺรหไวภวมฺ | 
 ลกฺษฺมีกฏากฺษจิหฺนานิ นษฺฏราชฺยารฺถลพฺธยะ || 2 || 
 ปุโตฺรตฺสวาทิสนฺโตโษ คฺฤห  โคกุลสงฺกุลมฺ | 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค เภาเม สฺว  าเศ วา พลส ยเุต || 3 || 
 คฺฤหเกฺษตฺราภิวฺฤทฺธิศฺจ โคมหิษฺยาทิช  สุขมฺ | 
 มหาราชปฺรสาเทนาภีษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา || 4 || 
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 อษฺฏเม วา วฺยเย เภาเม ปาปทฺฤโคฺยคส ยเุต | 
 มูตฺรกฺฤจฺฉฺราทิโรคศฺจ เกฺลศาธิกฺย   วฺรณาทฺ ภยมฺ || 5 || 
 เจาราหิราชปีฑา จ ธนธานฺยปศุกฺษยะ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหชาฑฺย   มโนรุชา || 6 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  รุทฺรชาปฺย   จ การเยตฺ | 
 อนฑฺวาห  ปฺรททฺยาจฺจ กุชโทษนิวฺฤตฺตเย || 7 || 
 กุชสฺยานฺตรฺคเต ราเหา โสฺวจฺเจ มูลตฺริโกณเค | 
 ศุภยกฺุเต ศุไภรฺทฺฤษฺเฏ เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค || 8 || 
 ตตฺกาเล ราชสมฺมาน  คฺฤหภูมฺยาทิกาคมะ | 
 กลตฺรปุตฺรโยรฺลาภะ วฺยวสายาตฺ ผลาธิกมฺ || 9 || 
 คงฺคาสฺนานผลาวาปฺติรฺวิเทศคมน  ตถา | 
 อษฺฏเม วา วฺยเย ราเหา ปาปยุกฺเต’ถ วีกฺษิเต || 10 || 
 เจาราหิวฺรณภีติศฺจ จตุษฺปาชฺชีวนาศนมฺ | 
 วาตปิตฺตามยาทฺ ภีติะ การาคฺฤหนิเวศนมฺ || 11 || 
 ธนสฺถานคเต ราเหา ธนนาโศ มหทฺ ภยมฺ | 
 ทฺยนูเค จาปิ ภวติ หฺยปมฺฤตฺยุภย   มหตฺ || 12 || 
 นาคารฺจน  ปฺรกุรฺวีต เทวพฺราหฺมณปูชนมฺ | 
 มฺฤตฺยญฺุชยชป 44 กุรฺยาทายรุาโรคฺยสิทฺธเย || 13 || 
 กุชสฺยานฺตรฺคเต ชีเว ตฺริโกเณ เกนฺทฺรเค’ปิ วา | 
 ลาเภ วา ธนส ยกฺุเต ตุงฺค  าเศ สฺว  าศเค’ปิ วา || 14 || 
 สตฺกีรฺตฺตี ราชสมฺมาน  ธนธานฺยสฺย วรฺธนมฺ | 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺติรฺทารปุตฺราทิกาคมะ || 15 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรราศิสฺเถ ตฺริโกเณ ลาภเค’ปิ วา | 
 ภาคฺยกรฺมาธิไปรฺยกฺุเต วาหนาธิปส ยเุต || 16 || 
 ลคฺนาธิปสมายกฺุเต ศุภ าเศ ศุภวรฺคเค | 
 คฺฤหเกฺษตฺราภิวฺฤทฺธิศฺจ คฺฤเห กลฺยาณสมฺปทะ || 17 || 
 เทหาโรคฺย   พฺฤหตฺกีรฺตฺติรฺคฺฤเห โคกุลส คฺรหะ | 
 จตุษฺปาชฺชีวลาภะ สฺยาทฺ วฺยวสายาตฺ ผลาธิกมฺ || 18 || 
 

 
44ตน้ฉบบัเป็น มฺฤตฺยญฺุชยชษ  
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 กลตฺรปุตฺรช  เสาขฺย   ราชสมฺมานไวภวมฺ | 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย ชีเว นีเจ วา’สฺต คเต’ปิ จ || 19 || 
 ปาปคฺรเหณ ส ยกฺุเต ทฺฤษฺเฏ วา ทุรฺพเล ภเวตฺ | 
 เจาราหินฺฤปภีติศฺจ ปิตฺตโรคาทิสมฺภวะ || 20 || 
 เปฺรตพาธาภฺฤตฺยนาศะ45 โสทราณ า วินาศนมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ สฺยาทปมฺฤตฺยุชฺวราทิกมฺ || 21 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศิวสาหสฺรก  ชเปตฺ | 
 กุชสฺยานฺตรฺคเต มนฺเท สฺวรฺเกฺษ เกนฺทฺรตฺริโกณเค || 22 || 
 มูลตฺริโกณเกนฺเทฺร วา ตุงฺค  าเศ สฺว  าศเค’ปิ จ | 
 ลคฺนาธิปตินา วาปิ ศุภทฺฤษฺฏิยเุต สติ || 23 || 
 ราชเสาขฺย   ยโศวฺฤทฺธิะ สมฺฤทฺธิรฺธนธานฺยโยะ | 
 ปุตฺรเปาตฺราทิเสาขฺย   จ คฺฤเห โคธนส คฺรหะ || 24 || 
 สฺววาเร ราชสมฺมาน  สฺวมาเส ปุตฺรวรฺทฺธนมฺ | 
 นีจาทิเกฺษตฺรเค มนฺเท’ปิ วา’ษฺฏวฺยยราศิเค || 25 || 
 เมฺลจฺฉวรฺคปฺรภุภย   ธนธานฺยาทินาศนมฺ | 
 นิคไฑรฺพนฺธน  โรโค’วสาเน เกฺษตฺรนาศนมฺ || 26 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ ปาปยกฺุเต มหทฺ ภยมฺ | 
 ธนนาศศฺจ สญฺจาเร ราชเทฺวโษ มโนรุชา || 27 || 
 เจาราคฺนินฺฤปปีฑา จ สโหทรวินาศนมฺ | 
 พนฺธุภิะ สห วิเทฺวโษ ชีวหานิศฺจ ชายเต || 28 || 
 อกสฺมาจฺจ มฺฤเตรฺภีติะ ปุตฺรทาราทิปีฑนมฺ | 
 การาคฺฤหาทิภีติศฺจ ราชทณฺโฑ มหทฺ ภยมฺ || 29 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรราศิสฺเถ ลาภสฺเถ วา ตฺริโกณเค | 
 วิเทศยาน  ลภเต ทุษฺกีรฺตฺติรฺวิวิธา ตถา || 30 || 
 ปาปกรฺมรติรฺนิตฺย   พหุชีวาทิหึสนมฺ | 
 วิกฺรยะ เกฺษตฺรหานิศฺจ สฺถานภฺร โศ มโนวฺยถา || 31 || 
 ปราชโย’ปิ ยทฺุเธ สฺยานฺมูตฺรกฺฤจฺฉฺรานฺมหทฺ ภยมฺ | 
 ทาเยศาตฺ ส สฺถิเต รนฺเธฺร วฺยเย วา ปาปส ยเุต46 || 32 || 

 
45ตน้ฉบบัเป็น เปฺรตวาธาภฺฤตฺยนาศะ 
46ตน้ฉบบัเป็น ปาษส ยเุต 
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 ตทฺภุกฺเตา มรณ  ชฺเ ย   นฺฤปเจาราทิปีฑนมฺ | 
 วาตปีฑา จ ศูลาทิชฺ าติศตฺรุภย   ภเวตฺ || 33 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  มฺฤตฺยชฺุชยชป  จเรตฺ | 
 กุชสฺยานฺตรฺคเต เสามฺเย ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค || 34 || 
 สตฺกถาศฺจาชปาทาน  ธรฺมวฺฤทฺธิรฺมหายศะ | 
 นีติมารฺคปฺรสงฺคศฺจ นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ || 35 || 
 วาหนามฺพรปศฺวาทิราชกรฺมสุขานิ จ | 
 กฺฤษิกรฺมผล  สาธุ วารณามฺพรภูษณมฺ || 36 || 
 นีเจ วาสฺต คเต วาปิ ษษฺ าษฺฏวฺยยเค’ปิ วา | 
 หฺฤโทฺรโค มานหานิศฺจ นิคฑ  พนฺธุนาศนมฺ || 37 || 
 ทารปุตฺรารฺถนาศะ สฺยาจฺจตุษฺปาชฺชีวนาศนมฺ | 
 ทศาธิเปน ส ยกฺุเต ศตฺรุวฺฤทฺธิรฺมหทฺ ภยมฺ || 38 || 
 วิเทศคมน  ไจว นานาโรคสฺตไถว จ | 
 ราชทฺวาเร วิโรธศฺจ กลโห พนฺธุภิะ สห || 39 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา โสฺวจฺเจ ยกฺุตารฺถสมฺปทะ | 
 อเนกธนนาถตฺว   ราชสมฺมานเมว จ || 40 || 
 ภูปาลโยค  กุรุเต ธนามฺพรวิภูษณมฺ | 
 ภูริวาทฺยมฺฤทงฺคาทิ-เสนาปตฺย  47 มหตฺ สุขมฺ || 41 || 
 วิทฺยาวิโนทวิมลา วสฺตฺรวาหนภูษณมฺ | 
 ทารปุตฺราทิวิภโว คฺฤเห ลกฺษฺมีะ กฏากฺษกฺฤตฺ || 42 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ ริษฺผสฺเถ รนฺเธฺร วา ปาปส ยเุต | 
 ตทฺทาเย มานหานิะ สฺยาตฺ กฺรูรพุทฺธิสฺตุ กฺรูรวากฺ || 43 || 
 เจาราคฺนินฺฤปปีฑา จ มารฺเค เจาราทิช  ภยมฺ | 
 อกสฺมาตฺ กลหศฺไจว กุชภุกฺเตา น  ส ศยะ || 44 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ มหาวฺยาธิรฺภยงฺกระ | 
 อศฺวทาน  ปฺรกุรฺวีต วิษฺโณรฺนามสหสฺรกมฺ || 45 || 
 สรฺวสมฺปตฺสุขกร  สรฺวาริษฺฏปฺรศานฺตเย | 
 กุชสฺยานฺตรฺคเต เกเตา ตฺริโกเณ เกนฺทฺรเค’ปิ วา || 46 || 
 

 
47ตน้ฉบบัเป็น เสนาษตฺย   
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 ทุศฺจิเกฺย ลาภเค วาปิ ศุภยกฺุเต ศุเภกฺษิเต | 
 ราชานุคฺรหศานฺติศฺจ พหุเสาขฺย   ธนาคมะ || 47 || 
 กิญฺจิตฺ ผล  ทศาเทา สฺยาลฺลาโภ ภูสุตโยรปิ | 
 ราชส ลาภการฺยาณิ ลาโภ’ศฺวาทิจตุษฺปทามฺ || 48 || 
 โยคการกส สฺถาเน พลวีรฺยสมนฺวิเต | 
 ปุตฺรลาโภ ยโศวฺฤทฺธิรฺคฺฤเห ลกฺษฺมีะ กฏากฺษกฺฤตฺ || 49 || 
 ภฺฤตฺยวรฺคาทฺธนปฺราปฺติะ เสนาปตฺย   มหตฺ สุขมฺ | 
 ภูปาลมิตฺรมปิ ตุ ยาคามฺพรวิภูษณมฺ || 50 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ ริษฺผสฺเถ รนฺเธฺร วา ปาปส ยเุต | 
 กลโห ทนฺตโรคศฺจ เจารวฺยาฆฺราทิปีฑนมฺ || 51 || 
 ชฺวราตีสารกุษฺ าทิ-ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ | 
 ทฺวิตียสปฺตมสฺถาเน เทเห วฺยาธิรฺภวิษฺยติ || 52 || 
 สนฺตาโป มานหานิะสฺยาทฺธนธานฺยาทิกจฺยติุะ | 
 กุชสฺยานฺตรฺคเต ศุเกฺร เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค || 53 || 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค วาปิ ศุภสฺถานาธิเป’ถวา | 
 ราชฺยลาโภ มหตฺ เสาขฺย   คชาศฺวามฺพรภูษณมฺ || 54 || 
 ลคฺนาธิเปน สมฺพนฺเธ ปุตฺรทาราทิวรฺธนมฺ | 
 อายโุษ วฺฤทฺธิไรศฺวรฺย   ภาคฺยวฺฤทฺธิะ สุข  ภเวตฺ || 55 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรลาภสฺเถ โกเณ วา ธนเค’ปิ วา | 
 ตตฺกาเล ศฺริยมาปฺโนติ ปุตฺรลาภ  มหตฺ สุขมฺ || 56 || 
 สฺวปฺรโภศฺจ มหตฺ เสาขฺย   ลาภะ สฺยาทฺธนวสฺตฺรโยะ | 
 มหาราชปฺรสาเทน ลาโภ คฺรามาทิกสฺย จ || 57 || 
 ภุกฺตฺยนฺเต ผลมาปฺโนติ คีตนฺฤตฺยาทิช  สุขมฺ | 
 ปุณฺยตีรฺถสฺนานลาภ , กรฺมาธิปสมนฺวิเต || 58 || 
 ปูตธรฺมทยาปุณฺยตฑาค  การยิษฺยติ | 
 ทาเยศาทฺรนฺธฺรริษฺผสฺเถ ษษฺเ  วา ปาปส ยเุต || 59 || 
 กโรติ ทุะขพาหุลฺย   เทหปีฑ า ธนกฺษยมฺ | 
 ราชเจาราทิภีตึ จ คฺฤเห กลหเมว จ || 60 || 
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 ทารปุตฺราทิปีฑ า จ โคมหิษฺยาทินาศนมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ48 ตุ เทหพาธา49 ภวิษฺยติ || 61 || 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทายรุาโรคฺยวฺฤทฺธิทามฺ | 
 ตตะ ศานฺติมวาปฺโนติ นาตฺร การฺยา วิจารณา || 62 || 
 กุชสฺยานฺตรฺคเต สูเรฺย โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเกนฺทฺรเค | 
 มูลตฺริโกณลาเภ วา ภาคฺยกรฺเมศส ยเุต || 63 || 
 ตทฺภุกฺเตา วาหน  กีรฺตฺตึ ปุตฺรลาภ  จ วินฺทติ | 
 ธนธานฺยสมฺฤทฺธิะ สฺยาทฺ คฺฤเห กลฺยาณสมฺปทะ || 64 || 
 เกฺษมาโรคฺย   มหทฺไธรฺย   ราชปูชา มหตฺ สุขมฺ | 
 วฺยวสายาตฺ ผลาธิกฺย   วิเทเศ ราชทรฺศนมฺ || 65 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ ริษฺเผ วา วฺยเย วา ปาปส ยเุต | 
 เทหปีฑา มนสฺตาปะ การฺยหานิรฺมหทฺ ภยมฺ || 66 || 
 ศิโรโรโค ชฺวราทิะ สฺยาทตีสารมถาปิ วา | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ สรฺปชฺวรวิษาทฺ ภยมฺ || 67 || 
 สุตปีฑาภวา ภีติะ ศานฺตึ กุรฺยาทฺ ยถาวิธิ | 
 เทหาโรคฺย   ปฺรกุรุเต สมฺฤทฺธึ ธนธานฺยโยะ || 68 || 
 กุชสฺยานฺตรฺคเต จนฺเทฺร โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเกนฺทฺรเค | 
 ภาคฺยวาหนกรฺเมศ-ลคฺนาธิปสมนฺวิเต || 69 || 
 กโรติ วิปุล   ราชฺย   คนฺธมาลฺยามฺพราทิกมฺ | 
 ตฑาค  โคปุราทีน า ปุณฺยธรฺมาทิส คฺรหะ || 70 || 
 วิวาโหตฺสวกรฺมาณิ ทารปุตฺราทิช  สุขมฺ | 
 ปิตฺฤมาตฺฤสุขาวาปฺติรฺคฺฤเห ลกฺษฺมีะ50 กฏากฺษกฺฤตฺ || 71 || 
 มหาราชปฺรสาเทนาภีษฺฏสิทฺธิสุขาทิกมฺ | 
 ปูรฺเณ จนฺเทฺร ผล  ปูรฺณ  กฺษีเณ สฺวลฺปผล  ภเวตฺ || 72 || 
 นีจาริสฺเถ’ษฺฏเม ษษฺเ  ทาเยศาทฺริปุรนฺธฺรเก | 
 มรณ  ทารปุตฺราณ า กษฺฏ  มหฺยา วินาศนมฺ || 73 || 
 

 
48ตน้ฉบบัเป็น ทฺวิตียทฺยตูนาเถ 
49ตน้ฉบบัเป็น เทหวาธา 
50ตน้ฉบบัเป็น ลกฺษีะ 
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 ปศุธานฺยกฺษยศฺไจว เจาราทิรณโต ภยมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 74 || 
 เทหชาฑฺย   มโนทุะข  ทุรฺคาลกฺษฺมีชป  จเรตฺ | 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทเนนาโรคฺยมาทิเศตฺ || 75 || 
 

อถ ราหุทศานฺตรฺทศาธฺยายะ || 56 || 
ปราศร อุวาจ – 
 กุลีเร วฺฤศฺจิเก’เคา ตุ กนฺยาย  า จาปเค’ปิ วา | 
 ตทฺภุกฺเตา ราชสมฺมาน  วสฺตฺรวาหนภูษณมฺ || 1 || 
 วฺยวสายาตฺ ผลาธิกฺย   ภเวลฺลาภศฺจตุษฺปทามฺ51 | 
 ปฺรยาณ  ปศฺจิเม ภาเค ลาโภ วาหนวสฺตฺรโยะ || 2 || 
 ลคฺนาทุปจเย ราเหา ศุภเขฏยเุตกฺษิเต | 
 มิตฺร าเศ ตุงฺคภาเค วา โยคการกส ยเุต || 3 || 
 ราชฺยลาโภ มโหตฺสาโห ราชปฺรีติะ ศุภาวหา | 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺติรฺทารปุตฺราทิวรฺธนมฺ || 4 || 
 อษฺฏมวฺยยเค ราเหา ปาปยกฺุเต’ถ วีกฺษิเต | 
 เจาราทิวฺรณปีฑา จ สรฺวไตฺรว ปฺรชายเต || 5 || 
 ราชทฺวารชนเทฺวษ อิษฺฏพนฺธุวินาศนมฺ | 
 ทารปุตฺราทิชา ปีฑา ชายเต นาตฺร ส ศยะ || 6 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ สปฺตมสฺถานมาศฺริเต | 
 สทา โรโค มหากษฺฏ  ศานฺตึ กุรฺยาทฺยถาวิธิ || 7 || 
 อาโรคฺย   สมฺปทศฺไจว ภวิษฺยนฺติ น ส ศยะ | 
 ราโหรนฺตรฺคเต ชีเว ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค || 8 || 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค วาปิ สฺว  าศโสฺวจฺจ าศเค’ปิ วา | 
 สฺถานลาภ  มโนไธรฺย   ศตฺรุนาศ  มหาสุขมฺ || 9 || 
 ราชปฺรีติกร  เสาขฺย   ชาโต’ตีว สมศฺนุเต | 
 ทิเน ทิเน วฺฤทฺธิรปิ สิตปเกฺษ ศศี ยถา || 10 || 
 วาหนาทิธน  ภูริ, คฺฤห  โคธนสงฺกุลมฺ | 
 ไนรฺฤเตฺย ปศฺจิเม ภาเค ปฺรยาณ  ราชทรฺศนมฺ || 11 || 

 
51ตน้ฉบบัเป็น ภเวลฺลาภศฺจตุสฺปทามฺ 
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 ยกฺุตการฺยารฺถสิทฺธิะ สฺยาตฺ สฺวเทเศ ปุนเรษฺยติ | 
 อุปกาโร พฺราหฺมณาน า ตีรฺถยาตฺราทิกรฺมณามฺ || 12 || 
 วาหนคฺรามลาภศฺจ เทวพฺราหฺมณปูชนมฺ | 
 ปุโตฺรตฺสวาทิสนฺโตโษ นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ || 13 || 
 นีเจ วาสฺต คเต วาปิ ษษฺ าษฺฏวฺยยราศิเค | 
 ศตฺรุเกฺษเตฺร ปาปยกฺุเต ธนหานิรฺภวิษฺยติ || 14 || 
 กรฺมวิฆฺโน มโนหานิรฺภวตีติ น ส ศยะ | 
 กลตฺรปุตฺรปีฑา จ ราชการฺย   หฺฤโท คทะ || 15 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ลาเภ วา ธนเค’ปิ วา | 
 ทุศฺจิเกฺย พลสมฺปูรฺเณ สมฺฤทฺธิะ เกฺษตฺรเคหโยะ || 16 || 
 โภชนามฺพรปศฺวาทิ-ทานธรฺมชปาทิกมฺ | 
 ภุกฺตฺยนฺเต ราชโกปาจฺจ ทฺวิมาส  เทหปีฑนมฺ || 17 || 
 เชฺยษฺ ภฺราตุรฺวินาศศฺจ มาตฺฤปิตฺราทิปีฑนมฺ | 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺเธฺร วา  ริษฺเผ วา ปาปส ยเุต || 18 || 
 ตทฺภุกฺเตา ธนหานิะ สฺยาทฺเทหปีฑา ภวิษฺยติ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ วา หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 19 || 
 สฺวรฺณสฺย ปฺรติมาทาน  ศิวปูช า จ การเยตฺ | 
 ราโหรนฺตรฺคเต มนฺเท ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค || 20 || 
 โสฺวจฺเจ มูลตฺริโกเณ วา ทุศฺจิเกฺย ลาภราศิเค | 
 ตทฺภุกฺเตา ราชเสวา สฺยาตฺ ราชปฺรีติกรี ศุภา || 21 || 
 วิวาโหตฺสวการฺยาณิ กฺฤตฺวา ปุณฺยานิ ภูริศะ | 
 อารามกรเณ ยกฺุตสฺตฑาคมปิ การเยตฺ || 22 || 
 ศูทฺรปฺรภุวศาทิษฺฏลาโภ โคธนส คฺรหะ | 
 ปฺรยาณ  ปศฺจิเม ภาเค ปฺรภุมูลาทฺธนกฺษยะ || 23 || 
 เทหาลสฺย   ผลาลฺปตฺว   สฺวเทเศ ปุนเรษฺยติ | 
 นีจาริเกฺษตฺรเค มนฺเท รนฺเธฺร วา วฺยยเค’ปิ วา || 24 || 
 นีจาริราชภีติศฺจ ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ | 
 อาตฺมพนฺธุมนสฺตาป  ทายาทชนวิคฺรหมฺ || 25 || 
 วฺยวหาเร จ กลหมกสฺมาทฺ ภูษณ  ลเภตฺ | 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ ริษฺเผ วา’ษฺฏเม วา ปาปส ยเุต || 26 || 
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 หฺฤโทฺรโค มานหานิศฺจ วิวาหะ ศตฺรุปีฑนมฺ | 
 อนฺยเทศาทิสญฺจาโร คุลฺมวทฺวฺยาธิภาคฺภเวตฺ || 27 || 
 กุโภชน  โกทฺรวาทิ ชาติทุะขาทฺ ภย   ภเวตฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 28 || 
 กฺฤษฺณ า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทฺทาเนนาโรคฺยมาปฺนุยาตฺ52 | 
 ราโหรนฺตรฺคเต เสาเมฺย ภาเคฺย วา สฺวรฺกฺษเค’ปิ วา || 29 || 
 ตุงฺเค วา เกนฺทฺรราศิสฺเถ ปุเตฺร วา พลเค’ปิ วา | 
 ราชโยค  ปฺรกุรุเต คฺฤเห กลฺยาณวรฺทฺธนมฺ || 30 || 
 วฺยาปาเรณ ธนปฺราปฺติรฺวิทฺยาวาหนมุตฺตมมฺ | 
 วิวาโหตฺสวการฺยาณิ ภเวลฺลาภศฺจตุษฺปทามฺ || 31 || 
 เสามฺยมาเส มหตฺ เสาขฺย   สฺววาเร ราชทรฺศนมฺ | 
 สุคนฺธปุษฺปศยฺยาทิ-สฺตฺรีเสาขฺย   จาติโศภนมฺ || 32 || 
 มหาราชปฺรสาเทน ธนลาโภ มหายศะ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรลาเภ วา ทุศฺจิเกฺย ภาคฺยกรฺมเค || 33 || 
 เทหาโรคฺย   หฺฤทุตฺสาห อิษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา | 
 ปุณฺยโศฺลกาทิกีรฺตฺติศฺจ ปุราณศฺรวณาทิกมฺ || 34 || 
 วิวาโห ยชฺ ทีกฺษา จ ทานธรฺมทยาทิกมฺ | 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย เสาเมฺย มนฺเทน จ ยเุตกฺษิเต || 35 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ ริษฺเผ วา รนฺเธฺร วา ปาปส ยเุต | 
 เทวพฺราหฺมณนินฺทา จ โภคภาโคฺยชฺฌิโต ภเวตฺ || 36 || 
 สตฺยหีนศฺจ ทุรฺพุทฺธิศฺเจาราทินฺฤปปีฑนมฺ | 
 อกสฺมาตฺ กลหศฺไจว คุรุปุตฺราทินาศนมฺ || 37 || 
 อรฺถวฺยโย ราชโกโป ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ วา หฺยปมฺฤตฺยภุย   ภเวตฺ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  วิษฺณุสาหสฺรก  ชเปตฺ || 38 || 
 ราโหรนฺตรฺคเต เกเตา ภฺรมณ  ภีศฺจ ภูปเตะ | 
 วาตชฺวราทิโรคศฺจ ภเวทฺธานิศฺจตุษฺปทามฺ || 39 || 
 อษฺฏมาธิปส ยกฺุเต เทหชาฑฺย   มโนรุชา | 
 ศุภยกฺุเต ศุไภรฺทฺฤษฺเฏ เทหเสาขฺย   ธนาคมะ || 40 || 

 
52ตน้ฉบบัเป็น ททฺยทฺทาเนนาโรคฺยมาปฺนุยาตฺ 
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 ราชสมฺมานภูษาปฺติรฺคฺฤเห ศุภผล  ภเวตฺ | 
 ลคฺนาธิเปน สมฺพนฺเธ เสฺวษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา || 41 || 
 ลคฺนาธิปสมายกฺุเต ลาโภ วา ภวติ ธฺรุวมฺ | 
 จตุษฺปาชฺชีวลาภะ สฺยาตฺ เกนฺเทฺร วาถ ตฺริโกณเค || 42 || 
 รนฺธฺรสฺถานคเต เกเตา วฺยเย วา พลวรฺชิเต | 
 ตทฺภุกฺเตา พหุโรคะ สฺยาจฺเจาราหิวฺรณปีฑนมฺ || 43 || 
 ปิตฺฤมาตฺฤวิโยคศฺจ ภฺราตฺฤเทฺวโษ มโนรุชา | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหพาธา ภวิษฺยติ || 44 || 
 ตทฺโทษริหารารฺถ  ฉาคทาน  จ การเยตฺ | 
 ราโหรนฺตรฺคเต ศุเกฺร ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค || 45 || 
 ลาเภ วา พลส ยกฺุเต โยคปฺราพลฺยมาทิเศตฺ | 
 วิปฺรมูลาทฺธนปฺราปฺติะ ส ลาภะ สฺยาจฺจตุษฺปทามฺ || 46 || 
 ปุโตฺรตฺสวาทิสนฺโตโษ คฺฤเห กลฺยาณสมฺภวะ | 
 สมฺมาน  ราชสมฺมาน  ราชฺยลาโภ มหตฺ สุขมฺ || 47 || 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค วาปิ ตุงฺค  าเศ สฺว  าศเค’ปิ วา | 
 นวีนคฺฤหนิรฺมาณ  นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ || 48 || 
 กลตฺรปุตฺรวิภโว มิไตฺระ สห สุโภชนมฺ | 
 อนฺนทาน  ปฺริย   นิตฺย   ทานธรฺมาทิส คฺรหะ || 49 || 
 มหาราชปฺรสาเทน วาหนามฺพรภูษณมฺ | 
 วฺยวสายาตฺ ผลาธิกฺย   วิวาโห เมาญฺชิพนฺธนมฺ || 50 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย ศุเกฺร นีเจ ศตฺรุคฺฤเห สฺถิเต | 
 มนฺทารผณิส ยกฺุเต ตทฺภุกฺเตา โรคมาทิเศตฺ || 51 || 
 อกสฺมาตฺ กลหศฺไจว ปิตฺฤปุตฺรวิโยชนมฺ | 
 สฺวพนฺธุชนหานิศฺจ สรฺวตฺร ชนปีฑนมฺ || 52 || 
 ทายาทกลหศฺไจว มฺฤตฺยุะ สฺยาตฺ สฺวสฺย จ ปฺรโภะ | 
 กลตฺรปุตฺรปีฑา จ ศูลโรคาทิสมฺภวะ || 53 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรราศิสฺเถ ตฺริโกเณ วา สมนฺวิเต | 
 ลาเภ วา ศุภราศิสฺเถ เกฺษตฺรปาลานฺมหตฺ สุขมฺ || 54 || 
 สุคนฺธวสฺตฺรศยฺยาทิ-คานวาทฺยภว  สุขมฺ | 
 ฉตฺรจามรภูษาทิ-เสฺวษฺฏวสฺตฺวาปฺติรุตฺตมา || 55 || 
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 ทาเยศาทฺริปุรนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต | 
 วิษาหินฺฤปเจาราทิ-มูตฺรกฺฤจฺฉฺรานฺมหทฺ ภยมฺ || 56 || 
 ปฺรเมโห รกฺตวิกฺฤติะ กุตฺสิตานฺน  ศิโรวฺยถา | 
 การาคฺฤหปฺรเวศศฺจ ราชทณฺฑาทฺธนกฺษยะ || 57 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ วา ทารปุตฺราทิ-นาศนมฺ | 
 อาตฺมปีฑา ภย   จ สฺยาทปมฺฤตฺยสฺุตถา ภเวตฺ || 58 || 
 ทุรฺคาลกฺษฺมีชป  กุรฺยาตฺ กลฺยาณาปฺติสฺตโต ภเวตฺ || 59 || 
 ราโหรนฺตรฺคเต สูเรฺย โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเกนฺทฺรเค | 
 ตฺริโกเณ ลาภเค วาปิ ตุงฺค  าเศ53 สฺว  าศเค’ปิ วา || 60 || 
 ศุภคฺรเหณ ส ทฺฤษฺเฏ ราชปฺรีติกร  ศุภมฺ | 
 ธนธานฺยสมฺฤทฺธิศฺจ สมฺมานมปิ เสาขฺยทมฺ || 61 || 
 อลฺปคฺรามาธิปตฺย   จ สฺวลฺปลาโภ ภวิษฺยติ | 
 ภาคฺยลคฺเนศส ยกฺุเต กรฺเมเศน นิรีกฺษิเต || 62 || 
 ราชาศฺรโย มหากีรฺตฺติรฺวิเทศคมน  ตถา | 
 เทศาธิปตฺวโยคศฺจ คชาศฺวามฺพรภูษณมฺ || 63 || 
 มโน’ภีษฺฏปฺรทาน  จ ปุตฺรกลฺยาณสมฺภวมฺ | 
 ทาเยศาทฺริษฺผรนฺธฺรสฺเถ ษษฺเ  วา นีจเค’ปิ วา || 64 || 
 ชฺวราติสารโรคศฺจ กลโห ราชภิะ สห | 
 ปฺรยาณ  ศตฺรุวฺฤทฺธิศฺจ นฺฤปเจาราคฺนิปีฑนมฺ || 65 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ทุศฺจิเกฺย ลาภเค’ปิ วา | 
 วิเทเศ ราชสมฺมาน  กลฺยาณ  จ ศุภาวหมฺ || 66 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ มหาโรโค ภวิษฺยติ | 
 สูรฺยปฺรณามตะ ศานฺตึ กุรฺยาทาโรคฺยทายนีิมฺ || 67 || 
 ราโหรนฺตรฺคเต จนฺเทฺร สฺวเกฺษเตฺร โสฺวจฺจเค’ปิ วา | 
 เกนฺทฺรตฺริโกณลาเภ วา มิตฺรรฺเกฺษ สทฺคฺรหานฺวิเต || 68 || 
 ราชตฺว   ราชปูชฺยตฺว   ธนลาภศฺจ ชายเต | 
 อาโรคฺย   ภูษณ  ไจว มิตฺรสฺตฺรีปุตฺรสมฺปทะ || 69 || 
 ปูรฺเณ จนฺเทฺร ผล  ปูรฺณ  ราชปฺรีตฺยา ศุภาวหมฺ | 
 อศฺววาหนลาภะ สฺยาตฺ สมฺฤทฺธิะ เกฺษตฺรเคหโยะ || 70 || 

 
53ตน้ฉบบัเป็น ตุงฺคาเศ 
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 ทาเยศาตฺ สุขภาคฺยสฺเถ เกนฺเทฺร วา ลาภเค’ปิ วา | 
 ลกฺษฺมีกฏากฺษจิหฺนานิ คฺฤเห กลฺยาณสมฺภวะ || 71 || 
 สมสฺตการฺยสิทฺธิะ สฺยาตฺ ธนธานฺยสุขาวหา | 
 สตฺกีรฺตฺติลาภสมฺมาน  เทวฺยาราธนมาจเรตฺ || 72 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา พลวรฺชิเต | 
 ปิศาจกฺษุทฺรวฺยาฆฺราไทฺยรฺคฺฤหเกฺษตฺรารฺถนาศนมฺ || 73 || 
 มารฺเค เจารภย   ไจว วฺรณาธิกฺย   มโหทระ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยสฺุตทา ภเวตฺ || 74 || 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทายรุาโรคฺยทายนีิมฺ | 
 ราโหรนฺตรฺคเต เภาเม ลคฺนลาภตฺริโกณเค | 
 เกนฺเทฺร วา ศุภส ยกฺุเต โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค’ปิ วา || 75 || 
 นษฺฏราชฺยธนปฺราปฺติะ สมฺฤทฺธิะ เกฺษตฺรเคหโยะ | 
 อิษฺฏเทวปฺรสาเทน สนฺตาน  สุขภาชนมฺ || 76 || 
 กฺษิปฺร  โภชฺยานฺมหตฺ เสาขฺย   ปฺราปฺติรฺภูษาศฺววาสสามฺ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ทุศฺจิเกฺย ลาภเค’ปิ วา | 
 รกฺตวสฺตฺราทิลาภะ สฺยาตฺ ปฺรยาณ  ราชทรฺศนมฺ || 77 || 
 ปุตฺรวรฺเคษุ กลฺยาณ  สฺวปฺรโภศฺจ มหตฺสุขมฺ | 
 เสนาปตฺย   มโหตฺสาโห ภฺราตฺฤวรฺคาทฺธนาคมะ || 78 || 
 ทาเยศาทฺรนฺธฺรริษฺเผ54 วา ษษฺเ  ปาปสมนฺวิเต | 
 ปุตฺรทาราทิหานิศฺจ โสทราณ า จ ปีฑนมฺ || 79 || 
 สฺถานภฺร โศ พนฺธุวรฺคทารปุตฺรวิโรธนมฺ | 
 เจาราหิวฺรณภีติศฺจ สฺวตโนรปิ ปีฑนมฺ || 80 || 
 อาเทา เกฺลศสฺตโต มเธฺย ตถานฺเต’ปิ สุข  ภเวตฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหาลสฺย   มหทฺ ภยมฺ || 81 || 
 อนฑฺวาห  จ ค า ททฺยาทาโรคฺย   จ ตโต ภเวตฺ | 
 
 
 
 

 
54ตน้ฉบบัเป็น ทาเยศาทนฺธฺรริษฺเผ 
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อถ คุรุทศานฺตรฺทศาธฺยายะ || 57 || 
ปราศร อุวาจ – 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค ชีเว ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 อเนกราชราโช วา สมฺปนฺโน ราชปูชิตะ || 1 || 
 โคมหิษฺยาทิลาภศฺจ วสฺตฺรวาหนภูษณมฺ | 
 นูตนสฺถานนิรฺมาณ  หรฺมฺยปฺราการส ยตุมฺ || 2 || 
 คชานฺไตศฺวรฺยสมฺปตฺติรฺภาคฺยสตฺกรฺมส ยตุา | 
 พฺราหฺมณปฺรภุสมฺมาน  สมาน  ปฺรภุทรฺศนมฺ || 3 || 
 สฺวปฺรโภะ สฺวผลาธิกฺย   ลาภะ สฺยาทฺทารปุตฺรโยะ | 
 นีจ าเศ นีจราศิสฺเถ ษษฺ าษฺฏวฺยยราศิเค || 4 || 
 นีจสงฺโค มหทฺทุะข  ทายาไทะ กลหะ สมมฺ | 
 อวิจาเรณ กลโห’ปมฺฤตฺยะุ สฺวปฺรโภรปิ || 5 || 
 ปุตฺรทารวิโยคศฺจ ธนธานฺยารฺถนาศนมฺ | 
 สปฺตมาธิปโทเษณ เทหพาธา ภวิษฺยติ || 6 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศิวสาหสฺรก  ชเปตฺ | 
 รุทฺรชาปฺย   จ โคทาน  กุรฺยาทิษฺฏปฺรทายกมฺ || 7 || 
 ชีวสฺยานฺตรฺคเต มนฺเท โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรมิตฺรเภ | 
 ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณสฺเถ ลาเภ วา พลส ยเุต || 8 || 
 ราชฺยลาโภ มหตฺเสาขฺย   วสฺตฺราภรณส ยตุมฺ | 
 ธนธานฺยาทิลาภศฺจ สฺตฺรีลาโภ พหุล  สุขมฺ || 9 || 
 วาหนามฺพรปศฺวาเทรฺลาโภ ภูสฺถานโยรปิ | 
 ปุตฺรมิตฺราทิเสาขฺย   จ นรวาหนช  ตถา || 10 || 
 นีลวสฺตฺราทิลาภศฺจ นีลาศฺว   ลภเต จ สะ | 
 ปศฺจิม า ทิศมาศฺริตฺย ปฺรยาณ  ราชทรฺศนมฺ || 11 || 
 อเนกยานลาภ  จ มนฺทภุกฺติษุ นิรฺทิเศตฺ | 
 ลคฺนาตฺ ษษฺ าษฺฏเม มนฺเท วฺยเย นีเจ’สฺตเค’ปฺยเรา || 12 || 
 ธนธานฺยาทินาศศฺจ ชฺวรปีฑา มโนรุชา | 
 สฺตฺรีปุตฺราทิษุ ปีฑา จ วฺรณารฺตฺตฺยาทิกมุทฺภเวตฺ || 13 || 
 คฺฤเห ตฺวศุภการฺยาณิ ภฺฤตฺยวรฺคาทิปีฑนมฺ | 
 โคมหิษฺยาทิหานิศฺจ พนฺธุเทฺวโษ ภวิษฺยติ || 14 || 
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 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกณสฺเถ ลาเภ วา ธนเค’ปิ วา | 
 ภูลาภศฺจารฺถลาภศฺจ ปุตฺรลาภสุข  ภเวตฺ || 15 || 
 โคมหิษฺยาทิลาภศฺจ ศูทฺรมูลาทฺธนาคมะ | 
 ทาเยศาทฺริปุรนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต || 16 || 
 ธนธานฺยาทินาศศฺจ พนฺธุมิตฺรวิโรธนมฺ | 
 อุโทฺยคภงฺโค เทหารฺตฺติะ สฺวชนาน า มหทฺ ภยมฺ || 17 || 
 ทฺวิสปฺตมาธิเป มนฺเท หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  วิษฺณุสาหสฺรก  ชเปตฺ || 18 || 
 กฺฤษฺณ า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทเนนาโรคฺยมาทิเศตฺ | 
 ชีวสฺยานฺตรฺคเต เสาเมฺย เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค || 19 || 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค วาปิ ทศาธิปสมนฺวิเต | 
 อรฺถลาโภ55 เทหเสาขฺย   ราชฺยลาโภ มหาสุขมฺ || 20 || 
 มหาราชปฺรสาเทนาภีษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา | 
 วาหนามฺพรปศฺวาทิโคธไนะ สงฺกุล   คฺฤหมฺ || 21 || 
 มหีสุเตน ส ทฺฤษฺเฏ ศตฺรุวฺฤทฺธิะ สุขกฺษยะ | 
 วฺยวสายาตฺ ผล  เนษฺฏ  ชฺวราตีสารปีฑนมฺ || 22 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรเค โกเณ คเต วา ตุงฺคส สฺถิเต | 
 สฺวเทเศ ธนลาภศฺจ ปิตฺฤมาตฺฤสุขาวหะ || 23 || 
 คชวาชิสมายกฺุโต ราชมิตฺรปฺรสาทตะ | 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต || 24 || 
 ศุภทฺฤษฺฏิวิหีเน จ  ธนธานฺยปริจฺยติุะ | 
 วิเทศคมน  ไจว มารฺเค เจารภย   ตถา || 25 || 
 วฺรณทาหากฺษิโรคศฺจ นานาเทศาฏน  ภเวตฺ | 
 ลคฺนาตฺ ษษฺเ ’ษฺฏเม วิปฺร ! วฺยเย วา ปาปส ยเุต || 26 || 
 อกสฺมาตฺ กลหศฺไจว คฺฤเห นิษฺฐุรภาษณมฺ | 
 จตุษฺปาชฺชีวชา หานิรฺวฺยวหาเร ตไถว จ || 27 || 
 อปมฺฤตฺยภุย   ไจว ศตฺรุภิะ กลโห ภเวตฺ | 
 ศุภทฺฤษฺเฏ ศุไภรฺยกฺุเต ทารเสาขฺย  56 ธนาคมะ || 28 || 

 
55ตน้ฉบบัเป็น อรฺถนาโศ 
56ตน้ฉบบัเป็น ทานเสาขฺย   
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 อาเทา ศุภ  เทหเสาขฺย   ลาโภ วาหนวาสโสะ | 
 อนฺเต ตุ ธนหานิศฺเจตฺ สฺวาตฺมเสาขฺย   น ชายเต || 29 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ วา หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  วิษฺณุสาหสฺรก  ชเปตฺ || 30 || 
 ชีวสฺยานฺตรฺคเต เกเตา ศุภคฺรหสมนฺวิเต | 
 สฺวลฺปเสาขฺย   ธนาวาปฺติะ กุตฺสิตานฺนสฺย โภชนมฺ || 31 || 
 ศฺราทฺธานฺน  วา ปรานฺน  วา ปาปมูลาทฺธนานิ จ | 
 ทาเยศาทฺริปุรนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต || 32 || 
 ราชโกปาทฺธนจฺเฉโท พนฺธน  โรคปีฑนมฺ | 
 พลหานิะ ปิตฺฤเทฺวโษ ภฺราตฺฤเทฺวโษ มโนรุชา || 33 || 
 ทาเยศาตฺ สุตภาคฺยสฺเถ วาหเน กรฺมเค’ปิ วา | 
 นรวาหนโยคศฺจ คชาศฺวามฺพรสงฺกุลมฺ || 34 || 
 มหาราชปฺรสาเทนาภีษฺฏการฺยารฺถสิทฺธยะ | 
 วฺยวสายาตฺ ผลาธิกฺย   โคมหิษฺยาทฺยวาปฺตยะ || 35 || 
 ยวนปฺรภุมูลาทฺ วา ส ลาโภ วิตฺตวาสสามฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหพาธา ภวิษฺยติ || 36 || 
 ฉาคทาน  ปฺรกุรฺวีต มฺฤตฺยุญฺชยชป  จเรตฺ | 
 สรฺวโทษปฺรศมนี ํ ศานฺตึ กุรฺยาทฺวิธานตะ || 37 || 
 ชีวสฺยานฺตรฺคเต ศุเกฺร ตฺริโกเณ เกนฺทฺรเค’ปิ วา | 
 ลาเภ วา โสฺวจฺจราศิสฺเถ สฺวเกฺษเตฺร ศุภส ยเุต || 38 || 
 นรวาหนโยคศฺจ คชาศฺวามฺพรส ยติุะ | 
 มหาราชปฺรสาเทน ธนาธิกฺย   มหตฺ สุขมฺ || 39 || 
 ปูรฺวามาศ า สมาศฺริตฺย ปฺรยาณ  ธนลาภกฺฤตฺ | 
 กลฺยาณ  จ มหาปฺรีติะ ปิตฺฤมาตฺฤสุขาวหา || 40 || 
 เทวตาคุรุภกฺติศฺจาปฺยนฺนทาน  มหตฺ ตถา | 
 ตฑาคโคปุราทีนิ กุรฺยาตฺ ปุณฺยานิ ภูริศะ || 41 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย นีเจ ทาเยศาทฺวา ตไถว จ | 
 กลโห พนฺธุไวษมฺย   ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ || 42 || 
 มนฺทราหุสมายกฺุเต กลโห ราชโต’ติภีะ | 
 สฺตฺรีมูลาตฺ กลหศฺไจว ศฺวศุราตฺ กลหสฺตถา || 43 || 
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 โสทเรณ วิวาทะ สฺยาทฺ ธนธานฺยปริจฺยติุะ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรราศิสฺเถ ธเน วา ภาคฺยเค’ปิ วา || 44 || 
 ธนธานฺยาทิลาภศฺจ สฺตฺรีลาโภ ราชทรฺศนมฺ | 
 วาหน  ปุตฺรลาภศฺจ ปศุวฺฤทฺธิรฺมหตฺ สุขมฺ || 45 || 
 คีตวาทฺยปฺรสงฺคาทิ วิทฺวชฺชนสมาคมะ | 
 ทิวฺยานฺนโภชน  เสาขฺย   สฺวพนฺธุชนโปษณมฺ || 46 || 
 ทฺวิสปฺตมาธิเป ศุเกฺร ตทฺทศาย  า วสุกฺษยะ | 
 อปมฺฤตฺยภุย   ตสฺย สฺตฺรีมูลาเทาษธาทิภิะ || 47 || 
 ตสฺย โรคสฺย ศานฺตฺยรฺถ  ศานฺติกรฺม สมาจเรตฺ | 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทายรุาโรคฺยทายนีิมฺ || 48 || 
 ชีวสฺยานฺตรฺคเต สูเรฺย โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค’ปิ วา | 
 เกนฺเทฺร วาถ ตฺริโกเณ จ ทุศฺจิเกฺย ลาภเค’ปิ จ || 49 || 
 วิตฺเต วา พลส ยกฺุเต ทาเยศาทฺ วา ตไถว จ | 
 ตตฺกาเล ธนลาภะ สฺยาทฺ ราชสมฺมานไวภวมฺ || 50 || 
 วาหนามฺพรปศฺวาทิ ภูษณ  ปุตฺรสมฺภวะ | 
 มิตฺรปฺรภุวศาทิษฺฏ  สรฺวการฺย   ศุภาวหมฺ || 51 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย สูเรฺย ทาเยศาทฺวา ตไถว จ | 
 ศิโรโรคาทิปีฑา จ ชฺวรปีฑา ตไถว จ || 52 || 
 สตฺกรฺมโต วิหีนตฺว   ปาปกรฺมรติสฺตถา | 
 สรฺวตฺร ชนวิเทฺวโษ วิโยคศฺจาตฺมพนฺธุภิะ || 53 || 
 อกสฺมาตฺ กลหศฺไจว ชีวสฺยานฺตรฺคเต รเวา | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหปีฑา ภวิษฺยติ || 54 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถมาทิตฺยหฺฤทย   ชเปตฺ | 
 สรฺวปีโฑปศมน  สูรฺยปูชนมาจเรตฺ || 55 || 
 ชีวสฺยานฺตรฺคเต จนฺเทฺร เกนฺเทฺร ลคฺนตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษราศิสฺเถ ปูรฺเณ จนฺเทฺร พไลรฺยเุต || 56 || 
 ทาเยศาตฺ ศุภราศิสฺเถ ราชสมฺมานไวภวมฺ | 
 ทารปุตฺราทิเสาขฺย   จ กฺษีราณ า โภชน  ตถา || 57 || 
 สตฺกรฺม จ ตถา กีรฺตฺติะ ปุตฺรเปาตฺราทิวรฺธนมฺ | 
 มหาราชปฺรสาเทน สรฺวเสาขฺย   ธนาคมะ || 58 || 
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 อเนกชนเสาขฺย   จ ทานธรฺมาทิส คฺรหะ | 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย จนฺเทฺร คเต วา ปาปส ยเุต | 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺเธฺร วา วฺยเย วา พลวรฺชิเต || 59 || 
 มานารฺถพนฺธุหานิศฺจ วิเทศปริวิจฺยติุะ57 | 
 นฺฤปเจาราทิปีฑา จ ทายาไทะ กลหะ สมมฺ || 60 || 
 มาตุลาทิวิโยคศฺจ มาตฺฤปีฑา ตไถว จ | 
 ทฺวิตียทฺยนูษษฺเ เศ เทหปีฑา ภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ทุรฺคาปา ํ จ การเยตฺ || 61 || 
 ชีวสฺยานฺตรฺคเต เภาเม ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค วาปิ ตุงฺค  าเศ สฺว  าศเค’ปิ วา || 62 || 
 วิทฺยาวิวาหการฺยาณิ คฺรามภูมฺยาทิกาคมะ | 
 ชนสามรฺถฺยมาปฺโนติ สรฺวการฺยารฺถสิทฺธิทมฺ || 63 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกณสฺเถ ลาเภ วา ธนเค’ปิ วา | 
 ศุภยกฺุเต ศุไภรฺทฺฤษฺเฏ ธนธานฺยาทิสมฺปทะ || 64 || 
 มิษฺฏานฺนทานวิภโว ราชปฺรีติะ ศุภาวหา | 
 สฺตฺรีเสาขฺย   จ สุตาวาปฺติะ ปุณฺยตีรฺถผล  ภเวตฺ || 65 || 
 ทาเยศาทษฺฏเม วาปิ วฺยเย วา นีจเค’ปิ วา | 
 ปาปยกฺุเตกฺษิเต วาปิ ธานฺยารฺถคฺฤหนาศนมฺ || 66 || 
 นานาโรคมย   ทุะข  เนตฺรโรคาทิสมฺภวมฺ | 
 ปูรฺวารฺเธ ตฺวธิกะ เกฺลโศ’ปรารฺเธ จ มหตฺ สุขมฺ || 67 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหชาฑฺย   มโนรุชา | 
 อนฑฺวาห  ปฺรททฺยาจฺจ สรฺวศานฺติปฺรทายกมฺ || 68 || 
 ชีวสฺยานฺตรฺคเต ราเหา โสฺวจฺเจ วา เกนฺทฺรเค’ปิ วา | 
 มูลตฺริโกเณ โกเณ จ เกนฺทฺราธิปสมนฺวิเต || 69 || 
 ศุภยกฺุเตกฺษิเต วาปิ โยคปฺรีตึ สมาทิเศตฺ | 
 ภุกฺตฺยาเทา ศรมาส าศฺจ ลาภะสฺยาทฺธนธานฺยโยะ || 70 || 
 เทศคฺรามาธิการศฺจ ยวนปฺรภุทรฺศนมฺ | 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺติะ เสนาปตฺย   วิเศษตะ || 71 || 
 

 
57ตน้ฉบบัเป็น วิเทศษริวิจฺยติุะ 
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 ทูรยาตฺราธิคมน  ปุณฺยธรฺมาทิสงฺคฺรหะ | 
 เสตุสฺนานผลาวาปฺติริษฺฏสิทฺธิะ สุขปฺรทา || 72 || 
 ทาเยศาทฺรนฺธฺรเคเห วา วฺยยเค ปาปส ยเุต | 
 เจาราหิวฺรณภีติศฺจ ราชไวษมฺยเมว จ || 73 || 
 คฺฤเห กรฺมกลาเปน วฺยากุโล ภวติ ธฺรุวมฺ | 
 โสทเรณ วิโรธะ สฺยาทฺ ทายาทาไทฺยะ กลิสฺตถา || 74 || 
 คฺฤเห ตฺวศุภการฺยาณิ ทุะสฺวปฺนาทิภย   ธฺรุวมฺ | 
 อกสฺมาตฺ กลหศฺไจว กฺษุทฺรศูนฺยาทิกามยะ || 75 || 
 ทฺวิสปฺตมสฺถิเต ราเหา เทหพาธ า58 วินิรฺทิเศตฺ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  มฺฤตฺยุญฺชยชป  จเรตฺ || 76 || 
 ฉาคทาน  ปฺรกุรฺวีต สรฺวเสาขฺย   ตถา ภเวตฺ | 
 ชปปูชนโต ราหุส ตุษฺฏิะ สฺยานฺน ส ศยะ || 77 || 
 

อถ ศนิทศานฺตรฺทศาธฺยายะ || 58 || 
ปราศร อุวาจ – 
 มูลตฺริโกเณ สฺวรฺเกฺษ วา ตุลายามุจฺจเค’ปิ วา | 
 เกนฺทฺรตฺริโกณลาเภ วา ราชโยคาทิส ยเุต || 1 || 
 ราชฺยลาโภ มหตฺ เสาขฺย   ทารปุตฺราทิวรฺธนมฺ | 
 วาหนตฺรยส ยกฺุต  คชาศฺวามฺพรสงฺกุลมฺ || 2 || 
 มหาราชปฺรสาเทน พลาธีศตฺวมาปฺนุยาตฺ | 
 จตุษฺปาชฺชีวลาภะ สฺยาลฺลาโภ คฺรามาทิกสฺย จ || 3 || 
 อปฺยษฺฏเม วฺยเย มนฺเท นีเจ วา ปาปส ยเุต | 
 ตทฺภุกฺตฺยาเทา ราชโตภีรฺวิษศสฺตฺราทิปีฑนมฺ || 4 || 
 รกฺตสฺราโว คุลฺมโรคศฺจาติสาราทิปีฑนมฺ | 
 มเธฺย เจาราทิภีติศฺจ เทศตฺยาโค มโนรุชา || 5 || 
 อนฺเต ตุ ศุภทา ภุกฺติรฺคฺรามภูมฺยาทิลาภทา | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 6 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  มฺฤตฺยุญฺชยชป  จเรตฺ | 
 ปฺรสนฺนะ ศงฺกระ สทฺยะ สรฺวเกฺลศหโร ภเวตฺ || 7 || 

 
58ตน้ฉบบัเป็น เทหวาธ า 
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 มนฺทสฺยานฺตรฺคเต เสาเมฺย ตฺริโกเณ เกนฺทฺรเค’ปิ วา | 
 สมฺมาน  จามิตยโศ วิทฺยาลาภ  ธนาคมมฺ || 8 || 
 สฺวเทเศ สุขมาปฺโนติ วาหนาทิผไลรฺยตุมฺ | 
 ยชฺ าทิกรฺมสิทฺธิศฺจ ราชโยคาทิสมฺภวะ || 9 || 
 เทหเสาขฺย   หฺฤทุตฺสาโห คฺฤเห กลฺยาณสมฺภวะ | 
 เสตุสฺนานผลาวาปฺติสฺตีรฺถยาตฺราทิกรฺมณา || 10 || 
 วาณิชฺยาทฺ ธนลาภศฺจ ปุราณศฺรวณาทิกมฺ | 
 อนฺนทานผล  ไจว นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ || 11 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย เสาเมฺย นีเจ วา’สฺต คเต สติ | 
 รวฺยารผณิส ยกฺุเต ทาเยศาทฺวา ตไถว จ || 12 || 
 นฺฤปาภิเษกมรฺถาปฺติรฺเทศคฺรามาธิการิตา | 
 ผลมีทฺฤศมาเทา ตุ มธฺยานฺเต โรคปีฑนมฺ || 13 || 
 นษฺฏานิ สรฺวการฺยาณิ วฺยากุลตฺว   มหทฺ ภยมฺ | 
 ทฺวิตียสปฺตมาธีเศ เทหพาธา ภวิษฺยติ || 14 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  วิษฺณุสาหสฺรก  ชเปตฺ | 
 อนฺนทาน  ปฺรกุรฺวีต สรฺวสมฺปตฺปฺรทายกมฺ || 15 || 
 มนฺทสฺยานฺตรฺคเต เกเตา ศุภทฺฤษฺฏิยเุตกฺษิเต | 
 โสฺวจฺเจ วา ศุภราศิสฺเถ โยคการกส ยเุต || 16 || 
 เกนฺทฺรเค โกณส สฺเถ วา สฺถานภฺร โศ มหทฺ ภยมฺ | 
 ทาริทฺรฺยพนฺธน  ภีติะ ปุตฺรทาราทินาศนมฺ || 17 || 
 สฺวปฺรโภศฺจ มหานฺ เกฺลโศ วิเทศาคมน  ตถา | 
 ลคฺนาธิเปน ส ยกฺุเต ตฺวาเทา เสาขฺย   ธนาคมะ || 18 || 
 คงฺคาทิสรฺวตีรฺเถษุ สฺนาน  ไทวตทรฺศนมฺ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ตฺฤตียายคเต ธฺวเช || 19 || 
 สามรฺถฺย  , ธรฺมพุทฺธิศฺจ เสาขฺย   นฺฤปสมาคมะ | 
 รนฺเธฺร’ถวา วฺยเย เกเตา ทาเยศาทฺ วา ตไถว จ || 20 || 
 อปมฺฤตฺยภุย   ไจว กุตฺสิตานฺนสฺย โภชนมฺ | 
 ศีตชฺวโร’ติสารศฺจ วฺรณเจาราทิปีฑนมฺ || 21 || 
 ทารปุตฺรวิโยคศฺจ ส สาเร ภวติ ธฺรุวมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูราศิสฺเถ เทหปีฑา ภวิษฺยติ || 22 || 
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 ฉาคทาน  ปฺรกุรฺวีต หฺยปมฺฤตฺยภุยาปหมฺ | 
 มนฺทสฺยานฺตรฺคเต ศุเกฺร โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค’ปิ วา || 23 || 
 เกนฺเทฺร วา ศุภส ยกฺุเต ตฺริโกเณ ลาภเค’ปิ วา | 
 ทารปุตฺรธนปฺราปฺติรฺเทหาโรคฺย   มโหตฺสวะ || 24 || 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺตี ราชฺยลาโภ มหตฺ สุขมฺ | 
 มหาราชปฺรสาเทนาภีษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา || 25 || 
 สมฺมาน  ปฺรภุสมฺมาน  ลาภะ สฺยาตฺ ปฺริยวาสสามฺ | 
 ทฺวีปานฺตราทฺ วสฺตฺรลาภะ เศฺวตาโศฺว มหิษี ตถา || 26 || 
 คุรุจารวศาทฺ ภาคฺย   เสาขฺย   จ ธนสมฺปทะ | 
 ศนิจารานฺมนุโษฺย’เสา โยคมาปฺโนตฺยส ศยมฺ || 27 || 
 ศตฺรุนีจาสฺตเค ศุเกฺร ษษฺ าษฺฏวฺยยราศิเค | 
 ทารนาโศ มนะเกฺลศะ สฺถานนาโศ มโนรุชา || 28 || 
 ทาราณ า สฺวชนเกฺลศะ ส ตาปะ กลโห ชไนะ | 
 ทาเยศาทฺ ภาคฺยเค ไจว เกนฺเทฺร วา ลาภส ยเุต || 29 || 
 ราชปฺรีติกร  ไจว มโน’ภีษฺฏปฺรทายกมฺ | 
 ทานธรฺมทยายกฺุต  ตีรฺถยาตฺราทิก  ผลมฺ || 30 || 
 ศาสฺตฺรารฺถกาวฺยรจนา เวทานฺตศฺรวณาทิกมฺ | 
 ทารปุตฺราทิเสาขฺย   จ ส ลาภศฺฉตฺรยานโยะ || 31 || 
 ทาเยศาทฺ วฺยยเค ศุเกฺร ษษฺเ  วา หฺยษฺฏเม’ปิ วา | 
 เนตฺรปีฑา ชฺวรภยะ สฺวกุลาจารวรฺชนมฺ || 32 || 
 กโปเล ทนฺตศูลาทิ หฺฤทิ คุเหฺย จ ปีฑนมฺ | 
 ชลภีติรฺมนสฺตาโป วฺฤกฺษาตฺ ปตนสมฺภวะ || 33 || 
 ราชทฺวาเร ชนเทฺวษะ โสทเรณ วิโรธนมฺ | 
 ทฺวิตียสปฺตมาธีเศ จาตฺมเกฺลโศ ภวิษฺยติ || 34 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ทุรฺคาเทวีชป  จเรตฺ | 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทายรุาโรคฺยทายนีิมฺ || 35 || 
 มนฺทสฺยานฺตรฺคเต สูเรฺย โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค’ปิ วา | 
 ภาคฺยาธิเปน ส ยกฺุเต เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค || 36 || 
 ศุภทฺฤษฺฏิยเุต วาปิ สฺวปฺรโภศฺจ มหตฺ สุขมฺ | 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺติะ ปุตฺราทิสุขวรฺธนมฺ || 37 || 
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 วาหนามฺพรปศฺวาทิ-โคกฺษีไระ ส กุล   คฺฤหมฺ | 
 ลคฺนาทฺรนฺเธฺร วฺยเย ภาเนา ทาเยศาทฺวา ตไถว จ || 38 || 
 หฺฤโทฺรโค มานหานิศฺจ สฺถานภฺร โศ มโนรุชา | 
 อิษฺฏพนฺธุวิโยคศฺจาปฺยโุทฺยคสฺย วินาศนมฺ || 39 || 
 ตาปชฺวราทิปีฑา จ วฺยากุลตฺว   ภย   ตถา | 
 อาตฺมสมฺพนฺธิมรณ  วิโยคศฺเจษฺฏวสฺตุนะ || 40 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหปีฑา ภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  สูรฺยปูช า จ การเยตฺ || 41 || 
 มนฺทสฺยานฺตรฺคเต จนฺเทฺร ชีวทฺฤษฺฏิสมนฺวิเต | 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเกนฺทฺรสฺเถ ตฺริโกเณ ลาภเค’ปิ วา || 42 || 
 ปูรฺเณ ตุ สทฺคฺรไหรฺยกฺุเต ราชปฺรีติสมาคมะ | 
 มหาราชปฺรสาเทน วาหนามฺพรภูษณมฺ || 43 || 
 เสาภาคฺย   สุขวฺฤทฺธิศฺจ ปริจารกปาลนมฺ | 
 ปิตฺฤมาตฺฤกุเล เสาขฺย   ปศุวฺฤทฺธิะ สุขาวหา || 44 || 
 กฺษีเณ วา ปาปส ยกฺุเต ปาปทฺฤษฺเฏ จ นีจเค | 
 กฺรูร าศกคเต วาปิ กฺรูรเกฺษตฺรคเต’ปิ วา || 45 || 
 ชาตกสฺย มหตฺ กษฺฏ  ราชโกโป ธนกฺษยะ | 
 ปิตฺฤมาตฺฤวิโยคศฺจ ปุตฺรีปุตฺราทิกามยะ || 46 || 
 วฺยวสายาตฺ ผล  เนษฺฏ  นานามารฺเค ธนวฺยยะ | 
 อกาเล โภชน  ไจวเมาษธสฺย จ ภกฺษณมฺ || 47 || 
 ชฺเ ยเมตตฺ ผล  โปฺรกฺตมาเทา เสาขฺย   ธนาคมะ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรราศิสฺเถ ตฺริโกเณ ลาภเค’ปิ วา | 
 วาหนามฺพรปศฺวาทิภฺราตฺฤวฺฤทฺธิะ สุขาวหา || 48 || 
 ปิตฺฤมาตฺฤสุขาวาปฺติะ สฺตฺรีเสาขฺย   จ ธนาคมะ | 
 มิตฺรปฺรภุวศาทิษฺฏ  สรฺวเสาขฺย   ศุภาวหมฺ || 49 || 
 ทาเยศาทษฺฏเม กึ วา ทฺวาทเศ พลวรฺชิเต | 
 ศยน  โรค อาลสฺย   สฺถานภฺร ศะ สุขาปหะ || 50 || 
 ศตฺรุวฺฤทฺธิรฺวิโรธศฺจ วิคฺรหศฺเจษฺฏพนฺธุภิะ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหาลสฺย   ภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษศมนารฺถ  จ ติลโหมาทิก  จเรตฺ || 51 || 
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 คุฑ  ฆฺฤต  จ ทธฺนากฺต  ตณฺฑุล  จ ยถาวิธิ | 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทายรุาโรคฺยลพฺธเย || 52 || 
 มนฺทสฺยานฺตรฺคเต เภาเม เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 ตุงฺเค สฺวเกฺษตฺรเค วาปิ ทศาธิปสมนฺวิเต || 53 || 
 ลคฺนาธิเปน ส ยกฺุเต ตฺวาเทา เสาขฺย   ธนาคมะ | 
 ราชปฺรีติกร  เสาขฺย   วาหนามฺพรภูษณมฺ || 54 || 
 เสนาปตฺย   นฺฤปปฺรีติะ กฺฤษิโคธานฺยสมฺปทะ | 
 นูตนสฺถานนิรฺมาณ  ภฺราตฺฤวรฺเคษฺฏช  สุขมฺ || 55 || 
 นีเจ จาสฺต คเต เภาเม จาษฺฏมวฺยยราศิเค | 
 ปาปทฺฤษฺฏิยเุต วาปิ ธนหานิรฺภวิษฺยติ || 56 || 
 เจาราหิวฺรณศสฺตฺราทิ-คฺรนฺถิโรคาทิปีฑนมฺ | 
 ภฺราตฺฤปิตฺราทิปีฑา จ ทายาไทะ กลหสฺตถา || 57 || 
 จตุษฺปาชฺชีวหานิศฺจ กุตฺสิตานฺนสฺย โภชนมฺ | 
 วิเทศคมน  ไจว นานามารฺเค ธนวฺยยะ || 58 || 
 อษฺฏมทฺยนูนาเถ ตุ ทฺวิตียสฺเถ’ถวา ยทิ | 
 อปมฺฤตฺยภุย   ไจว นานากษฺฏ  ปราภวะ || 59 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศานฺติโหม  จ การเยตฺ | 
 กุรฺยาทฺ วฺฤษภทาน  จ สรฺวาริษฺฏนิวารณมฺ || 60 || 
 มนฺทสฺยานฺตรฺคเต ราเหา กลหศฺจ มโนวฺยถา | 
 เทหปีฑามนสฺตาปะ ปุตฺรเทฺวโษ คทาทฺ ภยมฺ || 61 || 
 อรฺถวฺยโย ราชภย   วิโรธะ สฺวชนาทิภิะ | 
 วิเทศคมน  ไจว คฺฤหเกฺษตฺราทินาศนมฺ || 62 || 
 ลคฺนาธิเปน ส ยกฺุเต โยคการกส ยเุต | 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค เกนฺเทฺร ทาเยศาลฺลาภราศิเค || 63 || 
 อาเทา เสาขฺย   ธนาวาปฺตึ คฺฤหเกฺษตฺราทิสมฺปทมฺ | 
 เทวพฺราหฺมณภกฺตึ จ ตีรฺถยาตฺราทิก  วเทตฺ || 64 || 
 จตุษฺปาชฺชีวลาภะ สฺยาทฺ คฺฤเห กลฺยาณวรฺธนมฺ | 
 มเธฺย ตุ ราชภีติศฺจ ปุตฺรมิตฺรวิโรธนมฺ || 65 || 
 เมเษ คเต’ถ กนฺยาย  า กุลีเร วฺฤษเภ ตถา | 
 มีนโกทณฺฑสึเหษุ คชานฺไตศฺวรฺยมาทิเศตฺ || 66 || 
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 ราชสมฺมานภูษาปฺติรฺมฺฤทุลามฺพรช  สุขมฺ | 
 ทฺวิสปฺตมาธิไปรฺยกฺุเต เทหพาธา ภวิษฺยติ || 67 || 
 มฺฤตฺยชฺุชย   ฉาคทาน  วฺฤษทาน  ตไถว จ | 
 การเยทฺ ไว ภกฺติปูรฺว   สรฺวสมฺปตฺสุขาวหมฺ || 68 || 
 มนฺทสฺยานฺตรฺคเต ชีเว เกนฺเทฺร ลาภตฺริโกณเค | 
 ลคฺนาธิเปน ส ยกฺุเต โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค’ปิ วา || 69 || 
 สรฺวการฺยารฺถสิทฺธิะ สฺยาจฺโฉภน  ภวติ ธฺรุวมฺ | 
 มหาราชปฺรสาเทน ธนวาหนภูษณมฺ || 
 สมฺมาน  ปฺรภุสมฺมาน  ลาภะ สฺยาตฺ ปฺริยวาสสามฺ || 70 || 
 เทวตาคุรุภกฺติศฺจ วิทฺวชฺชนสมาคมะ || 71 || 
 ทารปุตฺราทิลาภศฺจ ปุตฺรกลฺยาณไวภวมฺ | 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย ชีเว นีเจ วา ปาปส ยเุต || 72 || 
 อาตฺมสมฺพนฺธิมรณ  ธนธานฺยวินาศนมฺ | 
 ราชสฺถาเน ชนเทฺวษะ การฺยหานิรฺภวิษฺยติ || 73 || 
 วิเทศคมน  ไจว กุษฺ โรคาทิสมฺภวะ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ธเน วา ลาภเค’ปิ วา || 74 || 
 วิภโว ทารเสาภาคฺย   ราชศฺรีธนสมฺปทะ | 
 โภชนามฺพรเสาขฺย   จ ทานธรฺมาทิก  ภเวตฺ || 75 || 
 พฺรหฺมปฺรติษฺ าสิทฺธิศฺจ กฺรตุกรฺมภว  ผลมฺ | 
 อนฺนทาน  มหากีรฺตฺติรฺเวทานฺตศฺรวณาทิกมฺ || 76 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺเธฺร วา วฺยเย วา พลวรฺชิเต | 
 พนฺธุเทฺวโษ มโนทุะข  วิคฺรหะ ปทวิจฺยติุะ || 77 || 
 กุโภชน  กรฺมหานี ราชทณฺฑาทฺธนกฺษยะ | 
 การาคฺฤหปฺรเวศศฺจ ปุตฺรทาราทิปีฑนมฺ || 78 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหพาธา มโนรุชา | 
 อาตฺมสมฺพนฺธิมรณ  ภวิษฺยติ น ส ศยะ || 79 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศิวสาหสฺรก  ชเปตฺ | 
 สฺวรฺณทาน  ปฺรกุรฺวีต หฺยาโรคฺย   ภวติ ธฺรุวมฺ || 80 || 
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อถ พุธทศานฺตรฺทศาธฺยายะ || 59 || 
ปราศร อุวาจ – 
 มุกฺตาวิทฺรุมลาภศฺจ ชฺ านกรฺมสุขาทิกมฺ | 
 วิทฺยามหตฺตฺว   กีรฺติศฺจ นูตนปฺรภุทรฺศนมฺ || 1 || 
 วิภโว ทารปุตฺราทิ-ปิตฺฤมาตฺฤภว  สุขมฺ | 
 ตุงฺคเค’สฺเต’ถ นีจสฺเถ ษษฺ าษฺฏวฺยยราศิเค || 2 || 
 ปาปยกฺุเต’ถวา ทฺฤษฺเฏ ธนธานฺยปศุกฺษยะ | 
 อาตฺมพนฺธุวิโรธศฺจ ศูลโรคาทิสมฺภวะ || 3 || 
 ราชการฺยกลาเปน วฺยากุลตฺว   ปฺรชายเต | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ ทารเกฺลโศ ภวิษฺยติ || 4 || 
 อาตฺมสมฺพนฺธิมรณ  ภเวเทว น ส ศยะ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  วิษฺณุสาหสฺรก  ชเปตฺ || 5 || 
 พุธสฺยานฺตรฺคเต เกเตา ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 ศุภยกฺุเต ศุไภรฺทฺฤษฺเฏ ลคฺนาธิปสมนฺวิเต || 6 || 
 โยคการกสมฺพนฺเธ ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรลาภเค | 
 เทหเสาขฺย   ธนาฒฺยตฺว   พนฺธุสฺเนหาทิก  ภเวตฺ || 7 || 
 จตุษฺปาชฺชีวลาภะ สฺยาตฺ ส จาเรณ ธนาคมะ | 
 วิทฺยากีรฺตฺติปฺรสงฺคศฺจ สมาน  ปฺรภุทรฺศนมฺ || 8 || 
 โภชนามฺพรเสาขฺย   สฺยาทาเทา มเธฺย สุขาวหมฺ | 
 ทาเยศาทษฺฏเม กึวา วฺยเย วา ปาปส ยเุต || 9 || 
 วาหนาตฺ ปตน  ไจว ปุตฺรเกฺลศาทิ สมฺภเวตฺ | 
 เจาราทิราชภีติศฺจ ปาปกรฺมรติะ สทา || 10 || 
 วฺฤศฺจิกาทิวิษาทฺ ภีติรฺนีไจะ สห กลิสฺตถา | 
 โศกโรคาทิทุะข  จ ภเวนฺนีจาทิสงฺคติะ || 11 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหชาฑฺย   ภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ฉาคทาน  ตุ การเยตฺ || 12 || 
 เสามฺยสฺยานฺตรฺคเต ศุเกฺร เกนฺเทฺร ลาเภ ตฺริโกณเค | 
 สตฺกถาปุณฺยธรฺมาทิ-ส คฺรหะ ปุณฺยกรฺม จ || 13 || 
 มิตฺรปฺรภุวศาทิษฺฏ  เกฺษตฺรลาภะ สุข  ภเวตฺ | 
 ทศาธิปาตฺ เกนฺทฺรคเต ตฺริโกเณ ลาภเค’ปิ วา || 14 || 
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 ตตฺกาเล ตุ ศฺริยะ ปฺราปฺตี ราชศฺรีธนสมฺปทะ | 
 วาปีกูปตฑาคาทิ-ทานธรฺมาทิส คฺรหะ || 15 || 
 วฺยวสายาตฺ ผลาธิกฺย   ธนธานฺยสมฺฤทฺธยะ | 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา พลวรฺชิเต || 16 || 
 หฺฤทฺโรโค มานหานิศฺจ ชฺวราตีสารปีฑนมฺ | 
 อาตฺมพนฺธุวิโยคศฺจ ส สาเร สฺยานฺน ส ศยะ || 17 || 
 อาตฺมกษฺฏ  มนสฺตาป อาปทฺทายาทโต ภเวตฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 18 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ทุรฺคาเทวีชป  จเรตฺ | 
 เสามฺยสฺยานฺตรฺคเต สูเรฺย โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเกนฺทฺรเค || 19 || 
 ตฺริโกเณ ธนลาเภ ตุ ตุงฺค  าเศ สฺว  าศเค’ปิ วา | 
 ราชปฺรสาทเสาภาคฺย   มิตฺรปฺรภุวศาตฺ สุขมฺ || 20 || 
 ภูมฺยาตฺมเชน ส ทฺฤษฺเฏ จาเทา ภูลาภสมฺภวะ | 
 ลคฺนาธิเปน ส ทฺฤษฺเฏ พหุเสาขฺย   ธนาคมะ || 21 || 
 คฺรามภูมฺยาทิลาภศฺจ โภชนามฺพรโยะ สุขมฺ | 
 ตโน รนฺเธฺร วฺยเย วาปิ ศนฺยารผณิส ยเุต || 22 || 
 ทาเยศาทฺริปุรนฺธสฺเถ วฺยเย วา พลวรฺชิเต | 
 เจาราคฺนิศสฺตฺรปีฑา จ ปิตฺตาธิกฺย   ภวิษฺยติ || 23 || 
 ศิโรรุงฺมนสสฺตาป อิษฺฏพนฺธุวิโยชนมฺ | 
 ทฺวิตียสปฺตมาธีเศ หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 24 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศานฺตึ กุรฺยาทฺยถาวิธิ | 
 สูรฺยปฺรีติกรี ํ เธนุ ํททฺยาจฺไจว หิรณฺยกมฺ || 25 || 
 เสามฺยสฺยานฺตรฺคเต จนฺเทฺร ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค วาปิ คุรุทฺฤษฺฏิสมนฺวิเต || 26 || 
 โยคสฺถานาธิปเตฺยน โยคปฺราพลฺยมาทิเศตฺ | 
 สฺตฺรีลาภ  ปุตฺรลาภญฺจ วาหนามฺพรภูษณมฺ || 27 || 
 นูตนาลยลาภ  จ นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ | 
 คีตวาทฺยปฺรสงฺค  จ ศาสฺตฺรวิทฺยาปริศฺรมมฺ || 28 || 
 ทกฺษิณ า ทิศมาศฺริตฺย ปฺรยาณ  จ ภวิษฺยติ | 
 ทฺวีปานฺตราทิวสฺตฺราณ า ลาภศฺไจว ภวิษฺยติ || 29 || 
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 มุกฺตาวิทฺรุมรตฺนานิ เธาตวสฺตฺราทิมาปฺนุยาตฺ | 
 นีจาริเกฺษตฺรส ยกฺุเต59 เทหพาธา ภวิษฺยติ || 30 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกณสฺเถ ทุศฺจิเกฺย ลาภเค’ปิ วา | 
 ตทฺภุกฺตฺยาเทา ปุณฺยตีรฺถสฺนานไทวตทรฺศนมฺ || 31 || 
 มโนไธรฺย   หฺฤทุตฺสาโห ธนลาโภ วิเทศตะ | 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺเธฺร วา วฺยเย วา ปาปส ยเุต || 32 || 
 เจาราคฺนินฺฤปภีติศฺจ สฺตฺรีสงฺคติวศาทฺ ภเวตฺ | 
 ทุษฺกีรฺตฺติรฺธนหานิศฺจ กฺฤษิปศฺวาทินาศนมฺ || 33 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหพาธา ภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ทุรฺคาเทวีชป  จเรตฺ || 34 || 
 วสฺตฺรทาน  ปฺรกุรฺวีต, หฺยายรฺุวฺฤทฺธิสุขาวหมฺ | 
 เสามฺยสฺยานฺตรฺคเต เภาเม ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค || 35 || 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค จาปิ ลคฺนาธิปสมนฺวิเต60 | 
 ราชานุคฺรหศานฺติะ สฺยาทฺ คฺฤเห กลฺยาณสมฺภวะ || 36 || 
 ลกฺษฺมีกฏากฺษจิหฺนานิ นษฺฏราชฺยารฺถลพฺธยะ | 
 ปุโตฺรตฺสวาทิสนฺโตโษ คฺฤห  โคธนสงฺกุลมฺ || 37 || 
 คฺฤหเกฺษตฺราทิลาภศฺจ คชวาชิสมนฺวยะ | 
 ราชปฺรีติสฺตถา เสาขฺย   สฺตฺริยศฺจาตีว โศภนมฺ || 38 || 
 นีจเกฺษตฺรสมายกฺุเต หฺยษฺฏเม วา วฺยเย’ปิ วา | 
 ปาไปรฺทฺฤษฺเฏ ยเุต วาปิ เทหปีฑา มโนวฺยถา || 39 || 
 อุโทฺยคภ โค เทศาเทา สฺวคฺราเม ธานฺยนาศนมฺ | 
 คฺรนฺถิศสฺตฺรวฺรณาทีน า ภย   ตาปชฺวราทิกมฺ || 40 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรเค เภาเม ตฺริโกเณ ลาภเค’ปิ วา | 
 ศุภทฺฤษฺเฏ ธนปฺราปฺติรฺเทหเสาขฺย   ปฺรชายเต || 41 || 
 ปุตฺรลาโภ ยโศวฺฤทฺธิรฺภฺราตฺฤวรฺเค มหาปฺริยะ | 
 ทาเยศาทฺรนฺธฺรภาวสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต || 42 || 
 ตทฺภุกฺตฺยาเทา มหาเกฺลโศ ภฺราตฺฤวรฺเค มหทฺ ภยมฺ | 
 นฺฤปาคฺนิเจารภีติศฺจ ปุตฺรมิตฺรวิโรธนมฺ || 43 || 

 
59ตน้ฉบบัเป็น นีจาทิเกฺษตฺรส ยุกฺเต 
60ตน้ฉบบัเป็น ลคฺนาธิษสมนฺวิเต 
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 อารมฺเภ สฺถานวิภฺร โศ มเธฺย เสาขฺย   ธนาคมะ | 
 อนฺเต ตุ ราชภีติะ สฺยาตฺ สฺถานภฺร โศ หฺยถาปิ วา || 44 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยภุย   ภเวตฺ | 
 วฺฤษทาน  ปฺรกุรฺวีต มฺฤตฺยุญฺชยชป  จเรตฺ || 45 || 
 พุธสฺยานฺตรฺคเต ราเหา เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 กุลีเร ฆฏเค วาปิ กนฺยาย  า วฺฤษเภ’ปิ วา || 46 || 
 ราชสมฺมานกีรฺตฺตี จ ปฺรจุร  ทฺรวิณ  ตถา | 
 ปุณฺยตีรฺถสฺนานลาโภ เทวตาทรฺศน  ตถา || 47 || 
 อิษฺฏาปูรฺตฺเต จ มหโต มาโน ลาภะ สุวาสสะ | 
 ภุกฺตฺยาเทา เทหปีฑา จาปฺยนฺเต เสาขฺย   วินิรฺทิเศตฺ || 48 || 
 อษฺฏมวฺยยราศิสฺเถ ตทฺภุกฺเตา ธนนาศนมฺ | 
 ภุกฺตฺยาเทา เทหพาธา จาชีรฺณวาตชฺวรามยาะ || 49 || 
 ลคฺนาทุปจเย ราเหา ศุภคฺรหสมนฺวิเต | 
 ราชส ลาปสนฺโตโษ นูตนปฺรภุทรฺศนมฺ || 50 || 
 ทาเยศาทษฺฏเม กึ วา วฺยยเค ปาปส ยเุต | 
 นิษฺฐุร  ราชการฺยาณิ สฺถานภฺร โศ มหทฺ ภยมฺ || 51 || 
 พนฺธน  โรคปีฑา จ สฺวียพนฺธุมโนวฺยถา | 
 หฺฤโทฺรโค มานหานิศฺจ ธนหานิรฺภวิษฺยติ || 52 || 
 ทฺวิตียสปฺตมสฺเถ วา หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ทุรฺคาลกฺษฺมีชป  จเรตฺ || 53 || 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทายรุาโรคฺยทายนีิมฺ | 
 พุธสฺยานฺตรฺคเต ชีเว ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค || 54 || 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค วาปิ ลาเภ วา ธนราศิเค | 
 เทหเสาขฺย   ธนปฺราปฺตี ราชปฺรีติสฺตไถว จ || 55 || 
 วิวาโหตฺสวการฺยาณิ นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ | 
 โคมหิษฺยาทิลาภศฺจ ปุราณศฺรวณาทิกมฺ || 56 || 
 เทวตาคุรุภกฺติศฺจ ทานธรฺมสุขาทิกมฺ | 
 ยชฺ กรฺมปฺรวฺฤทฺธิศฺจ ศิวปูชาผล  ตถา || 57 || 
 นีเจ วา’สฺตงฺคเต วาริรนฺธฺรวฺยยคเต’ปิ วา | 
 ศนฺยารวีกฺษิตยเุต กลโห ราชภิะ สห || 58 || 
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 เจาราทิโต เทหปีฑา ปิตฺฤมาตฺฤวินาศนมฺ | 
 มานหานี ราชทณฺโฑ ธนหานิสฺตไถว จ  || 59 || 
 วิษาหิชฺวรปีฑา จ กฺฤษิโคภูมินาศนมฺ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ลาเภ วา พลส ยเุต || 60 || 
 พนฺธุปุตฺรหฺฤทุตฺสาหะ ศุภ  จารฺถสมนฺวิตมฺ | 
 ปศุวฺฤทฺธิรฺยโศลาภศฺจานฺนทานาทิก  ผลมฺ || 61 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺเธฺร วา วฺยเย วา พลวรฺชิเต | 
 องฺคตาปศฺจ ไวกลฺย   เทหพาธา ภวิษฺยติ || 62 || 
 กลตฺรพนฺธุไวษมฺย   ราชโกโป ธนกฺษยะ | 
 อกสฺมาตฺ กลหาทฺ ภีติะ ปฺรมาโท ราชวิคฺรหะ || 63 || 
 ทฺวิตียสปฺตมสฺเถ วา เทหพาธา ภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศิวสาหสฺรก  ชเปตฺ || 64 || 
 โคหิรณฺยาทิทาเนน สรฺวาริษฺฏ  วฺยโปหติ | 
 เสามฺยสฺยานฺตรฺคเต มนฺเท โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเกนฺทฺรเค || 65 || 
 ตฺริโกณลาภเค วาปิ คฺฤเห กลฺยาณวรฺธนมฺ | 
 ราชฺยลาภ  มโหตฺสาห  คฺฤห  โคกุลส กุลมฺ || 66 || 
 ภวฺยสฺถานผลาวาปฺตึ ตีรฺถสฺนานาทิก  วเทตฺ | 
 รนฺเธฺร’ถวา วฺยเย มนฺเท ทาเยศาทฺวา ตไถว จ || 67 || 
 อราติทุะข-พาหุลฺย   ทารปุตฺราทิ-ปีฑนมฺ | 
 พุทฺธิภฺร โศ พนฺธุนาศะ กรฺมนาโศ มโนวฺยถา || 68 || 
 วิเทศคมน  ไจว ทุษฺฏสฺวปฺนาวโลกนมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยุรฺภวิษฺยติ || 69 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  มฺฤตฺยุญฺชยชป  จเรตฺ | 
 กฺฤษฺณ า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทายรุาโรคฺยทายนีิมฺ || 70 || 
 

อถ เกตุทศานฺตรฺทศาธฺยายะ || 60 || 
ปราศร อุวาจ – 
 เกนฺเทฺร ตฺริโกณลาเภ วา ธฺวเช ลคฺนาธิปานฺวิเต | 
 ภาคฺยกรฺมสุสมฺพนฺเธ วาหเนศสมนฺวิเต || 1 || 
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 ตทฺภุกฺเตา ธนธานฺยาเทะ ส ลาภศฺจ จตุษฺปทามฺ | 
 ปุตฺรทาราทิเสาขฺย   จ ราชปฺรีติรฺมโนรุชา || 2 || 
 คฺรามภูมฺยาทิลาภศฺจ คฺฤห  โคกุลส กุลมฺ | 
 นีจาสฺตเขฏส ยกฺุเต หฺยษฺฏเม วฺยยเค’ปิ วา || 3 || 
 หฺฤโทฺรโค มานหานิศฺจ ธนธานฺยปศุกฺษยะ | 
 ทารปุตฺราทิปีฑา จ มนศฺจาญฺจลฺยเมว จ  || 4 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถน สมฺพนฺเธ ตตฺร ส สฺถิเต | 
 อนาโรคฺย   มหตฺกษฺฏ  วิโยคศฺจาตฺมพนฺธุภิะ || 5 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ทุรฺคาเทวีชป  ตถา | 
 มฺฤตฺยญฺุจยชป  กุรฺยาทายรุาโรคฺยวรฺทฺธกมฺ || 6 || 
 เกโตรนฺตรฺคเต ศุเกฺร โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรส ยเุต | 
 เกนฺทฺรตฺริโกณลาเภ วา ราชฺยนาเถน ส ยเุต || 7 || 
 ราชปฺรีตึ จ เสาภาคฺย   ราชโต’มฺพรส กุลมฺ | 
 ตตฺกาเล ศฺริยมาปฺโนติ ภาคฺยกรฺเมศส ยเุต || 8 || 
 นษฺฏราชฺยธนปฺราปฺตึ สุขวาหนมุตฺตมมฺ | 
 เสตุสฺนานาทิก  ไจว เทวตาทรฺศน  มหตฺ || 9 || 
 มหาราชปฺรสาเทน คฺรามภูมฺยาทิกาคมะ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ทุศฺจิเกฺย ลาภเค’ปิ วา || 10 || 
 เทหาโรคฺย   ศุภ  ไจว คฺฤเห กลฺยาณโศภนมฺ | 
 โภชนามฺพรภูษาปฺติรวาปฺตี รถโทลโยะ || 11 || 
 ทาเยศาทฺริปุรนฺธฺรสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต | 
 อกสฺมาตฺ กลหศฺไจว ปศุธานฺยาทิปีฑนมฺ || 12 || 
 นีจสฺถเขฏส ยกฺุเต ลคฺนาตฺ ษษฺ าษฺฏราศิเค | 
 สฺวพนฺธุชนไวษมฺย   ศิโรกฺษิวฺรณปีฑนมฺ || 13 || 
 หฺฤโทฺรค  มานหานึ จ ธนธานฺยปศุกฺษยมฺ | 
 กลตฺรปุตฺรปีฑายาะ สญฺจาร  จ วเททฺ พุธะ || 14 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหชาฑฺย   มโนรุชา | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ทุรฺคาเทวีชป  จเรตฺ || 15 || 
 เศฺวต า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทายรุาโรคฺยทายนีิมฺ | 
 เกโตรนฺตรฺคเต สูเรฺย โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค’ปิ วา || 16 || 
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 เกนฺทฺรตฺริโกณลาเภ วา ศุไภรฺยตุนิรีกฺษิเต | 
 ธนธานฺยาทิลาภศฺจ ราชานุคฺรหไวภวมฺ || 17 || 
 อเนกศุภการฺยาณิ เจษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา | 
 ลคฺนาทฺรนฺธฺรวฺยยคเต ปาปคฺรหสมนฺวิเต || 18 || 
 ตทฺภุกฺเตา ราชภีติศฺจ ปิตฺฤมาตฺฤวิโยชนมฺ | 
 วิเทศคมน  ไจว เจาราหิวฺรณปีฑนมฺ || 19 || 
 ราชมิตฺรวิโรธศฺจ ราชทณฺฑาทฺธนกฺษยะ | 
 โศกโรคภย   ไจว ตาปาธิกฺย   ชฺวรสฺตถา || 20 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ลาเภ วา ธนส สฺถิเต | 
 เทหเสาขฺย   จารฺถลาภะ ปุตฺรลาโภ มโน ทฺฤฒมฺ || 21 || 
 ยาตะุ การฺยารฺถสิทฺธิะ สฺยาตฺ สฺวลฺปคฺรามาธิปตฺยกมฺ | 
 ทาเยศาทษฺฏริษฺเผ วา ส สฺถิเต ปาปส ยเุต || 22 || 
 อนฺนวิฆฺน  มโนภีตึ ธนธานฺยปศุกฺษยมฺ61 | 
 อาเทา มเธฺย มหาเกฺลศานนฺเต เสาขฺย   วินิรฺทิเศตฺ || 23 || 
 ทฺวิตียสปฺตมาธีเศ หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ | 
 ศานฺตึ ตตฺร ปฺรกุรฺวีต สฺวรฺณ  เธนุ ํปฺรทาปเยตฺ || 24 || 
 เกโตรนฺตรฺคเต จนฺเทฺร โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรส สฺถิเต | 
 เกนฺทฺรตฺริโกณลาเภ วา ธเน สทฺคฺรหส ยเุต || 25 || 
 ราชปฺรีติรฺมโหตฺสาหะ กลฺยาณ  จ มหาสุขมฺ | 
 มหาราชปฺรสาเทน คฺฤหภูมฺยาทิกาคมะ || 26 || 
 โภชนามฺพรปศฺวาทิวฺยวสาเย’ธิก  ผลมฺ | 
 อศฺววาหนลาภศฺจ วสฺตฺราภรณภูษณมฺ || 27 || 
 เทวาลยตฑาคาทิ-ปุณฺยธรฺมาทิสงฺคฺรหะ | 
 ปุตฺรทาราทิเสาขฺย   จ ปูรฺเณ จนฺเทฺร วิเศษตะ || 28 || 
 นีจเค กฺษีณจนฺเทฺร วา ษษฺ าษฺฏวฺยยราศิเค | 
 อาตฺมาเสาขฺย   มนสฺตาปะ การฺยวิฆฺน  มหทฺภยมฺ || 29 || 
 ปิตฺฤมาตฺฤวิโยคศฺจ เทหชาฑฺย   มโนรุชา | 
 วฺยวสายาตฺ ผล  เนษฺฏ  โคมหิษฺยาทินาศนมฺ || 30 || 
 

 
61ตน้ฉบบัเป็น ธนธานฺยษศฺษยมฺ 
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 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ลาเภ วา พลส ยเุต | 
 กฺฤษิโคภูมิลาภศฺจา’ภีษฺฏพนฺธุสมาคมะ || 31 || 
 ตตะ สฺวการฺยสิทฺธิศฺจ คฺฤเห โคกฺษีรเมว จ | 
 อารมฺเภ ศุภมาโรคฺย   มเธฺย ราชปฺรสนฺนตา || 32 || 
 อนฺเต ตุ ราชภีติศฺจ วิเทศคมน  ตถา | 
 ทูเร ยาตฺราทิสญฺจาระ สมฺพนฺธิชนปูชนมฺ || 33 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ ริษฺเผ วา รนฺเธฺร วา พลวรฺชิเต | 
 ธนธานฺยาทิหานิศฺจ มโนวฺยากุลเมว จ || 34 || 
 สฺวพนฺธุชนวิเทฺวโษ ภฺราตฺฤปีฑา ตไถว จ | 
 นิธนาธิปโทเษณ ทฺวิสปฺตสฺวามิส ยเุต || 35 || 
 อปมฺฤตฺยภุย  62 ตสฺย ศานฺตึ กุรฺยาทฺยถาวิธิ | 
 จนฺทฺรปฺรีติกรี ํ ไจว หฺยายุราโรคฺยวฺฤทฺธเย || 36 || 
 เกโตรนฺตรฺคเต เภาเม63 ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค ไจว ศุภเขฏยเุตกฺษิเต || 37 || 
 อาเทา ศุภผล  ไจว คฺรามภูมฺยาทิกาคมะ | 
 ธนธานฺยจตุษฺปาท-ชีวลาโภ ภเวทปิ || 38 || 
 คฺฤหารามเกฺษตฺรลาโภ ราชานุคฺรหไวภวมฺ | 
 ภาเคฺย กรฺเมศสมฺพทฺเธ ภูลาภะ เสาขฺยเมว จ || 39 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ทุศฺจิเกฺย ลาภเค’ปิ วา | 
 ราชปฺรีติรฺยโศลาภะ ปุตฺรมิตฺราทิช  สุขมฺ || 40 || 
 รนฺธฺรเค วฺยยเค เภาเม ทาเยศาทฺธนเค’ปิ จ | 
 ทฺรุต  กโรติ มรณ  วิเทเศ จาปท  ภฺรมมฺ || 41 || 
 ปฺรเมหมูตฺรกฺฤจฺฉฺราทิ-เจาราทินฺฤปปีฑนมฺ | 
 กลหาทิวฺยถายกฺุต  กิญฺจิตฺ สุขวิวรฺธนมฺ || 42 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ ตาปชฺวรวิษาทฺ ภยมฺ | 
 ทารปีฑามนะเกฺลโศ หฺยปมฺฤตฺยภุย   ภเวตฺ || 43 || 
 อนฑฺวาห  ปฺรททฺยาตฺตุ สรฺวสมฺปตฺ สุขาวหมฺ | 
 เกโตรนฺตรฺคเต ราเหา โสฺวจฺเจ มิตฺรสฺวราศิเค || 44 || 

 
62ตน้ฉบบัเป็น อปภฺฤตฺยภุย   
63ตน้ฉบบัเป็น โภเม 
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 เกนฺทฺรตฺริโกณลาเภ วา ทุศฺจิเกฺย ธนราศิเค | 
 ตตฺกาเล ธนลาภะ สฺยาตฺ สญฺจาโร ภวติ ธฺรุวมฺ64 || 45 || 
 เมฺลจฺฉปฺรภุวศาตฺ เสาขฺย   ธนธานฺยผลาทิกมฺ | 
 จตุษฺปาชฺชีวลาภะ สฺยาทฺ คฺรามภูมฺยาทิกาคมะ || 46 || 
 ภุกฺตฺยาเทา เกฺลศมาปฺโนติ65 มธฺยานฺเต เสาขฺยมาปฺนุยาตฺ || 47 ||66 
 รนฺเธฺร วา วฺยยเค ราเหา ปาไปรฺทฺฤษฺเฏ’ถ ส ยเุต | 
 พหุมูตฺร  กฺฤโศ เทหะ ศีตชฺวรวิษาทฺ ภยมฺ || 48 || 
 จาตุรฺถิกชฺวรศฺไจว กฺษุโทฺรปทฺรวปีฑนมฺ | 
 อกสฺมาตฺ กลหศฺไจว ปฺรเมหะ ศูลเมว จ || 49 || 
 ทฺวิตียสปฺตมสฺเถ วา ตทา เกฺลโศ มหทฺ ภยมฺ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ทุรฺคาเทวีชป  จเรตฺ || 50 || 
 เกโตรนฺตรฺคเต ชีเว เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค วาปิ ลคฺนาธิปสมนฺวิเต || 51 || 
 กรฺมภาคฺยาธิไปรฺยกฺุเต ธนธานฺยารฺถสมฺปทะ | 
 ราชปฺรีติสฺตโถตฺสาโห หยโทลาทิกาคมะ || 52 || 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺติะ ปุตฺรลาโภ มโหตฺสวะ | 
 ปุณฺยตีรฺเถ มโหตฺสาหะ สตฺกรฺม จ สุขาวหมฺ || 53 || 
 อิษฺฏเทวปฺรสาเทน การฺยลาโภ ชยสฺตถา | 
 ราชส ลาปการฺยาณิ นูตนปฺรภุทรฺศนมฺ || 54 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย ชีเว ทาเยศานฺนีจเค’ปิ วา | 
 เจาราหิวฺรณภีติศฺจ ธนธานฺยาทินาศนมฺ || 55 || 
 ปุตฺรทาราวิโยคศฺจาปฺยตีว เกฺลศสมฺภวะ | 
 อาเทา ศุภผล  ไจวมนฺเต เกฺลศะ ปฺรชายเต || 56 || 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรโกเณ วา ทุศฺจิเกฺย ลาภเค’ปิ วา | 
 ศุภยกฺุเต นฺฤปปฺรีติรฺวิจิตฺรามฺพรภูษณมฺ || 57 || 
 ทูรเทศปฺรยาณ  จ สฺวพนฺธุชนโปษณมฺ | 
 โภชนามฺพรปศฺวาทิ-ภุกฺตฺยาเทา เทหปีฑนมฺ || 58 || 

 
64ตน้ฉบบัเป็น ธฺรวมฺ 
65ตน้ฉบบัเป็น เกฺลศมปฺโนติ 
66ตน้ฉบบัไม่ไดร้ะบุโศลกท่ี 47 
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 อนฺเต ตุ สฺถานจลนมกสฺมาตฺ กลโห ภเวตฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 59 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศิวสาหสฺรก  ชเปตฺ | 
 มหามฺฤตฺยญฺุชย   ชาปฺย   สโรฺวปทฺรวนาศนมฺ || 60 || 
 เกโตรนฺตรฺคเต มนฺเท สฺวทศาย  า ตุ ปีฑนมฺ | 
 พนฺโธะ เกฺลโศ มนสฺตาโป นาศะ สฺยาตฺตุ จตุษฺปทามฺ || 61 || 
 ราชการฺยกลาเปน ธนนาโศ มหทฺ ภยมฺ | 
 สฺถานาจฺจฺยติุะ67 ปฺรวาสศฺจ มารฺเค เจารภย   ภเวตฺ || 62 || 
 อาลสฺย   มนโส หานิศฺจาษฺฏเม วฺยยราศิเค | 
 มีนตฺริโกณเค มนฺเท ตุลาย  า สฺวรฺกฺษเค’ปิ วา || 63 || 
 เกนฺทฺรตฺริโกณลาเภ วา ทุศฺจิเกฺย วา ศุภ าศเก | 
 ศุเภกฺษิตยเุต ไจว สรฺวการฺยารฺถสาธนมฺ || 64 || 
 สฺวปฺรโภศฺจ มหตฺ เสาขฺย   ภฺรมณ  วิชโย รเณ | 
 สฺวคฺราเม สุขสมฺปตฺติะ สฺววรฺเค ราชทรฺศนมฺ || 65 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ ริษฺเผ วา จาษฺฏเม ปาปส ยเุต | 
 เทหตาโป68 มนสฺตาปะ การฺยวิฆฺโน มหทฺ ภยมฺ || 66 || 
 อาลสฺย   มานหานิศฺจ มาตาปิโตฺรรฺวินาศนมฺ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยภุย   ภเวตฺ || 67 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ติลโหม  จ การเยตฺ | 
 กฺฤษฺณ า ค  า มหิษี ํ ททฺยาทายรุาโรคฺยวฺฤทฺธิทามฺ || 68 || 
 เกโตรนฺตรฺคเต69 เสาเมฺย เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรส ยกฺุเต ราชฺยลาโภ มหตฺสุขมฺ || 69 || 
 สตฺกถาศฺรวณ  ทาน  ธรฺมสิทฺธิะ สุขาวหา | 
 ภูลาภะ ปุตฺรลาภศฺจ ศุภโคษฺ ี ธนาคมะ || 70 || 
 อยตฺนาทฺธรฺมลพฺธิศฺจ วิวาหศฺจ ภวิษฺยติ | 
 คฺฤเห ศุภกร  กฺฤตฺย   วสฺตฺราภรณภูษณมฺ70 || 71 || 

 
67ตน้ฉบบัเป็น สฺถานจฺจฺยติุะ 
68ตน้ฉบบัเป็น ทเหตาโป 
69ตน้ฉบบัเป็น เกโนรนฺตรฺคเต 
70ตน้ฉบบัเป็น วสฺตฺรามรณภูษณมฺ 
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 ภาคฺยกรฺมาธิไปรฺยกฺุเต ภาคฺยวฺฤทฺธิะ สุขาวหา | 
 วิทฺวทฺโคษฺ ีปฺรสงฺเคน ส ลาโป ภูษณาคมะ || 72 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย เสาเมฺย มนฺทาราหิยเุตกฺษิเต | 
 วิโรโธ ราชปุรุไษะ ปรเคหนิวาสนมฺ || 73 || 
 วาหนามฺพรปศฺวาทิธนธานฺยาทินาศนมฺ | 
 ภุกฺตฺยาเทา โศภน  โปฺรกฺต  มเธฺย เสาขฺย   ธนาคมะ || 74 || 
 อนฺเต เกฺลโศ ภเวจฺไจว ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรเค เสาเมฺย ตฺริโกเณ ลาภเค’ปิ วา || 75 || 
 เทหาโรคฺย   มห าลฺลาภะ ปุตฺรกลฺยาณไวภวมฺ | 
 โภชนามฺพรปศฺวาทิ-วฺยวสาเย’ธิก  ผลมฺ || 76 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺเธฺร วา วฺยเย วา พลวรฺชิเต | 
 ตทฺภุกฺตฺยาเทา มหาเกฺลโศ ทารปุตฺราทิปีฑนมฺ || 77 || 
 ราชภีติสฺตถา มเธฺย ตีรฺถยาตฺรา ศุภปฺรทา | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ หฺยปมฺฤตฺยรฺุภวิษฺยติ || 78 || 
 ตทฺโทษริหารารฺถ  วิษฺณุสาหสฺรก  ชเปตฺ | 
 

อถ ศุกฺรทศานฺตรฺทศาธฺยายะ || 61 || 
ปราศร อุวาจ – 
 ศุเกฺร ศุกฺรานฺตรคเต ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 ลาเภ วา พลส ยกฺุเต โยคปฺราพลฺยมาทิเศตฺ || 1 || 
 วิปฺรมูลาทฺธนสฺยาปฺติ-รฺโคมหิษฺยาทิกสฺย จ | 
 ปุโตฺรตฺสวาทิสนฺโตโษ คฺฤเห กลฺยาณสมฺภวะ || 2 || 
 สมฺมาน  ราชสมฺมาน  ราชฺย-ลาโภ มหาสุขมฺ | 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค วาปิ ตุงฺค  าเศ สฺว  าศเค’ปิ วา || 3 || 
 นูตนาลยนิรฺมาณ  นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ | 
 กลตฺรปุตฺรวิภโว มิตฺรส ยกฺุตโภชนมฺ || 4 || 
 อนฺนทาน  ปฺริย   นิตฺย   ทานธรฺมาทิส คฺรหะ | 
 มหาราชปฺรสาเทน วาหนามฺพรภูษณมฺ || 5 || 
 วฺยวสายาตฺ ผลาธิกฺย   ส ลาภะ สฺยาจฺจตุษฺปทามฺ | 
 ปฺรยาณ  ปศฺจิเม ภาเค ลาโภ วาหนวาสโสะ || 6 || 
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 ลคฺนาทฺยปุจเย ศุเกฺร ศุภเขฏสมนฺวิเต | 
 มิตฺร าเศ ตุงฺคลาเภศโยคการกส ยเุต || 7 || 
 ราชฺยลาโภ มโหตฺสาโห ราชปฺรีติะ ศุภาวหา | 
 คฺฤเห กลฺยาณสมฺปตฺติรฺทารปุตฺราทิวรฺธนมฺ71 || 8 || 
 ษษฺ าษฺฏมวฺยเย ศุเกฺร ปาปยกฺุเต’ถ วีกฺษิเต | 
 เจาราทิวฺรณภีติศฺจ สรฺวตฺร ชนปีฑนมฺ || 9 || 
 ราชทฺวาเร ชนเทฺวษ-อิษฺฏพนฺธุวินาศนมฺ72 | 
 ทารปุตฺราทิปีฑา จ สรฺวตฺร ชนปีฑนมฺ || 10 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ สฺถิเต เจนฺมรณ  ภเวตฺ | 
 ทุรฺคาชป  ปฺรกุรฺวีต เธนุทาน  จ การเยตฺ || 11 || 
 ศุกฺรสฺยานฺตรฺคเต สูเรฺย สนฺตาโป ราชภิะ กลิะ | 
 ทายาทาตฺ กลหศฺไจว ศุภเกฺษตฺรานฺยราศิเค || 12 || 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค สูเรฺย มิตฺรรฺเกฺษ เกนฺทฺรโกณเค | 
 ทาเยศาตฺเกนฺทฺรโกเณ วา ลาเภ วา ธนเค’ปิ วา || 13 || 
 ตทฺภุกฺเตา ธนลาภะ สฺยาทฺราชฺยสฺตฺรีธนสมฺปทะ | 
 สฺวปฺรโภศฺจ มหตฺเสาขฺยมิษฺฏพนฺโธะ สมาคมะ || 14 || 
 มาตาปิโตฺระ สุขาวาปฺตึ ภฺราตฺฤลาภ  สุขาวหมฺ | 
 สตฺกีรฺตึ สุขเสาภาคฺย   ปุตฺรลาภ  จ วินฺทติ || 15 || 
 อษฺฏเม จ วฺยเย สูเรฺย ษษฺ สฺถานสฺถิเต’ปิ วา | 
 นีเจ วา ปาปวรฺคสฺเถ เทหตาโป มโนรุชา || 16 || 
 สฺวชนาตฺ ปริส เกฺลโศ นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ | 
 ปิตฺฤปีฑา พนฺธุหานี ราชทฺวาเร วิโรธนมฺ || 17 || 
 วฺรณปีฑาหิพาธา จ สฺวเคเห ตุ ภย   ตถา | 
 นานาโรคภย   ไจว คฺฤหเกฺษตฺราทินาศนมฺ || 18 || 
 สปฺตมาธิปเตา ตตฺร คฺรหพาธา ภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  สูรฺยปฺรีตึ จ การเยตฺ || 19 || 
 ศุกฺรสฺยานฺตรฺคเต จนฺเทฺร เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเค ไจว ภาเคฺยเศน จ ส ยเุต || 20 || 

 
71ตน้ฉบบัเป็น กลฺยาณสมฺปตฺติทรฺราปุตฺราทิวรฺธนมฺ 
72ตน้ฉบบัเป็น ชนทฺเทษ-อิษฺฏพนฺธุวินาศนมฺ 
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 ศุภยกฺุเต ปูรฺณจนฺเทฺร ราชฺยนาเถน ส ยเุต | 
 ตทฺภุกฺเตา วาหนสุข  คฺฤเห ลาภะ ศุภาวหะ || 21 || 
 มหาราชปฺรสาเทน คชานฺไตศฺวรฺยมาทิเศตฺ | 
 มหานทีสฺนานปุณฺย   เทวพฺราหฺมณปูชนมฺ || 22 || 
 คีตวาทฺยปฺรสงฺคาทิ-วิทฺวชฺชนวิภูษณมฺ | 
 โคมหิษฺยาทิวฺฤทฺธิศฺจ วฺยวสาเย’ธิก  ผลมฺ || 23 || 
 โภชนามฺพรเสาขฺย   จ พนฺธุส ยกฺุตโภชนมฺ | 
 นีเจ วา’สฺต คเต วาปิ ษษฺ าษฺฏวฺยยราศิเค || 24 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ เค วาปิ รนฺเธฺร วา วฺยยราศิเค | 
 ตตฺกาเล ธนนาศะ สฺยาทปิ กษฺฏ  มหทฺ ภยมฺ || 25 || 
 เทหายาโส73 มนสฺตาโป ราชทฺวาเร วิโรธนมฺ | 
 วิเทศคมน  ไจว ตีรฺถยาตฺราทิก  ผลมฺ || 26 || 
 ทารปุตฺราทิปีฑา จ นิชพนฺธุวิโยชนมฺ | 
 ทาเยศาตฺ เกนฺทฺรลาภสฺเถ ตฺริโกเณ วิกฺรเม’ปิ วา || 27 || 
 ราชปฺรีตฺยา ภเวตฺ สโทฺย เทศคฺรามาธิปตฺยกมฺ | 
 ไธรฺย   ไจว สุข  กีรฺติรฺวาหนามฺพรภูษณมฺ || 28 || 
 กูปารามตฑาคาทิ-นิรฺมาณ  ธนส คฺรหะ | 
 ภุกฺตฺยาเทา เทหเสาขฺย   สฺยาทนฺเต เกฺลโศ มหานฺ ภเวตฺ || 29 || 
 ศุกฺรสฺยานฺตรฺคเต เภาเม ลคฺนาตฺ เกนฺทฺรตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค เภาเม ลาเภ วา พลส ยเุต || 30 || 
 ลคฺนาธิเปน ส ยกฺุเต กรฺมภาเคฺยศส ยเุต | 
 ตทฺภุกฺเตา ราชโยคาทิ-สมฺปทะ โศภนา มตาะ || 31 || 
 วสฺตฺราภรณภูมฺยาเทริษฺฏสิทฺธิะ สุขาวหา | 
 ตถา’ษฺฏเม วฺยเย วาปิ ทาเยศาทฺวา ตไถว จ || 32 || 
 ศีตชฺวราทิปีฑา จ ปิตฺฤมาตฺฤภยาวหา | 
 ชฺวราทฺยธิกโรคาศฺจ สฺถานภฺร โศ มโนรุชา || 33 || 
 สฺวพนฺธุชนหานิศฺจ กลโห ราชภิะ สห | 
 ราชทฺวารชไนรฺเทฺวโษ ธนธานฺยวฺยโย’ธิกะ || 34 || 
 

 
73ตน้ฉบบัเป็น ทหายาโส 
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 วฺยวสายาตฺ ผล  เนษฺฏ  หานิรฺภูมฺยาทิกสฺย จ | 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหพาธา ภวิษฺยติ || 35 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ศานฺตึ กุรฺยาทฺยถาวิธิ | 
 ศุกฺรสฺยานฺตรฺคเต ราเหา เกนฺทฺรลาภตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ วา ศุภส ทฺฤษฺเฏ โยคการกส ยเุต || 36 || 
 ตทฺภุกฺเตา พหุเสาขฺย   จ ส ลาโภ ธนธานฺยโยะ | 
 อิษฺฏพนฺธุสมากีรฺณ  โภชน  ภวเน ภเวตฺ || 37 || 
 ยาตะุ การฺยารฺถสิทฺธิะ สฺยาตฺ ปศุเกฺษตฺราทิสมฺภวะ | 
 ลคฺนาทฺยปุจเย ราเหา ตทฺภุกฺติะ สุขทา ภเวตฺ || 38 || 
 ศตฺรุนาโศ มโหตฺสาโห ราชปฺรีติะ ศุภาวหา | 
 ภุกฺตฺยาเทา ศรมาส าศฺจาปฺยนฺเต’ชีรฺณ  ตถา ชฺวระ || 39 || 
 กาเรฺย วิฆฺนมวาปฺโนติ สญฺจาเร จ มโนวฺยถา | 
 ปร  สุข   จ เสาภาคฺย   นฺฤปตุลฺย   ปฺรชายเต || 40 || 
 ไนรฺฤตึ ทิศมาศฺริตฺย ปฺรยาณ  ปฺรภุทรฺศนมฺ | 
 ยาตะุ การฺยารฺถสิทฺธิะ สฺยาตฺ สฺวเทเศ ปุนเรษฺยติ || 41 || 
 อุปกาโร พฺรหฺมณาน า ตีรฺถยาตฺราผล  ภเวตฺ | 
 ทาเยศาทฺรนฺธฺรราศิสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต || 42 || 
 อศุภ  ลภเต กรฺม ปิตฺฤมาตฺฤชนาวธิ | 
 สรฺวตฺร ชนวิเทฺวโษ นานารูเปณ ชายเต || 43 || 
 ทฺวิตีเย สฺปตเม วาปิ เทหาลสฺย   วินิรฺทิเศตฺ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  มฺฤตฺยุญฺชยชป  จเรตฺ || 44 || 
 ศุกฺรสฺยานฺตรฺคเต ชีเว โสฺวจฺเจ สฺวเกฺษตฺรเกนฺทฺรเค | 
 ทาเยศาจฺฉุภราศิสฺเถ ภาเคฺย วา ปญฺจเม’ถวา || 45 || 
 นษฺฏราชฺยาทฺธนปฺราปฺติริษฺฏารฺถามฺพรสมฺปทะ | 
 มิตฺรปฺรโภศฺจ สมฺมาน  ธนธานฺย   ตไถว จ || 46 || 
 ราชสมฺมานกีรฺตฺตี จาปฺยศฺวานฺโทลาทิช  สุขมฺ | 
 วิทฺวตฺปฺรภุสมายาต  ศาสฺตฺรปา ปริศฺรมมฺ || 47 || 
 ปุโตฺรตฺสวาทิ-สนฺโตษมิษฺฏพนฺธุ-สมาคมมฺ | 
 ปิตฺฤมาตฺฤสุตภฺราตฺฤ-ปฺรภฺฤเตะ สุขมาปฺนุยาตฺ || 48 || 
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 ทาเยศาตฺ ษษฺ ราศิสฺเถ วฺยเย วา ปาปส ยเุต | 
 ราชเจาราทิปีฑา จ เทหปีฑา ตไถว จ || 49 || 
 อาตฺมรุคฺพนฺธุกษฺฏ  จ กลเหน มโนวฺยถา | 
 สฺถานจฺยติุะ ปฺรวาสศฺจ นานาโรคา ภวนฺติ หิ || 50 || 
 ทฺวิตียสปฺตมาธีเศ เทหพาธา ภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  มฺฤตฺยุญฺชยชป  จเรตฺ || 51 || 
 ศุกฺรสฺยานฺตรฺคเต มนฺเท โสฺวจฺเจ ตุ ปรโมจฺจเค | 
 สฺวรฺกฺษเกนฺทฺรตฺริโกณสฺเถ ตุงฺค  าเศ สฺว  าศเค’ปิ วา || 52 || 
 ตทฺภุกฺเตา พหุเสาขฺย   สฺยาทิษฺฏพนฺธุสมนฺวยะ | 
 สมฺมาน  ราชภวเน ปุตฺริกาชนน  ศุภมฺ || 53 || 
 ปุณฺยตีรฺถผลาวาปฺติะ ปุณฺย   สฺยาทฺทานธรฺมโยะ | 
 ปโทนฺนติะ ปฺรภุวราตฺ นีจเค เกฺลศมาทิเศตฺ || 54 || 
 เทหาลสฺยมวาปฺโนติ จายาทปฺยธิก  วฺยยมฺ | 
 อษฺฏเค วาวฺยเย74 มนฺเท ทายาธีศาตฺ ตไถว จ || 55 || 
 ภุกฺตฺยาเทา เทหปีฑา สฺยาตฺ ปิตฺฤมาตฺฤชนาวธิ | 
 ทารปุตฺราทิปีฑา จ ภฺรมณ  พหุโศ ภเวตฺ || 56 || 
 วฺยวสายาตฺ ผล  เนษฺฏ  โคมหิษฺยาทินาศนมฺ | 
 ทฺวิตียสปฺตมาธีเศ เทหพาธา ภวิษฺยติ || 57 || 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  ติลโหมาทิก  จเรตฺ | 
 ศุกฺรสฺยานฺตรฺคเต เสาเมฺย เกนฺเทฺร ลาภตฺริโกณเค | 
 โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค วาปิ ราชปฺรีติะ ศุภาวหา || 58 || 
 เสาภาคฺย   ปุตฺรลาภศฺจ ธนลาภะ สทธฺวนา | 
 ปุราณธรฺมศฺรวณ  ศฺฤงฺคาริชนส คมะ || 59 || 
 อิษฺฏพนฺธุชนากีรฺเณ เคเห นฺฤปสมาคมะ | 
 สฺวปฺรโภศฺจ มหตฺเสาขฺย   นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ || 60 || 
 ทาเยศาตฺ ษษฺ รนฺเธฺร วา วฺยเย วา พลวรฺชิเต | 
 ปาไปรฺทฺฤษฺเฏ’ถวา ยกฺุเต จตุษฺปาชฺชีวนาศนมฺ || 61 || 
 อนฺยาลยนิวาสศฺจ มโนไวกลฺยสมฺภวะ | 
 วฺยวหาเร ตุ สรฺวตฺร ธนนาโศ ภเวทฺ ธฺรุวมฺ || 62 || 

 
74ตน้ฉบบัเป็น วาเวฺยย 
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 ภุกฺตฺยาเทา โศภน  โปฺรกฺต  มเธฺย ตุ มธฺยม  สุขมฺ | 
 อนฺเต เกฺลศสฺตถา วิปฺร ! ศีตวาตชฺวราทิกมฺ || 63 || 
 สปฺตมาธีศโทเษณ เทหปีฑา ภวิษฺยติ | 
 ตทฺโทษปริหารารฺถ  วิษฺณุสาหสฺรก  ชเปตฺ || 64 || 
 ศุกฺรสฺยานฺตรฺคเต เกเตา โสฺวจฺเจ วา สฺวรฺกฺษเค’ปิ วา | 
 โยคการกสมฺพนฺเธ สฺถานวีรฺยสมนฺวิเต || 65 || 
 ภุกฺตฺยาเทา ตุ ศุภ  โปฺรกฺต  นิตฺย   มิษฺฏานฺนโภชนมฺ | 
 วฺยวสายาตฺ ผลาธิกฺย   โคมหิษฺยาทิวรฺธนมฺ || 66 || 
 ธนธานฺยสมฺฤทฺธิศฺจ ส คฺราเม วิชโย ภเวตฺ | 
 ภุกฺตฺยนฺเต หิ สุข  ไจว มเธฺย มธฺยผล  สฺมฺฤตมฺ || 67 || 
 มเธฺย มเธฺย มหตฺกษฺฏ  ปศฺจาทาโรคฺยมาทิเศตฺ | 
 ทาเยศาทฺรนฺธฺรคฺฤหเค วฺยเย วา ปาปส ยเุต || 68 || 
 เจาราหิวฺรณปีฑา จ พุทฺธินาโศ มหาภยมฺ | 
 ศิโรรุชา มนสฺตาปะ กลหะ การณ  วินา || 69 || 
 ปฺรเมหาทิกโรคศฺจ นานามารฺเค ธนวฺยยะ | 
 ภารฺยาปุตฺรวิโรธศฺจ คมน  การฺยนาศนมฺ || 70 || 
 ทฺวิตียทฺยนูนาเถ ตุ เทหพาธา ภวิษฺยติ | 
 ตนฺนิวฺฤตฺไตฺย ฉาคทาน-มฺฤตฺยญฺุชยชป  จเรตฺ || 71 || 
 

อถ ปฺรตฺยนฺตรฺทศาผลาธฺยายะ || 62 || 
ปราศร อุวาจ – 
 อนฺตรฺทศาทินาทฺย   ยตฺ สฺวสฺวาพฺไทรฺนิหต  หฺฤตมฺ | 
 วึโศตฺตรศเตนาปฺต  ปฺรตฺยนฺตร-ทินาทิกมฺ || 1 || 
 อุเทฺวโค วิตฺตนาศศฺจ ทารารฺตฺติะ ศิรสิ วฺยถา | 
 พฺราหฺมเณน วิวาทศฺจ สูเรฺย สฺววิทศ า คเต || 2 || 
 อุเทฺวคะ กลหศฺจาปิ ธนนาโศ มโนรุชา | 
 มณิมุกฺตาทินาศศฺจ ศศิปฺรตฺยนฺตเร รเวา || 3 || 
 ราชภีติะ ศสฺตฺรภีติรฺพนฺธน  พหุสงฺกฏมฺ | 
 ศตฺรุวหฺนิกฺฤตา ปีฑา กุชสฺย วิทศาผลมฺ || 4 || 
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 เศฺลษฺมวฺยาธิะ ศตฺรุภีติรฺธนหานิรฺมหทฺ ภยมฺ | 
 ราชภ คสฺตถา ตฺราสสฺตมโส วิทศาผลมฺ || 5 || 
 ศตฺรุนาโศ ชโย วฺฤทฺธิรฺวสฺตฺรเหมาทิภูษณมฺ | 
 อศฺวยานาทิกาวาปฺติรฺชีวสฺย วิทศาผลมฺ || 6 || 
 ธนหานิะ ปโศะ ปีฑา มโหเทฺวโค มหารุชา | 
 อศุภ  สรฺวมภิโต วิทศาย  า ศเนะ ผลมฺ || 7 || 
 วิทฺยาลาโภ พนฺธุสงฺโค โภชฺยปฺราปฺติรฺธนาคมะ | 
 ธรฺมลาโภ นฺฤปาตฺ ปูชา วิทศาย  า วิทะ ผลมฺ || 8 || 
 ปฺราณภีติรฺมหาหานี ราชภีติศฺจ วิคฺรหะ | 
 ศตฺรุณา จ มหาวาโท เกโตสฺตุ วิทศาผลมฺ || 9 || 
 ทินานิ สมรูปาณิ ลาโภ’ปฺยลฺโป ภเวทิห | 
 สฺวลฺปา จ สุขสมฺปตฺติรฺวิทศาย  า ภเวทฺ ภฺฤโคะ || 10 || 
 ภูโภชฺย-ธนสมฺปฺราปฺตี ราชปูชามหตฺ สุขมฺ | 
 ลาโภ มหานฺ สฺตฺริโย โภคศฺจนฺเทฺร ตทฺวิทศาผลมฺ || 11 || 
 มติวฺฤทฺธิรฺมหาปูชา สุข  พนฺธุชไนะ สห | 
 ธนาคโม’ริภีรินฺเทา กุชสฺย วิทศาผลมฺ || 12 || 
 ภเวตฺ กลฺยาณสมฺปตฺตี ราชวิตฺตสมาคมะ | 
 อศุไภรปมฺฤตฺยศฺุจ ตมโส วิทศาผลมฺ || 13 || 
 วสฺตฺรลาโภ มหาเตโช พฺรหฺมชฺ าน  จ สทฺคุโระ | 
 ราชฺยาลงฺกรณาวาปฺติรฺชีวสฺย วิทศาผลมฺ || 14 || 
 ทุรฺทิเน ตฺวธิกา ปีฑา วาตปิตฺตาทฺ วิเศษตะ75 | 
 ธนธานฺยยโศหานิรฺวิทศาย  า ศเนะ ผลมฺ || 15 || 
 ปุตฺรชนฺม หยปฺราปฺติรฺวิทฺยาลาโภ มโหนฺนติะ | 
 ศุกฺลวสฺตฺรานฺนลาภศฺจ พุธสฺย วิทศาผลมฺ || 16 || 
 พฺราหฺมเณน สม  ยทฺุธมปมฺฤตฺยุะ สุขกฺษยะ | 
 สรฺวตฺร ชายเต เกฺลศะ ศิขิโน วิทศาผลมฺ || 17 || 
 ธนลาโภ มหตฺ เสาขฺย   กนฺยาชนฺม สุโภชนมฺ | 
 ปฺรีติศฺจ สรฺวโลเกโภฺย วิทศาย  า ภฺฤโคะ ผลมฺ || 18 || 
 

 
75ตน้ฉบบัเป็น วิเศปตะ 
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 อนฺนาคโม วสฺตฺรลาภะ ศตฺรุหานิะ สุขาคมะ | 
 สรฺวตฺร วิชยปฺราปฺติรฺวิทศาย  า รเวะ ผลมฺ || 19 || 
 ศตฺรุภีติะ กลิรฺโฆโร รกฺตสฺราโว ภย   ตถา | 
 มฺฤโตฺยรปิ มหีชสฺย วิทศาย  า กุชานฺตเร || 20 || 
 พนฺธน  ราชภงฺคศฺจ ธนหานิะ กุโภชนมฺ | 
 กลหะ ศตฺรุภีรฺนิตฺย   ตมโส วิทศาผลมฺ || 21 || 
 มตินาศสฺตถา ทุะข  สนฺตาปะ กลโห ภเวตฺ | 
 นิษฺผล  จินฺติต  สรฺวมิตีชฺยวิทศาผลมฺ || 22 || 
 สฺวามินาศสฺตถา ปีฑา ธนหานิรฺมหาภยมฺ | 
 ไวกลฺย   กลหสฺตฺราโส วิทศาย  า ศเนะ ผลมฺ || 23 || 
 สรฺวถา พุทฺธินาศสฺจ ธนหานิรฺชฺวรสฺตเนา | 
 วสฺตฺรานฺนสุหฺฤท า นาโศ วิทศาย  า วิโท ภเวตฺ || 24 || 
 อาลสฺย   จ ศิระปีฑา ปาปโรโค’ปมฺฤตฺยภีุะ | 
 ราชภีติะ ศตฺรุฆาตะ ศิขิโน วิทศาผลมฺ || 25 || 
 จาณฺฑาลาตฺ ส กฏสฺตฺราโส ราชศสฺตฺรภย   ภเวตฺ | 
 อติสาโร’ถ วมน  วิทศาย  า ภฺฤโคะ ผลมฺ || 26 || 
 ภูมิลาโภ’รฺถสมฺปตฺติะ สนฺโตโษ มิตฺรส คติะ | 
 ภเวตฺ สรฺวตฺร จ สุข  วิทศาย  า รเวะ สทา || 27 || 
 ยามฺย  า ทิศิ ภเวลฺลาภะ สิตวสฺตฺราวิภูษณมฺ | 
 ส สิทฺธิะ สรฺวการฺยาณ า วิทศาย  า วิโธรฺภเวตฺ || 28 || 
 พนฺธน  พหุธา โรโค พหุฆาตะ สุหฺฤทฺภยมฺ | 
 ตมโส’นฺตรฺทศาย  า ตุ ตมะ ปฺรตฺยนฺตเร ผลมฺ || 29 || 
 สรฺวตฺร ลภเต มาน  คชาศฺว   จ ธนาคมมฺ | 
 ตไตฺรว ตุ สุเรชฺยสฺย ปฺราปฺเต ปฺรตฺยนฺตเร นระ || 30 || 
 พนฺธน  ชายเต โฆร  สุขหานิรฺภหทฺ ภยมฺ | 
 ปฺรตฺยห  วาตปีฑา จ วิทศาย  า ศเนะ ผลมฺ || 31 || 
 สรฺวตฺร พหุธา ลาภะ สฺตฺรีสงฺคตฺยา วิเศษตะ | 
 ปรเทศคตา สิทฺธิรฺวิทศาย  า วิทะ ผลมฺ || 32 || 
 พุทฺธินาโศ ภย   วิฆฺโน ธนหานิรฺมหทฺ ภยมฺ | 
 สรฺวตฺร กลโหเทฺวเคา ศิขิโน วิทศาผลมฺ || 33 || 
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 โยคินีโภฺย ภย   ไจวมศฺวหานิะ กุโภชนมฺ | 
 สฺตฺรีนาศะ กุลชะ โศกะ สิตสฺย วิทศาผลมฺ || 34 || 
 ชฺวรโรโค มหาภีติะ ปุตฺรเปาตฺราทิปีฑนมฺ | 
 อปมฺฤตฺยะุ ปฺรมาทศฺจ สูรฺยสฺย วิทศาผลมฺ || 35 || 
 อุเทฺวคกลเหา จินฺตา มานหานิรฺมหทฺ ภยมฺ | 
 ปิตุรฺวิกลตา เทเห ศศิโน วิทศาผลมฺ || 36 || 
 ภคนฺทรกฺฤตา ปีฑา รกฺตปิตฺตปฺรปีฑนมฺ | 
 อรฺถหานิรฺมโหเทฺวโค เภามสฺย วิทศาผลมฺ || 37 || 
 เหมลาโภ ธานฺยวฺฤทฺธิะ กลฺยาณ  สตฺผโลทยะ | 
 อนฺตรฺทาเย สุเรชฺยสฺย ตสฺย ปฺรตฺยนฺตเร ภเวตฺ || 38 || 
 โคภูมิเหมลาภะ สฺยาตฺ สรฺวตฺร สุขสาธนมฺ | 
 ส คฺรโหหฺยนฺนปานาเทะ วิทศาย  า ศเนะ ผลมฺ || 39 || 
 วิทฺยาลาโภ วสฺตฺรลาโภ ชฺ านลาภะ สเมากฺติกะ | 
 สุหฺฤท า ส คมาตฺ สฺเนโห วิทศาย  า วิทะ ผลมฺ || 40 || 
 ชลภีติสฺตถา เจารฺย   พนฺธน  กลโห ภเวตฺ | 
 อปมฺฤตฺยภุย   โฆร  ธฺวชสฺย วิทศาผลมฺ || 41 || 
 นานาวิทฺยารฺถสมฺปฺราปฺติรฺเหมวสฺตฺรวิภูษณมฺ | 
 ลภเต เกฺษมสนฺโตษ  วิทศาย  า ภฺฤโครฺนระ || 42 || 
 นฺฤปาลฺลาภสฺตถา มิตฺราตฺ ปิตฺฤโตมาตฺฤโต’ปิวา | 
 สรฺวตฺร ลภเต ปูช า วิทศาย  า รเวรฺนระ || 43 || 
 สรฺวทุะขวิโมกฺษศฺจ มุกฺตาลาโภ หยสฺย จ | 
 สิทฺธนฺติ สรฺวการฺยาณิ จนฺทฺรปฺรตฺยนฺตเร ธฺรุวมฺ || 44 || 
 ศสฺตฺรภีติรฺคุเท ปีฑา วหฺนิมานฺทฺยมชีรฺณตา76 | 
 ปีฑา ศตฺรุกฺฤตา ภูริรฺเภามสฺย วิทศาผลมฺ || 45 || 
 จาณฺฑาเลน วิโรธะ สฺยาทฺ ภย   เตโภฺย’รฺถ-ส กฺษยะ | 
 กษฺฏ  ภีรฺวฺยาธิศตฺรุภฺยสฺตมโส วิทศาผลมฺ || 46 || 
 เทหปีฑา กเลรฺภีติรฺภยมนฺตฺยชโลกตะ | 
 นานาทะุข  ภเวนฺมนฺทานฺตเร77 ปฺรตฺยนฺตเร ศเนะ || 47 || 

 
76ตน้ฉบบัเป็น วหฺวิมานฺทฺยมชีรฺณตา 
77ตน้ฉบบัเป็น ภเวนฺมทานฺตเร 
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 พุทฺธินาศะ กเลรฺภีติรนฺนปานาทินาศนมฺ | 
 ธนหานิรฺภย   ศโตฺรรฺวิทศาย  า ศเนรฺพุเธ || 48 || 
 พนฺธน  ศตฺรุเคเห78 สฺยาทฺ วรฺณหานิรฺพหุกฺษุธา | 
 จิตฺเต จินฺตา ภย   ตฺราสะ วิทศาย  า ธฺวชสฺย ไว || 49 || 
 จินฺติต  ผลิต  วสฺตุ กลฺยาณ  สฺวชเน ภเวตฺ | 
 มนุษฺยกฺฤติโต ลาโภ วิทศาย  า ภฺฤโคะ ผลมฺ || 50 || 
 ราชเตโช’ธิการิตฺว   สฺวคฺฤเห ชายเต กลิะ | 
 ชฺวราทิวฺยาธิปีฑา จ สูรฺยสฺย วิทศาผลมฺ || 51 || 
 สฺผีตพุทฺธิรฺมหารมฺโภ มนฺทเตชา พหุวฺยยะ | 
 พหุสฺตฺรีภิะ สม  โภคะ ศศิโน วิทศาผลมฺ || 52 || 
 เตโชหานิะ ปุตฺรฆาโต วหฺนิภีตี ริโปรฺภยมฺ | 
 วาตปิตฺตกฺฤตา ปีฑา วิทศาย  า กุชสฺย ไว || 53 || 
 ธนนาโศ วสฺตฺรหานิรฺภูมินาโศ ภย   ตถา | 
 วิเทศคมน  มฺฤตฺยุะ ตมโส วิทศาผลมฺ || 54 || 
 คฺฤเหษุ สฺตฺรีกฺฤต  ฉิทฺรมสามรฺถย   นิรีกฺษเณ | 
 อถวา กลิรุเทฺวโค วิทศาย  า คุโระ ผลมฺ || 55 || 
 พุทฺธิรฺวิทฺยารฺถลาโภ วา วสฺตฺรลาโภ มหตฺสุขมฺ | 
 สฺวรฺณาทิธนลาภศฺจ วิทศาย  า วิทะ ผลมฺ || 56 || 
 ก ินานฺนสฺย สมฺปฺราปฺติรุทเร โรคสมฺภวะ | 
 กามล  รกฺตปิตฺต  จ ศิขิโน วิทศาผลมฺ || 57 || 
 อุตฺตรสฺย  า ภเวลฺลาโภ หานิะ สฺยาตฺตุ จตุษฺปทามฺ | 
 อธิกาโร ราชเคเห วิทศาย  า ภฺฤโครฺภเวตฺ || 58 || 
 เตโชหานิรฺภเวทฺ โรคสฺตนุปีฑา ตไถว จ | 
 ชายเต จิตฺตไวกลฺย   วิทศาย  า รเว พุเธ || 59 || 
 สฺตฺรีลาภศฺจารฺถสมฺปตฺติะ กนฺยาลาโภ มหทฺธนมฺ | 
 สรฺวตะ เสาขฺยลาภศฺจ วิทีนฺทุวิทศาผลมฺ || 60 || 
 ธรฺมธีธนสมฺปฺราปฺติศฺเจาราคฺนฺยาทิปฺรปีฑนมฺ | 
 รกฺตวสฺตฺร  ศสฺตฺรฆาตะ กุชสฺย วิทศาผลมฺ || 61 || 
 

 
78ตน้ฉบบัเป็น คตฺรุเคเห 
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 กลโห ชายเต สฺตฺรีภิรกสฺมาทฺ ภยสมฺภวะ | 
 ราชศสฺตฺรกฺฤตาภีติสฺตมโส วิทศาผลมฺ || 62 || 
 ราชฺย   ราชฺยาธิกาโร วา ปูชา ราชสมุทฺภวา | 
 วิทฺยาวฺฤทฺธิศฺจ สทฺพุทฺธิะ วิทศาย  า คุโระ ผลมฺ || 63 || 
 วาตปิตฺตมหาปีฑา เทหฆาตสมุทฺภวา | 
 พหุธา ธนนาศศฺจ มนฺทปฺรตฺยนฺตเร ภเวตฺ || 64 || 
 อาปตฺสมุทฺภโว’กสฺมาทฺ79 เทศานฺตรสมาคมะ | 
 ธฺวชานฺตเร ทฺรวฺยนาโศ ธฺวชปฺรตฺยนฺตเร ผลมฺ || 65 || 
 เมฺลจฺฉภีตฺยรฺถนาโศ วา เนตฺรโรคะ ศิโรวฺยถา | 
 เกตฺวนฺตเร ปโศรฺหานิะ สิตปฺรตฺยนฺตเร ผลมฺ || 66 || 
 มิไตฺระ สห วิโรธศฺจาปมฺฤตฺยุรปิ นิรฺชยะ | 
 มติภฺร โศ วิวาทศฺจ สูรฺยปฺรตฺยนฺตเร ผลมฺ || 67 || 
 อนฺนนาโศ ยโศหานิรฺเทหปีฑา มติภฺรมะ | 
 อามวาตาทิวฺฤทฺธิศฺจ ศศิโน วิทศาผลมฺ || 68 || 
 ศสฺตฺรฆาเตน ปาเตน80 วหฺนินา จ ปฺรปีฑนมฺ | 
 นีจาทฺ ภีตีริโปะ ศงฺกา เภามสฺย วิทศาผลมฺ || 69 || 
 กามินีโภฺยภเวทฺ ภีติสฺตถา ไวริสมุทฺภวะ81 | 
 กฺษุทฺราทปิ ภเวทฺ ภีติสฺตมโส วิทศาผลมฺ || 70 || 
 ธนหานิรฺมโหตฺปาโต วสฺตฺรมิตฺรวินาศกมฺ | 
 สรฺวตฺร เกฺลศสมฺปฺราปฺติรฺชีวปฺรตฺยนฺตเร ภเวตฺ || 71 || 
 โคมหิษฺยาทิ มรณ  เทหปีฑา สุหฺฤทฺวธะ | 
 สฺวลฺปาลฺปลาภกรณ  มนฺทสฺย วิทศาผลมฺ || 72 || 
 พุทฺธินาโศ มโหเทฺวโค วิทฺยาหานิรฺมหทฺ ภยมฺ | 
 การฺยาสิทฺธิะ สทา เกเตา วิทสฺตุ วิทศาผลมฺ || 73 || 
 เศฺวตาศฺววสฺตฺรมุกฺตาทิ สฺวรฺณมาณิกฺยช  สุขมฺ | 
 ลภเต สุนฺทรี ํ นารี ํ สิตปฺรตฺยนฺตเร นระ || 74 || 
 

 
79ตน้ฉบบัเป็น อาปตฺสุมุทฺภโว’กสฺมาทฺ 
80ตน้ฉบบัเป็น ปาเนน 
81ตน้ฉบบัเป็น เวาริสมุทฺภวะ 
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 วาตชฺวระ ศิระปีฑา ราชฺ ะ ปีฑา ริโปรปิ | 
 ชายเต สฺวลฺปลาโภ’ปิ สูรฺยปฺรตฺยนฺตเร ธฺรุวมฺ || 75 || 
 กนฺยาชนฺม นฺฤปาลฺลาโภ วสฺตฺราภรณส ยติุะ | 
 ราชฺยาธิการสมฺปฺราปฺติรินฺทุปฺรตฺยนฺตเร ผลมฺ || 76 || 
 รกฺตปิตฺตาทิโรคศฺจ กลหสฺตาฑน  ภเวตฺ | 
 สิตานฺตเร มหานฺ เกฺลโศ เภามปฺรตฺยนฺตเร ผลมฺ || 77 || 
 กลโห ชายเต สฺตฺรีภิรกสฺมาทฺ ภยสมฺภวะ | 
 ราชตะ ศตฺรุตะ ปีฑา ตมโส วิทศาผลมฺ || 78 || 
 มหาทฺรวฺย   มหทฺราชฺย   วสฺตฺรมุกฺตาทิภูษณมฺ | 
 คชาศฺวาทิ-ปทปฺราปฺติริชฺยปฺรตฺยนฺตเร ผลมฺ || 79 || 
 ขโรษฺฏฺรจฺฉาคสมฺปฺราปฺติรฺโลหมาษติลาทิกมฺ | 
 สฺวลฺปปีฑาคมศฺจาปิ มนฺทปฺรตฺยนฺตเร ธฺรุวมฺ || 80 || 
 ธนชฺ านมหาลาโภ ราชราชฺยาธิการิตา | 
 นิเกฺษปาทฺธนลาภศฺจ วิทะ ปฺรตฺยนฺตเร ผลมฺ || 81 || 
 อปมฺฤตฺยรฺุมหาโฆโร เทศาทฺเทศานฺตราคมะ | 
 ลาโภ’ปิ ชายเต มเธฺย ศิขิโน วิทศาผลมฺ || 82 || 
 

อถ สูกฺษฺมทศาผลาธฺยายะ || 63 || 
ปราศร อุวาจ – 
 ปฺรตฺยนฺตรทศาฆโฏฺย หตาะ สฺวสฺวทศาพฺทตะ | 
 วึโศตฺตรศเตนาปฺตา ลพฺธิะ สูกฺษฺมทศามิติะ || 1 || 
 สฺวียภูมิปริตฺยาคะ ปฺราณนาโศ ภเวนฺนฺฤณามฺ | 
 สฺถานภฺร โศ มานหานิะ สูรฺยสูกฺษฺมทศาผลมฺ || 2 || 
 เทวพฺราหฺมณภกฺติศฺจ นิตฺยกรฺมรติสฺตถา | 
 สุปฺรีติะ สรฺวมิไตฺรศฺจ รเวะ สูกฺษฺมคเต วิเธา || 3 || 
 กฺรูรกรฺมรติสฺติคฺมศตฺรุภิะ ปริปีฑนมฺ | 
 รกฺตสฺราวาทิโรคศฺจ รเวะ สูกฺษฺมคเต กุเช || 4 || 
 เจาราคฺนิวิษภีติศฺจ รเณ ภงฺคะ ปราชยะ | 
 ทานธรฺมาทิวิรตี รเวะ สูกฺษฺมคเต หฺยเคา || 5 || 
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 นฺฤปสตฺการราชารฺหะ เสวไกะ ปริปูชิตะ | 
 ราชจกฺษุรฺคตะ ศานฺตะ สูรฺยสูกฺษฺมคเต คุเรา || 6 || 
 เจารฺยสาหสกรฺมภฺย  า เทวพฺราหฺมณปีฑนมฺ | 
 สฺถานจฺยติุรฺมโนทุะข  รเวะ สูกฺษฺมคเต ศเนา || 7 || 
 ทิวฺยามฺพราทิลพฺธิศฺจ ทิวฺยสฺตฺรีปริโภคิตา | 
 อจินฺติตารฺถสิทฺธิศฺจ รเวะ สูกฺษฺมคเต พุเธ || 8 || 
 เคารวารฺถวินาศศฺจ ภฺฤตฺยทารภวสฺตถา | 
 กฺวจิตฺ เสวกสมฺพนฺโธ82 รเวะ สูกฺษฺมคเต ธฺวเช83 || 9 || 
 ปุตฺรมิตฺรกลตฺราทิเสาขฺยสมฺปนฺน เอว จ | 
 นานาวิธา จ สมฺปตฺตี รเวะ สูกฺษฺมคเต ภฺฤเคา || 10 || 
 ภูษณ  ภูมิลาภศฺจ สมฺมาน  นฺฤปปูชนมฺ | 
 ตามสตฺว   คุรุตฺว   จ จนฺทฺรสูกฺษฺมทศาผลมฺ || 11 || 
 ทุะข  ศตฺรุวิโรธศฺจ84 กุกฺษิโรคะ ปิตุรฺมฺฤติะ | 
 วาตปิตฺตกโผเทฺรกะ ศศิสูกฺษฺมคเต กุเช || 12 || 
 โกฺรธน  มิตฺรพนฺธูน า เทศตฺยาโค ธนกฺษยะ | 
 วิเทเศ นิคฑปฺราปฺติรินฺโทะ สูกฺษฺมคเต’ปฺยเคา || 13 || 
 ฉตฺรจามรส ยกฺุต  ไวภว  ปุตฺรสมฺปทะ | 
 สรฺวตฺร สุขสมฺปติศฺจนฺเทฺร สูกฺษฺมคเต คุเรา || 14 || 
 ราโชปทฺรวโต ภีติรฺวฺยวหาเร ธนกฺษยะ | 
 เจารตฺว   วิปฺรภีติศฺจ จนฺเทฺร สูกฺษฺมคเต ศเนา || 15 || 
 ราชมาน  วสฺตุลาโภ วิเทศาทฺวาหนาทิกมฺ | 
 ปุตฺรเปาตฺรสมฺฤทฺธิศฺจ จนฺเทฺร สูกฺษฺมคเต พุเธ || 16 || 
 อาตฺมโน วฺฤตฺติหนน  สสฺยศฺฤงฺควฺฤษาทิภิะ | 
 อคฺนิสูรฺยาทิภีติศฺจ จนฺเทฺร สูกฺษฺมคเต ธฺวเช || 17 || 
 วิวาโห ภูมิลาภศฺจ วสฺตฺราภรณไวภวมฺ | 
 ราชฺยลาภศฺจ กีรฺติศฺจ จนฺเทฺร สูกฺษฺมคเต ภฺฤเคา || 18 || 
 

 
82ตน้ฉบบัเป็น สนฺพนฺโธ 
83ตน้ฉบบัเป็น ธฺวเชะ 
84ตน้ฉบบัเป็น ศตฺรวิโรธศฺจ 
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 เกฺลศาตฺเกฺลศะ การฺยนาศะ ปศุธานฺยธนกฺษยะ | 
 คาตฺรไวษมฺยภูมิศฺจ จนฺเทฺร สูกฺษฺมคเต รเวา || 19 || 
 ภูมิหานิรฺพนฺธุกษฺฏ  หฺยปสฺมารศฺจ พนฺธยกฺุ | 
 ปุรโกฺษโภ มนสฺตาโป เภามสูกฺษฺมทศาผลมฺ || 20 || 
 องฺคโทโษ ชนาทฺ ภีติะ ปฺรมทาว ศนาศนมฺ | 
 วหฺนิสรฺปภย   โฆร  เภาเม สูกฺษฺมคเต’ปฺยเหา || 21 || 
 เทวปูชารติศฺจาตฺร มนฺตฺราภฺยตฺุถานศกฺตตา | 
 โลเก ปูชา ปฺรโมทศฺจ เภาเม สูกฺษฺมคเต คุเรา || 22 || 
 พนฺธนานฺมุจฺยเต พทฺโธ ธนธานฺยปริจฺฉทะ | 
 ภฺฤตฺยารฺถพหุละ ศฺรีมานฺ เภาเม สูกฺษฺมคเต ศเนา || 23 || 
 วาหน  ฉตฺรส ยกฺุต  ราชฺยโภคปร  สุขมฺ | 
 กาสศฺวาสาทิกา ปีฑา เภาเม สูกฺษฺมคเต พุเธ || 24 || 
 ปรเปฺรริตพุทฺธิศฺจ สรฺวตฺราปิ จ ครฺหิตา | 
 อศุจิะ สรฺวกาเลษุ เภาเม สูกฺษฺมคเต ธฺวเช || 25 || 
 อิษฺฏสฺตฺรีโภคสมฺปตฺติริษฺฏโภชน-สคฺรหะ | 
 อิษฺฏารฺถสฺถายลิาภศฺจ เภาเม สูกฺษฺมคเต ภฺฤเคา || 26 || 
 ราชเทฺวโษ ทฺวิชาตฺเกฺลศะ การฺยาภิปฺรายวญฺจกะ | 
 โลเก’ปิ นินฺทฺยตาเมติ เภาเม สูกฺษฺมคเต รเวา || 27 || 
 ศุทฺธตฺว   ธนสมฺปฺราปฺติรฺเทวพฺราหฺมณวตฺสละ | 
 วฺยาธินา ปริภูยเต เภาเม สูกฺษฺมคเต วิเธา || 28 || 
 โลโกปทฺรวพุทฺธิศฺจ สฺวกาเรฺย มติวิภฺรมะ | 
 ศูนฺยตา จิตฺตโทษะ สฺยาทฺราโหะ สูกฺษฺมทศาผลมฺ || 29 || 
 ทีรฺฆโรคี ทริทฺรศฺจ สเรฺวษ า ปฺริยทรฺศนะ | 
 ทานธรฺมรตะ ศสฺโต ราโหะ สูกฺษฺมคเต คุเรา || 30 || 
 กุมารฺคาตฺ กุตฺสิโต’รฺถศฺจ ทุษฺฏศฺจ ปรเสวกะ | 
 อสตฺส คมติรฺมูโฒ ราโหะ สูกฺษฺมคเต ศเนา || 31 || 
 สฺตฺรีสมฺโภคมติรฺวาคฺมี โลกสมฺภาวนาวฺฤตะ | 
 อนฺนมิจฺฉ สฺตนุคฺลานี ราโหะ สูกฺษฺมคเต พุเธ || 32 || 
 มาธุรฺย   มานหานิศฺจ พนฺธน  จาปฺรมารกมฺ | 
 ปารุษฺย   ชีวหานิศฺจ ราโหะ สูกฺษฺมคเต ธฺวเช || 33 || 
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 พนฺธนานฺมุจฺยเต พทฺธะ สฺถานมานารฺถสญฺจยะ | 
 การณาทฺ ทฺรวฺยลาภศฺจ ราโหะ สูกฺษฺมคเต ภฺฤเคา || 34 || 
 วฺยกฺตารฺโศ คุลฺมโรคศฺจ โกฺรธหานิสฺตไถว จ | 
 วาหนาทิสุข  สรฺว   ราโหะ สูกฺษฺมคเต รเวา || 35 || 
 มณิรตฺนธนาวาปฺติรฺวิโทฺยปาสนศีลวานฺ | 
 เทวารฺจนปโร ภกฺตฺยา ราโหะ สูกฺษฺมคเต วิเธา || 36 || 
 นิรฺชโย ชนวิทฺราโว ชเน โกฺรธศฺจ พนฺธนมฺ | 
 เจารฺยศีลรติรฺนิตฺย   ราโหะ สูกฺษฺมคเต กุเช || 37 || 
 โศกนาโศ ธนาธิกฺยมคฺนิโหตฺร  ศิวารฺจนมฺ | 
 วาหน  ฉตฺรส ยกฺุต  ชีวสูกฺษฺมทศาผลมฺ || 38 || 
 วฺรตหานิศฺจ หฺฤตฺตโป วิเทเศ วสุนาศนมฺ | 
 วิโรโธ พานฺธไวรฺนิตฺย   คุโระ สูกฺษฺมคเต ศเนา || 39 || 
 วิทฺยาพุทฺธิวิวฺฤทฺธิศฺจ สสมฺมาน  ธนาคมะ | 
 คฺฤเห สรฺววิธ  เสาขฺย   คุโระ สูกฺษฺมคเต พุเธ || 40 || 
 ชฺ าน  วิภวปาณฺฑิเตฺย ศาสฺตฺรศฺรุติ-ศิวารฺจเน | 
 อคฺนิโหตฺร  คุโรรฺภกฺติรฺคุโระ สูกฺษฺมคเต ธฺวเช || 41 || 
 โรคานฺมุกฺติะ สุข  โภโค ธนธานฺยสมาคมะ | 
 ปุตฺรทาราทิช  เสาขฺย   คุโระ สูกฺษฺมคเต ภฺฤเคา || 42 || 
 วาตปิตฺตปฺรโกปศฺจ เศฺลษฺโมเทฺรกสฺตุ ทารุณะ | 
 รสวฺยาธิกฺฤต  ศูล   คุโระ สูกฺษฺมคเต รเวา || 43 || 
 ฉตฺรจามรส ยกฺุต  ไวภว  ปุตฺรสมฺภวะ | 
 เนตฺรกุกฺษิคตา ปีฑา คุโระ สูกฺษฺมคเต วิเธา || 44 || 
 สฺตฺรีชนาจฺจ วิโษตฺปตฺติรฺพนฺธน  จาติวิคฺรหะ | 
 เทศานฺตรคโม ภฺรานฺติรฺคุโระ สูกฺษฺมคเต กุเช85 || 45 || 
 วฺยาธิภิะ ปริภูตะ สฺยาจฺเจาไรรปหฺฤต  วสุ | 
 สรฺปวฺฤศฺจิกโยรฺท โศ คุโระ สูกฺษฺมคเต’ปฺยเคา || 46 || 
 ธนหานิรฺมหาวฺยาธิรฺมรุตฺปีฑา กุลกฺษยะ | 
 มิตาหารี มหาทุะขี ศนิสูกฺษฺมทศาผลมฺ || 47 || 
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 วาณิชฺยวฺฤตฺเตรฺลาภศฺจ วิทฺยา วิภว เอว จ | 
 สฺตฺรีลาภศฺจ มหีปฺราปฺติะ ศเนะ สูกฺษฺมคเต พุเธ || 48 || 
 เจาโรปทฺรวกุษฺ าทิ วฺฤตฺติกฺษย-วิคุมฺผนมฺ | 
 สรฺวางฺคปีฑน  วฺยาธิะ ศเนะ สูกฺษฺมคเต ธฺวเช || 49 || 
 ไอศฺวรฺยมายธุาภฺยาสะ ปุตฺรลาโภ’ภิเษจนมฺ | 
 อาโรคฺย   ธนกาเมา86 จ ศนิสูกฺษฺมคเต ภฺฤเคา || 50 || 
 ราชเตโช’ธิการิตฺว   สฺวคฺฤเห ชายเต กลิะ | 
 กิญฺจิตฺปีฑา สฺวเทโหตฺถา ศนิสูกฺษฺมคเต รเวา || 51 || 
 สฺผีตพุทฺธิรฺมหารมฺโภ มหาเตโช พหุวฺยยะ | 
 สฺตฺรีปุไตฺรศฺจ สม  เสาขฺย   ศนิสูกฺษฺมคเต วิเธา || 52 || 
 เตโชหานิรฺมโหเทฺวโค’ปฺยคฺนิมานฺทฺย   ภฺรมะ กลิะ | 
 วาตปิตฺตกฺฤตา ปีฑา ศเนะ สูกฺษฺมคเต กุเช || 53 || 
 ปิตฺฤมาตฺฤวินาศศฺจ มโนทุะข  คุรุวฺยยะ | 
 สรฺวตฺร วิกล  การฺย   ศเนะ สูกฺษฺมคเต’ปฺยเหา || 54 || 
 สนฺมุทฺราโภคสมฺมาน  ธนธานฺยวิวรฺธนมฺ | 
 ฉตฺรจามรสมฺปฺราปฺติะ ศเนะ สูกฺษฺมคเต คุเรา || 55 || 
 เสาภาคฺย   ราชสมฺมาน  ธนธานฺยาทิสมฺปทะ | 
 สเรฺวษ า ปฺริยทรฺศี จ พุธสูกฺษฺมทศาผลมฺ || 56 || 
 พาลคฺรโห’คฺนิภีสฺตาปะ สฺตฺรีคโททฺภวโทษภากฺ | 
 กุมารฺคี กุตฺสิตาศี จ วิทิ สูกฺษฺมคเต ธฺวเช || 57 || 
 วาหน  ธนสมฺปตฺติรฺชลชานฺนารฺถสมฺภวะ | 
 ศุภกีรฺตฺติรฺมหาโภโค วิทิ สูกฺษฺมคเต ภฺฤเคา || 58 || 
 ตาฑน  นฺฤปไวษมฺย   พุทฺธิสฺขลนโรคภากฺ | 
 หานิรฺชนาปวาทศฺจ วิทิ สูกฺษฺมคเต รเวา || 59 || 
 สุภคะ สฺถิรพุทฺธิศฺจ ราชสมฺมานสมฺปทะ | 
 สุหฺฤทฺเทศิกสญฺจาโร วิทิ สูกฺษฺมคเต วิเธา || 60 || 
 อคฺนิทาโห วิโษตฺปตฺติรฺชฑตฺว   จ ทริทฺรตา | 
 วิภฺรมศฺจ มโหเทฺวโค วิทิ สูกฺษฺมคเต กุเช || 61 || 
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 อคฺนิสรฺปนฺฤปาทฺ ภีติะ กฺฤจฺฉฺราทริปราภวะ | 
 ภูตาเวศภฺรมาทฺ ภฺรานฺติรฺวิทิ สูกฺษฺมคเต’ปฺยเหา || 62 || 
 คฺฤโหปกรณ  ภวฺย   ตฺยาโค โภคาทิวสฺตูนามฺ87 | 
 ราชปฺรสาทสมฺปตฺติรฺวิทิ สูกฺษฺมคเต คุเรา || 63 || 
 วาณิชฺยวฺฤตฺติลาภศฺจ วิทฺยาวิภวเมว จ | 
 สฺตฺรีลาภศฺจ มหาวฺยาปฺติรฺวิทิ สูกฺษฺมคเต ศเนา || 64 || 
 ปุตฺรทาราทิช  ทุะข  คาตฺรไวษมฺยเมว จ | 
 ทาริทฺรฺยาทฺ ภิกฺษุวฺฤตฺติศฺจ สฺวีเย สูกฺษฺมคเต ธฺวเช || 65 || 
 โรคนาโศ’รฺถลาภศฺจ คุรุวิปฺรานุวตฺสละ | 
 สงฺคมะ สฺวชไนะ สารฺธ  เกโตะ สูกฺษฺมคเต ภฺฤเคา || 66 || 
 ยทฺุธ  ภูมิวินาศศฺจ วิปฺรวาสะ สฺวเทศตะ | 
 สุหฺฤทฺวิปตฺติรารฺติศฺจ เกโตะ สูกฺษฺมคเต รเวา || 67 || 
 ทาสีทาสสมฺฤทฺธิศฺจ ยทฺุเธ ลพฺธิรฺชยสฺตถา | 
 ลลิตา กีรฺตฺติรุตฺปนฺนา เกโตะ สูกฺษฺมคเต วิเธา || 68 || 
 อาสเน ภยมศฺวาเทศฺเจารทุษฺฏาทิปีฑนมฺ | 
 คุลฺมปีฑา ศิโรโรคะ88 เกโตะ สูกฺษฺมคเต กุเช || 69 || 
 วินาศะ สฺตฺรีคุรูณ า จ ทุษฺฏสฺตฺรีส คมาลฺลฆุะ | 
 วมน  รุธิร  ปิตฺต  เกโตะ สูกฺษฺมคเต’ปฺยเคา || 70 || 
 ศโตฺรรฺวิโรธะ สมฺปตฺติะ สหสา ราชไวภวมฺ | 
 ปศุเกฺษตฺรวินาศารฺตฺติะ เกโตะ สูกฺษฺมคเต คุเรา || 71 || 
 มฺฤษา ปีฑา ภเวตฺ กฺษุทฺรสุโขตฺปตฺติศฺจ ล ฆนมฺ | 
 สฺตฺรีวิโรธะ สตฺยหานิะ เกโตะ สูกฺษฺมคเต ศเนา || 72 || 
 นานาวิธชนาปฺติศฺจ วิปฺรโยโค’ริปีฑนมฺ | 
 อรฺถสมฺปตฺสมฺฤทฺธิศฺจ เกโตะ สูกฺษฺมคเต พุเธ || 73 || 
 ศตฺรุหานิรฺมหตฺ เสาขฺย   ศงฺกราลยปูรฺวกมฺ | 
 ตฑาคกูปนิรฺมาณ  ศุกฺรสูกฺษฺมทศาผลมฺ || 74 || 
 อุรสฺตาโป ภฺรมศฺไจว คตาคตวิเจษฺฏิตมฺ | 
 กฺวจิลฺลาภะ กฺวจิทฺธานิรฺภฺฤโคะ สูกฺษฺมคเต รเวา || 75 || 
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 อาโรคฺย   ธนสมฺปตฺติะ การฺยลาโภ คตาคไตะ | 
 ปฺรชฺ าชฺ านสมฺฤทฺธิะ สฺยาทฺ ภฺฤโคะ สูกฺษฺมคเต วิเธา || 76 || 
 ชฑตฺว  ริปุไวษมฺย   เทศภฺร โศ มหทฺ ภยมฺ | 
 วฺยาธิทุะขสมุตฺปตฺติรฺภฺฤโคะ สูกฺษฺมคเต กุเช || 77 || 
 ราชฺยาคฺนิสรฺปชา ภีติรฺพนฺธุนาโศ คุรุวฺยถา | 
 สฺถานจฺยติุรฺมหาภีติรฺภฺฤโคะ สูกฺษฺมคเต’ปฺยเหา || 78 || 
 สรฺวตฺร การฺยลาภศฺจ เกฺษตฺรารฺถวิภโวนฺนติะ | 
 วณิคฺวฺฤตฺเตรฺมหาลพฺธิรฺภฺฤโคะ สูกฺษฺมคเต คุเรา || 79 || 
 ศตฺรุปีฑา มหทฺทุะข  จตุษฺปาทวินาศนมฺ | 
 สฺวโคตฺรคุรุหานิะ สฺยาทฺ ภฺฤโคะ สูกฺษฺมคเต ศเนา || 80 || 
 พานฺธวาทิษุ สมฺปตฺติรฺวฺยวหาเร ธโนนฺนติะ | 
 ปุตฺรทาราทิตะ เสาขฺย   ภฺฤโคะ สูกฺษฺมคเต พุเธ || 81 || 
 อคฺนิโรโค มหตฺปีฑา มุขเนตฺรศิโรวฺยถา | 
 สญฺจิตารฺถาตฺมนะ ปีฑา ภฺฤโคะ สูกฺษฺมคเต ธฺวเช || 82 || 
 

อถ ปฺราณทศาผลาธฺยายะ || 64 || 
 สฺวทศาพฺทหตา สูกฺษฺมทศาปลมิติสฺตถา | 
 วึโศตฺตรศเตนาปฺตา ลพฺธิะ ปฺราณทศา ภเวตฺ || 1 || 
 (สู. สู.) เปาศฺจลฺย   วิษชา พาธา ตสฺกรานลชา ตถา | 
 สูรฺยปฺราณทศาย  า ตุ มรณ  กฺฤจฺฉฺรมาทิเศตฺ || 2 || 
 (สู. จ .) สุข   โภชนสมฺปตฺติะ ส สฺกาโร นฺฤปไวภวมฺ | 
 อุทาราทฺยนุกมฺปาภี รเวะ ปฺราณคเต วิเธา || 3 || 
 (สู. ม .) ภูโปปทฺรุติรนฺยารฺเถ ทฺรวฺยนาโศ มหทฺ ภยมฺ | 
 มหตฺยปจยปฺราปฺตี รเวะ ปฺราณคเต กุเช || 4 || 
 (สู. รา.) อนฺโนทฺภวา มหาปีฑา วิโษตฺปตฺติรฺวิเศษตะ | 
 อรฺถาคฺนิราชภิะ เกฺลโศ รเวะ ปฺราณคเต’ปฺยเหา || 5 || 
 (สู. พฺฤ.) นานาวิทฺยารฺถสมฺปตฺติะ การฺยลาโภ คตาคไตะ | 
 ราชทฺวิชาศฺรเม สฺยาทฺธิ รเวะ ปฺราณคเต คุเรา || 6 || 
 (สู. ศ.) พนฺธน  ปฺราณนาศศฺจ จิตฺโตเทฺวคสฺตไถว จ | 
 พหุพาธา มหาหานี รเวะ ปฺราณคเต ศเนา || 7 || 
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 (สู. พุ.) ราชานฺนโภคะ สตต  ราชลาญฺฉนตตฺปทมฺ | 
 อาตฺมาน  ตรฺปเยเทว  รเวะ ปฺราณคเต พุเธ || 8 || 
 (สู. เก.) อโนฺยนฺย   กลหศฺไจว วสุหานิะ ปราชยะ | 
 คุรุสฺตฺรีพนฺธุภิะ สารฺธ  รเวะ ปฺราณคเต ธฺวเช || 9 || 
 (สู. ศุ.) ราชปูชา ธนาธิกฺย   สฺตฺรีปุตฺราทิภว  สุขมฺ | 
 อนฺนปานาทิโภคาปฺติะ สูรฺยปฺราณคเต สิเต || 10 || 
 (จ . จ .) โยคสิทฺธิะ สมาธิศฺจ ชายาสูนฺวาทิช  สุขมฺ | 
 สฺยาทฺ วาโส วสุลาภศฺจ จนฺทฺรปฺราณคเต วิเธา || 11 || 
 (จ . ม .) กฺษยะ กุษฺ ํ พนฺธุนาโศ รกฺตสฺราวานฺมหทฺ89 ภยมฺ | 
 ภูตาเวศาทิ ชาเยต จนฺทฺรปฺราณคเต กุเช || 12 || 
 (จ . รา.) สรฺปภีติรฺวิเศเษณ ภูตานามตฺยปุทฺรวะ | 
 ทฺฤษฺฏิโกฺษโภ มติภฺร ศศฺจนฺทฺรปฺราณคเต’ปฺยเหา || 13 || 
 (จ . คุ.) ธรฺมวฺฤทฺธิะ ภูมฺยวาปฺติรฺเทวพฺราหฺมณปูชนมฺ | 
 เสาภาคฺย   ปฺริยทฺฤษฺฏิศฺจ จนฺทฺรปฺราณคเต คุเรา || 14 || 
 (จ . ศ.) สหสา เทหปตน  ศตฺรูปทฺรวเวทนา | 
 อนฺธตา จ ธนปฺราปฺติศฺจนฺทฺรปฺราณคเต ศเนา || 15 || 
 (จ . พุ.) จามรจฺฉตฺรสมฺปฺราปฺตี ราชฺยลาโภ นฺฤปาลตะ | 
 สมตฺว   สรฺวภูเตษุ จนฺทฺรปฺราณคเต พุเธ || 16 || 
 (จ . เก.) ศสฺตฺราคฺนิริปุชา ปีฑา วิษภีะ กุกฺษิโรคิตา | 
 ปุตฺรสฺตฺรีวิรหะ เกเตา จนฺทฺรปฺราณคเต สติ || 17 || 
 (จ . ศุ.) ปุตฺรมิตฺรกลตฺราปฺติรฺวิเทศาจฺจ ธนาคมะ | 
 สุขสมฺปตฺติรรฺถศฺจ จนฺทฺรปฺราณคเต ภฺฤเคา || 18 || 
 (จ . สู.) ไนษฺฐุรฺย   โกฺรธส วฺฤทฺธิะ ปฺราณหานิรฺมโนรุชา | 
 เทศตฺยาโค มหาภีติศฺจนฺทฺรปฺราณคเต รเวา || 19 || 
 (ม . ม .) ภเวตฺ ปรชนาทฺ พนฺธะ ปรกียาสฺตฺรโต’ถวา | 
 นิศฺจิต  มรณ  ยาติ เภามปฺราณคเต กุเช || 20 || 
 (ม . รา.) วิจฺยติุะ สุตทาเรโภฺย พนฺธูปทฺรวปีฑนมฺ | 
 ปฺราณตฺยาโค วิเษไณว เภามปฺราณคเต’ปฺยเหา || 21 || 
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 (ม . คุ.) เทวารฺจนรติะ สมฺปทฺ มนฺตฺรานุษฺ านลีนตา | 
 ปุตฺรเปาตฺรสุขาวาปฺติรฺเภามปฺราณคเต คุเรา || 22 || 
 (ม . ศ.) อคฺนิทาหาทฺ ภเวนฺมฺฤตฺยรุรฺถนาศะ ปทจฺยุติะ | 
 พนฺธุภิรฺพานฺธวตฺวาปฺติรฺเภามปฺราณคเต ศเนา || 23 || 
 (ม . พุ.) ทิวฺยามฺพรสมุตฺปตฺติรฺทิวฺยาภรณภูษิตา | 
 ทิวฺยางฺคนายาะ สมฺปฺราปฺติรฺเภามปฺราณคเต พุเธ || 24 || 
 (ม . เก.) ปตโนตฺปาตปีฑา จ เนตฺรโกฺษโภ มหทฺ ภยมฺ | 
 ภุชงฺคาทฺ ทฺรวฺยหานิศฺจ เภามปฺราณคเต ธฺวเช || 25 || 
 (ม . ศุ.) ธนธานฺยาทิสมฺปตฺติรฺโลกปูชาสุขาคมะ | 
 นานาโภไครฺภเวทฺ โรโค เภามปฺราณคเต ภฺฤเคา || 26 || 
 (ม . สู.) ชฺวโรนฺมาทะ กฺษโย’รฺถสฺย ราชนิสฺเนหสมฺภวะ | 
 ทีรฺฆโรคศฺจ ทาริทฺรฺย   เภามปฺราณคเต รเวา || 27 || 
 (ม . จ .) โภชนาทิสุขาวาปฺติรฺวสฺตฺราภรณตะ สุขมฺ | 
 ศีโตษฺณวฺยาธิปีฑา จ เภามปฺราณคเต วิเธา || 28 || 
 (รา. รา.) อนฺนาศเน วิรกฺติศฺจ วิษภีติสฺตไถว จ | 
 สหสา ธนนาศศฺจ ราโหะ ปฺราณคเต’ปฺยเหา || 29 || 
 (รา. ชี.) องฺคเสาขฺย   วินิรฺภีติรฺวาหนาเทศฺจ สงฺคติะ | 
 นีไจะ กลหสมฺปฺราปฺตี ราโหะ ปฺราณคเต คุเรา || 30 || 
 (รา. ศ.) คฺฤหทาหะ ศรีเร จ โรคพนฺธนชา วิปทฺ | 
 นีไจรปหฺฤตา สมฺปทฺ ราโหะ ปฺราณคเต ศเนา || 31 || 
 (รา. พุ.) คุรูปเทศวิภโว คุรุสตฺการวรฺธนมฺ | 
 คุณศีลยติุศฺจาปิ ราโหะ ปฺราณคเต พุเธ || 32 || 
 (รา. เก.) สฺตฺรีปุตฺราทิวิโรธศฺจ คฺฤหานฺนิษฺกฺรมณ  ตถา | 
 สาหสาตฺ การฺยหานิศฺจ ราโหะ ปฺราณคเต ธฺวเช || 33 || 
 (รา. ศุ.) ฉตฺรวาหนสมฺปตฺติะ สรฺวารฺถผลส จยะ | 
 ศิวารฺจนคฺฤหารมฺโภ ราโหะ ปฺราณคเต ภฺฤเคา || 34 || 
 (รา. สู.) อรฺศะปฺรภฺฤติโต ภีติะ ราโชฺยปทฺรวสมฺภวะ | 
 จตุษฺปาทาทิหานิศฺจ ราโหะ ปฺราณคเต รเวา || 35 || 
 (รา. จ .) เสามนสฺย   จ สทฺพุทฺธิะ สตฺกาโร คุรุทรฺศนมฺ | 
 ปาปภีติรฺมนะเสาขฺย   ราโหะ ปฺราณคเต วิเธา || 36 || 
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 (รา. ม .) จาณฺฑาลาคฺนิวศาทฺ ภีติะ สฺวปทจฺยติุราปทะ | 
 มาลินฺย   ศฺวาทิวฺฤตฺติศฺจ ราโหะ ปฺราณคเต กุเช || 37 || 
 (คุ. คุ.) โมทวฺฤทฺธิรฺธนาธิกฺยมคฺนิโหตฺร  ศิวารฺจนมฺ | 
 วาหน  ฉตฺรส ยกฺุต  ชีวปฺราณคเต คุเรา || 38 || 
 (คุ. ศ.) วฺรตภ โค มนะเกฺลโศ วิเทเศ วสุนาศนมฺ | 
 วิโรโธ พานฺธไวะ สารฺธ  คุโระ ปฺราณคเต ศเนา || 39 || 
 (คุ. พุ.) สทฺวิทฺยามติวฺฤทฺธิศฺจ สมฺมานมติ โลกตะ | 
 ธนสฺตฺรีสุตเสาขฺยาปฺติรฺชีวปฺราณคเต วิทิ || 40 || 
 (คุ. เก.) ชฺ าน  วิภวปาณฺฑิตฺย   ศาสฺตฺรโพธะ ศิวารฺจนมฺ | 
 อคฺนิโหตฺร  คุโรรฺภกฺติรฺคุโระ ปฺราณคเต ธฺวเช || 41 || 
 (คุ. ศุ.) โรคานฺมุกฺติะ สุข  โภโค ธนธานฺยสมาคมะ | 
 ปุตฺรทาราทิช  เสาขฺย   คุโระ ปฺราณคเต ภฺฤเคา || 42 || 
 (คุ. สู.) วาตปิตฺตปฺรโกปศฺจ เศฺลษฺโมเทฺรกสฺตุ ทารุณะ | 
 รสวฺยาธิกฺฤต  ศูล   คุโระ ปฺราณคเต รเวา || 43 || 
 (คุ. จ .) ฉตฺรจามรส ยกฺุต  ไวภว  ปุตฺรสมฺปทะ | 
 เนตฺรกุกฺษิคตา ปีฑา คุโระ ปฺราณคเต วิเธา || 44 || 
 (คุ. ม .) สฺตฺรีชนาจฺจ วิษาวาปฺติรฺพนฺธน 90 จาตินิคฺรหะ | 
 เทศานฺตรคโม ภฺรานฺติรฺคุโระ ปฺราณคเต กุเช || 45 || 
 (คุ. รา.) วฺยาธิภิะ ปริภูติะ สฺยาจฺเจาไรรปหฺฤต  วสุ | 
 สรฺปวฺฤศฺจิกท ศสฺจ คุโระ ปฺราณคเต’ปฺยเหา || 46 || 
 (ศ. ศ.) ชฺวเรณ ชฺวลิตา กานฺติะ กุษฺ โรโคทราทิรุกฺ | 
 ชลาคฺนิกฺฤตมฺฤตฺยะุ สฺยาจฺฉนิปฺราณคเต ศเนา || 47 || 
 (ศ. พุ.) ธน  ธานฺย   จ มางฺคลฺย   วฺยวหาราภิปูชนมฺ | 
 เทวพฺราหฺมณศกฺติศฺจ ศเนะ ปฺราณคเต พุเธ || 48 || 
 (ศ. เก.) มฺฤตฺยเุวทนวทฺ ทุะข  ภูโตปทฺรวสมฺภวะ | 
 ปรทาราภิภูตตฺว   ศเนะ ปฺราณคเต ธฺวเช || 49 || 
 (ศ. ศุ.) ปุตฺรารฺถวิภไวะ เสาขฺย   กฺษิติปานฺมานช  สุขมฺ | 
 อคฺนิโหตฺร  วิวาหศฺจ ศเนะ ปฺราณคเต ภฺฤเคา || 50 || 
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 (ศ. สู.) อกฺษิปีฑา ศิโรวฺยาธิะ สรฺปศตฺรุภย   ภเวตฺ | 
 อรฺถหานิรฺมหาเกฺลศะ ศเนะ ปฺราณคเต รเวา || 51 || 
 (ศ. จ .) อาโรคฺย   ปุตฺรลาภศฺจ ศานฺติเปาษฺฏิกวรฺธนมฺ | 
 เทวพฺราหฺมณภกฺติศฺจ ศเนะ ปฺราณคเต วิเธา || 52 || 
 (ศ. ม .) คุลฺมโรคะ ศตฺรุภีติรฺมฺฤคยา ปฺราณนาศนมฺ | 
 ภุชคานลโต ภีติะ ศเนะ ปฺราณคเต กุเช || 53 || 
 (ศ. รา.) เทศตฺยาโค นฺฤปาทฺ ภีติรฺโมหน  วิษภกฺษณมฺ | 
 วาตปิตฺตกฺฤตา ปีฑา ศเนะ ปฺราณคเต’ปฺยเหา || 54 || 
 (ศ. คุ.) เสนาปตฺย   ภูมิลาภะ สงฺคมะ สฺวชไนะ สห | 
 เคารว   นฺฤปสมฺมาน  ศเนะ ปฺราณคเต คุเรา || 55 || 
 (พุ. พุ.) อาโรคฺย   สุขสมฺปตฺติรฺธรฺมกรฺมาทิสาธนมฺ | 
 สมตฺว   สรฺวภูเตษุ วิทะ ปฺราณคเต พุเธ || 56 || 
 (พุ. เก.) ทหน  เจารวิทฺธางฺค  ปรมาธิรฺวิษาศนมฺ | 
 เทหานฺตกรณ  ทุะข  พุธปฺราณคเต ธฺวเช || 57 || 
 (พุ. ศุ.) ปฺรภุตฺว   ธนสมฺปตฺติะ กีรฺตฺติรฺธรฺมะ ศิวารฺจนมฺ | 
 ปุตฺรทาราทิช  เสาขฺย   พุธปฺราณคเต ภฺฤเคา || 58 || 
 (พุ. สู.) อนฺตรฺทาโห ชฺวโรนฺมาเทา พานฺธวาน า รติะ สฺตฺริยาะ | 
 ลภฺยเต สฺเตยสมฺปตฺติรฺพุธปฺราณคเต รเวา || 59 || 
 (พุ. จ .) สฺตฺรีลาภศฺจารฺถสมฺปตฺติะ กนฺยาลาโภ ธนาคมะ | 
 ชายเต สรฺวตะ เสาขฺย   พุธปฺราณคเต วิเธา || 60 || 
 (พุ. ม .) ปาติตฺย   กุกฺษิโรคศฺจ ทนฺตเนตฺราทิชา วฺยถา | 
 อรฺศาสิ ปฺราณสนฺเทโห พุธปฺราณคเต กุเช || 61 || 
 (พุ. รา.) วสฺตฺราภรณสมฺปตฺติรฺวิโยโค วิปฺรไวริตา | 
 สนฺนิปาโตทฺภว  ทุะข  พุธปฺราณคเต’ปฺยเหา || 62 || 
 (พุ. คุ.) คุรุตฺว   ธนสมฺปตฺติรฺวิทฺยา-สทฺคุณส คฺรหะ | 
 วฺยวสาเยน สลฺลาโภ พุธปฺราณคเต คุเรา || 63 || 
 (พุ. ศ.) เจาเรฺยณ นิธนปฺราปฺติสฺตไถว จ ทริทฺรตา | 
 ยาจกตฺว   วิเศเษณ พุธปฺราณคเต ศเนา || 64 || 
 (เก. เก.) อศฺวปาเตน ฆาตศฺจ กลิะ สฺยาทฺริปุภิะ สห | 
 นิรฺวิจารวโธตฺปตฺติะ สฺวียปฺราณคเต ธฺวเช || 65 || 
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 (เก. ศุ.) เกฺษตฺรลาโภ ไวรินาโศ หยลาโภ มนะ สุขมฺ | 
 ปศุเกฺษตฺรธนปฺราปฺติะ เกโตะ ปฺราณคเต ภฺฤเคา || 66 || 
 (เก. สู.) สฺเตนาคฺนิริปุภีตฺยาทิ ฆาตศฺไจวาวโรธยกฺุ | 
 ปฺราณานฺตกรณะ เกฺลศะ เกโตะ ปฺราณคเต รเวา || 67 || 
 (เก. จ .) เทวทฺวิชคุโระ ปูชา ทีรฺฆยาตฺรา ธน  สุขมฺ | 
 กณฺเ  วา นยเน โรคะ เกโตะ ปฺราณคเต วิเธา || 68 || 
 (เก. ม .) ตีวฺรโรโค นโส วฺฤทฺธิรฺวิภฺรมะ สนฺนิปาตชะ | 
 สฺวพนฺธุชนวิเทฺวษะ เกโตะ ปฺราณคเต กุเช || 69 || 
 (เก. รา.) วิโรธะ สฺตฺรีสุตาไทฺยศฺจ คฺฤหานฺนิษฺกฺรมณ  ภเวตฺ | 
 สฺวสาหสาตฺ การฺยหานิะ91 เกโตะ ปฺราณคเต’ปฺยเหา || 70 || 
 (เก. คุ.) ศสฺตฺรวฺรโณ มหาโรโค หฺฤตฺปีฑาทิสมุทฺภวะ | 
 สุตทารวิโยคศฺจ เกโตะ ปฺราณคเต คุเรา || 71 || 
 (เก. ศ.) มติวิภฺรมตีวฺรตฺว   กฺรูรกรฺมรติะ สทา | 
 วฺยสนาทฺ พนฺธน  ทุะข  เกโตะ ปฺราณคเต ศเนา || 72 || 
 (เก. พุ.) เกาสุม  ศยน  ภูษา เลปน  โภชนาทิกมฺ | 
 เสาขฺย   สรฺวางฺคโภคฺย   จ เกโตะ ปฺราณคเต พุเธ || 73 || 
 (ศุ. ศุ.) ชฺ านมีศฺวรภกฺติศฺจ โตษกรฺมรสายนมฺ | 
 ปุตฺรเปาตฺรสมฺฤทฺธิศฺจ สฺวียปรฺาณคเต ภฺฤเคา || 74 || 
 (ศุ. สู.) โลกปฺรกาศกีรฺตฺติศฺจ สุตเสาขฺยปฺรวญฺจนมฺ | 
 อุษฺณาทิโรคช  ทุะข  ศุกฺรปฺราณคเต รเวา || 75 || 
 (ศุ. จ .) เทวารฺจเน กรฺมรติรฺมนฺตฺรโตษณตตฺประ | 
 ธนเสาภาคฺยสมฺปตฺติะ ศุกฺรปฺราณคเต วิเธา || 76 || 
 (ศุ. ม .) ชฺวโร มสูริกา สฺโผฏ-กณฺฑู-จิปิฏกาทิกาะ | 
 เทวพฺราหฺมณปูชา จ ศุกฺรปฺราณคเต กุเช || 77 || 
 (ศุ. รา.) นิตฺย   ศตฺรุกฺฤตา ปีฑา เนตฺรกุกฺษิรุชาทยะ | 
 วิโรธะ สุหฺฤท า ปีฑา ศุกฺรปฺรารคเต’ปฺยเหา || 78 || 
 (ศุ. คุ.) อายุราโรคฺยไมศฺวรฺย   ปุตฺรสฺตฺรีธนไวภวมฺ | 
 ฉตฺรวาหนสมฺปตฺติะ ศุกฺรปฺราณเต คุเรา || 79 || 
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 (ศุ. ศ.) ราโชปทฺรวชา ภีติะ สุขหานิรฺมหารุชา | 
 นีไจะ สห วิวาทศฺจ ศุกฺรปฺราณคเต ศเนา || 80 || 
 (ศุ. พุ.) สนฺโตโษ ราชสมฺมาน  นานาทิคฺภูมิสมฺปทะ | 
 นิตฺยมุตฺสาหวฺฤทฺธิะ สฺยาจฺฉุกฺรปฺราณคเต พุเธ || 81 || 
 (ศุ. เก.) ชีวิตาตฺมยโศหานิรฺธนธานฺยปริกฺษยะ | 
 ตฺยาคโภคธนานิ สฺยุะ ศุกฺรปฺราณคเต ธฺวเช || 82 || 
 เอว   ส เกฺษปโต วิปฺร ! ทศานฺตรทศาผลมฺ | 
 นกฺษตฺราณ า นิคทิต  ชฺเ ยมนฺยทฺ วิเวกตะ || 83 || 
 

อถ กาลจกฺรทศานฺตรฺทศาผลาธฺยายะ || 65 || 
ปราศร อุวาจ – 
 อถ ไมเตฺรย ! เต วจฺมิ จกฺรานฺตรทศาผลมฺ | 
 ยทุกฺตมขิล  เทไวฺย สฺวยเมว ปินากินา || 1 || 
 อช าเศ’ชานฺตเร เภาเม ชฺวรศฺจ วฺรณสมฺภวะ | 
 พุธศุเกฺรนฺทุชีเวษุ วสฺตฺราภรณมาทิเศตฺ || 2 || 
 ศเนา ศตฺรุภวะ โกฺษภ อาทิเตฺย ตุ มหทฺ ภยมฺ | 
 วฺฤษ าศเก’นฺตเร สฺวีเย ศเนา โรคสฺตถา กลิะ || 3 || 
 ศารีริก  สุข   วิทฺยาลาภสฺตตฺร คเต คุเรา | 
 เทศตฺยาคศฺจ มรณ  ชฺวระ ศสฺตฺรกฺษติสฺตถา || 4 || 
 วฺฤษภสฺว  าศเก พฺรหฺมนฺ กุเช ตตฺร คเต ผลมฺ | 
 วสฺตฺราภรณลาภศฺจ สฺตฺริโย โยคะ สุข  ภเวตฺ || 5 || 
 ศุเกฺรนฺทุสุตจนฺเทฺรษุ วฺฤษภสฺย  าศเก ผลมฺ | 
 นฺฤปาทฺ ภย   ปิตฺฤมฺฤติรฺมฺฤคาทิโภฺย รเวา ภยมฺ || 6 || 
 มุกฺตาวสฺตฺราทิส ลาโภ มิถุนสฺว  าศเก ภฺฤเคา | 
 มาตาปิโตฺรรฺมฺฤตฺยภีุติรฺชฺวรศฺจ วฺรณสมฺภวะ || 7 || 
 เทศานฺตเร ปฺรยาณ  จ มิถุนสฺว  าศเก กุเช | 
 วิทฺยาทฺรวฺยาทิส ลาโภ มหาวิภวส ภวะ || 8 || 
 ชนปฺรีติศฺจ สมฺมาน  มิถุนสฺว  าศเก คุเรา | 
 ปฺรยาณ  จ มหาวฺยาธิรฺมรณ  จารฺถนาศนมฺ || 9 || 
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 พนฺธุนาโศ ภเวเทว มิถุนสฺว  าศเก ศเนา | 
 วิทฺยามฺพราทิลาภะ สฺยาตฺ สูนุทารสุข  ตถา || 10 || 
 ชนตาปฺริยตาเมติ มิถุนสฺว  าศเก พุเธ | 
 ไอศฺวรฺย   ธนลาภศฺจ ปุตฺรปตฺนีสมาคมะ || 11 || 
 มนะปฺรีติสฺตถา มาน  กุลีรสฺว  าศเก วิเธา | 
 นฺฤปาทฺ ภย   ศตฺรุภย   มฺฤเคภฺยศฺจ มหทฺ ภยมฺ || 12 || 
 ชฺวรวฺยาเธรปิ ภย   กุลีรสฺว  าศเก รเวา | 
 วิทฺยาปุตฺรรตฺนพนฺธุเสาขฺย   มาน  ตถา ยศะ || 13 || 
 กุลีรสฺว  าศเก ศุกฺรพุธโยะ ส สฺถิเตา ภเวตฺ | 
 วิษศสฺตฺรมฺฤติรฺโฆรา ชฺวรทาหสมุทฺภวา | 
 อปิ นานาวิธ  ทุะข  กุลีรสฺว  าศเก กุเช || 14 || 
 วิภวสฺยาติลาภศฺจ ตไถว จ สุข  ตเนา | 
 มหาราชปฺรสาทศฺจ กุลีรสฺว  าศเก คุเรา || 15 || 
 วาตวฺยาธิภว  ทุะขมหิวฺฤศฺจิกท ศชมฺ | 
 นานาเกฺลศมวาปฺโนติ กุลีรสฺว  าศเค ศเนา || 16 || 
 ชฺวรปิตฺตภโว โรคะ ศสฺตฺรกฺษติวิสูจิกาะ | 
 มุขโรคสฺย วาวาปฺติรฺมฺฤเคนฺทฺรสฺว  าศเค กุเช || 17 || 
 ลาโภ ทารสุตาเทศฺจ วิทฺยาภรณวาสสามฺ | 
 มฺฤเคนฺทฺรสฺว  าศเก ศุกฺรพุธโยะ ส สฺถิเตา ทฺวิช ! || 18 || 
 วฺฤกฺษาเทะ ปตน  ทฺรวฺยนาโศ ภีติสฺตไถว จ | 
 ภเวทฺเทศปริตฺยาโค มฺฤเคนฺเทฺร สฺว  าศเค วิเธา || 19 || 
 มหาศตฺรุภย   ไจว ชฺวรศฺจ วฺยาธิเรว จ | 
 อชฺ าน  มฺฤตฺยภีุรฺภาเนา มฺฤเคนฺทฺรสฺว  าศเค สติ || 20 || 
 ธนธานฺยมหาลาภะ ปฺรสาโท ทฺวิชเทวโยะ | 
 วิทฺยาวิวฺฤทฺธิรฺวิปุลา, มฺฤเคนฺทฺรสฺว  าศเค คุเรา || 21 || 
 ปฺรยาณ  จ ชฺวร  ไจว กฺษุทฺภย   ไวกฺลว   ตถา | 
 วฺยาธิทุะขมวาปฺโนติ92 กนฺยาย  า สฺว  าศเค ศเนา || 22 || 
 นฺฤปปฺรสาทโต ลาภ ไอศฺวรฺย   พนฺธุสมฺภวมฺ | 
 สทฺวิทฺยายา วิวฺฤทฺธิศฺจ กนฺยาสฺว  าศคเต คุเรา || 23 || 
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 ปฺรยาณ  จ ชฺวรศฺไจว มสูรี วหฺนิโต ภยมฺ | 
 ศสฺตฺราฆาตาทฺ ภเวนฺมฺฤตฺยุะ กนฺยาสฺว  าศคเต กุเช || 24 || 
 ภฺฤตฺยปุตฺรารฺถลาภศฺจ วสฺตฺราภรณเมว จ | 
 พุธภารฺควจนฺทฺราณ า กนฺยาสฺว  าศคเตา ผลมฺ || 25 || 
 ปฺรยาณ  จ ชฺวรศฺไจว ปุตฺรหานิศฺจ วิคฺรหะ | 
 ศสฺตฺรฆาตาทฺ ภเวนฺมฺฤตฺยุะ กนฺยาสฺว  าศคเต รเวา || 26 || 
 ทารปุตฺรารฺถส ลาโภ ลาโภ ภูษณวาสโสะ | 
 สุพุทฺธิะ สุขวฺฤทฺธิศฺจ ตุลาสฺว  าศคเต ภฺฤเคา || 27 || 
 ปิตะุ เกฺลศะ กลิรฺมิไตฺระ ศิโรโรโค ชฺวรสฺตถา | 
 ศสฺตฺรานลภโว ฆาตสฺตุลาสฺว  าศคเต กุเช || 28 || 
 ธนรตฺนมหาลาโภ ธรฺมเจษฺฏาสุข  นฺฤปาตฺ | 
 สรฺวสมฺปตฺสมฺฤทฺธิศฺจ ตุลาสฺว  าศคเต คุเรา || 29 || 
 ปฺรยาณ  จ มหาวฺยาธิะ เกฺษตฺรหานิสฺตไถว จ | 
 ศตฺรุพาธา มหทฺทุะข  ตุลาสฺว  าศคเต ศเนา || 30 || 
 ปุตฺรทารารฺถส ลาโภ พนฺธุลาภสฺตไถว จ | 
 เสาภาคฺย   มนสะ ปฺรีติสฺตุลาสฺว  าศคเต พุเธ || 31 || 
 วฺยาธินาโศ มหตฺ เสาขฺย   นานารฺถสุขสมฺปทา | 
 ภฺฤคุเสามฺยศศางฺกานามลิสฺว  าศคเตา ผลมฺ || 32 || 
 ศตฺรุโกฺษโภ ภย   วฺยาเธรรฺถนาศะ ปิตุรฺภยมฺ | 
 หึสฺรชีวาทปิ ภย   วฺฤศฺจิกสฺว  าศเค รเวา || 33 || 
 วาตปิตฺตภย   ไจว มสูรีวฺยาธิเรว จ | 
 อคฺนิศสฺตฺราทิโต ภีติรฺวฺฤศฺจิกสฺว  าศเค กุเช || 34 || 
 ธน  รตฺน  จ ธานฺย   จ เทวพฺราหฺมณปูชนมฺ | 
 ราชปฺรสาทโต ลาโภ วฺฤศฺจิกสฺว  าศเค คุเรา || 35 || 
 ธนพนฺธุวินาศศฺจ วฺยากุลตฺว   มโนวฺยถา | 
 ศตฺรุพาธา มหาวฺยาธิรฺวฺฤศฺจิกสฺว  าศเค ศเนา || 36 || 
 อติทาโห ชฺวระ ฉรฺทิรฺมุขโรโค’ติกษฺฏทะ | 
 เกฺลศะ ศรีเร’ปฺยธิกศฺจาปสฺว  าศคเต กุเช || 37 || 
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 ศฺรีวิทฺยโยสฺตุ เสาภาคฺย   ศตฺรุนาศะ สุข  นฺฤปาตฺ93 | 
 ภารฺคเวนฺทุชจนฺทฺราณ า จาปสฺว  าศคเตา ผลมฺ || 38 || 
 ชายาวิตฺตวินาศศฺจ กลหศฺจ นฺฤปาทฺ ภยมฺ | 
 เทศานฺตเร จ คมน  จาปสฺว  าศคเต รเวา || 39 || 
 ทานธรฺมตโปลาโภ ราชปูชนเมว  จ | 
 ชายารฺถโยศฺจ ส ลาภะ จาปสฺว  าศคเต คุเรา ||40 || 
 ทฺวิชเทวนฺฤปโกฺรโธ พนฺธูน า จ วินาศนมฺ | 
 สฺวเทศสฺย ปริตฺยาโค มฺฤคสฺว  าศคเต ศเนา || 41 || 
 เทวารฺจน  ตโป ธฺยาน  ราชสมฺมานเมว จ | 
 ภารฺควชฺเ นฺทุชีวาน า มฺฤคสฺว  าศคเตา ผลมฺ || 42 || 
 ศิโรโรโค ชฺวรศฺไจว กรปาทคต  กฺษตมฺ | 
 รกฺตปิตฺตาติสาราศฺจ, มฺฤคสฺว  าศคเต กุเช || 43 || 
 พนฺธุปุตฺรปิตฺฤๅณ า จ นาโศ ชฺวรสมาศฺรยะ | 
 นฺฤปศตฺรุภย   ไจว มฺฤคสฺว  าศคเต ศเนา || 44 || 
 นานาวิทฺยารฺถลาภศฺจ ปุตฺรสฺตฺรีมิตฺรสมฺภวมฺ | 
 ไอศฺวรฺย   ธนลาภศฺจ ฆฏสฺว  าศคเต ภฺฤเคา || 45 || 
 ชฺวราคฺนิเจารศตฺรุโภฺย ภีติะ สฺยาทติทุะขทา | 
 มโนทุะขสมุทฺภูติรฺฆฏสฺว  าศคเต กุเช || 46 || 
 ทุะขวฺยาธิหร  ไจว เทวพฺราหฺมณปูชนมฺ | 
 มนะปฺรีติรฺนฺฤปติโต ฆฏสฺว  าศคเต คุเรา || 47 || 
 ตฺริโทษโกปะ กลหสฺตถา เทศปริภฺรมะ | 
 กฺษยวฺยาธิสมุตฺปตฺติรฺฆฏสฺว  าศคเต ศเนา || 48 || 
 ปุตฺรมิตฺรธนสฺตฺรีณ า ลาภศฺเจตะปฺรสนฺนตา | 
 เสาภาคฺย   วสฺตฺรลาภศฺจ ฆฏสฺว  าศคเต พุเธ || 49 || 
 ชายาสุข  ตถา วิทฺยาลาโภ วฺยาธิวินาศนมฺ | 
 มนะปฺรสาโท มิตฺราปฺติรินฺเทา มีน าศเค สติ || 50 || 
 พานฺธไวะ กลหศฺเจาราทฺ ภีติศฺเจโตวฺยถา ตถา | 
 สฺถานภฺร โศ วิภีติศฺจ มีนสฺว  าศคเต รเวา || 51 || 
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 ศตฺรุนาศศฺจ วิชโย เธนุภูมิสุตาคมะ | 
 รตฺนลาโภ ฌเษ สฺว  าศคตโยรฺพุธศุกฺรโยะ || 52 || 
 ปิตฺตโรโค วิวาทศฺจ พนฺธุภิะ สห สรฺวทา | 
 ศตฺรุภฺยศฺจ ภยปฺราปฺติรฺมีนสฺว  าศคเต กุเช || 53 || 
 ธนธานฺยกลตฺราณ า ลาโภ ราชปฺรสนฺนตา | 
 วสฺตฺราภรณลาภศฺจ มีนสฺว  าศคเต คุเรา || 54 || 
 ไอศฺวรฺยสฺย วินาศศฺจ ไวศฺยาทีน า ปฺรสงฺคตะ | 
 เทศตฺยาโค’ปิ ทาริทฺรฺย   มีนสฺว  าศคเต ศเนา || 55 || 
ปราศร อุวาจ – 
 เอว   ยถากฺรเมไณว วิชฺเ ย   สฺว  าศเค ผลมฺ | 
 วามรฺเกฺษ’เปฺยวเมว สฺยาทนฺตรฺภุกฺติผล  พุไธะ || 56 || 
 ทศาผล  นิคทิต  ปุณฺยปาปกฺฤต  ปุรา | 
 ตตฺสรฺว   ปฺราณิภิรฺนิตฺย   ปฺราปฺยเต นาตฺร ส ศยะ || 57 || 
 สุหฺฤทนฺตรฺทศา ภวฺยา วิรุทฺธา ศตฺรุสมฺภวา | 
 มธฺยมา มธฺยเขฏสฺย ทศาทีนามย   กฺรมะ || 58 || 
 วิรุทฺธผลทาน า ตุ เขฏาน า ศานฺติมาจเรตฺ | 
 พฺฤหตฺปาราศเร ศาสฺเตฺร ปูรฺวารฺโธ’ถ  วิเศษตะ | 
 สวิมรฺศสุธาวฺยาขฺยา-ยกฺุตะ ปูรฺตฺติมคาทิติ || 
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พฺฤหตฺปาราศรโหราศาสฺตฺรมฺ 
อุตฺตรภาคะ 

 
อถ ป ฺจมหาปุรุษลกฺษณาธฺยายะ || 75 || 

ปราศร อุวาจ – 
 อถ วจฺมิ ลกฺษฺม ปญฺจ-มหาปุรุษช  จ เต | 
 สพไละ สฺวรฺกฺษตุงฺคสฺไถะ เกนฺทฺรไครฺภูมิชาทิภิะ || 1 || 
 รุจโก ภทฺรห เสา จ มาลวฺยศศกาวปิ | 
 กฺรมาเทเต นิคทิตา มหาปุรุษส ชฺ กาะ || 2 || 
 อตฺยตฺุสาหะ ศุภฺรกานฺติรฺลมฺพาโสฺย’ติพลสฺตถา | 
 สุภฺรูะ กฺฤษฺณาลโก ยทฺุธ-เปฺรมี สุรุจิม าสฺตถา || 3 || 
 โลหิตศฺยามละ ศตฺรุ-หนฺตา กฺรูระ ปติรฺนฺฤณามฺ | 
 วิเวกศีโล มนฺตฺรชฺ ะ กฺฤศางฺฆฺริะ สฺเตนสตฺตมะ || 4 || 
 วเชฺรษฺวาสปาศวีณาจโกฺรกฺษางฺกยตุะ ศเย | 
 มนฺตฺราภิจารโยรฺทโกฺษ วิปฺรภกฺตะ ศตางฺคุละ || 5 || 
 สมาสฺยมโธฺย รุจกสฺตไถว ทฺวิชสตฺตม ! | 
 ตุลาสหสฺรปฺรมิโต ไทวชฺไ ะ ปริกีรฺตฺติตะ || 6 || 
 ปาตฺยพฺทสปฺตตึ ยาวทฺ วินฺธฺยสหฺยาทฺรินีวฺฤตมฺ | 
 อายเุธนาคฺนินา ยาติ เทวโลก  ส ปูรุษะ || 7 || 
 ปีวโรระสฺถละ สึห-นิโภ ทฺวิปคติรฺนระ | 
 อาชานุทีรฺฆพาหุศฺจ โยคชฺ ะ สรฺวตะ สุธีะ || 8 || 
 โศภนศฺมศฺรุปาทศฺจ กามุกะ สาตฺตฺวิกสฺตถา | 
 ศ ข-จกฺร-คทา-พาณ-ทฺวิป-จิหฺน-สมนฺวิตะ || 9 || 
 หลธฺวชสโรชางฺไก-รงฺกิตางฺฆฺริกระ ปุมานฺ | 
 ศาสฺตฺรชฺ ศฺจารุนาสศฺจาสิตาลกยตุะ สุธีะ || 10 || 
 สฺวาธีนะ สรฺวกฺฤเตฺยษุ สฺวกียชนปาลกะ | 
 สุหฺฤทฺภิรฺภุกฺตวิภวะ กลตฺราตฺมชส ยตุะ || 11 || 
 กุศโล นฺฤปติรฺมธฺย-ปฺรเทศปริปาลกะ | 
 ยาวทพฺทศต  ภาติ ภทฺรส ชฺ สฺตุ ปูรุษะ || 12 || 
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 เคาโร ห สสฺวนะ ปฺร าศุ-นาสิกะ สุมุขสฺตถา | 
 ปิงฺคลากฺษะ เศฺลษฺมลศฺจ ชาโต รกฺตนโข พุธะ || 13 || 
 วฺฤตฺตมูรฺธา นฺฤปะ ปีนกโปลศฺจารุปาทปิ | 
 ปทฺมมีนางฺกุเศษฺวาส-กมฺพุขฏฺวางฺคลกฺษฺมภิะ || 14 || 
 องฺกิตางฺฆฺริศยะ กามี น ตุษฺฏะ สฺตฺรีษุ ชาตุจิตฺ | 
 ษณฺนวตฺย  คุลมิตะ วาริเกลิสุขานฺวิตะ || 15 || 
 ชาหฺนวียมุนามธฺยเทศโป ห สปูรุษะ | 
 มฺฤติเมติ ศตาพฺทานฺเต’นุภูย นิขิล  สุขมฺ || 16 || 
 อินฺทุกานฺติปฺรโภ มเธฺย กฺฤศะ สมรทจฺฉทะ | 
 มโธฺยนฺนตะ สุคนฺธศฺจ สฺวลฺปรกฺต าคส ยตุะ || 17 || 
 อาชานุพาหุรฺนาเคนฺทฺร-นินทะ สมศุภฺรทตฺ | 
 ไทรฺฆฺยวิสฺตารโยรฺวิศฺวทศางฺคุลมิตานนะ || 18 || 
 สสินฺธุมาลวปติรฺมาลวฺยปุรุษะ สฺมฺฤตะ | 
 สปฺตตฺยพฺท  เสาขฺยมนุ-ภูไยติ ตฺริทศาลยมฺ || 19 || 
 หฺรสฺวาสฺยทศโน วีระ กฺฤศกุกฺษิะ สโมนฺนตะ | 
 จารุช ฆะ กฺฤโศ มเธฺย ปรจฺฉิไทฺรกวิตฺ สุธีะ || 20 || 
 เสนาปติะ กฺษโม’รณฺย-ทุรฺคเมษุ จ ทนฺตุระ | 
 รสายนชฺ ศฺจปโล’งฺคนาสกฺโต’นฺยวิตฺตยกฺุ || 
 มุรชายธุวีณาสฺรคฺ-เรขาจิหฺนิตปจฺฉยะ || 21 || 
 นฺฤโป’เสา สสุข  ชีวนฺ ปาติ กฺษฺม า สปฺตตึ สมาะ | 
 ศศาภิธศฺไจวเมเต ปญฺจธา ราชปูรุษาะ || 22 || 
 

อถ องฺคลกฺษณผลาธฺยายะ || 81 || 
ไมเตฺรย อุวาจ – 
 ชนฺเมนฺทุลคฺนวศตะ โปฺรกฺต  ตุ สทสตฺผลมฺ | 
 อถางฺคลกฺษฺมภิะ สฺตฺรีณ า วกฺตุมรฺหสิ ตนฺมุเน || 1 || 
ปราศร อุวาจ – 
 ไมเตฺรย ! ยทิ ชิชฺ าสา เต’สฺติ วจฺมิ นิศามย | 
 องฺคาน า ลกฺษณ  สฺตฺรีณ า ผล  จาปิ ศิโวทิตมฺ || 2 || 
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 มสฺฤณ  โกมล  นารฺยาะ ปตฺตล  ม าสล  ตถา | 
 สม  โลหิตมเสฺวท  โกษฺณ  โภคปฺรท  สฺมฺฤตมฺ || 3 || 
 กโ ร  สฺผฏิุต  รูกฺษมสม  รกฺติโมชฺฌิตมฺ | 
 อม าสล  ศูรฺปสม  ทุะขทาริทฺรฺยสูจกมฺ94 || 4 || 
 ปทฺมกมฺพุธฺวชจฺฉตฺร-มตฺสฺยสฺวสฺติกจกฺรยกฺุ | 
 ตล  ปาทสฺยางฺคนายาะ นูน  ราชฺ ีตฺวสูจกมฺ || 5 || 
 ทีรฺโฆรฺธฺวเรขา ตตฺรสฺถา-’ขิลโภคปฺรทา มตา | 
 วายสา’’ขภุุชงฺคาภา ยาสฺตา95 เทารฺภาคฺยทายกิาะ || 6 || 
 โลหิตา วรฺตุลาะ ปฺร าศุ-มสฺฤณาะ ปนฺนขาะ ศุภาะ | 
 อสิตาะ ขณฺฑิตาสฺเต ตุ สทา’ศุภกราะ สฺมฺฤตาะ || 7 || 
 ปุษฺโฏ’งฺคุษฺโ ’ปิ วฺฤตฺตศฺจ ปฺร าศุะ เสาภาคฺยสูจกะ | 
 จิปิโฏ’ติลฆุรฺวโกฺร เทารฺภาคฺยทฺโยตโก มตะ || 8 || 
 ตนโว’งฺคุลยะ ปุษฺฏาะ ปาทชา วรฺตุลา ฆนาะ | 
 ปฺรศสฺตา, หฺรสฺวทีรฺฆาศฺจ กฺฤศา อปิ วิครฺหิตาะ || 9 || 
 ทีรฺฆางฺคุลฺยสฺตุ กุลฏาะ กฺฤศางฺคุโลฺย’ธนา มตาะ | 
 หฺรสฺวางฺคุโลฺย มิตายษฺุยา วิพุไธะ ปริกีรฺตฺติตาะ || 10 || 
 จิปิฏางฺคุลิกา ทาสฺยะ สมารูฒางฺคุลียตุาะ | 
 วิธวา ทุะขิตา นาโรฺย ภวนฺติ จ ปราศฺริตาะ || 11 || 
 มารฺเค จลนฺตฺย  า ยสฺย  า ตู-ตฺปตนฺติ จ รช าสิ ไว | 
 ป าศุลา สา ตุ วิชฺเ ยา ว  ศตฺริตยนาศินี || 12 || 
 ยสฺยาศฺจลนฺตฺยาะ ปาทสฺย ภูมิสฺปฺฤงฺ น กนิษฺ ิกา | 
 มธฺยมา’นามิกา วาปิ สา ไวธวฺยมวาปฺนุยาตฺ || 13 || 
 องฺคุษฺ โต ยทิ ภเวตฺ ตรฺชนี มหตี สฺตฺริยาะ | 
 เกามาเร สา ปุมาสกฺตา ตโต’เคฺร ไสฺวริณี ภเวตฺ || 14 || 
 สฺนิคฺธ  มฺฤทุ ม าสล  จา-ศิราล  เสฺวทวรฺชิตมฺ | 
 อภฺยนฺุนต  ปาทปฺฤษฺ ํ สฺตฺริยา ราชฺ ีตฺวสูจกมฺ || 15 || 
 อโธนต  ศิราล  จ โรมาฒฺย   ม าสวรฺชิตมฺ | 
 ทริทฺรา มารฺคคา ทาสี ทุรฺภคาสูจก  กฺรมาตฺ || 16 || 

 
94ตน้ฉบบัเป็น ทุะขทฺราริทฺรฺยสูจิกมฺ 
95คาดวา่น่าจะเป็น ยาสฺถา 
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 ปารฺษฺเณา สมาย  า สุภคา สฺถูลาย  า ทุรฺภคา มตา | 
 อภฺยนฺุนตาย  า กุลฏา ทีรฺฆายามติทุะขิตา || 17 || 
 สุวฺฤตฺเต โรมรหิเต มสฺฤเณ วิศิเร ตถา | 
 จารุช เฆ ยทีเย สฺตะ สางฺคนา ราชวลฺลภา || 18 || 
 ชานุทฺวย   สุวฺฤตฺต  จ มสฺฤณ  ม าสล  ศุภมฺ | 
 ไสฺวริณฺยา ม าสรหิต  ทริทฺรายาะ ศฺลถ  มตมฺ || 19 || 
 วฺฤตฺเตา มฺฤทู หสฺติศุณฺฑา-กฺฤตี รเมฺยา ฆเนา ตถา | 
 อศิราเลา ยทูรู สฺตะ สา ราชมหิษี ภเวตฺ || 20 || 
 สโรเมา จิปเฏา เตา ตุ ทุรฺภคาวิธวากเรา | 
 กฏิะ สมา จตุรฺวึศ-ตฺยงฺคุลปฺรมิตา ศุภา || 21 || 
 อติปฺรศสฺตา สุขทา สมุจฺฉฺริตนิตมฺพินี | 
 ลมฺพานตา สงฺกุจิตา จิปิฏา ม าสวรฺชิตา || 22 || 
 ลฆะุ สโรมา วิพุไธรุกฺตา ไวธวฺยทายกิา | 
 ม าสลศฺโจนฺนตะ สฺถูโล นิตมฺพะ โศภนสฺตถา | 
 เสาภาคฺยสูจโก เวโทฺย เทารฺภาคฺยโทฺยตโก’นฺยถา || 23 || 
 กูรฺมปฺฤษฺ นิโภ รกฺต-สฺตุงฺโค มฺฤทุลโรมยกฺุ | 
 ภโค มฺฤคีทฺฤศ า เสาโมฺย นิคูฒมณิมานปิ || 24 || 
 ภโค มฺฤคีขรุนิภ-ศฺจุลฺลีกุกฺษิสโม’ปิ วา | 
 สโรโม’นาวฺฤตมุโข ลกฺษฺยนาโส น โศภนะ || 25 || 
 สโวฺยนฺนตะ กุมารีชะ ปุตฺรชสฺตุ ตทนฺยถา | 
 วามาวรฺโต ภโค ชาตุจินฺน ครฺภธโร มตะ || 26 || 
 มหตี มฺฤทุลา วสฺติะ ศุภทา’ภฺยนฺุนตา มนากฺ | 
 ศิราลา โรมเรขางฺกา ศุภทา ไนว สมฺมตา || 27 || 
 นาภิรฺคภีรา จาวรฺตฺตา ทกฺษิเณ ตฺวติเสาขฺยทา | 
 วามาวรฺตฺตา สฺผฏุคฺรนฺถิ-รุตฺตานา สา ตฺวโศภนา || 28 || 
 ตตา กุกฺษิะ ศุภา โปฺรกฺตา-’เนกปุตฺรชนุะปฺรทา | 
 มณฺฑูกาภา ตุ สา ราช-ชนฺมทา จาติโศภนา || 29 || 
 กุกฺษิรภฺยนฺุนตา ยสฺยา วนฺธฺยา สา ตฺริวลียตุา | 
 ส นฺยสฺตา’ถาปิ จาวรฺตฺต-ยกฺุตา เจทฺ ทาสฺยวฺฤตฺติกฺฤตฺ || 30 || 
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 ปุษฺเฏ สเม มฺฤทู ปารฺเศฺว นารีณ า เกฺษมเท สฺมฺฤเต | 
 ศิราเล จาปิ โลมาเฒฺย ปฺร าศู จาโศภเน มเต || 31 || 
 นารีณ า โรมรหิต  สม  จ หฺฤทย   ศุภมฺ | 
 อปิ ตาส า วิสฺตฺฤต  ต-ลฺโลมาฒฺย   นหิ โศภนมฺ || 32 || 
 กุเจา สเมา ปีวเรา จ วรฺตุเลา สุทฺฤเฒา ศุเภา | 
 อเคฺร สฺถูเลา ม าสหีเนา ปฺฤถกฺสฺเถา น ศุเภา มเตา || 33 || 
 สุตทา ทกฺษิณกุโจ-นฺนเตา วาสา ตุ วิศฺรุตา | 
 วามสฺตโนนฺนเตา สา ตุ กุมารีชนฺมทา มตา || 34 || 
 กุจาเคฺร โศภเน สฺตฺรีณ า สุวฺฤตฺเต’ปิ จ ศฺยามเล | 
 ลมฺเพ กฺฤเศ นเต’ภฺยนฺต-รฺคทิเต น ศุภปฺรเท || 35 || 
 สมาว เสา คุปฺตสนฺธี ม าสเลา โศภเนา สฺมฺฤเตา | 
 ภุคฺเนา สโรเมา นิรฺม าสา-วุนฺนเตา ไนว โศภเนา || 36 || 
 กเกฺษ สุสูกฺษฺมโรเม’ปิ มสฺฤเณ ม าสเล ศุเภ | 
 ศิราเล’ปิ จ สเสฺวเท คภีเร จาศุเภ มเต || 37 || 
 นิรฺโลมาวศิราเลา จา-ลกฺษฺยาสฺถี สรลาวปิ | 
 วฺฤตฺเตา พาหู สุปฺรศสฺเตา มฺฤทุคฺรนฺถิยเุตา สฺตฺริยาะ || 38 || 
 ศิราลาวปิ ภุคฺเนา ตุ ม าสหีเนา ลฆุ จ เตา | 
 สสฺถูลโลเมา วามาน า ทุะขเกฺลศปฺรทายเกา || 39 || 
 หสฺตางฺคุษฺเ า ตุ วามาน า ปทฺมโกรกสนฺนิเภา | 
 ศุภปฺรเทา ตถา ภุคฺเนา ทุรฺพเลา เกฺลศเทา สฺมฺฤเตา || 40 || 
 มโธฺยจฺฉฺริต  โลหิต  จา-จฺฉิทฺร 96 กรตล  มฺฤทุ | 
 สฺโตกเรขานฺวิต  เวทฺย   สฺตฺรีณามติสุขปฺรทมฺ || 41 || 
 ไวธวฺย   พหุเรขาภิ-รฺนิรฺธนตฺวมเรขยา | 
 ศิราภิรฺภิกฺษุวฺฤตฺติตฺว   สฺตฺรีณ า กรตเล ภเวตฺ || 42 || 
 นิรฺโลม  ม าสล  หสฺต-ปฺฤษฺ ํ โกมลมุกฺตมมฺ | 
 ศิราวฺฤต  สโรม  จ นต  ทุรฺภาคฺยลกฺษณมฺ || 43 || 
 วฺฤตฺตาปิ โลหิตา สฺปษฺฏา คภีรา มสฺฤณา ตถา | 
 ปูรฺณา เสาภาคฺยทา โปฺรกฺตา เรขา วามกเร สฺตฺริยาะ || 44 || 
 

 
96ตน้ฉบบัเป็น จา-จฺฉฺริทฺร  
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 มีนางฺกตสฺตุ สุภคา สธนา สฺวสฺติกางฺกตะ | 
 ปทฺมจิหฺเนน ราชฺ ี สฺยา-ทปิ97 มาตา จ ภูปเตะ || 45 || 
 ทกฺษิณาวรฺตฺตจิหฺเนน วลฺลภา จกฺรวรฺตฺตินะ | 
 กมฺพุกูรฺมจฺฉตฺรจิหฺไน ราชมาตา’งฺคนา มตา || 46 || 
 วามหสฺเต สฺตฺริยา เรขา ทฺวิปาศฺววฺฤษภากฺฤติะ | 
 ตุลาการา’ถวา เจตฺสฺยาทฺ วณิคฺภารฺยา ตทา หิ สา || 47 || 
 ปวิปฺราสาทางฺกตะ สา สฺยา-จฺฉาสฺตฺรกฺฤตฺปุตฺรชนฺมทา | 
 ศกฏสฺย ยคุสฺยาปิ จิหฺนตะ กฺฤษกางฺคนา || 48 || 
 ธนุศฺจามรขฑฺคศกฺติ-ตฺริศูลางฺกุศสทฺคทา | 
 ทุนฺทุภฺยาการเรขาโต นารี ราชฺ ี มตา พุไธะ || 49 || 
 เรขา วินิรฺคต าคุษฺ -มูลตศฺเจตฺ กนียสีมฺ | 
 อ คุลึ ยาติ ยสฺยาสฺต า ปติฆฺนี ํ ปริวรฺชเยตฺ || 51 ||98 
 ขรวายสเภกาลิ-วฺฤก-มารฺชาร-โภคินามฺ | 
 อุษฺฏฺรวญฺจกโยศฺจาปิ เรขาะ เกฺลศกราะ สฺมฺฤตาะ || 52 || 
 สฺตฺรีณาม คุลโย วฺยกฺต-ปรฺวาโณ วรฺตฺตุลาะ กฺฤศาะ | 
 ลมฺพา วิโรมา มฺฤทวะ สุขเสาภาคฺยทา มตาะ || 53 || 
 กุฏิลา พหุปรฺวาโณ-’ปรฺวาโณ วา กฺฤศาสฺตถา | 
 โรมานฺวิตา หฺรสฺวตรา ทุะขทาริทฺรฺยทาะ สฺมฺฤตาะ || 54 || 
 สฺตฺรีณ า กรรุหา รกฺตา อุนฺนตาะ ศาขินะ ศุภาะ | 
 มลินาะ ปีตวรฺณาภาะ เศฺวตา อศุภทายนิะ || 55 || 
 สฺตฺรีณ า ปฺฤษฺ ํ ศุภ  ชฺเ ย   นิคูฒาสฺถิ จ ม าสลมฺ | 
 ศิโรเปต  สโรม  จ ภุคฺน  ตนฺน ศุภปฺรทมฺ || 56 || 
 เรขาตฺรยางฺกิตะ กณฺโ  วฺฤตฺโต’ลกฺษฺยาสฺถิกสฺตถา | 
 ปุษฺฏะ สุโกมลศฺไจว สฺตฺรีณ า เสาภาคฺยโท มตะ || 57 || 
 กณฺโ  ไวธวฺยทะ สฺถูโล ภุคฺโน ทาสีตฺวสูจกะ | 
 วนฺธฺยากรสฺตุ จิปิโฏ ลฆุะ สนฺตานหีนกฺฤตฺ || 58 || 
 กฺฤกาฏิกา ตุ วามาน า ม าสลา สรโลนฺนตา | 
 ศุภา, ศิราลา วิปุลา วกฺรา โรมานฺวิตา’ศุภา || 59 || 

 
97ตน้ฉบบัเป็น สฺยา-ทษิ 
98ตน้ฉบบัไม่ปรากฎโศลกท่ี 50 
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 โกมล  ม าสล  รกฺต  วามายาศฺจิพุก  ศุภมฺ | 
 ปีน  เรขาวฺฤต  ภินฺน  ทฺวิธา นินฺทิตมายตมฺ || 60 || 
 วรฺตุเลา ปฺฤถุเลา ปฺร าศู กโปเลา ศุภเทา สฺตฺริยาะ | 
 กฺฤเศา สโรเมา ก ิเนา นิมฺนาวศุภเทา มเตา || 61 || 
 วทน  ตุ มฺฤคากฺษีณ า วฺฤตฺต  ปุษฺฏ  สุคนฺธยกฺุ | 
 มสฺฤณ  จ สม  จารุ เสาภาคฺยโทฺยตก  สฺมฺฤตมฺ || 62 || 
 ปาฏโล มสฺฤโณ วฺฤตฺโต มเธฺย เรขาวิภาชิตะ | 
 ยสฺยา มโนชฺ สฺตฺวธโร ภเวตฺ สา นฺฤปติปฺริยา || 63 || 
 กฺฤโศ วิรูโกฺษ ทีรฺฆศฺจ สฺผฏิุตะ ศฺยามลสฺตถา | 
 อธระ ปีวโร นารฺยา ไวธวฺยารฺตฺติปฺรโท มตะ || 64 || 
 รกฺตปทฺมสมะ สฺตฺรีณ า สฺนิคฺธ อูรฺธฺวรทจฺฉทะ | 
 มโธฺยนฺนโต โลมหีนะ เสาภาคฺย-สุขทายกะ || 65 || 
 ศุภาะ ปโยนิภาะ สฺนิคฺธา ทฺวาตฺรึศทฺรทนาะ สฺตฺริยาะ | 
 อุปรฺยธะ สมานาศฺจ กิญฺจิทภฺยนฺุนตาสฺตถา || 66 || 
 วิกฏาะ ศฺยามลา ลมฺพาะ ปีตา ยคุลป กฺตยะ | 
 อโธ’ธิกาศฺจ วิรลา รทนาสฺตฺวศุภา มตาะ || 67 || 
 มฺฤทู รกฺตา จ รสนา ศุภทา’มิตโภคทา | 
 เกฺลศทา วิสฺตรา’เคฺร ตุ มเธฺย ส กุจิตา สฺตฺริยาะ || 68 || 
 สิตา สา มฺฤติทา นีเร ศฺยามา วิคฺรหวลฺลภา | 
 ทาริทฺรฺยทา ตุ ปฺฤถุลา ลมฺพา’ภกฺษฺยปฺริยา มตา || 69 || 
 ปฺรากฺตไนรฺมุนิภิะ โปฺรกฺตา วิศาลา ตุ ปฺรมาททา | 
 สฺตฺริยาสฺตุ มสฺฤณ  ตาลุ มฺฤทุ ปาฏลมุตฺตมมฺ || 70 || 
 สิต  ไวธวฺยชนก  ปีต  สนฺนฺยาสท  มตมฺ | 
 นิะสนฺตติกร  กฺฤษฺณ  รูกฺษ  พหุกุฏุมฺพกฺฤตฺ || 71 || 
 อทฺฤษฺฏรทน  หาสฺย-มีษทฺ วิกจคณฺฑกมฺ | 
 มุนิภิะ ศุภท  โปฺรกฺต  ตทนฺยทศุภ  สฺมฺฤตมฺ || 72 || 
 สมานวรฺตฺตุลปุฏา กฺษุทฺรรนฺธฺรา ตุ โศภนา | 
 อเคฺร ตุ ปฺฤถุลา มเธฺย นิมฺนา นาสา’ศุภา สฺตฺริยาะ || 73 || 
 อเคฺร’รุณา กุญฺจิตา วา สา ไวธวฺยวิธายนีิ | 
 ทาสฺยทา จิปิฏา ลฆฺวี ลมฺพา วา กลหปฺริยา || 74 || 
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 โลหิตานฺเต ตุ นยเน สฺตฺริยาะ ศฺยามลตารเก | 
 โคทุคฺธวตฺ สิเต สฺนิคฺเธ ศุเภ จาสิตปกฺษฺมณี || 75 || 
 อุนฺนเต’กฺษณิ สฺวลฺปายะุ ไสฺวริณี วรฺตฺตุเล มตา | 
 มธุวตฺ ปิงฺคเล ตสฺมินฺ สรฺวเสาภาคฺยส ยตุา || 76 || 
 วาเมน ไสฺวริณี กาณา วนฺธฺยา สฺยาทฺ ทกฺษิเณน สา | 
 กโปตากฺษี ศีลหีนา ทฺวิปากฺษี ทุะขภาคินี || 77 || 
 สูกฺษฺมาสิต-มฺฤทุฆไนะ ปกฺษฺมภิะ สุขภาคฺยภฺฤตฺ | 
 ตนุสฺถูล-ปิศงฺไคสฺตุ สา ภเวทฺ ทุะขิตา’นิศมฺ || 78 || 
 วฺฤตฺเต จาปากฺฤตี สฺนิคฺเธ ศฺยาเม จาปฺยฆเน ภฺรุเวา | 
 มฺฤทุโรมยเุต สฺตฺรีณ า สุขกีรฺติปฺรเท มเต || 79 || 
 ศฺรุตี ลมฺเพ สทาวรฺตฺเต เสาภาคฺยสุตทายเิก | 
 อศษฺกุลีเก สศิเร ครฺหิเต กุฏิเล ตนู || 80 || 
 วิศิโร โรมรหิตะ กปาโล’รฺเธนฺทุสนฺนิภะ | 
 สฺตฺรฺยงฺคุลตฺรยโต’นฺยนูะ สฺตฺรีณ า เสาขฺยสุตปฺรทะ || 81 || 
 ลกฺษิตสฺวสฺติกางฺโค’ปิ ราชฺยทะ ปริกีรฺตฺติตะ | 
 โรมาฒฺยะ โปฺรนฺนโต ทีรฺโฆ ภาโล ทุะขปฺรทายกะ || 82 || 
 ปฺร าศุรฺคเชนฺทฺรกุมฺภาโภ วรฺตฺตุโล มสฺตกะ ศุภะ | 
 วิศาละ กุฏิโล ลมฺโพ ทุรฺภาคฺยเกฺลศทะ สฺตฺริยาะ || 83 || 
 เกศาะ กฺฤษฺณาศฺจ มสฺฤณา, ลมฺพาะ สูกฺษฺมาสฺตุ สตฺตมาะ | 
 ปิงฺคาะ กโ รา รูกฺษา-ศฺจาฆนา หฺรสฺวา น โศภนาะ || 84 || 
 เคารางฺคฺยาะ ปิงฺคลาะ ศฺยามา วามายาะ ศุภทาะ สฺมฺฤตาะ | 
 เอวเมว ปูรุษาณา-มงฺคลกฺษณมีรเยตฺ || 85 || 
 

อถ ติลาทิลกฺษฺมผลาธฺยายะ || 82 || 
ปราศร อุวาจ – 
 อถ วจฺมิ ผล  เทห-ชาน า เต วิปฺร ! ลกฺษฺมณามฺ | 
 วิเศษาทฺ มศกาวรฺตฺต-ติลาน า ศฺฤณุ ส ยตะ || 1 || 
 สวฺยางฺเค ทกฺษิณ าเค จ สฺตฺรีณ า ปุส า กฺรมาจฺฉุภมฺ | 
 รกฺต  ติลนิภ  จาปิ โรมาวรฺตฺต  พุไธะ สฺมฺฤตมฺ || 2 || 
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 หฺฤทิ สฺตฺรีณ า ติลาทฺยงฺกะ สุขเสาภาคฺยทายกะ | 
 ทเกฺษ กุเจ ภเวทฺ ยสฺย โลหิเต ติลลาญฺฉเน || 3 || 
 สา ภเวตฺ สุขเสาภาคฺยา-’เนกสนฺตานส ยตุา | 
 สเวฺย กุเจ รกฺตติเล ภเวเทกสุตานฺวิตา || 4 || 
 ทกฺษิณ  ตุ ติเล ตตฺร สุตาสุตยตุา หิ สา | 
 ภาเล’ถวา ภฺรุโวรฺมเธฺย ลกฺษฺม ราชฺยปฺรท  สฺมฺฤตมฺ || 5 || 
 มศโก โลหิโต คณฺเฑ-’ชสฺร  มิษฺฏานฺนทายกะ | 
 ภคทกฺษิณภาคสฺถ-ลกฺษฺมยกฺุตา’งฺคนา หิ ยา || 6 || 
 มหิษี นฺฤปเตะ สา สฺยา-ทปิ มาตา จ ภูปเตะ | 
 โลหิต  ลกฺษฺม นาสาเคฺร นฺฤปปตฺนีตฺวสูจกมฺ || 7 || 
 เมจก  ตตฺตุ วิธวา-ไสฺวริณี-สูจก  มตมฺ | 
 สฺตฺรีณ า ปุส า ลกฺษฺม นาเภ-รธะ โศภนมีริตมฺ || 8 || 
 ศฺรุเตา กโปเล หสฺเต วา คเล วา’ปิ ตุ ลาญฺฉนมฺ | 
 สุตท  ปฺรถเม ครฺเภ สตฺเสาภาคฺยสุขปฺรทมฺ || 9 || 
 คุลฺเม เกฺลศปฺรท  ลกฺษฺม ติลาทิกมุทีริตมฺ | 
 ตฺริศูลสนฺนิภ  ลกฺษฺม กปาเล ยทิ ลกฺษฺยเต || 10 || 
 ปุรุโษ นฺฤปติรฺนารี มหิษี นฺฤปเตรฺภเวตฺ | 
 โรมาวรฺตฺโต ทกฺษิเณน หฺฤนฺนาโภฺยะ กรกรฺณโยะ || 11 || 
 ปฺฤษฺเ  จ ทกฺษิเณ ศสฺโต วสฺเตา วาเมน จาศุภะ | 
 ทุะขปฺรโท มตะ สฺตฺรีณา-มาวรฺตฺตะ กฏิคุหฺยโยะ || 12 || 
 อุทเร ภฺราตฺฤหา ปฺฤษฺ -มเธฺย ส ไสฺวริณีกระ | 
 สีมนฺเต ภาลศิรโส-รฺมเธฺย วา’วรฺตฺตโก คเล || 13 || 
 ศุภโท ไนว นารีณ า ปุส า วา’ปิ สฺมฺฤโต พุไธะ | 
 สลฺลกฺษณาะ สจฺจริตฺราะ สฺตฺริยะ สฺวลฺปายษุ  99 ปติมฺ || 14 || 
 ทีรฺฆายษุ   วิทธเต ปฺรสนฺนมปิ สรฺวถา | 
 อิติ เต’ภิหิต  วิปฺร ! ผล  ลาญฺฉนสมฺภวมฺ || 15 || 
 
 

 
99ตน้ฉบบัเป็น สฺวลฺยายษุ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ลักษณะของประกฤติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  914 

 ตา
รา
งที่

 71
 ลกั

ษณ
ะข

อง
ปร

ะก
ฤติ

 
ที่ม

า: 
อคั

ชา
ร์ย
ะ บ

ลัก
ฤษ

ณะ
, ศ

าส
ตร์

แห
่งอ

าย
ุรเว

ท,
 แป

ลโ
ดย
 ณ
ภคั

ชา
 ดฎั

ธา
 (ก

รุง
เท
พฯ

: ปั
ญญ

าช
น,

 25
60
), 9

3-9
4. 

ลกั
ษณ

ะ 
วา
ตะ

 
ปิต

ตะ
 

กผ
ะ 

รูป
ร่า
ง 

รูป
ร่า
งไ
ม่สู

ง ผ
อม

บา
ง ต

ัวแ
ข็ง

ทื่อ
 ห
รือ

 
มีอ

าก
าร
สั ่น

เท
า ร่

าง
กา
ยอ่
อน

แอ
 

ร่า
งก
าย
มีรู

ปร่
าง
แล

ะค
วา
มห

นา
ปา
นก

ลา
ง 

มีพ
ละ

ก า
ลงั
แล

ะค
วา
มอ

ดท
นพ

อป
ระ
มา
ณ 

 
มีก

ลา้
มเ
นื้อ

แล
ะก

ระ
ดูก

ที่อ่
อน

แอ
 

รูป
ร่า
งสู

ง ส
มส่

วน
 มี
รูป

ร่า
งที่

งด
งา
ม 

แข
็งแ

รง
 ร่า

งก
าย
แข

็งแ
กร่

ง ท
รง

พล
ัง 

หรื
อมี

แน
วโ
น้ม

ที่จ
ะมี

น ้า
หน

ักเพ
ิ ่มข

ึ ้นไ
ด้

ง่า
ย 

ผิว
พร

รณ
 แล

ะรู
ปล

กัษ
ณ์

ภา
ยน

อก
 

ผิว
กา

ยแ
ห้ง

กร้
าน

 ผิ
วห

น้า
 เล

็บ 
ฝ่า

มือ
  

ฝ่า
เท
้าห

ยา
บก

ร้า
น 
ฟัน

เรีย
งก

ันไ
ม่เ
ป็น

ระ
เบี
ยบ

 ผิว
สีน

 ้าต
าล
 ห
รือ
ด า

 

ผิว
กา

ยอ่
อน

นุ่ม
 ใบ

หน
้าแ

ดง
ก ่า
 ผิ
วข

าว
หรื

อแ
ดง
ระ
เรื่อ

 ม
กัมี

กร
ะ ไ

ฝ หู
ด แ

ละ
ริ้ว

รอ
ย 

ผิว
กา

ยเย
็น 
เนี
ยน

เรีย
บ 
ผิว

หน
า เ
งา
งา
ม 

ขา
วซี

ด มี
ผิว

กร
ะจ่
าง
ใส

 

เส
้นผ

ม 
ผม

แห
้ง แ

ตก
ปล

าย
 เป

รา
ะง
่าย
 แต

่ขน
ตา
ม

ร่า
งก

าย
แล

ะห
นว

ดเ
คร

ามี
ลัก

ษณ
ะแ

ห้ง
แล

ะห
ยา
บก

ระ
ดา้
งน

อ้ย
กว

า่ 

ผม
สีบ

ลอ
นด

์ สี
น ้า

ตา
ลอ่

อน
 ห
รือ

ผม
มีสี

ออ
กแ

ดง
 ๆ
 มี
ผม

หน
าป

รก
ติไ

ปจ
นถึ

งมี
ผม

น้อ
ย มี

ผม
หง

อก
หรื

อห
ัวล

า้น
ก่อ

นว
ยั

อนั
คว

ร 

ผม
หน

า ห
ยกิ
 ยา

ว ด
 า แ

ละ
มีเ
ส้น

ผม
สล

วย
 

อว
ยัว
ะส่

วน
อื่น

 ๆ
 

เห็
นเ
ส้น

เลื
อด

ชัด
เจน

 มี
เสี
ยง
ดัง

เกิ
ดข

ึ ้น
จา
กก

าร
เดิ
น 
ข้อ

ต่อ
หรื

อแ
ขน

ขา
ยึด

ตึง
  

ฝ่า
มือ

ฝ่า
เท
า้แ
หง้

แต
ก 

มีผิ
วด

 าค
ล ้า
ตา
มร่

าง
กา
ยส่

วน
ต่า
ง ๆ

 เช่
น 

เลบ็
 ดว

งต
า ลิ

้น 
ฝ่า
มือ

 แล
ะฝ่

าเท
า้ 

มีห
นา้

ผา
ก ห

นา้
อก

 แล
ะแ
ขน

ที่เ
ด่น

สะ
ดุด

ตา
 มี
รูป

ร่า
งไ
ม่ส

มส่
วน

 อว้
นจ

นมี
ไข
มนั

ที่
หน

า้ท
อ้ง
 ตน้

ขา
 ห
รือ
สะ

โพ
ก  

 
 



  915 

 

ลกั
ษณ

ะ 
วา
ตะ

 
ปิต

ตะ
 

กผ
ะ 

ดว
งต
า 

ตา
แห

ง้ ห
มอ

งค
ล ้า
 ห
รือ
ตา
ปรื

อ 
ตา
เลก็

หรื
อต

าเป็
นสี

แด
ง มี

ขน
ตา
นอ้

ย 
 

กา
รน

อน
หล

บั 
แล

ะค
วา
ม

ฝัน
 

นอ
นน

อ้ย
 น
อน

ไม
่เพ
ียง
พอ

 ถูก
ขดั

จงั
หว

ะ
ใน

กา
รน

อน
 มี
อา
กา
รห

วา
ดก

ลวั
 รู้สึ

กไ
ม่

ปล
อด

ภยั
 มี
คว

าม
ฝัน

ที่น่
าก
ลวั

 

นอ
นห

ลบั
ได

ป้า
นก

ลา
ง แ

มจ้
ะน

อน
น้อ

ย
แต่

ก็รู้
สึก

เพ
ียง
พอ

 มี
คว

าม
ฝัน

ที่มี
แต

่คว
าม

ดุร้
าย
 โก

รธ
ขึ ้ง
 แล

ะรุ
นแ

รง
 

นอ
นม

าก
 ห
ลบั

นา
น 
นอ

นก
รน

 น
อน

สง
บ

เส
งี่ย
ม 
มีค

วา
มฝั

นที่
น่า

ยนิ
ดี เ
ปี่ย

มไ
ปด

ว้ย
คว

าม
รัก

 
อา
หา

ร แ
ละ

กา
รย
อ่ย
อา
หา

ร 
มีค

วา
มโ

ลเ
ลแ

ละ
ไม

่ค่อ
ยอ

ยา
กอ

าห
าร
  

มีค
วา
มอ

ยา
กอ

าห
าร
แล

ะก
าร
ยอ่
ยอ
าห

าร
ที่

ผิด
ปร

กติ
 ส
าม

าร
ถอ

ดอ
าห

าร
ได

้โด
ยง
่าย
  

ไม
่ชอ

บอ
าก
าศ
เยน็

แล
ะอ

าห
าร
ที่เ
ยน็

ชืด
 

เจริ
ญอ

าห
าร
ดี 
แล

ะไ
ม่ส

าม
าร
ถท

นต
่อ

คว
าม
อย

าก
อา
หา

รไ
ด ้ท

าน
อา
หา

รไ
ดม้

าก
 

ธา
ตุไ

ฟที่
ใช

้ใน
กา

รย
่อย

อา
หา

รมี
คว

าม
แข

็งแ
รง
 มี
คว

าม
หิว

แล
ะก

ระ
หา

ยอ
ย่า
ง

มา
ก 
ไม

่สา
มา

รถ
อด

อา
หา

รไ
ด้ 
รู้สึ

กหิ
ว

อย
่าง
รุน

แร
ง ไ

ม่ช
อบ

อา
หา

รร้
อน

แล
ะ

อา
กา
ศร้
อน

 

คว
าม

อย
าก
อา
หา

รเกิ
ดข

ึ ้นช
้าแ
ต่มี

คว
าม

สม
 ่าเ
สม

อ 
ใน

หนึ่
งว

ันจ
ะท

าน
อา

หา
ร

หล
าย
ครั้
งใ
นป

ริม
าณ

ที่เ
ลก็

นอ้
ยอ
ยา่
งช
า้ ๆ

 
กา
รย
่อย

อา
หา

รเกิ
ดข

ึ ้นอ
ย่า
งช
า้ ๆ

 ไม
่ค่อ

ย
หิว

 แต่
กร

ะห
าย
น ้า

มา
ก 
ชื่น

ชอ
บข

อง
มัน

 
ๆ 
อา
หา

รที่
มีไ

ขม
ัน 
ชอ

บอ
าห

าร
หน

ัก 
ๆ 

แล
ะอ

าห
าร
จา
นด่

วน
 

คว
าม
ตอ้

งก
าร
ทา
งเพ

ศ 
มีค

วา
มต

้อง
กา

รท
าง
เพ
ศที่

ไม
่แน่

นอ
น 

(บ
าง
ครั้

งต
้อง

กา
รม

าก
 บ
าง
ครั้

งต
้อง

กา
ร

นอ้
ย) 

  

มีค
วา

มต
้อง

กา
รท

าง
เพ
ศน

้อย
 ห
รือ

มี
คว

าม
สา
มา
รถ
ใน

กา
รสื

บพ
นัธุ

์ต ่า
 

มีค
วา
มต

อ้ง
กา
รท

าง
เพ
ศสู

ง 

 



  916 

 

ลกั
ษณ

ะ 
วา
ตะ

 
ปิต

ตะ
 

กผ
ะ 

ท่า
เดิน

 อา
รม

ณ์ 
แล

ะ
คว

าม
จ า

 
เดิ
นเ

ร็ว
 มี
อา

รม
ณ์
เป

ลี่ย
นแ

ปล
งง
่าย

  
คา
ดเ
ดา
ไม

่ได
 ้มี
คว

าม
กร

ะตื
อรื

อร้
นอ

ย่า
ง

ยิง่
 เป

ลี่ย
นอ

าร
มณ์

แล
ะค

วา
มชื่

นช
อบ

ตา
ม

ผูอ้ื่
น 
ตื่น

เต
น้ง

่าย
 จิต

ใจ
แป

รป
รว
น 
โก

รธ
ง่า
ย มี

ชีว
ิตชี

วา
 เข
า้ใ
จอ

ะไ
รไ
ดง้
่าย
แต่

ก็ล
ืม

ง่า
ย ต

ดัสิ
นใ

จไ
ดเ้
ร็ว
โด

ยไ
ม่ต

อ้ง
คิด

 ช
อบ

หนี
ปัญ

หา
 ช่า

งพ
ูดช่

าง
เจร

จา
 

ขณ
ะเ
ดิน

จะ
มีก

้าว
ย่า

งอ
ย่า

งเด
็ดเ
ดี่ย

ว 
อา

รม
ณ์
รุน

แร
ง โ

กร
ธง

่าย
 ม
ักข

ุ่น
ข้อ

ง
หม

อง
ใจ

 ช
อบ

ท า
กิจ

กร
รม

ที่ไ
ม่ห

นัก
 

ไม
่เบ

า 
ก้า

วร้
าว

 ข
าด

คว
าม

อด
ท
น 

หง
ุดห

งิด
ง่า
ย ช

อบ
กา
รผ

จญ
ภัย

 ก
ล้า
ได

้
กล

า้เสี
ย ช

อบ
คว

าม
ทา้
ทา
ย มี

คว
าม
จ า
แล

ะ
สติ

ปัญ
ญา

ที่ดี
 

เดิน
ชา้
แล

ะม
ัน่ค

ง เ
ฉื่อ

ยช
า เ
ขา้
ใจ
อะ

ไร
ได

้
ชา้
แต

่จด
จ า
ได

น้า
น 
ตดั

สิน
ใจ
ชา้
 ป
ระ
มา
ท

เลิ
นเ
ล่อ

 ช
้าแ
ต่สุ

ภา
พแ

ละ
จริ

งใ
จ ห

รือ
มี

พล
ังใ
นก

าร
ท า

งา
นที่

สม
 ่าเส

มอ
 มี
คว

าม
อด

ทน
 มี
บุค

ลิก
ที่ผ

่อน
คล

าย
 โก

รธ
ช้า

 
สง

บ 
เยือ

กเ
ย็น

 ส
งบ

เส
งี่ย
ม 
มีค

วา
มรั

ก 
กา
รใ
หอ้

ภยั
 แล

ะค
วา
มห

วง
แห

น 
จิต

ใจ
 แล

ะค
วา
มค

ิด 
มีค

วา
มผ

ิดป
รก

ติท
าง
ร่า
งก

าย
แล

ะจิ
ตใ

จ  
เกิด

โร
คภ

ยัไ
ขเ้จ

็บไ
ดอ้

ย่า
งร
วด

เร็ว
 ส
ภา
พ

จิต
ใจ
ย ่า
แย

่ มี
พล

งัก
าย
แล

ะพ
ลงั

ทา
งใ
จที่

ปะ
ทุอ

อก
มา

 ก
าร
ระ

เบิ
ดอ

าร
มณ์

แส
ดง

ออ
กม

าใ
นช่

วง
เวล

าส
ั ้น
 ๆ
 แ
ละ

ก็จ
ะลื

ม
เลื
อน

ไป
อย

่าง
รว

ดเ
ร็ว

 ข
าด

คว
าม

รู้
กร
ะส

ับก
ระ
ส่า
ย ข

าด
คว

าม
อด

ทน
  

 

มอ
งโ
ลก

ใน
แง
่ร้า
ยม

าก
จน

เกิ
นไ

ป 
สภ

าพ
ร่า
งก
าย
แล

ะจิ
ตใ
จอ

ยู่ใ
นร

ะด
บัป

าน
กล

าง
 

โร
คภ

ัยเกิ
ดข

ึ ้นไ
ด้ใ

นวิ
ถีชิ

วิต
ตา
มป

รก
ติ 

แต่
จะ
มีอ

าก
าร
แส

ดง
ออ

กม
าอ
ยา่
งร
วด

เร็ว
 

มีจิ
ตใ
จส

งบ
เยือ

กเ
ยน็

 ไม
่คิด

มา
ก 
แต

่มอ
ง

โล
กใ

นแ
ง่ดี

 ถึ
งแ

ม้จ
ะป่

วย
เป็
นโ

รค
ที่

รุน
แร
งแ
ต่อ

าก
าร
ก็จ

ะแ
สด

งอ
อก

มา
อย

่าง
ชา้
 ๆ

 

 



  917 

  

ลกั
ษณ

ะ 
วา
ตะ

 
ปิต

ตะ
 

กผ
ะ 

คว
าม
อ่อ

นไ
หว

ต่อ
กา
รเกิ

ด
โร
คภ

ยัไ
ขเ้จ็

บ 
โร
คห

อบ
หืด

 อ
าก
าร
ไอ

 ไข
้หว

ดั 
เจ็บ

คอ
 

โร
คต

าหู
จม

ูก 
ไม

่เจริ
ญอ

าห
าร
 อา

หา
รไ
ม่

ย่อ
ย ท

้อง
ผูก

เรื้อ
รัง
 โร

คริ
ดสี

ดว
งท

วา
ร 

ไส
้ตร

งป
ลิ ้น

 โร
คที่

ทว
าร
หน

ักแ
ละ

กร
ะ

เพ
รา
ะปั

สส
าว
ะ 
สูญ

เสี
ยค

วา
มท

รง
จ า
 

คว
าม

ผิด
ปร

กติ
ขอ

งเส
้นเ
อ็น

 (ก
ล้า
มเ
นื้อ

แล
ะก

ระ
ดูก

ผิด
ปร

กติ
) ร่

าง
กา

ยบ
วม

น ้า
 

ปว
ดข

้อต่
อ 
กล

้าม
เนื้
อก

ระ
ตุก

 ห
รือ

เป็
น

ตะ
คริ
ว 

เรอ
เป
รี้ย

ว 
ขม

ใน
ปา

ก 
อา

หา
รไ

ม่ย
่อย

  
เบื่
ออ

าห
าร
 แ
ผล

ใน
กร

ะเ
พา

ะอ
าห

าร
 

โล
หิต

จา
ง ดี

ซ่า
น 
โร
คผ

ิวห
นัง

 (ผ
ิวห

นัง
อกั

เส
บ 
ด่า
งข

าว
 ผื่
น 
สิว

) โ
รค

ตา
 ส
าย
ตา

 
ไม

่ดี 
โร
คที่

เกิ
ดจ

าก
ลม

แด
ด 
(he

at
 s

tr
o

k
e) 

คว
าม
ไม

่สม
ดุล

ทา
งจิ
ต 
(ค
วา
มก

ลวั
 คว

าม
โก

รธ
 ค

วา
มห

ลง
 ค
วา

มเ
ป็
น
ศัต

รู  
เป็
นต

น้)
 

เบื่
ออ

าห
าร
 ธา

ตุไ
ฟที่

ใช
ย้อ่
ยอ
าห

าร
หย

่อน
 

คล
ื่นไ

ส้ 
ไม

่รับ
รู้ร
สช

าติ
 มี
อา
กา
รห

น่ว
ง 

ไอ
 ไ
ข้ห

วัด
 ไ
ซน

ัส
อัก

เส
บ 
หอ

บหื
ด 

ภูมิ
แพ

้ สู
ญ
เสี
ยค

วา
มท

รง
จ า
 เซื่

อง
ซึม

 
ร่า
งก

าย
ไม

่สม
ส่ว

น 
แล

ะเ
ป็น

โร
คอ

้วน
 

โร
คเบ

าห
วา
น 
ไข

มนั
ใน

เลือ
ดสู

ง ซึ
มเ
ศร้
า 

แล
ะข

ี ้เกี
ยจ
จน

ติด
เป็
นนิ

สัย
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คำพยากรณ์อันตรทศาหรือพระเคราะห์แทรกอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  919 

1. พระอาทิตย์เสวยอายุ 
 1.1 พระอาทิตย์แทรกอายุตนเอง 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีลาภสักการะมาจากทางทิศเหนือ และทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้บา้งว่าจะร้อนใจเพราะพวกพอ้ง บา้งว่าจะมีคนคิดร้าย เพื่อนฝูงจะกลบักลายเป็นศตัรู มีแต่
ความเดือดร้อนทุกขใ์จ ในบา้นเรือนมีแต่ความยุ่งยาก เจ็บไขไ้ดป่้วยเพราะผีเรือน จึงควรบูชาผีเรือน
ในช่วงน้ี และใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งเกษตร, อุจจ์, สถิตอยู่ใน
เรือนเกนทระ, ภพลาภะ และเรือนตรีโกณ ย่อมท าให้ไดรั้บทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธัญญาหาร  แต่หาก
สถิตอยูใ่นราศีอศุภะ หรือมีต าแหน่งนิจ เป็นตน้ ยอ่มมอบผลใหใ้นทางตรงกนัขา้ม 

หากพระอาทิตยเ์ป็นเจา้เรือนท่ี 2 หรือเจา้เรือนท่ี 7 พึงแสดงถึงการมีภยัถึงแก่ความตาย
อยา่งฉบัพลนั 

ในการน้ี พึงสวดมฤตยุญชยัมนัตระเพื่อช่วยขจดัเคราะห์ภยั และสะเดาะเคราะห์ดว้ย
การกระท าใหพ้ระสุริยเทพพึงพอใจ (สูรฺยปฺรีติ) พึงท าใหป้ราศจากโรคาพยาธิ 
 

 1.2 พระจันทร์แทรกอายุพระอาทิตย์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะร้อนใจเพราะสตรี แต่ภายหลงัก็จะกลบัเป็นดี บา้งวา่จะ
เจ็บไขไ้ดป่้วย หลงัจากนั้นจึงจะมีลาภ หากเดินทางไปยงัทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้ะ
ไดรั้บลาภผลท่ีพึงพอใจ หากเดินทางไปยงัทิศตะวนัออกหรือทิศตะวนัตกเฉียงใตผู้ท่ี้ไม่มีคู่ก็จะได้
คู่ครอง 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระจนัทร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ หรือเรือน
ตรีโกณจากลคันา พึงไดเ้ขา้พิธีวิวาห์, ไดก้ระท าคุณงามความดี, ทรัพยสิ์นและพืชพนัธุ์ธัญญาหาร 
มีความอุดมสมบูรณ์, อาคารบา้นเรือนและท่ีดินมีความเพิ่มพูนขึ้น และไดรั้บปศุสัตว ์หรือพาหนะ
ทั้งหลาย 

หากมีต าแหน่งอุจจ์ หรือเกษตร ภรรยาพึงมีความสุขสบาย , ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง,  
มีความสุขจากการไดรั้บบุตร, มีความสุขสบาย, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, มีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ี
ปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช 

หากพระจนัทร์อยู่ขา้งแรม หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์ ภรรยาและบุตรพึงมีความ
ทุกข์ยากล าบาก, เกิดความผิดพลาดในการส่ือสารกับผูอ่ื้น , ได้รับความพินาศเพราะเหล่าขา้ทาส
บริวาร, เกิดการทะเลาะวิวาท, ขดัแขง้กบัพระราชา และการสูญเสียทรัพย ์พืชพนัธุ์ธญัญาหาร หรือ
ปศุสัตว ์
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หากสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ พึงมีภยัทางน ้ า, มีความทุกข์ระทมใจ, 
ถูกพนัธนาการ, มีโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน, เป็นการกะแห่งการพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่, มีสถานะท่ี
ทุกข์ยาก และมีความคิดเห็นท่ีไม่ลงรอยกับบุตรหลาน นอกจากน้ี ยงัพึงท านายว่าจะได้บริโภค
อาหารท่ีน่ารังเกียจ, มีความเดือดร้อนเพราะโจรผูร้้ายและพระราชา, เป็นโรคมูตรกฤจฉระเป็นตน้ 
และร่างกายมีความทุกขท์รมาน 

หากสถิตอยู่ในภพลาภะ , ภพศุภะ หรือเรือนเกนทระจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับ 
ศุภเคราะห์ โภคทรัพย ์โชคลาภ และความเกษมส าราญของภรรยาและบุตรย่อมมีความเพิ่มพูนขึ้น, 
ได้รับราชบัลลังก์, มีความสุขสบายเป็นอย่างมาก , การได้รับต าแหน่งท่ีมั่นคง, ได้เข้าพิธีวิวาห์ ,  
ได้ประกอบยญัพิธี, ได้รับเส้ือผา้ เคร่ืองประดับท่ีงดงาม, ได้รับพาหนะ, ได้รับบุตรหลาน และ 
มีความสุขเพิ่มพูนมากขึ้น 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา ย่อมไดบ้ริโภคอาหารท่ี
ไม่เหมาะแก่ฤดูกาล และจะจากเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึง หากเป็นเจา้เรือนกฎมุพะ หรือเจา้เรือน
ปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 

ในการน้ี พึงบริจาคแม่โคสีขาวและแม่กระบือ การสะเดาะเคราะห์พึงท าให้ได้รับ
ความสุข  
 
 1.3 พระอังคารแทรกอายุพระอาทิตย ์
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: มกัไม่สบายกาย บา้งว่าจะเกิดไฟไหม ้ผูใ้หญ่จะใส่ร้าย
กล่าวโทษ เจ็บป่วยจากการการปวดศีรษะ ตอ้งพลัดพรากจากถ่ินท่ีอยู่ หรือสูญเสียบุตร คู่ครอง  
ญาติสนิท จะต้องโทษคดีอาญา มีศัตรูอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ หรือตะวนัออกเฉียงเหนือ  
หากเจบ็ป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระองัคารมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ใน
ภพลาภะ, หรือสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณจากลัคนา ผูมี้ปัญญาพึงกล่าวถึงส่ิงท่ีเป็น 
ศุภมงคล, ไดรั้บแผ่นดิน, ไดรั้บพืชผลทางการเกษตร, ทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหารมีความเพิ่มพูน
มากขึ้น, ไดรั้บอาคารบา้นเรือนและท่ีดิน และไดรั้บเส้ือผา้สีแดง (เส้ือผา้ท่ีสวยงาม) 

หากพระองัคารสถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา พึงกล่าวถึงความสุขสบาย และการเป็นท่ี
โปรดปรานของพระราชา 

หากสถิตร่วมกับเจ้าเรือนศุภะ หรือเจ้าเรือนลาภะ จะได้รับลาภผล , ได้เป็นเสนาบดี 
ผูย้ิ่งใหญ่, ศตัรูไดรั้บความพินาศ, มีจิตใจเด็ดเด่ียวมัน่คง, ตนเองและญาติพี่น้องมีความสุข และมีพี่
นอ้ง (รวมถึงเพื่อนผูส้นิทสนมดัง่พี่นอ้ง) เพิ่มมากขึ้น 
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หากสถิตอยู่ในภพวินาศ หรือภพมรณะจากเจ้าทศา , มีบาปเคราะห์สถิตร่วมหรือมี 
มุมสัมพันธ์ถึง, หรือหากเจ้าทศาไร้ก าลัง พึงท านายว่าจะมีจิตใจโหดร้าย , มีความทุกข์ระทม 
ใจ, ติดคุกติดตะราง และญาติพี่นอ้งไดรั้บความพินาศ, ทะเลาะวิวาทกบัเหล่าพี่นอ้ง และการงานเกิด
ความพินาศ 

หากพระองัคารมีต าแหน่งนิจ หรือไร้ก าลงั พึงท านายว่าจะสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง 
อนัเน่ืองมาจากพระราชา 

หากพระองัคารเป็นเจา้เรือนกฎุมพะ หรือเจา้เรือนปัตนิ พึงท านายวา่ร่างกายจะไร้ก าลงั
วงัชา และมีความทุกขร์ะทมใจ 

ในการน้ี พึงสะเดาะเคราะห์โดยการสวดภาวนาและถวายเคร่ืองบูชาต่อพระสุพรหม 
(พระสกนัทกุมาร) และบริจาคทานดว้ยโค พึงท าใหมี้อายยุนืยาว ปราศจากโรคภยั และมีความสุขยิง่ 
 
 1.4 พระพุธแทรกอายุพระอาทิตย์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภจากผูมี้อ านาจวาสนา บา้งว่าหากรับราชการจะ
ไดเ้ล่ือนต าแหน่ง จะไดล้าภสักการะ จะไดท่ี้อยูท่างทิศใต ้จะไดล้าภจากทางทิศตะวนัออก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพุธมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยูใ่นเรือน
เกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ หรือพระพุธสถิตอยู่ในวรรคท่ีมีก าลัง ย่อมได้รับราชบัลลังก์,  
มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่, มีความสุขเพราะภรรยาและบุตร, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบัดว้ยพระ
มหากรุณาธิคุณของมหาราช , ได้รับผลแห่งการจาริกแสวงบุญยงัท่าน ้ าศักด์ิสิทธ์ิ, ได้รับอาคาร
บา้นเรือน และบา้นเรือนมีมากไปดว้ยโคและทรัพย ์และหากพระพุธสถิตร่วมกบัเจ้าเรือนศุภะหรือ
เจา้เรือนลาภะ พึงมีลาภผลเพิ่มพูนมากขึ้น 

หากพระพุธสถิตอยู่ในภพศุภะ, ภพปุตตะ หรือภพกมัมะ ย่อมเป็นท่ีเคารพนับถืออย่าง
แน่นอน, มีความเพิ่มพูนของธรรมและความประพฤติอนัดีงาม, ไดเ้คารพสักการะครู เทพเจา้ และ
พราหมณ์, ไดรั้บทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไดส้มรส และไดรั้บบุตร 

หากสถิตอยู่ในศุภราศี หรือสถิตอยู่ในเรือนท่ีดี (เช่น ตรีโกณ) จากเจา้ทศาพึงมีบรมสุข
เกษม, ไดเ้ขา้พิธีวิวาห์, ไดป้ระกอบยญัพิธี บริจาคทาน ประพฤติธรรม และสวดภาวนา , มีช่ือเสียง
ได้รับการยกย่องสรรเสริญในนามของตนเอง หรือด้วยฉายานาม , ได้รับอาหาร เส้ือผ้า และ
เคร่ืองประดบั และพึงเป็นมนุษยท่ี์เสมอเหมือนดัง่พระอินทร์ 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือมีต าแหน่งนิจ พึงมี
ความทุกขท์รมานกาย มีความทุกขร์ะทมใจ และภรรยาและบุตรมีความทุกขร้์อน 
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ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาย่อมได้รับความทุกข์ระทม ในช่วงกลางทศาพึงมี
ความสุขอยูบ่า้ง และในช่วงปลายทศาพึงมีภยัจากพระราช และจะไดอ้อกเดินทาง 

หากเจา้ทศาเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา และเจ็บไข้
ไดป่้วย 

ทั้งน้ี ให้สวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม, บริจาคทานดว้ยอาหาร 
และบริจาคทานดว้ยรูปเคารพท่ีท าจากเงิน ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บสุขภาพท่ีแขง็แรงไร้โรคาพยาธิ 
 
 1.5 พระเสาร์แทรกอายุพระอาทิตย์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีคดีความ บา้งว่าจะไดรั้บอุบติัเหตุจากอาวุธและเขี้ยว
เลบ็ จะมีคดีความให้ตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง จะตอ้งโทษทางอาญา ชายท่ีมียศทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้และตะวนัออกเฉียงเหนือจะใหโ้ทษ หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หรือ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ (บา้งก็วา่ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หรือทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระเสาร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณ
จากลคันา ศตัรูพึงไดรั้บความพินาศ, มีความสุขสบายเป็นอย่างมาก, ไดรั้บพืชพนัธุ์ธญัญาหารและ
ทรัพยสิ์นเพียงเล็กน้อย, และเกิดความเป็นศุภมงคลจากการจดัพิธีกรรมอนัดีงามภายในบา้นเรือน 
เช่นงานวิวาห ์

หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร หรือสถิตร่วมกบัพระเคราะห์มิตร พึงมอบความ
เป็นศุภมงคลในบ้านเรือน , มีความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัว , ได้จัดงานเฉลิมฉลองงานวิวาห์
ทั้งหลาย, ไดรั้บความยกยอ่งและเกียรติยศจากพระราชา และไดรั้บเส้ือผา้และทรัพยสิ์นนานาชนิด 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ พึงถูก
เบียดเบียนจากวาตศูล (อาการจุกเสียด ปวดท้อง ท้องอืด) โรคเร้ือน (มหาพยาธิ), โรคชวร หรือ      
โรคอติสาร, ถูกพนัธนาการ, การงานเสียหาย, เสียทรัพย,์ มีมหันตภยัร้ายแรง, มีการทะเลาะวิวาท
โดยไร้สาเหตุ และบาดหมางกบัเหล่าบุตรหลาน 

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาพึงสูญเสียมิตรสหาย ในช่วงกลางทศาพึงมีความสุข
อยูบ่า้ง และในช่วงปลายทศาพึงมีความทุกขท์รมาน 

หากพระเสาร์มีต าแหน่งนิจ พึงพลดัพรากจากบิดามารดา และตอ้งออกเดินทาง แต่หาก
พระเสาร์เป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงมีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 

ในการน้ี พึงบริจาคทานดว้ยแม่โคสีด า แม่กระบือ แพะ และพึงสวดมฤตยญุชยัมนัตระ 
ซ่ึงจะประทานความส าเร็จทั้งปวงให ้
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 1.6 พระพฤหัสบดีแทรกอายุพระอาทิตย์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภสมดงัปรารถนาจากนกับวช และผูใ้หญ่ บา้งว่า
จะไดล้าภสักการจากญาติมิตรท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออก หรือทิศตะวนัตก หรือไม่ก็จะไดส้ัตว ์4 เทา้ 
สัตว ์2 เทา้แทน ใหร้ะวงัคนในบา้นจะหนีหาย แต่ก็จะไดข้องท่ีหายหรือคนท่ีจากไปกลบัคืนมา 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือ
ตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์, สถิตอยู่ในวรรคของมิตร ย่อมมีการวิวาห์, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, 
ไดรั้บทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธัญญาหาร, ไดรั้บบุตร, ไดรั้บความสุขอย่างลน้เหลือ, ไดรั้บการงานและ
ทรัพยท่ี์พึงปรารถนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, ไดรั้บเกียรติอย่างสูงจากพราหมณ์ และ 
มีความสุขจากการไดรั้บเส้ือผา้ท่ีมีค่า 

หากเป็นเจา้เรือนศุภะ หรือเจา้เรือนกมัมะ พึงไดรั้บราชบลัลงัก์, เป็นโยคแห่งทา้วกุเวร 
(นรวาหนโยค), มีสถานะอนัสูงส่ง และไดรั้บความสุขอยา่งยิง่ 

หากสถิตอยู่ในศุภราศีจากเจ้าทศา ย่อมมีความสุขจากโชคลาภท่ีเพิ่มพูนมากขึ้น ,  
ไดป้ฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทาน, มีความยนิดีในการสักการบูชาเทพเจา้, มีความเช่ือมัน่ศรัทธาใน
ครูบาอาจารย,์ จิตใจเป่ียมไปดว้ยความสุข และไดป้ระกอบบุญกุศลต่าง ๆ 

หากสถิตอยู่ในภพอริ หรือภพมรณะจากเจา้ทศา, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตร่วมกบับาป
เคราะห์  ภรรยาและบุตรพึงมีความทุกข์ร้อน , มีความทุกข์ทรมานทางกาย , บังเกิดมหันตภัย 
อนัร้ายแรง, พระราชาทรงพิโรธ, ส่ิงของอนัเป็นท่ีรักได้รับความพินาศ, ทรัพยส์มบติัไดรั้บความ
พินาศเพราะคนชัว่ชา้, มีความทุกขท์รมานทางกาย และทุกขร์ะทมใจ 

ในการน้ี พึงบริจาคทานดว้ยทองค า สวดภาวนาต่อพระท่ีเคารพนบัถือ และพึงบริจาค
ทานดว้ยโคสีน ้าตาล ซ่ึงจะท าใหไ้ร้โรคาพยาธิ 
 
 1.7 พระราหูแทรกอายุพระอาทิตย์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: มกัจะเจ็บไขไ้ดป่้วย และสูญเสียทรัพยสิ์น บา้งวา่ใหร้ะวงั
เส้ียนหนาม จะตอ้งโทษคดีอาญา เกิดปากเสียงกบัผูใ้หญ่หรือญาติพี่น้อง จะสูญเสียเงินทอง เจ็บไข้
ไดป่้วย จะถูกล่อลวงจากคนท่ีอยูท่างทิศตะวนัออกหรือตะวนัออกเฉียงเหนือ หากเดินทางไกลใหไ้ป
ทางทิศตะวนัออก และหากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ หรือตรีโกณ
จากลคันา ในช่วงสองเดือนแรกทรัพยสิ์นเงินทองย่อมไดรั้บความพินาศ , เกิดมหันตภยัอนัร้ายแรง, 
มีภยัจากโจร งู หรือฝีแผล และภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขร้์อน หลงัจากนั้นจึงจะไดรั้บความสุข 
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หากพระราหูสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ หรือสถิตอยู่ในนวางศข์องศุภเคราะห์ ร่างกายพึง
ไร้โรคภยั, มีความปลาบปล้ืมใจ และมีความสุขเพราะเป็นท่ีพอพระทยัของพระราชา 

หากสถิตอยูใ่นเรือนอุปจยั (ภพท่ี 3, 6, 10, 11) จากลคันา, สถิตร่วมกบัโยคการกะ หรือ
สถิตอยู่ในศุภราศีจากเจา้ทศา ย่อมท านายว่าจะไดรั้บเกียรติจากพระราชา , ไดรั้บโชคลาภ, ไดรั้บยศ
ศกัด์ิ, ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย, มีความพึงพอใจจากการมีบุตร และมีความงดงามสว่างไสว
ในบา้นเรือน 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพวินาศหรือภพมรณะจากเจา้ทศา พึงถูกพนัธนาการ , สูญเสียท่ีอยู่
อาศยั, ติดคุกติดตะราง, มีภยัจากโจร งู หรือฝีแผล, ภรรยาและบุตรมีความทุกขร้์อน, เกิดความวิบติั
ในชีวิตเพราะสัตวส่ี์เทา้, บา้นเรือนและผืนดินไดรั้บความพินาศ, เกิดความเจ็บป่วยจากโรคคุลมะ 
และถูกเบียดเบียนดว้ยโรคอติสาร 

หากพระราหูสถิตอยู่ในภพท่ี 2 และภพท่ี 7 หรือสถิตร่วมกบัเจา้เรือนทั้งสองนั้น พึงมี
ภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั และมีภยัจากงู 

พึงการสะเดาะเคราะห์โดยการสวดภาวนาต่อพระแม่ทุรคา และบริจาคทานดว้ยแพะ 
แม่โคสีด า และแม่กระบือ ซ่ึงการสะเดาะเคราะห์ยอ่มส่งผลใหป้ราศจากภยนัอนัตราย 
 
 1.8 พระศุกร์แทรกอายุพระอาทิตย ์
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภจากผูมี้บรรดาศกัด์ิสูง บา้งว่าจะไดรั้บทรัพยสิ์น
เงินทอง จะไดข้องรัก ไดส้ัตว ์4 เทา้ 2 เทา้ ลาภทั้งปวงน้ีจะไดม้าจากทิศเหนือ และทิศใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ หรือเรือน 
เกนทระ, มีต าแหน่งอุจจ์, สถิตอยู่ในวรรคมิตร หรือวรรคของตน พึงได้สตรีท่ีพึงปรารถนา และ  
โภคทรัพย,์ ไดอ้อกเดินทางไปยงัต่างบา้นต่างเมือง, ไดพ้บพราหมณ์และไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, ไดรั้บ
ราชบลัลงัก์, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่, มีความสง่างามพร้อมดว้ยฉัตรและจามร, มีความเจริญรุ่งเรืองใน
บา้นเรือนอยู่เป็นนิตย,์ ไดบ้ริโภคอาหารอนัเลิศรส, ไดรั้บแกว้รัตนะอนัมีปะการังแดงเป็นตน้, ไดรั้บ
ไข่มุก หรือเส้ือผา้เป็นตน้, ได้รับสัตวส่ี์เท้า, ได้รับพืชพนัธุ์ธัญญาหารและทรัพยสิ์นจ านวนมาก ,  
มีความสุข, ไดรั้บเกียรติ และมีความเพียบพร้อมเพราะทา้วกุเวร 

หากพระศุกร์ไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พระราชาพึง
พิโรธ, มีความทุกขท์รมานใจ, บุตร ภรรยา และทรัพยสิ์นเกิดความยอ่ยยบั 

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาพึงเป็นไปอย่างกลาง ๆ ในช่วงกลางทศาพึงได้รับ
ความเป็นศุภมงคล แต่ในช่วงปลายทศาพึงบงัเกิดความย่อยยบัของเกียรติยศ , สูญเสียท่ีอยู่อาศยั,  
ผิดใจกบัญาติพี่นอ้ง และเกิดความยอ่ยยบัของโภคทรัพยเ์พราะวงศต์ระกูลของตน 
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หากพระศุกร์เป็นเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกขร์ะทมใจ 
หากพระศุกร์สถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั  
ทั้งน้ี พึงสวดมฤตยุญชัยมนัตระเพื่อขจดัโทษภัยเหล่านั้น, พึงบริจาคทานด้วยแม่โค 

สีขาว แม่กระบือ และพึงสวดภาวนาบทรุทรชาปยะ (รุทฺรชาปฺย) 
 
2. พระจันทร์เสวยอายุ 
 2.1 พระจันทร์แทรกอายุตนเอง 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภ ศตัรูทางทิศเหนือจะให้ข่าวเร่ืองลาภผล บา้งว่า
จะมีโชคลาภ ไดบ้ริวารท่ีถูกใจ ผูใ้หญ่จะให้ความช่วยเหลือ ไดท่ี้อยูอ่าศยัหรือท่ีพึ่งท่ีดี ไดส้ัตว ์4 เทา้ 
2 เทา้ ไดเ้คร่ืองประดบั เส้ือผา้ อาภรณ์ ลาภทั้งปวงน้ีจะไดม้าจากทางทิศตะวนัออก และทิศใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระจนัทร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ใน
เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ หรือสถิตอยู่ร่วมกบัเจา้เรือนศุภะหรือเจา้เรือนกมัมะ ยอ่มไดรั้บชา้ง มา้ และ
เส้ือผ้าเป็นจ านวนมาก , มีความเช่ือมั่นศรัทธาในเทพเจ้าและครูบาอาจารย์, ได้สวดโศลก 
อนัศักด์ิสิทธ์ิ, ได้รับราชบัลลงัก์, มีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่ง, มีความสุขจากการได้รับลาภยศ
สรรเสริญท่ีเพิ่มมากขึ้น 

หากจนัทร์เพญ็ ยอ่มมีผลอนับริบูรณ์, ไดเ้ป็นเสนาบดี และมีความสุขเป็นอยา่งยิง่  
หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์, มีต าแหน่งนิจ, สถิตอยูใ่นภพวินาศหรือภพอริ ทรัพยสิ์น

พึงเกิดความพินาศ, พลดัพรากจากท่ีอยูอ่าศยั, ร่างกายมีความเฉ่ือยชา, มีความทุกขท์รมานใจ, ขดัแยง้
กับราชมนตรี, มารดาได้รับความทุกข์ทรมาน, มีความทุกข์ใจ, ถูกล่ามโซ่ตรวน หรือญาติพี่น้อง
ไดรั้บความยอ่ยยบั 

หากพระจนัทร์เป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ หรือสถิตอยู่ร่วมกับเจ้าเรือน
มรณะหรือเจา้เรือนวินาศ ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา มีอุปสรรคมากมาย และมีภยัถึงแก่ความตายอยา่ง
กะทนัหนั  

ทั้งน้ี พึงบริจาคทานดว้ยแม่โคสีขาว และแม่กระบือ ซ่ึงจะส่งผลใหป้ราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 
 
 2.2 พระอังคารแทรกอายุพระจันทร์ 

ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะเกิดเร่ืองให้ตกใจ และสูญเสียทรัพยสิ์น บา้งว่าจะถูก
เส้ียนหนามต า เกิดความทุกขร้์อนใจ ตอ้งพลดัพรากจากญาติพี่นอ้ง มีเหตุใหต้อ้งเสียทรัพย ์จะมีศตัรู
อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 
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คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระองัคารไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือ
ตรีโกณจากลัคนา จะบังเกิดความเป็นศุภมงคล , ได้รับเกียรติจากพระราชา , ได้รับเส้ือผ้า 
เคร่ืองประดบั เคร่ืองตกแต่ง, และกิจการจะประสบความส าเร็จจากความมุมานะเป็นแน่แท ้อีกทั้ง
บา้นเรือนและเรือกสวนไร่นาจะมีเพิ่มพูนมากขึ้น และพึงประสบความส าเร็จในการคา้ขาย 

หากพระอังคารมีต าแหน่งอุจจ์ หรือเกษตร ผล คือ จะได้รับอาชีพการงาน และ  
มีความสุขสบายเป็นอยา่งยิง่ 

หากพระองัคารสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศ, สถิตร่วมกบับาปเคราะห์, สถิตอยู่
ในเรือนอศุภะจากเจา้ทศา หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัภพอริ พึงบงัเกิดความเจ็บป่วยทางกาย , บา้นเรือน
และเรือกสวนไร่นาเกิดความเสียหาย , การค้าขายขาดทุน , ทะเลาะวิวาทกับหมู่ข้าทาสบริวาร ,  
เป็นปฏิปักษก์บัพระราชา, พลดัพรากจากญาติพี่นอ้ง และมีวาจาท่ีหยาบกระดา้งอยูเ่ป็นนิตย ์

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ หรือเป็นเจ้าเรือนมรณะท่ีสถิตอยู่ในภพ
มรณะ ส่ิงท่ีพึงกระท าเพื่อการขจดัโทษภยัท่ีจะเกิดขึ้นน้ี คือ การบูชาสักการะพราหมณ์ 
 
 2.3 พระพุธแทรกอายุพระจันทร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภเพราะมิตรภาพอนัดี บา้งว่าจะไดท้รัพยสิ์นเงิน
ทอง มีช่ือเสียง บุตรหลานจะน าความสุขมาให ้ลาภทั้งปวงนั้นจะมาจากทางทิศเหนือและทิศใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพุธไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ, 
เรือนตรีโกณ, มีต าแหน่งเกษตร, สถิตอยู่ในนวางศ์เกษตร หรือหากพระพุธมีต าแหน่งอุจจ์ หรือ 
มีก าลัง พึงได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง , ได้รับเกียรติจากพระราชา, มีความสุขจากเส้ือผา้ราคาแพง,  
ได้เขา้ร่วมการประชุมอนัดีท่ีน าเสนอเน้ือหาวิชาความรู้, มีความสุขจากความรู้ท่ีเพิ่มพูนมากขึ้น, 
ไดรั้บบุตร, มีความสุขส าราญ, การคา้ขายมีผลก าไร และไดรั้บพาหนะท่ีประกอบดว้ยฉัตรทั้งยงัมี
การตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบันานาชนิด 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือสถิตอยู่ในภพลาภะหรือภพกฎุมพะจาก 
เจา้ทศา พึงไดเ้ขา้พิธีวิวาห์, ไดป้ระกอบยญัพิธี, ไดป้ฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทานอนัดีงาม, ไดท้ า
ให้พระราชาทรงโปรดปราน, ได้คบค้าสมาคมกับบัณฑิต, ได้รับไข่มุก อัญมณี และหินปะการัง
จ านวนมาก, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, มีความสุขสบายและมีความปรีติสุขเพราะ 
มีสุขภาพท่ีแขง็แรง และมีความสุขจากการด่ืมน ้าโสมเป็นตน้ 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือมีต าแหน่งนิจ เม่ืออยู่
ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา ร่างกายพึงมีความทุกขท์รมาน, ผลผลิตทางกสิกรรม โค และท่ีดิน
ไดรั้บความฉิบหายยอ่ยยบั, ติดคุกตาราง และภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน 
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หากเจ้าทศาเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ พึงมีโรคชวรเบียดเบียน และ 
มีมหันตภยัร้ายแรง ทั้งน้ี ควรบริจาคทานดว้ยแพะ และสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 
พระนาม 
 
 2.4 พระเสาร์แทรกอายุพระจันทร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีศตัรูจอ้งท าร้าย เกิดเหตุวิวาทให้ทุกข์ร้อนใจ บา้งว่า
จะเกิดไฟไหมท้างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องบา้น มีศตัรูท าให้ตอ้งเสียทรัพย ์ผูใ้หญ่ท่ีมีอ านาจหรือคน
ผิวด าแดงจะน าความร้อนใจมาให ้หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระเสาร์ไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือเรือน
ตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งเกษตร, สถิตอยูใ่นนวางศเ์กษตร, หากพระเสาร์สถิตอยูใ่นนวางศอุ์จจ ์, 
มีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์, สถิตอยู่ในภพลาภะ หรือมีก าลงั พึงไดรั้บบุตร มิตร และทรัพยส์มบติั , 
ได้รับผลก าไรอย่างมากมายจากการท ามาค้าขายด้วยความช่วยเหลือของคนวรรณะศูทร หรือ 
จากพระกรุณาของพระราชา , เรือกสวนไร่นามีความเพิ่มพูนมากขึ้ น , ได้รับบุตร , มีความ
เจริญรุ่งเรือง, มีช่ือเสียงเกียรติยศดว้ยพระราชานุเคราะห์ 

หากพระเสาร์สถิตอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยูใ่น
ภพกฎุมพะ ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงไดไ้ปประกอบพิธีสนานหรือได้ไปแสวงบุญยงั 
ท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ หลงัจากนั้นจะมีภยัจากชนหมู่มาก และจะถูกศตัรูท าร้าย 

หากมีก าลงัอยู่ในเรือนเกนทระ หรือตรีโกณจากเจา้ทศา บา้งก็จะมีความสุขสบาย และ
ไดรั้บทรัพย ์บา้งก็จะทะเลาะเบาะแวง้กบัภรรยาและบุตร 

หากสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะ, ภพปัตนิ หรือภพมรณะ ร่างกายจะไดรั้บความทุกขท์รมาน 
ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้นพึงสวดภาวนามฤตยุญชยัมนัตระ และพึงบริจาคทานดว้ย

แม่โคสีด า และแม่กระบือ อนัจะน าพาใหเ้จา้ชะตาพึงไร้ซ่ึงโรคาพยาธิ 
 
 2.5 พระพฤหัสบดีแทรกอายุพระจันทร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะร้อนใจเพราะผูใ้หญ่ ต่อมาภายหลงัจึงจะมีลาภ บา้งว่า
จะตน้ร้ายปลายดี ระวงัศตัรูจะใส่ร้าย พลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่ ชายหรือหญิงผิวขาวเหลืองอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกจะตั้งตวัเป็นศตัรู แต่ทา้ยท่ีสุดก็จะไดท่ี้อยูอ่าศยัและบริวารท่ีดี 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพฤหัสบดีไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือ
เรือนตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งเกษตร, อุจจ ์หรือสถิตอยูใ่นภพลาภะ พึงไดรั้บราชบลัลงัก์, มีการ
จดังานร่ืนเริง, ไดรั้บเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองตกแต่ง, พระราชาทรงโปรดปราน, ไดรั้บทรัพยสิ์น
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เงินทอง, เทพเจา้ท่ีเคารพนบัถือประทานพรใหต้ั้งครรภเ์ป็นตน้, กิจการเจริญรุ่งเรือง, พระลกัษมีทรง
ช าเลืองพระเนตรเข้ามาในบ้านเรือน , ได้รับทรัพย์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ,  
ไดค้รอบครองท่ีดิน ชา้ง และมา้ และมีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ
ของมหาราช 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, หรือ
สถิตร่วมกบับาปเคราะห์ พึงบงัเกิดผลท่ีไม่เป็นมงคล, ครูบาอาจารยแ์ละบุตรจะไดรั้บความย่อยยบั, 
สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, มีความทุกขใ์จ, มีการทะเลาะวิวาทโดยไม่มีเหตุผลเป็นแน่, สูญเสียบา้นเรือนและ
เรือกสวนไร่นา อีกทั้งพาหนะและเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มมีความยอ่ยยบัไป 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, สถิตอยู่ในภพสหัชชะ หรือภพลาภะจาก
เจ้าทศา พึงได้รับอาหาร เส้ือผา้ และปศุสัตว์, ได้จดังานร่ืนเริง, พี่น้องมีความสุข, มีความอดทน 
ความเขม้แข็ง และความกลา้หาญ, ไดป้ระกอบยญัพิธี, ไดจ้ดัพิธีวิวาห์ และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง
จากพระลกัษมี 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา ย่อมไดบ้ริโภคอาหารชั้น
เลว และไดเ้ดินทางไปยงัต่างประเทศ 

ทั้งน้ี ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาจะมีความเจริญรุ่งเรือง แต่เม่ือถึงช่วงปลายทศา
จะมีความทุกขท์รมาน 

หากพระพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอย่าง
กะทนัหนั  

ส่วนการขจัดโทษภัยนั้นให้สวดภาวนานามของพระศิวะทั้ ง 1,000 พระนาม และ
บริจาคทานดว้ยทองค า ซ่ึงกล่าวกนัวา่ความทุกขท์รมานทั้งปวงนั้นจะถูกช่วงชิงไป 
 
 2.6 พระราหูแทรกอายุพระจันทร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีคนใหร้้าย ดูถูกดูแคลน อนัเน่ืองมาจากสตรี บา้งวา่จะ
เกิดการทะเลาะวิวาทเพราะสตรีและผูใ้หญ่ สูญเสียทรัพยสิ์นส่ิงของ ใหร้ะวงัคนผิวด าแดงมีอายจุาก
ทางทิศตะวนัออก ตะวนัตกเฉียงใต ้หรือตะวนัตกเฉียงเหนือ (บา้งก็ว่าทิศตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ
ออกเฉียงเหนือ) จะตั้งตนเป็นศตัรู จะเจ็บไขไ้ดป่้วย และควรยา้ยท่ีอยู่ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
(บา้งวา่ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้บา้งก็วา่ทิศตะวนัตก หรือทิศใต)้ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระราหูไปสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ หรือเรือน
ตรีโกณจากลคันา ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาพึงรู้ว่ามีผลดีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลงัจากนั้น
พึงถูกศตัรูท าร้าย, เกิดมหันตภยัอนัร้ายแรง, มีภยัจากโจร งู และพระราชา, ถูกท าร้ายโดยสัตวส่ี์เทา้, 
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ญาติพี่นอ้งไดรั้บความย่อยยบั, สูญเสียมิตรสหาย, สูญเสียเกียรติยศช่ือเสียง และมีความทุกขร์ะทม
ใจ 

หากพระราหูสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ , สถิตอยู่ในเรือน
อุปจัย (ภพท่ี 3, 6, 10, 11) จากลัคนา หรือสัมพนัธ์กับพระเคราะห์โยคการกะ กิจการงานต่าง ๆ  
พึงประสบความส าเร็จ 

เม่ืออยู่ในทิศหรดี (ทิศตะวนัตกเฉียงใต)้ หรือทิศประจิม (ทิศตะวนัตก) พึงได้เขา้เฝ้า
พระราชา, ไดรั้บพาหนะและเส้ือผา้ และกิจการงานท่ีมุ่งหวงัไวพ้ึงประสบความส าเร็จ 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจ้าทศา พึงสูญเสียท่ีอยู่อาศยั , มีความ
ทุกข์ใจ, บุตรไดรั้บความทุกข์ทรมาน, เกิดมหันตภยัร้ายแรง, บา้งก็ภรรยาพึงไดรั้บความทุกข์ร้อน 
บา้งก็พึงมีมหันตภยัจากโรคภยัไขเ้จ็บ, มีภยัจากพิษของแมงป่องเป็นตน้ และไดรั้บความเดือดร้อน
จากโจร งู และพระราชา 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหัชชะ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา พึงไดรั้บ
ผลแห่งการจาริกแสวงบุญยงัท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ, ไดเ้ขา้เฝ้าเทพเจา้, มีความยิง่ใหญ่, ไดท้ าการสงเคราะห์
ดว้ยการอุปการะช่วยเหลือผูอ่ื้นตามความเหมาะสมและการท าบุญกุศลต่าง ๆ  

หากสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ ร่างกายจะเกิดความทุกขท์รมาน 
ทั้งน้ี พึงบริจาคทานดว้ยแพะ ร่างกายจึงจะไร้ซ่ึงโรคาพยาธิ 

 
 2.7 พระศุกร์แทรกอายุพระจันทร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะได้ลาภสักการะอันเป็นท่ีน่าพึงพอใจ บ้างว่าจะได้
ทรัพยจ์ากผูใ้หญ่ จะไดล้าภจากทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก 

คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์: หากพระศุกร์ไปสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ภพลาภะ, 
เรือนตรีโกณ , มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร ย่อมท าให้ได้รับราชบัลลังก์ , ได้รับพระราชทานพาหนะ 
เส้ือผา้ เคร่ืองประดับ ด้วยพระกรุณาธิคุณของมหาราช, ได้รับสัตว์ส่ีเท้า, ภรรยาและบุตรมีความ
เจริญงอกงาม, ไดส้ร้างอาคารบา้นเรือนหลงัใหม่, ไดบ้ริโภคอาหารเลิศรสอยู่เป็นนิตย์, ไดรั้บมาลา
ดอกไมท่ี้มีกล่ินหอม, ไดร่ื้นรมยอ์ยูก่บัสตรีท่ีงดงาม และมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

หากสถิตอยู่ร่วมกบัเจา้ทศา (พระจนัทร์) พึงมีความสุขสบายกาย, มีความสุขเป็นอย่าง
ยิง่, มีความสุขจากการมีเกียรติยศช่ือเสียง และบา้นเรือนและเรือกสวนไร่นามีความเพิ่มพูนมากขึ้น 

หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบั
บาปเคราะห์ พึงสูญเสียท่ีดิน, สูญเสียบุตร มิตร และภรรยา, สูญเสียสัตว์ส่ีเท้า และมีการทะเลาะ
วิวาทในราชส านกั 
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หากพระศุกร์สถิตอยู่ในภพกฎุมพะ, มีต าแหน่งอุจจ์ หรือเกษตร พึงไดรั้บทิพยทรัพย์
ของทา้วกุเวร (นิธิ), มีความสุขสบายเป็นอยา่งยิง่, ไดรั้บท่ีดิน และไดรั้บบุตร 

หากสถิตอยู่กับเจ้าเรือนศุภะหรือเจา้เรือนลาภะ พึงมีโชคเพิ่มขึ้น, มีความสุขจากการ
ได้รับส่ิงท่ีปรารถนาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, มีความเช่ือมั่นศรัทธาในเทพเจ้าและ
พราหมณ์ และไดรั้บมุกดาและหินปะการังเป็นจ านวนมาก 

หากสถิตอยู่ในภพลาภะ, เรือนตรีโกณ หรือเรือนเกนทระจากเจา้ทศา บา้นเรือนและ
เรือกสวนไร่นาพึงมีเพิ่มพูนมากขึ้น, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง และมีความสุขเป็นอยา่งยิง่ 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับบาป
เคราะห์ พึงไดไ้ปพ านักอยู่ในต่างประเทศ, มีความทุกขจ์ากโรคภยัไขเ้จ็บท่ีเบียดเบียน และมีความ
ทุกขร้์อนเพราะความตาย หรือโจรผูร้้ายเป็นตน้ 

หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ พึงมีภัยถึงแก่ความตายอย่างกะทันหัน          
ทั้งน้ี ในการละเวน้โทษภยัเหล่านั้น พึงสวดภาวนาบทรุทรชาปยะ 

 
2.8 พระอาทิตย์แทรกอายุพระจันทร์ 

 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ : จะทุกข์ร้อนใจเพราะบุ รุษผิวด าแดง จากทางทิศ
ตะวนัออก บ้างว่ามิตรสหายจะให้โทษ ข้าทาสบริวารจะตีตัวออกห่าง และจะผิดใจกับคู่ครอง  
เกิดปากเสียงภายในบา้นท าใหต้อ้งทุกขร้์อนใจ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, มีก าลงัอยู่
ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, ภพกฎุมพะ หรือภพสหัชชะ พึงได้รับทรัพยจ์ากเมืองนัษฏ- 
ราชยะ (หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย), มีความดีงามเกิดขึ้นภายในบา้นเรือน, ไดรั้บบา้นเมืองและ
แผ่นดินดว้ยดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของพระราชหรือความช่วยเหลือของมิตรสหาย , ไดรั้บผลจาก
ครรภ ์(บุตรถือก าเนิด) และพระลกัษมีทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาในบา้นเรือน 

ในช่วงปลายทศา ร่างกายจะรู้สึกเกียจคร้านเฉ่ือยชา และถูกโรคชวรเบียดเบียน 
หากสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ พึงมี

ภัยจากพระราชา โจร และงู , เกิดโรคชวร เป็นต้น และหากเดินทางไปต่างประเทศจะมีอาการ
เจ็บป่วยอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะมีโรคชวรเบียดเบียน 
ส าหรับการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงกระท าการบูชาพระศิวะ 
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3. พระอังคารเสวยอายุ 
 3.1 พระอังคารเสวยอายุตนเอง 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ บ้างว่าช่วงน้ีให้พึงระวงัตน จะ
เดือดร้อนเพราะโทสะ มีศตัรูสองคนเป็นชายผิวด าแดง คนในบา้นจะก่อความเดือดร้อนให้ พึงระวงั
ฟืนไฟ จะแพค้ดีความ จะเจ็บไข ้หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระองัคารสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, 
ภพลาภะ, สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์, สถิตอยู่ในภพสหัชชะ, ภพกฎุมพะ หรือสถิตอยู่ร่วมกบัเจา้เรือน
ลคันา พึงมีเกียรติยศช่ือเสียงดว้ยพระราชานุเคราะห์, เป็นหมายแสดงว่าพระลกัษมีทรงช าเลืองพระ
เนตรมาถึง, ไดรั้บทรัพยจ์ากเมืองนษัฏราชยะ (หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย), มีความช่ืนชมยนิดีจาก
การใหก้ าเนิดบุตร และบา้นเรือนมีมากไปดว้ยโคและทรัพย ์

หากมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในนวางศ์เกษตร หรือมีก าลัง บ้านเรือนและ
เรือกสวนไร่นาพึงมีเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความสุขเพราะแม่โค แม่กระบือ, มีความสุขจากการไดรั้บส่ิง
ท่ีปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช 

หากสถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศ หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์
กับบาปเคราะห์ พึงเป็นโรคมูตรกฤจฉระ , มีความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส , มีภยัจากฝีแผล,  
ถูกท าร้ายโดยโจร งู หรือพระราชา และสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง พืชพนัธุ์ธญัญาหาร และปศุสัตว ์

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกข์
ระทมใจ 

ส าหรับการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาบทรุทรชาปยะ และบริจาคทานดว้ยโค 
เพื่อหลีกเล่ียงโทษภยัของพระองัคาร 
 
 3.2 พระพุธแทรกอายุพระอังคาร 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภมาจากทิศเหนือ จะแคลว้คลาดจากศตัรู บา้งว่า
จะไดล้าภสักการะจากทางทิศใต ้ทิศเหนือ และทิศตะวนัออก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณ
จากลคันา พึงได้รับข่าวดี, ได้ปฏิบัติอชปา และบริจาคทาน, มีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น, มีเกียรติยศ
ยิ่งใหญ่, ยึดมั่นในแนวทางแห่งนีติศาสตร์, ได้บริโภคอาหารเลิศรสอยู่เป็นนิตย์, ได้รับพาหนะ 
เส้ือผา้ ปศุสัตว ์และมีความสุขจากการปฏิบติัราชการ, ไดรั้บผลประโยชน์จากการท ากสิกรรม และ
ไดรั้บชา้ง เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบัอนังดงาม 
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หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, สถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ พึงเป็น
โรคหัวใจ, สูญเสียเกียรติยศ, ถูกพนัธนาการด้วยโซ่ตรวน , ญาติพี่น้องได้รับความพินาศย่อยยบั , 
สูญเสียภรรยา บุตร และทรัพย ์และสัตวส่ี์เทา้ไดรั้บความวิบติัแก่ชีวิต 

หากสถิตร่วมกับเจ้าทศา พึงมีศตัรูเพิ่มมากขึ้น, มีมหันตภยัร้ายแรง, ได้เดินทางไปยงั
ต่างประเทศ, เป็นโรคภยัต่าง ๆ นานา, มีความขดัแยง้ภายในพระราชส านกั และมีการทะเลาะวิวาท
ในหมู่ญาติพี่นอ้ง 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณจากเจา้ทศา หรือมีต าแหน่งอุจจ ์พึงไดรั้บส่ิงท่ี
ปรารถนา, มีทรัพย์สินจ านวนมาก และได้เป็นเจ้าคนนายคน , ได้รับเกียรติจากพระราชา ,  
เป็นราชโยค, ไดรั้บทรัพย ์เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, ไดรั้บฟังเสียงของบรรดาเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง
ด้วยกลองมฤทังคะเป็นต้น , ได้เป็นเสนาบดี, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, มีความเข้าใจแจ่มแจ้งใน
เน้ือหาวิชาความรู้, ได้รับเส้ือผา้ พาหนะ และเคร่ืองประดับ, ภรรยาและบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง 
และพระลกัษณะทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาภายในบา้นเรือน 

หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา ในทศา
น้ีพึงสูญเสียเกียรติ, มีจิตใจโหดเห้ียม, มีวาจาอนัหยาบกระดา้ง, มีความทุกขร้์อนเพราะโจรผูร้้าย ไฟ 
หรือพระราชา, มีภยัจากโจรผูร้้ายในระหว่างการเดินทาง และมีการทะเลาะวิวาทอย่างไม่มีสาเหตุ 
อน่ึง หากพระองัคารเป็นมหาทศาก็ยอ่มเป็นเช่นน้ีโดยมิตอ้งสงสัย 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงมีภยัจากโรคเร้ือน (มหาวฺยาธิ)  
ในการน้ี พึงบริจาคทานด้วยม้า และสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ ง 1,000  

พระนาม เพื่อท าการสะเดาะเคราะห์ร้ายทั้ งหลายทั้ งปวง ซ่ึงจะท าให้มีความสุขและประสบ
ความส าเร็จในส่ิงทั้งปวง 
 
 3.3 พระเสาร์แทรกอายุพระอังคาร 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะเป็นโรคหู โรคตา มีภยัมาจากทางทิศใต ้บา้งว่าจะมีคดี
ความ หากมีคดีความก็จะแพ้คดี จะถูกเส้ียนต า จะบาดเจ็บจนเลือดตกยางออก จะเกิดเร่ืองให้
เดือดร้อนในบ้าน พลัดพรากจากบุตรภรรยา จะมีภัยเกิดขึ้ นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห รือ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (บา้งวา่ทิศตะวนัออก
เฉียงใต)้ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระเสาร์มีต าแหน่งเกษตร, สถิตอยู่ในเรือน
ตรีโกณ, เกนทระ, มีต าแหน่งมูลตรีโกณ, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, นวางศอุ์จจ์, นวางศเ์กษตร, สถิต
ร่วมกับเจ้าเรือนลัคนาหรือมีมุมสัมพันธ์กับเจ้าเรือนลัคนา หรือสถิตร่วมกับศุภเคราะห์หรือ  
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มีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ พึงมีความสุขสบายดัง่ราชา, มียศถาบรรดาศกัด์ิเพิ่มมากขึ้น, มีทรัพยแ์ละ
พืชพนัธุ์ธญัญาหารเพิ่มพูนมากขึ้น, บุตรหลานมีความสุขสบาย และในบา้นเรือนมีโคและทรัพยสิ์น
เงินทองเพิ่มพูนมากขึ้น 

เม่ือเป็นวนัของพระเสาร์ (วนัเสาร์) พึงได้รับเกียรติจากพระราชา เม่ือเป็นเดือนของ
พระเสาร์พึงมีบุตรเพิ่มมากขึ้น 

หากพระเสาร์มีต าแหน่งนิจเป็นตน้  หรือสถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศ พึงมีภยัจาก
เหล่าพระราชาในต่างแดน, สูญเสียทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธัญญาหาร, ถูกพนัธนาการด้วยบรรดาโซ่
ตรวน, มีโรคภยัไขเ้จ็บ และทา้ยท่ีสุดพึงสูญเสียเรือกสวนไร่นา 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ทั้งยงัสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ พึงมีมหันต
ภยัร้ายแรง, หากออกเดินทางสัญจรจะสูญเสียทรัพย์, เป็นปฏิปักษ์กบัพระราชา, มีความทุกขร์ะทม
ใจ, เกิดความเดือดร้อนเพราะโจร ไฟ หรือพระราชา , พี่น้องร่วมอุทรได้รับความพินาศย่อยยบั ,  
ผิดใจกบับรรดาญาติพี่นอ้ง, สูญเสียชีวิต, มีภยัถึงแก่ความตายโดยไม่ทราบสาเหตุ, บุตรและภรรยามี
ความทุกขร้์อน, ติดคุกติดตะราง, ไดรั้บราชโทษทณัฑ ์และมีมหนัตภยัอนัร้ายแรง 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ หรือตรีโกณจากเจา้ทศา พึงได้เดินทางไปยงั
ต่างประเทศ, มีช่ือเสียงในทางท่ีไม่ดีในหลาย ๆ ดา้น, มีความพึงพอใจในการท าบาป, สังหารชีวิต
จ านวนมากอยู่เป็นนิตย์, สูญเสียเรือกสวนไร่นาจากการขาย , สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, มีทุกข์ระทมใจ,  
พึงไดรั้บความพ่ายแพป้ราชยัในการสู้รบ และมีมหนัตภยัจากโรคมูตรกฤจฉระ 

หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงตระหนกัถึง
ความตาย, ไดรั้บความเดือดร้อนจากพระราชาหรือโจรผูร้้าย , ถูกโรคอนัมีสมุฏฐานจากธาตุวาตะ
เบียดเบียน และมีภยัจากของแหลมคมโดยญาติใกลชิ้ดหรือศตัรู 

ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ีควรสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ 
 
 3.4 พระพฤหัสบดีแทรกอายุพระอังคาร 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภ แต่จะทุกข์ร้อนใจเพราะส่ิงท่ีรัก บา้งว่าจะได้
ลาภ ประสบความส าเร็จทุกประการ แต่ให้ระวงัชายผิวด าแดง หญิงผิวขาวเหลืองอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้หรือทิศตะวนัตกจะตั้งตนเป็นศตัรู จะถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดศีลธรรม หากเจ็บ
ไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ : หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ ,  
เกนทระ, สถิตอยู่ในภพลาภะ , ภพกฎุมพะ, นวางศ์อุจจ์ หรือนวางศ์เกษตร พึงได้รับเกียรติยศ 
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ช่ือเสียง, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, มีทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหารเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความรุ่งเรือง
ในบา้นเรือน และไดรั้บภรรยาและบุตร 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา, สถิตร่วมกบัเจา้เรือน 
ศุภะ, เจ้าเรือนกัมมะ, เจ้าเรือนพนัธุ, หรือสถิตร่วมกับเจ้าเรือนลัคนา, สถิตอยู่ในศุภนวางศ์ หรือ 
ศุภวรรค บา้นเรือนและเรือกสวนไร่นามีความเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน , 
ร่างกายไร้โรคาพยาธิ, มีเกียรติยศช่ือเสียงระบือไกล, ในบา้นเรือนเต็มไปด้วยฝูงสัตว์, ไดรั้บสัตว ์
ส่ีเทา้, ไดรั้บผลก าไรอย่างมากจากกิจการการคา้, ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย และไดรั้บเกียรติ
อยา่งสูงสุดจากพระราชา 

หากสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ , มีต าแหน่งนิจ , เข้าสู่ จุดอัสตะ ,  
สถิตร่วมกับบาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กับบาปเคราะห์ หรือไร้ก าลงั พึงมีภัยจากโจร งู หรือ
พระราชา, เป็นโรคอนัเกิดจากปิตตะสมุฏฐาน, มีภยัจากภูติผีปีศาจ, สูญเสียขา้ทาสบริวาร และพี่นอ้ง
ร่วมอุทรไดรั้บความฉิบหายยอ่ยยบั 

หากเป็นเจา้เรือนกฎมุพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงถึงแก่ความตายอย่างกะทนัหนั หรือเกิด
โรคชวร เป็นตน้ 

ทั้งน้ี พึงสวดภาวนาพระนามของพระศิวะทั้ง 1,000 พระนาม เพื่อขจดัโทษภยัเหล่านั้น 
 
 3.5 พระราหูแทรกอายุพระอังคาร 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: มีศตัรูมาเบียดเบียนใหเ้กิดคดีความ ใหร้ะวงัฟืนไฟ บา้งว่า
จะเสียทรัพย ์ขา้ทาสบริวารและผูค้นในบ้านจะตั้งตนเป็นศัตรู จะมีคนผิวด าแดง นัยน์ตาเหลือง 
ปากกลา้สองคนท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือก่อความเดือดร้อนให้ หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไป
อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระราหูมีต าแหน่งอุจจ์, มูลตรีโกณ, สถิต
ร่วมกบัศุภเคราะห์ หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ , สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ หรือเรือน
ตรีโกณ พึงไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ได้รับบา้นเรือนและท่ีดิน, ไดรั้บภรรยาและบุตร, ไดรั้บผล
ก าไรอย่างมากจากกิจการการคา้, ไดรั้บผลจากการประกอบพิธีสนานในแม่น ้ าคงคา และได้ออก
เดินทางไปยงัต่างประเทศ 

หากสถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศ หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์
กบับาปเคราะห์ พึงมีภยัจากโจร งู หรือฝีแผล, สูญเสียสัตวส่ี์เทา้, มีภยัจากโรคท่ีเกิดจากวาตะ-ปิตตะ
สมุฏฐาน และติดคุกติดตะราง 

หากสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะ ยอ่มสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง และเกิดมหนัตภยัร้ายแรง 
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หากสถิตอยูใ่นภพปัตนิ ยอ่มมีภยัท่ีร้ายแรงซ่ึงท าใหถึ้งแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 
ทั้งน้ี พึงกระท านาคบูชา, บูชาเทพเจา้หรือพราหมณ์ และสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ 

เพื่อจะไดมี้อายยุนืยาวปราศจากโรคภยั 
 
 3.6 พระศุกร์แทรกอายุพระอังคาร 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภอนัเป็นท่ีพึงใจมาจากทิศตะวนัออก บา้งว่าจะ
ไดล้าภสักการะจากทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้จะไดท่ี้อยูท่ี่กิน 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ , ภพลาภะ, 
เรือนตรีโกณ, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร หรือเป็นเจา้เรือนศุภะ พึงไดรั้บราชบลัลงัก์, มีความสุขสบาย
เป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บชา้ง มา้ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั 

หากพระศุกร์สัมพนัธ์กบัเจา้เรือนลคันา บุตรและภรรยาพึงมีความเจริญรุ่งเรือง, มีอายุ
ยนืยาว, มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่, มีโชคลาภเพิ่มพูนมากขึ้น และมีความสุข 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะจากเจา้ทศา จะไดรั้บ
ทรัพยสิ์น, ไดรั้บบุตร และมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, มีความสุขสบายเพราะพระราชาของตน, ไดรั้บ
ทรัพยสิ์นเงินทองรวมทั้งเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม และไดรั้บบา้นเมืองโดยพระกรุณาธิคุณของมหาราช 

ในช่วงปลายทศา จะได้รับความสุขจากดนตรีและนาฏศิลป์ และได้ไปประกอบพิธี
สนานยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ 

หากสถิตร่วมกับเจา้เรือนกมัมะ จะไดป้ระกอบธรรมอนับริสุทธ์ิ , สร้างบุญกุศล และ 
จะไดส้ร้างสระน ้า 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับบาป
เคราะห์ จะท าให้มีความทุกข์อย่างแสนสาหัส , มีความทุกข์ทรมานกาย, สูญเสียทรัพย์, มีภยัจาก
พระราชาหรือโจรผูร้้าย, มีการทะเลาะวิวาทกนัภายในครอบครัว, ภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกข์
ทรมาน และสูญเสียแม่โค แม่กระบือ 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะเกิดความเจ็บป่วยทางกาย 
การสะเดาะเคราะห์ท่ีพึงกระท า คือ การบริจาคทานดว้ยแม่โคสีขาว แม่กระบือ อนัจะ

ท าใหมี้อายยุนืยาว และมีสุขภาพแขง็แรงเพิ่มมากขึ้น 
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 3.7 พระอาทิตย์แทรกอายุพระอังคาร 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีศตัรูให้ร้าย มกัมีคดีความ บา้งว่าจะมีโรคภยัไขเ้จ็บ 
สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง จะมีศตัรูผิวด าแดงอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมาใส่ความ หากเจ็บไข้
ไดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตก 

คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์: หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, มูลตรีโกณ, 
สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ , ภพลาภะ หรือสถิตร่วมกับเจ้าเรือนศุภะหรือเจ้าเรือนกัมมะ จะได้รับ
พาหนะ, ได้รับเกียรติ และได้รับบุตร, ทรัพย์และพืชพันธุ์ธัญญาหารมีเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความ
รุ่งเรืองในบา้นเรือน, มีความเกษมส าราญและปราศจากโรคภยั, มีสติปัญญาชาญฉลาดยิง่นกั, ไดรั้บ
ความเคารพจากพระราชา, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, มีผลก าไรเพิ่มพูนเน่ืองจากกิจการการคา้, ไดเ้ขา้
เฝ้าพระราชาในต่างแดน 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับบาป
เคราะห์ พึงมีความทุกข์ทรมานทางกาย, มีความทุกข์ทรมานทางใจ, การงานเสียหาย, มีมหันตภยั
ร้ายแรง, เป็นโรคท่ีเกิดขึ้นกบัศีรษะ (ศิโรโรค), เป็นโรคชวร และโรคอติสาร 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือภพปัตนิ พึงมีภยัจากพิษงูหรือพิษไข ้(ชฺวร) และมีภยัท่ีท า
ใหบุ้ตรไดรั้บความทุกขท์รมาน 

ทั้งน้ี พึงกระท าการสะเดาะเคราะห์อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้ร่างกายไร้โรคภยั และ
ทรัพยส์มบติัรวมทั้งพืชพนัธุ์ธญัญาหารเพิ่มพูนมากขึ้น 
 
 3.8 พระจันทร์แทรกอายุพระอังคาร 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภท่ีพึงพอใจมาจากทิศตะวนัออก บา้งว่าจะได้
ลาภสักการะ หรือไม่ก็จะไดบุ้ตร ภรรยา หรือสามี อีกทั้งของหายก็จะไดก้ลบัคืน 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระจนัทร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ใน
เรือนเกนทระ, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะ เจา้เรือนพนัธุ เจา้เรือนกมัมะ หรือเจา้เรือนลคันา จะท าให้
ราชอาณาจกัรมีความยิ่งใหญ่, ไดรั้บเคร่ืองหอม พวงมาลยั หรือเส้ือผา้, ไดส้ร้างสระน ้ า, ไดส้ั่งสม
บุญดว้ยการสร้างโคปุระเป็นตน้, ไดจ้ดังานวิวาห์และงานร่ืนเริงทั้งหลาย, มีความสุขจากภรรยาและ
บุตร, บิดามารดาไดรั้บความสุข, พระลกัษมีทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาในบา้นเรือน และมีความสุข
จากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนาดว้ยพระกรุณาธิคุณจากมหาราช 

หากจนัทร์เพ็ญพึงบังเกิดผลอนับริบูรณ์ แต่หากเป็นจนัทร์ข้างแรมผลนั้นพึงบังเกิด
เพียงนอ้ยนิด 
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หากพระจนัทร์มีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในราศีศตัรู, ภพมรณะ, ภพอริ หรือสถิตอยู่ใน  
ภพอริหรือภพมรณะจากเจ้าทศา พึงถึงแก่ความตาย, ภรรยาและบุตรทั้ งหลายได้รับความทุกข ์ 
เวทนา, สูญเสียท่ีดิน, สูญเสียปศุสัตวแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร และมีภยัอนัเกิดจาการศึกสงครามหรือ
จากโจรผูร้้าย 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิจะถึงแก่ความตายอย่างกะทนัหัน, ร่างกาย
ไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกขร์ะทมใจ 

ทั้งน้ี ควรสวดภาวนาต่อพระแม่ทุรคาและพระลกัษมี และบริจาคทานดว้ยแม่โคสีขาว      
แม่กระบือ อนัจะน าพาใหไ้ร้ซ่ึงโรคภยัไขเ้จ็บ 
 
4. พระพุธเสวยอายุ 
 4.1 พระพุธแทรกอายุตนเอง 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดท้รัพยสิ์นเงินทอง ศตัรูคู่อาฆาตจะพินาศย่อยยบัไป 
บา้งว่าจะไดล้าภสักการะและเคร่ืองประดบัอาภรณ์ต่าง ๆ หากท าราชการก็จะไดเ้ล่ือนยศต าแหน่ง 
หรือไม่ก็จะไดบุ้ตร ภรรยา สามี 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพุธมีต าแหน่งอุจจ์ พึงไดรั้บไข่มุกและหิน
ปะการัง, มีความสุขจากการเรียนรู้, มีความรู้อนักวา้งขวาง, มีเกียรติยศช่ือเสียง, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา
พระองคใ์หม่, มีอ านาจยิง่ใหญ่, ภรรยา บุตร และบิดามารดามีความสุข 

หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ, สถิต
ร่วมกับบาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กับบาปเคราะห์ พึงสูญเสียทรัพย ์พืชพนัธุ์ธัญญาหาร และ  
ปศุสัตว,์ ทะเลาะเบาะแวง้กบัญาติพี่น้องของตนเอง, เป็นโรคศูละเป็นตน้ และมีความยุ่งยากล าบาก
อนัเน่ืองมาจากงานราชการ 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ภรรยาจะมีความทุกข์ทรมาน, ญาติพี่น้อง
ของตนพึงถึงแก่ความตายอยา่งแน่แท ้

ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม 
 
 4.2 พระเสาร์แทรกอายุพระพุธ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะทุกข์ร้อนใจเพราะบุรุษผิวด าทางทิศใต ้มกัจะเสียของ
รัก บา้งวา่ช่วงน้ีดวงชะตาจะไม่ดี สูญเสียเงินทอง ตอ้งคดีความหรือพลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู ่ผิดใจกบั
ผูใ้หญ่ จะเจ็บมือเจ็บเทา้ จะมีชายผิวด าสองคนทางทิศเหนือตั้งตนเป็นศตัรู หากเจ็บไขไ้ดป่้วยให้ยา้ย
ไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
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คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ : หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู ่
ในเรือนเกนทระ, สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ หรือภพลาภะ พึงมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนขึ้นใน
บา้นเรือน, ได้รับราชบลัลงัก์, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่, บ้านเรือนมีมากไปด้วยโคและทรัพย์, ได้รับ
สถานท่ีอนัสวยงามเป็นรางวลัของขวญั และไดป้ระกอบพิธีสนานยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ 

หากสถิตอยูใ่นภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงมีความทุกขท์รมานเป็นอยา่งมาก
อนัเน่ืองมาจากศตัรู, ภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน, สติปัญญาเส่ือมถอยลง, สูญเสียญาติ 
พี่นอ้ง, สูญเสียอาชีพการงาน, มีความทุกขร์ะทมใจ, ไดเ้ดินทางไปยงัต่างประเทศ และพึงฝันร้าย 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนามฤตยุญชัยมนัตระ และบริจาคแม่โค 

สีด า แม่กระบือ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาว และปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 
 
 4.3 พระพฤหัสบดีแทรกอายุพระพุธ 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ : จะได้ลาภจากผู ้มีอ  านาจวาสนา ห้ามเดินทางไป
ต่างประเทศ บา้งว่าจะไดล้าภ บุตร ภรรยา สามี จะได้ลาภจากชายหรือหญิงผิวสองสีท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกหรือทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่หากเดินทางไกลจะเกิดอุบติัเหตุ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือ
ตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยูใ่นภพลาภะ หรือภพกฎุมพะ พึงมีความสุขสบาย
กาย, ได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง, พระราชาทรงโปรดปราน, ได้จดังานฉลองวิวาห์หลากหลายคร้ัง,  
ไดบ้ริโภคอาหารเลิศรสอยู่เป็นนิตย,์ ไดรั้บแม่โค แม่กระบือ, ไดรั้บฟังคมัภีร์ปุราณะ, มีความเช่ือมัน่
ศรัทธาในเทพเจา้และครูบาอาจารย,์ มีความสุขกบัการปฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทาน (ธรรมทาน), 
การประกอบยญัพิธีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และไดรั้บผลแห่งการบูชาพระศิวะ 

หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ ภพวินาศ, สถิตร่วมกบั
พระเสาร์หรือพระองัคาร หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัพระเสาร์หรือพระองัคาร พึงมีการทะเลาะวิวาทกับ
เหล่าราชันทั้งหลาย, ร่างกายได้รับความทุกข์ทรมานอนัเน่ืองมาจากโจรผูร้้าย , บิดามารดาได้รับ
ความย่อยยบั, เส่ือมเสียเกียรติ, ไดรั้บราชทณัฑ์, ทรัพยสิ์นเสียหาย, ได้รับอนัตรายจากพิษ งู และ 
ถูกโรคโรคชวรเบียดเบียน และผลผลิตทางการเกษตร โค และท่ีดินไดรั้บความเสียหาย 

หากมีก าลงัอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา ญาติพี่นอ้งและ
บุตรพึงมีความเบิกบานใจ, มีความเป็นศุภมงคล, มีทรัพยสิ์นเงินทอง, มีปศุสัตว์เพิ่มพูนมากขึ้น, 
ไดรั้บยศถาบรรดาศกัด์ิ และไดรั้บผลจากการบริจาคอาหารเป็นทาน 
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หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา จะมีความเจ็บป่วยทาง
กาย, มีความอ่อนแอ, มีความทุกข์ทรมานกาย, ภรรยาและญาติพี่น้องไดรั้บความทุกข์ยากล าบาก , 
พระราชาทรงพิโรธ , สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง, มีภัยจากการทะเลาะวิวาทอย่างไม่มีสาเหตุ ,  
เกิดความประมาท และมีความขดัแยง้กบัพระราชา 

หากสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ จะมีความทุกขท์รมานกาย  
ทั้ งน้ี  ในการขจัดโทษภัยเหล่าน้ี  พึงสวดภาวนาพระนามของพระศิวะทั้ ง 1,000  

พระนาม อน่ึง ความทุกขย์ากทั้งปวงจะถูกขจดัไปไดด้ว้ยการบริจาคโค หรือทองค า 
 
 4.4 พระราหูแทรกอายุพระพุธ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะเกิดภยัอนัตราย ให้ระวงัศตัรูท่ีมีรูปร่างใหญ่ ผิวด าแดง 
บา้งวา่บา้นเรือนจะเกิดไฟไหม ้จะมีชายหรือหญิงผิวด าแดงใส่ร้ายให้โทษ มีศตัรูอยูท่างทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือและตะวนัออกเฉียงใต ้จะมีเร่ืองท่ีท าให้ตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง หากเจ็บไข้ไดป่้วย
ใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ , ตรีโกณ,  
ภพลาภะ, ราศีกรกฎ, ราศีกุมภ์, ราศีกันย์ หรือราศีพฤษภ พึงได้รับเกียรติและความยกย่องจาก
พระราชา, ไดรั้บทรัพยส์มบติัจ านวนมาก, ไดป้ระกอบพิธีสนานยงัท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ, ไดส้ักการบูชา
เทพเจา้, มีเกียรติเป็นอยา่งยิง่จากการประกอบยญัพิธีอยา่งสมบูรณ์ และไดรั้บเส้ือผา้อนัวิจิตรงดงาม 

ในช่วงเร่ิมตน้ของการเสวยแทรกทศา พึงแสดงถึงความทุกข์ทรมานกาย และในช่วง
ปลายทศา พึงแสดงพึงความสุขสบาย 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศ ในการเสวยแทรกทศาน้ีพึงสูญเสียทรัพยสิ์น 
ส าหรับช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีความทุกข์ทรมานกาย, เป็นโรคอชีรณะ (อชีรฺณ) และ
เป็นโรควาตชวร 

หากพระราหูสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจยัจากลคันา พึงมีความยินดีในการ
ร่วมเสวนากบัพระราชา และไดเ้ขา้เฝ้าพระราชาพระองคใ์หม่ 

หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจ้าทศา พึงเกิดความ
ยุง่ยากล าบากในการปฏิบติัราชการทั้งหลาย, สูญเสียท่ีอยูอ่าศยั, มีมหนัตภยัร้ายแรง, ถูกพนัธนาการ, 
มีโรคภยัเบียดเบียน, ญาติพี่น้องของตนมีความทุกข์ระทมใจ, เป็นโรคหัวใจ, เส่ือมเสียเกียรติ และ
ทรัพยสิ์นเสียหาย 

หากสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั  
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ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคา และพระลกัษมี อีกทั้งพึง
บริจาคแม่โคสีขาว และแม่กระบือ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 
 
 4.5 พระศุกร์แทรกอายุพระพุธ 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะได้ลาภมาจากทิศเหนือ อุดมสมบูรณ์ดี บา้งว่าจะได้
ลาภสักการะเพราะสตรีและมิตรสหาย โดยลาภนั้นจะไดจ้ากคนท่ีมีผิวขาวเหลืองหรือผิวด าแดง 

คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์: หากพระศุกร์สถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือ
ภพลาภะ พึงมีความยินดีในนิทานคติธรรม การท าบุญความดี และการประพฤติธรรม , ไดป้ระกอบ
บุญกุศล , ได้รับส่ิงท่ีปรารถนาจากพระราชาหรือจากมิตรสหาย, ได้รับเรือกสวนไร่นา และ 
มีความสุข 

หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา พึงไดรั้บความมัง่
คั่งร ่ ารวย, มีพร้อมด้วยพระราชอ านาจและทรัพย์สิน , ได้สร้างแอ่งเก็บน ้ า บ่อน ้ า สระน ้ า และ 
ไดป้ฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทาน, มีผลก าไรเพิ่มขึ้นจากการคา้ขาย และมีทรัพยม์ากมาย อีกทั้งพืช
พนัธุ์ธญัญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงเป็นโรคหวัใจ, สูญเสีย
เกียรติ, ถูกเบียดเบียนด้วยโรคชวร หรือโรคอติสาร และพลัดพรากจากญาติพี่น้องของตนเอง
เน่ืองจากการอพยพยา้ยถ่ินฐาน อยา่งมิตอ้งสงสัย 

ทั้งน้ี ยงัพึงมีความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ เน่ืองมาจากความทุกข์ยากล ายาก หรือ
เพราะทายาท 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 
ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคาเทวี 

 
 4.6 พระอาทิตย์แทรกอายุพระพุธ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีอุปสรรคนานา บา้งว่าจะเกิดความเดือดร้อนทุกขย์าก
หรือเจ็บไขไ้ดป่้วย จะมีคดีความ ตอ้งพลดัพรากจากบุตรภรรยาหรือสามี พึงระวงัศตัรูผิวด าแดงท่ีอยู่
ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ใน
เรือนเกนทระ, สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ , ภพกฎุมพะ, ภพลาภะ, นวางศ์อุจจ์ หรือนวางศ์เกษตร  
พึงไดรั้บความสุขสวสัด์ิจากพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา และมีความสุขเพราะพระราชาหรือ
เพราะมิตรสหาย 
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หากมีมุมสัมพนัธ์กับพระองัคาร ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาพึงมีโอกาสได้รับ
ท่ีดิน แต่หากมีมุมสัมพนัธ์กบัเจา้เรือนลคันา พึงมีความสุขสบายเป็นอย่างมาก , ไดรั้บทรัพยสิ์นเงิน
ทอง, ไดรั้บบา้นเมืองและแผน่ดิน และมีความสุขเพราะอาหารและเส้ือผา้ 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันา, สถิตร่วมกับพระเสาร์ พระองัคาร 
หรือพระราหู, ไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา จะไดรั้บอนัตรายจากโจร
ผูร้้าย ไฟ หรือศสัตราวุธ, ธาตุปิตตะก าเริบ, ปวดศีรษะ, ทุกข์ร้อนใจ และพลดัพรากจากญาติพี่น้อง
อนัเป็นท่ีรัก 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 
ทั้งน้ี ในการขจัดโทษภัยเหล่าน้ี พึงกระท าพิธีสะเดาะเคราะห์อย่างเหมาะสม และ 

พึงบริจาคโคนม และทองค า ซ่ึงจะท าใหพ้ระอาทิตยท์รงพึงพอพระทยั 
 
 4.7 พระจันทร์แทรกอายุพระพุธ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภจากมิตรทางทิศตะวนัออก บา้งว่าจะไดรั้บลาภ
สักการะจากมิตรสหายจากทางทิศตะวนัออก และจะมีความร่มเยน็เป็นสุข จะพบคู่ครองท่ีถูกใจ 
หรือจะไดรั้บการช่วยเหลือจากหญิงผิวขาวเหลืองหรือชายรูปร่างสูงใหญ่ท่ีอยูท่างทิศตะวนัออก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระจนัทร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณ
จากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตร่วมกบัพระพฤหัสบดีหรือมีมุมสัมพนัธ์กบัพระพฤหัสบดี, 
หรือมีก าลงัแห่งโยคเพราะเป็นโยคการกะ พึงท านายถึงการไดรั้บภรรยา , ไดรั้บบุตร, ไดรั้บพาหนะ 
เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, ไดรั้บบา้นหลงัใหม่, ไดบ้ริโภคอาหารเลิศรสอยูเ่ป็นนิตย ,์ มีโอกาสไดรั้บ
ฟังเสียงเพลงท่ีบรรเลงโดยเคร่ืองดนตรี และมีความทุ่มเทในการศึกษาศาสตร์ความรู้ อีกทั้ง จะได้
ออกเดินทางมุ่งไปยงัทิศทกัษิณ (ทิศใต)้, ไดรั้บเส้ือผา้จากทวีปอ่ืน, พึงได้ไข่มุก หินปะการัง และ 
อญัมณี และไดรั้บเส้ือผา้สีขาวบริสุทธ์ิ (หรือ ผา้โธตี) 

หากมีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยูใ่นราศีศตัรู จะมีความทุกขท์รมานกาย 
หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหัชชะ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา ในช่วง

ตน้ของการเสวยแทรกทศา พึงได้ประกอบพิธีสนานท่ีท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิและได้บวงสรวงเทพเจ้า,  
มีจิตใจแน่วแน่มัน่คง, มีความเบิกบานใจ และไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองจากต่างประเทศ 

หากสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับบาป
เคราะห์ พึงมีภัยจากโจรผูร้้าย ไฟ หรือพระราชา , เส่ือมเกียรติ, ทรัพย์สินเสียหายเน่ืองจากการ
สมาคมกบัสตรี และปศุสัตวร์วมทั้งผลผลิตทางการเกษตรไดรั้บความเสียหายยอ่ยยบั 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะเกิดความทุกขท์รมานกาย 



  942 

ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคาเทวี และพึงบริจาคทาน
ดว้ยเส้ือผา้ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาวมากขึ้นอนัจะน ามาซ่ึงความสุข 
 
 4.8 พระอังคารแทรกอายุพระพุธ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะทุกขร้์อนใจเพราะบา้นเรือนและผูค้น ให้ระวงัศตัรูท่ีมา
จากทิศตะวนัออก บา้งว่าให้ระวงัไฟไหม ้จะมีคดีความ ท าส่ิงใดก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ ขา้วของ
สูญหายเพราะถูกขโมยหรือถูกฉอ้โกง ศตัรูท่ีมีรูปร่างสันทดัผิวด าแดงท่ีอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้
หรือตะวนัออกเฉียงเหนือจะให้โทษ (บา้งก็วา่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) หากเจ็บไขไ้ดป่้วยให้ยา้ยไป
อยูท่างทิศเหนือ 

คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์: หากพระองัคารสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระหรือตรีโกณ
จากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร หรือสถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา พึงมีความสงบสุขอนัเน่ืองมาจาก
พระราชานุเคราะห์, มีความเจริญรุ่งเรืองในบ้านเรือน , เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงพระลกัษมีทรง
ช าเลืองพระเนตรมาถึง, ไดรั้บทรัพยจ์ากเมืองนัษฏราชยะ (หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย), มีความ
ยินดีในการให้ก าเนิดบุตร, บา้นเรือนมีมากไปดว้ยโคและทรัพย์, ไดรั้บบา้นเรือนและเรือกสวนไร่
นา, ได้รับช้างมา้เป็นมรดกตกทอด, พระราชาทรงโปรดปราน, เหล่าภรรยามีความสุขสบาย และ 
มีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งยิง่ 

หากมีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศ หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์
หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ พึงมีความทุกขท์รมานกาย, มีความทุกขร์ะทมใจ, ความพากเพียร
อุตสาหะเส่ือมถอยลง, ในประเทศชาติบ้านเมืองของตนเอง, พืชพนัธุ์ธัญญาหารพึงได้รับความ
เสียหาย, มีภยัจากโรคไขขอ้ ศสัตราวุธ หรือฝีแผล และเป็นโรคตาปชวร (ไขต้วัร้อน) เป็นตน้ 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะจากเจ้าทศา หรือมีมุมสัมพนัธ์
กบัศุภเคราะห์ จะไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, มีความสุขสบายกาย, ไดรั้บบุตร, มียศถาบรรดาศกัด์ิเพิ่ม
มากขึ้น และเป็นท่ีรักยิง่ในหมู่พี่นอ้ง 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์ 
ในช่วงเร่ิมตน้ของการเสวยแทรกทศาน้ี พึงมีความทุกขท์รมานเป็นอยา่งยิง่, เกิดมหันตภยัร้ายแรงใน
หมู่พี่นอ้ง, มีภยัจากพระราชา ไฟ หรือโจรผูร้้าย, มีการทะเลาะเบาะแวง้กบับุตรหรือมิตรสหาย  

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงสูญเสียท่ีอยูอ่าศยั ในช่วงกลางทศา พึงมีความสุข
สบาย และได้รับทรัพยสิ์นเงินทอง ส่วนในช่วงปลายทศาพึงมีภยัจากพระราชา หรือสูญเสียท่ีอยู่
อาศยั 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงมีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั      
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ทั้งน้ี พึงบริจาคทานดว้ยพ่อโค และสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ 
 
5. พระเสาร์เสวยอายุ 
 5.1 พระเสาร์แทรกอายุตนเอง 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะเกิดภยัพิบติัต่าง ๆ และจะสูญเสียของรัก บา้งว่าจะเจ็บ
ไขไ้ดป่้วย สูญเสียญาติพี่นอ้ง สูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง หรือไม่ก็จะเลือดตกยางออก หากเจ็บไขไ้ด้
ป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระเสาร์มีต าแหน่งมูลตรีโกณ, เกษตร, อุจจ์, 
สถิตอยู่ในราศีตุล, เรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือสถิตร่วมกับพระเคราะห์ราชโยคการกะ 
พึงไดรั้บราชบลัลงัก์, มีความสุขสบายเป็นอยา่งยิง่, ภรรยาและบุตรมีความเจริญ  รุ่งเรือง, พร้อมดว้ย
พาหนะทั้งสามชนิด, มีช้าง ม้า และเส้ือผา้อย่างมากมาย, ได้รับต าแหน่งเสนาบดีโดยพระมหา
กรุณาธิคุณของมหาราช, ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้ และไดรั้บบา้นเมือง 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะ , ภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตร่วมกับบาปเคราะห์ 
ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีภยัจากพระราชา, มีความทุกข์ทรมานจากพิษและศตัราวุธ, 
เป็นโรครักตสราวะ (รกฺตสฺราว) , เป็นโรคคุลมะ, ถูกเบียดเบียนดว้ยโรคอติสาร 

เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงกลางทศา พึงมีภยัจากโจรผูร้้าย , พลดัพรากจากบา้นเมือง และ 
มีความทุกข์ระทมใจ เม่ือถึงช่วงปลายทศา พึงบังเกิดความเป็นศุภมงคล , ได้รับบ้านเมืองและ
แผน่ดิน 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 
ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี ควรสวดภาวนามฤตยุญชยัมนัตระ ซ่ึงพระศงักร (พระศิวะ)  

ผูมี้ความปราณีพึงขจดัความทุกขท์รมานทั้งปวงใหโ้ดยพลนั 
 
 5.2 พระพฤหัสบดีแทรกอายุพระเสาร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะได้ลาภจากผูใ้หญ่ ผู ้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์ หาก
เดินทางไปต่างประเทศจะสูญเสียของรัก บา้งว่าห้ามเดินทางไปยงัทิศตะวนัตก หากอยู่บา้นจะได้
ลาภท่ีมาจากทิศตะวนัออก หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหบู้ชาบนบานเจา้ท่ีหรือผีเรือน 

คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ : หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ , 
ตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์ หรือเกษตร พึงประสบความส าเร็จ
ในการงานทั้งปวง, มีความรุ่งเรืองอยา่งแน่นอน, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง พาหนะ และเคร่ืองประดบั
ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, มีเกียรติ, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ได้รับเส้ือผา้ท่ีมีราคา 
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แพง, มีความเช่ือมั่นศรัทธาในเทพเจ้าและครูบาอาจารย์, ได้พบปะสมาคมกับผูมี้ความรู้, ได้รับ
ภรรยาและบุตร และบุตรมีความเจริญรุ่งเรืองและมีพลงัอ านาจ 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ, ภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตร่วมกับบาป
เคราะห์ ญาติพี่นอ้งของตนจะเสียชีวิต, สูญเสียทรัพยสิ์นและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, เป็นปฏิปักษก์บัผูท่ี้
อยูใ่นราชส านกั, การงานไดรั้บความเสียหาย, ไดเ้ดินทางไปยงัต่างประเทศ และเป็นโรคเร้ือน 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพกฎุมพะ หรือภพลาภะจากเจ้าทศา พึงมี
อ านาจยิ่งใหญ่, ภรรยามีความสุขสวสัด์ิ, มีพร้อมดว้ยราชอ านาจและทรัพยสิ์นเงินทอง, มีความสุข
สบายจากอาหาร และเส้ือผา้, ได้ปฏิบัติธรรมดว้ยการบริจาคทาน , ได้ฝึกปฏิบติัพรหมประติษฐา  
(พฺรหฺมปฺรติษฺ า), บงัเกิดผลจากการประกอบยญัพิธี, ไดบ้ริจาคอาหารเป็นทาน, มีเกียรติอนัสูงส่ง 
และไดรั้บฟังคมัภีร์เวทานตะ 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงบาดหมางกบัญาติพี่
น้อง, มีความทุกข์ใจ, มีการทะเลาะวิวาท , สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, ได้บริโภคอาหารชั้นเลว, การงาน
เสียหาย, สูญเสียทรัพยสิ์นเพราะไดรั้บราชทณัฑ์, ติดคุกตะราง และบุตรและภรรยาไดรั้บความทุกข์
ทรมาน 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะมีความทุกขท์รมานกาย , ทุกข์ระทมใจ 
และญาติพี่นอ้งของตนจะถึงแก่ความตายอยา่งแน่แท ้

ทั้ งน้ี ในการขจัดโทษภัยเหล่านั้ น พึงสวดภาวนาพระนามของพระศิวะทั้ ง 1,000  
พระนาม และบริจาคทานดว้ยทองค า ซ่ึงจะท าใหป้ราศจากโรคภยัอยา่งแน่นอน 
 
 5.3 พระราหูแทรกอายุพระเสาร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะเกิดการทะเลาะวิวาท แต่ภายหลงัจะไดล้าภ บา้งว่าจะ
ไดล้าภอนัเป็นท่ีพึงพอใจ แต่ให้ระวงัจะเจ็บไขไ้ดป่้วยท่ีหู ตา ขา และมือ ทรัพยสิ์นสูญหาย หรือจะ
หมองมวัเพราะคนพาลคนต ่าชา้ 

คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: พึงมีการทะเลาะวิวาท , มีความทุกข์ระทมใจ ,  
มีความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ, บาดหมางกับบุตร, มีภยัจากความเจ็บป่วย, สูญเสียทรัพยสิ์น,  
มีราชภยั, มีการทะเลาะเบาะแวง้กบัญาติพี่น้องของตนเอง , ไดอ้อกเดินทางไปยงัต่างประเทศ และ
บา้นเรือนและเรือกสวนไร่นาไดรั้บความยอ่ยยบั 

หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา, สถิตร่วมกบัพระเคราะห์โยคการกะ, มีต าแหน่งอุจจ์, 
เกษตร, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือภพลาภะจากเจ้าทศา  ในช่วงเร่ิมต้นการเสวยแทรกทศา  
พึงท านายถึงความสุขสบาย, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, มีพร้อมด้วยบา้นเรือนและเรือกสวนไร่นา,  
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มีความเช่ือมัน่ศรัทธาในเทพเจ้าและพราหมณ์, ได้ออกเดินทางไปยงัท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ, ได้รับสัตว ์
ส่ีเทา้ และในบา้นเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้น ในช่วงกลางของการเสวยแทรกทศา พึงมีภยั
จากพระราชา และบาดหมางกบับุตรและมิตรสหาย 

หากสถิตอยู่ในราศีเมษ, ราศีกนัย,์ ราศีกรกฎ, ราศีพฤษภ, ราศีมีน, ราศีธนู หรือราศีสิงห์ 
พึงท านายถึงการมีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่ดุจคชสาร, ไดรั้บเกียรติและเคร่ืองประดบัจากพระราชา และ 
มีความสุขจากเส้ือผา้ท่ีอ่อนนุ่ม 

หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะมีความเจ็บป่วยทางกาย 
ทั้งน้ี พึงสวดภาวนามฤตยุญชยัมนัตระ และบริจาคทานดว้ยแพะและพ่อโค ดว้ยความ

ศรัทธาอยา่งเตม็เป่ียม จะท าใหมี้ความสุขจากสมบติั (หรือความส าเร็จ) ทั้งหลายทั้งปวง 
 
 5.4 พระศุกร์แทรกอายุพระเสาร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีเร่ืองให้ตกใจ ขา้วของเงินทองจะไดรั้บความเสียหาย 
บา้งว่าศตัรูท่ีเป็นชายผิวด าแดงหรือหญิงผิวขาวเหลืองท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้ะใส่ความ และ
ภายหลงัจะมีมิตรสหายทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงใตม้าใหล้าภ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระศุกร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ใน
เรือนเกนทระ เรือนตรีโกณ หรือภพลาภะ หรือสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ พึงไดรั้บภรรยา บุตร และ
ทรัพยสิ์นเงินทอง, ร่างกายไร้โรคาพยาธิ, ได้จดังานร่ืนเริง, มีความเจริญรุ่งเรืองภายในบา้นเรือน, 
ได้รับราชบัลลังก์, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, มีความสุขจากการได้รับส่ิงท่ีปรารถนาด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของมหาราช, มีเกียรติ, ได้รับเกียรติจากพระราชา, ได้รับเส้ือผา้ท่ีมีราคาแพง, ได้รับ
เส้ือผา้จากทวีปอ่ืน และไดรั้บมา้สีขาว ไดรั้บแม่กระบือ 

เหตุเพราะอ านาจแห่งการโคจรของพระพฤหัสบดี พึงมีโชค , มีความสุขสบาย และ 
มีพร้อมด้วยทรัพยส์มบติั และเพราะการโคจรของพระเสาร์ มนุษยผ์ูน้ั้นก็ย่อมได้รับทรัพย ์(โยค) 
อยา่งมิตอ้งสงสัย 

หากสถิตอยูใ่นราศีศตัรู, มีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ หรือสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ 
หรือภพวินาศ พึงสูญเสียภรรยา, มีความทุกข์ทรมานใจ, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, มีความทุกข์ระทมใจ, 
เหล่าภรรยาและญาติพี่น้องของตนได้รับความทุกข์ทรมาน , มีความทุกข์ร้อน และมีการทะเลาะ
วิวาทกบัชนหมู่มาก 

หากสถิตอยูใ่นภพศุภะ, ภพลาภะ หรือเรือนเกนทระจากเจา้ทศา พึงไดรั้บพระราชทาน
ส่ิงท่ีพึงพอใจเพราะเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา, ไดรั้บผลจากการเดินทางไปยงัท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ 
พร้อมทั้งผลจากการบริจาคทาน การปฏิบติัธรรม และการมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่, ไดป้ระพนัธ์คมัภีร์
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ประเภทศาสตร์ความรู้หรือกวีนิพนธ์, ไดรั้บฟังคมัภีร์เวทานตะ, ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย, 
ไดรั้บฉตัรและยานพาหนะ 

หากสถิตอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงเจ็บปวดดวงตา, มีภยัจาก
โรคชวร, เพิกเฉยต่อกิจการของตระกูลตน (กุลาจาร), ปวดแก้ม (เหงือก), ปวดฟัน, เจ็บปวดทุกข์
ทรมานท่ีหัวใจและของลบั, มีภยัทางน ้ า, มีความทุกขร์ะทมใจ, พลดัตกจากตน้ไม ,้ เป็นปฏิปักษก์บั
ผูค้นในราชส านกั และทะเลาะเบาะแวง้กบัพี่นอ้งร่วมอุทร 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ตนเองจะไดรั้บความทุกขท์รมาน 
ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระทุรคาเทวี และพึงบริจาคแม่โคสีขาว 

แม่กระบือ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาวและปราศจากโรคภยั 
 
 5.5 พระอาทิตย์แทรกอายุพระเสาร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะมีความทุกข์ร้อนใจ และจะสูญเสียทรัพย์ บ้างว่า
บ้านเรือนจะเกิดไฟไหม้ จะถูกใส่ร้ายใส่ความ สูญเสียทรัพย์สินเงินทองเพราะบุตรหรือคนใน
ปกครอง ห้ามเดินทางไปยงัทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และตะวนัออกเฉียงเหนือ (บา้งก็ว่าทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ) 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ใน
เรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตร่วมกับเจ้าเรือนศุภะ, สถิตร่วมกับศุภเคราะห์ หรือมีมุม
สัมพนัธ์กับศุภเคราะห์ พึงมีความสุขเป็นอย่างมากจากพระราชาของตน , มีความเจริญรุ่งเรืองใน
บา้นเรือน, มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะบุตร และบ้านเรือนมีมากไปด้วยพาหนะ เส้ือผา้ ปศุสัตว ์
และโคนมจ านวนมาก 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันาหรือจากเจา้ทศา พึงเป็นโรคหัวใจ , 
สูญเสียเกียรติ, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, ทุกขร์ะทมใจ, พลดัพรากจากญาติพี่น้องอนัเป็นท่ีรัก, ไม่มีความ
อุตสาหะพากเพียร, เป็นโรคตาปชวร (ไขต้วัร้อน), มีภยัท่ีท าให้ยุ่งยากล าบาก, ญาติพี่นอ้งของตนถึง
แก่ความตาย และพลดัพรากจากส่ิงของอนัเป็นท่ีรัก 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะมีความทุกขท์รมานกาย  
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงกระท าการบูชาพระอาทิตย ์
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 5.6 พระจันทร์แทรกอายุพระเสาร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะมีศัตรูคอยให้ร้าย แต่ก็จะได้ลาภ บ้างว่าจะได้บุตร 
ภรรยา หรือสามี จะไดล้าภ ไดข้า้วของเงินทองหรือการช่วยเหลือจากหญิงผิวขาวเหลือง หรือชาย
รูปร่างสูงใหญ่ท่ีอยูท่างทิศตะวนัออก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระจนัทร์สถิตร่วมหรือมีมุมสัมพนัธ์กบัพระ
พฤหัสบดี, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, จนัทร์เพ็ญ หรือ
สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ พระราชาจะทรงโปรดปราน , ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบัดว้ย
พระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, มีความเป็นศุภมงคล, มีความสุขเพิ่มมากขึ้น, ไดเ้ล้ียงดูขา้ทาส
บริจารก, ในตระกูลของบิดามารดาพึงมีความสุขสบาย, มีความสุขจากการมีปศุสัตวเ์พิ่มมากขึ้น 

หากจนัทร์แรม, สถิตร่วมกบับาปเคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์, มีต าแหน่ง
นิจ, สถิตอยู่ในนวางศข์องบาปเคราะห์ หรือสถิตอยู่ในราศีของบาปเคราะห์ เจา้ชะตาพึงมีความทุกข์
ยากล าบากเป็นอย่างยิง่, พระราชาทรงพิโรธ, สูญเสียทรัพยสิ์น, พลดัพรากจากบิดามารดา, บุตรชาย
หญิงเกิดความเจ็บป่วย, การคา้ขายไดรั้บผลท่ีไม่น่าพึงพอใจ, สูญเสียทรัพยสิ์นดว้ยเหตุผลต่าง ๆ,  
ไดบ้ริโภคอาหารนอกฤดูกาล และไดบ้ริโภคโอสถ 

ในช่วงเร่ิมต้นการเสวยแทรกทศา พึงตระหนักว่าจะมีความสุขสบาย และได้รับ
ทรัพยสิ์นเงินทอง  

หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา พึงมีความสุขจากการมี
พาหนะ เส้ือผา้ ปศุสัตว์ และพี่น้องเพิ่มมากขึ้น, บิดามารดามีความสุข, ภรรยามีความสุขสบาย, 
ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง และมีความสุขสบายทั้งปวงตามท่ีปรารถนาเพราะพระราชาหรือมิตรสหาย
อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นศุภมงคล 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงง่วงเหงาหาวนอน, เกิดโรคภยั
ไขเ้จ็บ, มีความเกียจคร้าน, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, ความสุขมลายหายไปส้ิน, มีศตัรูเพิ่มมากขึ้น, มีการ
ทะเลาะวิวาท และขดัแยง้กบับรรดาญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายเกิดความเกียจคร้าน  
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยันั้นพึงประกอบพิธีติลโหม (การบูชาไฟดว้ยงา), พึงบริจาค

น ้ าตาลออ้ย, เนยใส, นมเปร้ียว, น ้ ามนั, ขา้วสาร, แม่โคสีขาว และแม่กระบือ อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะ
ท าใหมี้อายยุนืยาวและปราศจากโรคภยั 
 
 
 



  948 

 5.7 พระอังคารแทรกอายุพระเสาร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: ให้ระวงัศตัรูท่ีมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ผิวด า ซ่ึงจะมา
ท าให้เสียทรัพย ์บา้งว่าเป็นช่วงท่ีมีเคราะห์ บุตร ภรรยา หรือสามีจะเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือไม่ก็จะตอ้ง
พลดัพรากหรือถึงแก่ความตาย จะตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์น พึงระวงัศตัรูจากทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
และตะวนัตกเฉียงเหนือ หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระองัคารสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, 
ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตร่วมกับเจ้าทศา, หรือสถิตร่วมกับเจ้าเรือนลัคนา ในช่วง
เร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีความสุขสบาย, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, ไดรั้บความสุขสบายจาก
การท าให้พระราชาทรงโปรดปราน, ได้รับพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดับ, ได้เป็นเสนาบดี, 
พระราชาทรงโปรดปราน , มีพร้อมด้วยผลผลิตทางเกษตรกรรม โค และพืชพันธุ์ธัญญาหาร ,  
ไดส้ร้างท่ีอยูอ่าศยัหลงัใหม่ และเหล่าพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรักมีความสุข 

หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, สถิตอยู่ในภพมรณะ, ภพวินาศ, สถิตร่วมกบับาป
เคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ จะเสียทรัพย์, มีความทุกข์ร้อนเพราะโจรผูร้้าย งู ฝีแผล 
ศสัตราวุธ หรือถูกโรคไขขอ้ (คฺรนฺถิโรค) เบียดเบียน, บิดาและพี่น้องมีความทุกข์ทรมาน, ทะเลาะ
เบาะแว้งกับเหล่าทายาท , สูญเสียสัตว์ส่ี เท้า, ได้บริโภคอาหารชั้นเลว, ได้ออกเดินทางไปยัง
ต่างประเทศ และสูญเสียทรัพยด์ว้ยสาเหตุต่าง ๆ นานา 

หากเป็นเจา้เรือนมรณะ, เจา้เรือนปัตนิ หรือสถิตอยู่ในภพกฎุมพะ พึงมีภยัถึงแก่ความ
ตายอยา่งกะทนัหนั, เกิดความเลวร้ายต่าง ๆ นานา และไดรั้บความลม้เหลว 

ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น พึงประกอบพิธีศานติโหม และพึงบริจาคทานดว้ย  
พ่อโค ซ่ึงจะช่วยขจดัความโชคร้ายทั้งปวง 
 
 5.8 พระพุธแทรกอายุพระเสาร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภมาอย่างง่ายดาย แต่จะมีศตัรูเป็นสตรีท่ีอยู่ทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ บา้งวา่ช่วงน้ีจะตน้ร้ายปลายดี ใหร้ะวงัศตัรูท่ีเป็นชายผิวด าแดงเหลืองอยู่ทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือจะท าใหเ้สียทรัพย ์แต่ภายหลงัจะไดล้าภ ไดบุ้ตร ภรรยา หรือสามี 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ หรือเรือน
ตรีโกณ พึงไดรั้บเกียรติ, มีเกียรติยศช่ือเสียง, ไดรั้บความรู้, ไดรั้บทรัพย,์ หากอยู่ในประเทศของตน
จะมีความสุขจากการไดรั้บของขวญัของก านัลเป็นพาหนะจ านวนมาก , ประกอบยญัพิธีไดส้ าเร็จ
ลุล่วง, เป็นราชโยค, มีความสุขสบายกาย, มีความเบิกบานใจ, มีความเจริญรุ่งเรืองในบ้านเรือน, 
ไดรั้บผลแห่งการประกอบพิธีเสตุสนานจากการเดินทางไปแสวงบุญยงัท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ, ไดรั้บทรัพย์
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จากการคา้ขาย, ไดรั้บฟังคมัภีร์ปุราณะ, บงัเกิดผลแห่งการบริจาคทาน และไดบ้ริโภคอาหารเลิศรส
เป็นนิตย ์

หากสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันาหรือจากเจา้ทศา, มีต าแหน่ง 
นิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ หรือสถิตร่วมกบัพระอาทิตย ์พระองัคาร หรือพระราหู พึงไดรั้บการราชาภิเษก , 
ไดรั้บทรัพย ,์ ไดป้กครองประเทศชาติบา้นเมือง ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาผลพึงเป็นเช่นน้ี 
ส่วนในช่วงกลางและปลายทศา พึงถูกโรคภยัเบียดเบียน, การงานทั้งปวงเกิดความฉิบหาย, มีความ
ยุง่ยากล าบาก และมีมหนัตภยัอนัร้ายแรง 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะ หรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายจะไดรั้บความทุกขท์รมาน 
ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม 

และพึงบริจาคทานดว้ยอาหาร ซ่ึงจะประทานความส าเร็จทั้งปวงมาให ้
 
6. พระพฤหัสบดีเสวยอายุ 
 6.1 พระพฤหัสบดีแทรกอายุตนเอง 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีผูท่ี้มีอ านาจวาสนาและนักบวชมาให้ลาภสักการะ 
และส่ิงของท่ีน่าพึงพอใจ บา้งว่าผูใ้หญ่ผิวขาวเหลืองทางทิศตะวนัตกจะให้ความอุปถมัภ ์จะไดล้าภ
สักการะ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพฤหัสบดีมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่
ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณจากลคันา พึงไดเ้ป็นราชาแห่งพระราชาทั้งปวง, เป็นผูท่ี้พระราชาทรง
เคารพบูชา, ไดรั้บแม่โค แม่กระบือ, ไดรั้บเส้ือผา้ พาหนะ เคร่ืองประดบั, ไดส้ร้างอาคารหลงัใหม่ท่ี
มีทั้งคฤหาสน์และปราการลอ้มรอบ, มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่ดุจคชสาร พร้อมทั้งมีโชคลาภวาสนาและ
คุณธรรม, ไดรั้บเกียรติจากพราหมณ์และพระราชา, ไดรั้บเกียรติ, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, ไดรั้บลาภผล
เพิ่มมากขึ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชาของตน และลาภผลบงัเกิดแก่ภรรยาและบุตร 

หากมีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในนวางศนิ์จ, ภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ พึงไดค้บคา้
สมาคมกบัคนชั้นต ่า, มีความทุกขเ์ป็นอย่างยิ่ง, มีการทะเลาะเบาะแวง้กบัเหล่าทายาทเป็นแน่, มีการ
ทะเลาะวิวาทดว้ยความโง่เขลา, ถึงแก่ความตายอย่างกะทนัหันเพราะพระราชาของตน, พลดัพราก
จากบุตรและภรรยา, สูญเสียทรัพยสิ์นและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร 

หากพระพฤหสับดีเป็นเจา้เรือนปัตนิจะมีโทษท าใหร่้างกายไดรั้บความทุกขท์รมาน 
ทั้ งน้ี  ในการขจัดโทษภัยเหล่าน้ีพึงสวดภาวนาพระนามของพระศิวะทั้ ง 1,000  

พระนาม, สวดภาวนาบทรุทรชาปยะ และบริจาคทานดว้ยโค ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีปรารถนา 
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 6.2 พระราหูแทรกอายุพระพฤหัสบดี 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะทุกขร้์อนใจเพราะส่ิงท่ีรัก จะสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง 
และจะเจ็บไขไ้ดป่้วย บา้งวา่ช่วงน้ีจะตน้ดีปลายร้าย จะไดล้าภแลว้ก็จะเกิดคดีความ ภายหลงัจะพลดั
พรากจากถ่ินท่ีอยู่ มิตรสหายจะกลบัมาเป็นศตัรู ชายผิวด าผมหยิกอว้นลงพุงทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใตห้รือตะวนัออกเฉียงเหนือ (บา้งก็วา่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) จะตั้งตนเป็นศตัรู หากเจ็บไขไ้ดป่้วย
ใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์: หากพระราหูมีต าแหน่งอุจจ์, มูลตรีโกณ, สถิตอยูใ่น
เรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ , สถิตร่วมกับเจ้าเรือนเกนทระ , สถิตร่วมกับศุภเคราะห์ หรือมีมุม
สัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ พึงแสดงถึงโยคแห่งความปรีติยนิดี (ปฺรีติโยค) 

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศาเป็นเวลา 5 เดือน พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองและพืช
พันธุ์ธัญญาหาร, ได้เป็นผูป้กครองประเทศชาติบ้านเมือง , ได้เข้าเฝ้าพระราชาแห่งดินแดนอัน
ห่างไกล (กรีก), มีความเจริญรุ่งเรืองในบ้านเรือน , ได้รับต าแหน่งเสนาบดี, ได้ออกเดินทางไกล,  
ไดป้ระกอบบุญกุศลและปฏิบติัธรรม, ไดรั้บผลแห่งการประกอบพิธีเสตุสนาน (เสตุสฺนาน), ไดรั้บ
ส่ิงท่ีพึงปรารถนา และมีความสุข 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ พึงมี
ภยัจากโจรผูร้้าย งู หรือฝีแผล, ไดรั้บความยากล าบากเพราะพระราชา, ในบา้นเรือนเตม็ไปดว้ยความ
ยุง่ยากของเหล่าการงานทั้งปวงเป็นแน่, มีการทะเลาะเบาะแวง้กบัพี่นอ้งร่วมอุทร, มีความขดัแยง้กบั
เหล่าทายาททั้งหลาย, มีส่ิงท่ีไม่เป็นมงคลในบ้านเรือน , มีความหวาดกลัวเพราะฝันร้ายเป็นแน่ ,  
มีการทะเลาะวิวาทโดยปราศจากเหตุผล และเป็นโรคกษุทระ (กฺษุทฺรโรค) 

หากพระราหูสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ พึงแสดงถึงความเจ็บป่วยทางกาย      
ในการขจดัโทษภยัเหล่านั้น ควรสวดภาวนามฤตยุญชัยมนัตระ และควรบริจาคทาน

ดว้ยแพะ อนัพึงท าใหมี้ความสุขสบายทั้งปวง โดยการสวดภาวนาและการสักการบูชานั้นย่อมท าให้
พระราหูพึงพอใจได ้อยา่งมิตอ้งสงสัย 
 
 6.3 พระศุกร์แทรกอายุพระพฤหัสบดี 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภจากผูใ้หญ่ บา้งว่าช่วงน้ีจะประสบความส าเร็จ
ตามท่ีปรารถนา จะไดล้าภหรือไดรั้บการช่วยเหลือจากหญิงผิวขาวรูปร่างโปร่งทางทิศเหนือ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนตรีโกณ , เกนทระ,  
ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร หรือสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ พึงเป็นโยคแห่งทา้วกุเวร (นรวาหนะ
โยค), มีพร้อมดว้ยชา้ง มา้ และเส้ือผา้, มีทรัพยสิ์นเงินทองเพิ่มมากขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของ
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มหาราช, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, การออกเดินทางมุ่งไปยงัทิศบูรพา (ทิศตะวนัออก) จะท าให้ไดรั้บ
ทรัพยสิ์นเงินทอง, มีความเจริญรุ่งเรือง, มีความปลาบปล้ืมยินดีเป็นอย่างยิ่งอนัจะน ามาซ่ึงความสุข
ของบิดามารดา, มีความเช่ือมัน่ศรัทธาในเทพเจา้และครูบาอาจารย,์ ไดบ้ริจาคทานดว้ยอาหารหลาย
คร้ัง, ไดส้ร้างสระน ้า และโคปุระจ านวนมาก และไดส้ร้างบุญกุศลมากมาย 

หากมีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากจากลคันาหรือจาก 
เจา้ทศา พึงมีการทะเลาะวิวาท, ญาติพี่น้องมีความทุกข์ยากล าบาก และภรรยาและบุตรไดรั้บความ
ทุกขท์รมาน 

หากพระศุกร์สถิตร่วมกบัพระเสาร์ หรือพระราหู พึงมีการทะเลาะวิวาท , มีมหันตภยั
จากพระราชา, มีการทะเลาะวิวาทอนัเน่ืองมาจากสตรี, มีการทะเลาะวิวาทเพราะพ่อตา, ทะเลาะ 
เบาะแวง้กบัพี่นอ้งร่วมอุทร และสูญเสียทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพกฎุมพะ หรือภพศุภะจากเจา้ทศา พึงไดรั้บทรัพยแ์ละ
พืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไดรั้บภรรยา, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, ไดรั้บพาหนะ, ไดรั้บบุตร, มีปศุสัตวเ์พิ่มมาก
ขึ้น, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, มีโอกาสไดฟั้งเสียงเพลงท่ีบรรเลงโดยเคร่ืองดนตรี, ไดส้มาคมกบัผูมี้
ปัญญา, ไดท้านอาหารอนัเป็นทิพย,์ มีความสุขสบาย และไดอุ้ปถมัภค์  ้าชูญาติพี่นอ้งของตน 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ ในทศาน้ีของมีค่าพึงสูญหาย, มีภยัถึงแก่
ความตายอยา่งกะทนัหนัดว้ยโอสถทั้งหลายอนัมาจากสตรี 

ทั้งน้ี การสะเดาะเคราะห์เพื่อให้โรคภัยน้ีบรรเทาเบาบางลง พึงบริจาคแม่โคสีขาว  
แม่กระบือ ซ่ึงจะท าใหมี้อายยุนืยาว และไร้โรคาพยาธิ 
 
 6.4 พระอาทิตย์แทรกอายุพระพฤหัสบดี 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะได้ลาภจากผูใ้หญ่และมิตรสหาย บ้างว่าจะได้ลาภ
เพราะมิตรสหาย แต่ก็จะเจ็บป่วยบา้งเล็กนอ้ย ต่อมาก็จะมีลาภจากมิตรสหายหรือชายผิวด าแดง ท่ีมี
ยศต าแหน่งมาแต่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวนัออก (บา้งก็วา่ทิศตะวนัตก) 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ใน
เรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหชัชะ, ภพลาภะ, สถิตอยูใ่นภพกฎุมพะจากเจา้ทศาหรือจากลคันา หรือ
มีก าลงั พึงไดรั้บทรัพย,์ ไดรั้บเกียรติและความรุ่งโรจน์จากพระราชา, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ ปศุสัตว,์ 
ไดรั้บเคร่ืองประดบั, ไดรั้บบุตร และกิจการงานทั้งปวงพึงเป็นไปตามท่ีปรารถนาเพราะมิตรสหาย
และพระราชาอนัจะน ามาซ่ึงความสุข 

หากสถิตอยู่ในภพอริ , ภพมรณะ หรือภพวินาศจากลัคนาหรือจากเจ้าทศา พึงถูก
เบียดเบียนดว้ยโรคท่ีเกิดขึ้นกบัศีรษะ, เป็นโรคชวร, ละทิ้งการท าความดี และมีความยินดีในการท า
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บาป, ขดัแยง้กบัผูค้นในทุกหนทุกแห่ง, พลดัพรากจากญาติพี่น้องของตน, และมีการทะเลาะวิวาท
โดยปราศจากเหตุผล 

หากพระอาทิตยเ์ป็นเจา้เรือนกฎุมพะ หรือเจา้เรือนปัตนิ ร่ายกายจะมีความทุกขท์รมาน 
ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี พึงสวดภาวนาบทอาทิตยหฤทยั (อาทิตฺยหฺฤทย)  และพึงท า

การบูชาพระอาทิตย ์เพื่อบรรเทาความทุกขท์รมานทั้งปวง 
 
 6.5 พระจันทร์แทรกอายุพระพฤหัสบดี 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะได้ลาภผลท่ีน่าพึงพอใจ แต่พึงระวงัศตัรูมาล่อลวง  
บา้งว่าช่วงน้ีจะมีความทุกขร้์อนใจ หญิงผิวขาวเหลืองท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกตั้งตนเป็นศตัรู แต่หาก
เดินทางไปทางทิศใตจ้ะไดล้าภ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระจนัทร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณ
จากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, จนัทร์เพญ็, มีก าลงั, หรือสถิตอยู่ในศุภราศีจากเจา้ทศา พึงไดรั้บ
เกียรติและความรุ่งโรจน์จากพระราชา , ภรรยาและบุตรมีความสุขสบาย, ได้บริโภคน ้ านมเป็น
จ านวนมาก, ไดก้ระท าความดี, มีเกียรติยศช่ือเสียง, มีบุตรหลานเพิ่มมากขึ้น, ไดรั้บความสุขสบาย
ทั้ งปวงจากพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, ได้รับทรัพย์, มีความสุขสบายซ่ึงมาจากปวงชน
ทั้งหลาย และไดป้ฏิบติัธรรมดว้ยการบริจาคทาน 

หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์, สถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศ หรือไร้ก าลงั
อยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา พึงสูญเสียเกียรติ ทรัพยสิ์นเงินทอง และญาติ 
พี่นอ้ง, ไดอ้อกเดินทางไปยงัต่างประเทศ, เกิดความทุกขร้์อนอนัเน่ืองมาจากพระราชาหรือโจรผูร้้าย, 
มีการทะเลาะเบาะแวง้กับหมู่ทายาททั้งหลายอย่างแน่นอน, พลดัพรากจากลุงหรืออา (พี่ชายหรือ
นอ้งชายของมารดา) และมารดาไดรั้บความทุกขท์รมาน 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะ, เจา้เรือนปัตนิ หรือเจา้เรือนมรณะ ร่างกายจะไดรั้บความทุกข์
ทรมาน  

ในการขจดัโทษภยัเหล่าน้ี ควรสวดภาวนาบททุรคาปฐะ (หรือ ทุรคาสัปตศตีปาฐะ) 
 
 6.6 พระอังคารแทรกอายุพระพฤหัสบดี 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะทุกขร้์อนใจเพราะส่ิงท่ีรัก และจะมีศตัรูคอยจอ้งท าลาย
ทรัพยสิ์น บ้างว่าจะเป็นคดีความหรือมีการทะเลาะเบาะแวง้ สูญเสียเงินทอง บริวารจะใส่ความ  
หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 
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คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์: หากพระองัคารสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระหรือตรีโกณ
จากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ,์ เกษตร, สถิตอยู่ในนวางศอุ์จจ ์หรือนวางศเ์กษตร พึงไดรั้บความรู้, ไดเ้ขา้
พิธีวิวาห์, ไดรั้บบา้นเมืองและแผ่นดิน, มีความสามารถเหนือหมู่ชน และประสบความส าเร็จในการ
งานทั้งปวง 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะจากเจ้าทศา,          
สถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ทั้งหลาย พึงมีพร้อมดว้ยทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์
ธัญญาหาร, ได้บริจาคอาหารอันเลิศรสเป็นทาน , มีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปรานของ   
พระราชา, ภรรยามีความสุขสบาย, ไดรั้บบุตร และการแสวงบุญท่ีท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิบงัเกิดผล 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา, มีต าแหน่งนิจ, สถิตร่วมกับบาป
เคราะห์หรือมีมุมสัมพนัธ์กับบาปเคราะห์ พืชพนัธุ์ธัญญาหาร ทรัพยสิ์นเงินทอง และบ้านเรือน  
พึงเกิดความยอ่ยยบั, มีความทุกขเ์พราะความเจ็บปวดจากโรคภยันานา และเป็นโรคตา 

ในคร่ึงแรกของการเสวยแทรกทศา พึงประสบความทุกขท์รมานเป็นอยา่งมาก ส่วนใน
คร่ึงหลงันั้นจะมีความสุขเป็นอยา่งยิง่ 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายพึงไร้ก าลงัวงัชา และมีความทุกข์
ระทมใจ  

ทั้งน้ี พึงบริจาคทานดว้ยโคตวัผู ้ซ่ึงจะประทานความสงบสุขทั้งปวงใหแ้ก่เจา้ชะตา 
 
 6.7 พระพุธแทรกอายุพระพฤหัสบดี 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะได้ลาภ โดยศตัรูจะเป็นผูน้ ามาให้ บา้งว่าช่วงน้ีจะมี
โชคลาภ จะชนะคดีความ จะไดล้าภมาจากทิศใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, 
ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร หรือสถิตร่วมกับเจ้าทศา (พระพฤหัสบดี) พึงได้รับทรัพยสิ์น,  
มีความสุขสบายทางกาย, ไดรั้บราชบลัลงัก์, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, มีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ี
ปรารถนาดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, บา้นเรือนมีมากไปดว้ยพาหนะ เส้ือผา้ ปศุสัตว ์และ
ฝงูโค 

หากมีมุมสัมพนัธ์กับพระองัคาร พึงมีศตัรูเพิ่มขึ้น, ไร้ความสุข, ผลก าไรจากกิจการ
การคา้ขายไม่เป็นไปตามปรารถนา และถูกเบียดเบียนดว้ยโรคชวรและโรคอติสาร 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณจากเจ้าทศา หรือมีต าแหน่งอุจจ์ จะได้รับ
ทรัพยใ์นบา้นเมืองของตนอนัจะท าให้บิดามารดามีความสุข และมีพร้อมดว้ยช้างมา้จากพระมหา
กรุณาธิคุณของพระราชาและไมตรีจากมิตรสหาย 
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หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา, สถิตร่วมกบับาปเคราะห์ 
และไม่มีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ พึงสูญเสียทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธญัญาหาร , ไดอ้อกเดินทางไปยงั
ต่างประเทศ, มีภัยจากโจรผูร้้ายในระหว่างการเดินทาง , เกิดฝีแผล เป็นไข ้หรือเป็นโรคตา และ 
ไดอ้อกเดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ 

หากสถิตอยูใ่นภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันา หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ 
พึงมีการทะเลาะวิวาทในบา้นเรือนโดยไม่มีสาเหตุ, มีวาจาท่ีหยาบคาย, สูญเสียสัตวส่ี์เทา้, การคา้ขาย
ขาดทุน, มีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั และมีการทะเลาะวิวาทกบัเหล่าศตัรู 

หากมีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์หรือสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ ภรรยาพึงมีความสุขสบาย 
และพึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง 

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงบงัเกิดความเป็นศุภมงคล, มีความสุขสบายกาย 
และไดรั้บพาหนะและเส้ือผา้ ในช่วงปลายการเสวยแทรกทศา พึงเสียทรัพย ์อีกทั้งความสุขสบาย
ของตนก็จะไม่เกิดขึ้น 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั  
ทั้ งน้ี ในการขจัดโทษภัยเหล่าน้ี  พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ ง 1,000  

พระนาม 
 
 6.8 พระเสาร์แทรกอายุพระพฤหัสบดี 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีโรคภยัไขเ้จ็บรบกวน ผูใ้หญ่จะน าความทุกขร้์อนมา
ให้ บา้งว่าจะสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง พลดัพรากจากถ่ินท่ีอยู่ จะมีคนมาใส่ร้ายป้ายความผิด หาก
เจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (บา้งวา่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ใน
มิตรราศี, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ เรือนตรีโกณ หรือภพลาภะจากลคันา หรือมีก าลงั พึงไดรั้บราช
บลัลงัก์, มีความสุขสบายเป็นอย่างมาก, ไดรั้บเส้ือผา้และเคร่ืองประดบั, ไดรั้บทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์
ธญัญาหาร, ไดรั้บภรรยา, มีความสุขเป็นอย่างมาก, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และปศุสัตว,์ ไดรั้บท่ีดิน
และท่ีอยู่อาศยั, บุตรและมิตรสหายมีความสุขสบาย และมีความสุขสบายเน่ืองมาจากท้าวกุเวร , 
ไดรั้บเส้ือผา้สีน ้ าเงิน (สีนิล), ไดรั้บมา้สีนิล, ไดอ้อกเดินทางมุ่งไปยงัในทิศประจิม (ทิศตะวนัตก) , 
ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา และไดรั้บยานพาหนะจ านวนมาก 

หากสถิตอยูใ่นภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันา, มีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ 
หรือสถิตอยู่ในราศีศัตรู พึงสูญเสียทรัพย์และพืชพันธุ์ธัญญาหาร , ถูกเบียดเบียนด้วยโรคชวร ,  
มีความทุกขร์ะทมใจ, ภรรยาและบุตรมีความทุกขท์รมาน, เกิดฝีแผลและมีความเจ็บป่วย, จะบงัเกิด
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ส่ิงท่ีไม่เป็นมงคลทั้งหลายในบา้นเรือน, หมู่ขา้ทาสบริวารได้รับความทุกข์ทรมาน, สูญเสียแม่โค  
แม่กระบือ และจะผิดใจกบัญาติพี่นอ้ง 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะจากเจา้ทศา พึงไดรั้บ
ท่ีดิน, ได้รับทรัพย์, มีความสุขจากการมีบุตร, ได้รับแม่โค แม่กระบือ และได้รับทรัพย์จากคน
วรรณะศูทร 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา หรือสถิตร่วมกับบาป
เคราะห์ พึงสูญเสียทรัพยแ์ละพืชพันธุ์ธัญญาหาร , ไม่ลงรอยกับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง , ความ
พากเพียรอุตสาหะเส่ือมถอยลง, มีความเจ็บป่วยทางกาย และเกิดมหนัตภยัร้ายแรงในหมู่ญาติพี่นอ้ง 

หากพระเสาร์เป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั  
ทั้ งน้ี ในการขจัดโทษภัยเหล่าน้ีควรสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ ง 1,000  

พระนาม และพึงบริจาคแม่โคสีด า แม่กระบือ ในการน้ีพึงท านายถึงการไร้โรคาพยาธิ 
 
7. พระราหูเสวยอายุ 
 7.1 พระราหูแทรกอายุตนเอง 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะเจ็บไขไ้ด้ป่วย จะสูญเสียของรัก มกัจะมีคนให้ร้าย  
ใหพ้ึงระวงัไฟไหม ้บา้งว่าจะเจ็บป่วย สูญเสียคนรัก เสียทรัพย ์จะมีภยัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
หรือตะวนัออกเฉียงใต ้หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระราหูสถิตอยู่ในราศีกรกฎ, ราศีพิจิก, ราศี
กนัย ์หรือราศีธนู ในการเสวยแทรกทศาน้ีพึงไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ไดรั้บเส้ือผา้ พาหนะ และ
เคร่ืองประดบั, มีผลก าไรจากกิจการการคา้เพิ่มมากขึ้น, ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้, ไดเ้ดินทางไปยงัทิศประจิม 
(ทิศตะวนัตก) และพึงไดรั้บพาหนะและเส้ือผา้ 

หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนอุปจัยจากลัคนา , สถิตร่วมกับศุภเคราะห์หรือมีมุม
สัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์, สถิตอยูใ่นนวางศมิ์ตร, มีต าแหน่งอุจจ ์หรือสถิตร่วมกบัโยคการกะ พึงไดรั้บ
ราชบัลลังก์, มีพลังอ านาจยิ่งใหญ่, มีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา , มีความ
เจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, มีภรรยาและบุตรเพิ่มมากขึ้น 

หากพระราหูสถิตอยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศ, สถิตร่วมกบับาปเคราะห์ หรือมีมุม
สัมพนัธ์กบับาปเคราะห์ จะมีความทุกขร้์อนจากโจรและฝีแผลเป็นประจ า, เป็นปฏิปักษก์บัผูท่ี้อยูใ่น
ราชส านกั, สูญเสียญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก และภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
ยอ่มบงัเกิดขึ้นโดยมิตอ้งสงสัย 
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หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะ, เจา้เรือนปัตนิ หรือสถิตอยู่ในภพปัตนิ จะเป็นโรคท่ีมีอาการ
รุนแรงอยู่เสมอ จึงควรประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์อยา่งเหมาะสม อนัจะส่งผลใหไ้ร้โรคาพยาธิและ
มีความเจริญขึ้นอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 
 
 7.2 พระศุกร์แทรกอายุพระราหู 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีลาภเพียงเล็กนอ้ย แต่จะทุกขร้์อนใจเพราะคนในบา้น 
บา้งวา่จะไดล้าภสักการะท่ีพึงปรารถนา หรือสัตว ์4 เทา้จากทางทิศเหนือหรือทิศใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณ
จากลคันา, สถิตอยูใ่นภพลาภะ หรือมีก าลงั พึงแสดงถึงโยคท่ีทรงพลงั พึงไดรั้บทรัพยจ์ากพราหมณ์, 
ได้รับสัตว์ส่ีเท้า, มีความยินดีในการมีบุตรสมตามความปรารถนา, มีความรุ่งเรืองในบ้านเรือน , 
ไดรั้บการเคารพนบัถือ, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ไดรั้บราชบลัลงัก ์และมีความสุขเป็นอยา่งยิง่ 

หากมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในนวางศอุ์จจ์ หรือนวางศเ์กษตร จะไดส้ร้างบา้น
หลังใหม่ , ได้บ ริโภคอาหารเลิศรสอยู่ เป็ น นิตย์ , ภรรยาและบุ ตรมีความ เจ ริญ รุ่งเรือง ,  
ไดบ้ริโภคอาหารท่ีดีร่วมกบัเหล่ามิตรสหาย, ไดบ้ริจาคอาหารเป็นทานดว้ยใจเมตตากรุณาอยู่เสมอ , 
ได้ปฏิบัติธรรมด้วยการบริจาคทาน , ได้รับพาหนะ เส้ือผ้า และเคร่ืองประดับด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของมหาราช, กิจการการคา้มีผลก าไรเพิ่มพูน, ไดเ้ขา้พิธีวิวาห์ และไดเ้ขา้พิธีอุปนยนะ 

หากสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ ภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในราศีศตัรู หรือสถิต
ร่วมกบัพระเสาร์ พระองัคาร หรือพระราหู พึงท านายถึงโรคภยัไขเ้จ็บ , มีการทะเลาะวิวาทโดยไม่มี
เหตุผล, พลดัพรากจากบิดาและบุตร, สูญเสียญาติพี่นอ้ง, มีความทุกขท์รมานอยู่เสมอ, ทะเลาะเบาะ
แวง้กับทายาท, ตนเองได้รับความตายอนัเน่ืองมาจากพระราชา, ภรรยาและบุตรได้รับความทุกข์
ทรมาน และเป็นโรคศูละ 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ , เรือนตรีโกณ , ภพลาภะ หรือสถิตอยู่ในศุภราศีจาก 
เจา้ทศา พึงมีความสุขอย่างยิ่งอนัมาจากพระเกษตรบาล (พระศิวะ), มีความสุขจากการไดรั้บเคร่ือง
หอม เส้ือผา้ หรือเตียงนอน, มีความสุขจากเสียงเพลงท่ีบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรี, ไดรั้บฉัตร จามร 
เคร่ืองประดบั และส่ิงท่ีตนเองปรารถนาอนัเป็นส่ิงท่ีสูงค่ายิง่ 

หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงมี 
มหันตภยัจากยาพิษ งู พระราชา โจรผูร้้าย และโรคมูตรกฤจฉระ, เป็นโรคประเมหะ, เป็นโรคเลือด 
(รกฺตวิกฺฤติ), ได้บริโภคอาหารชั้นเลว, มีอาการปวดศีรษะ, ติดคุกตะรางเน่ืองจากได้รับราชทณัฑ ์
และสูญเสียทรัพยสิ์น 
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หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจ้าเรือนปัตนิ ภรรยาและบุตรพึงได้รับความฉิบหาย  
ยอ่ยยบั, ตนเองไดรั้บความทุกขท์รมาน, มีภยัอนัตราย และพึงถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 

ทั้ งน้ี  พึงสวดภาวนาต่อพระแม่ทุรคา และพระลักษมี จากนั้ นจึงจะได้รับความ
เจริญรุ่งเรือง 
 
 7.3 พระอาทิตย์แทรกอายุพระราหู 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะเสียทรัพยเ์พราะคนรัก แต่ต่อมาก็จะมีคนมาช่วยเหลือ 
บา้งวา่จะเจ็บไขไ้ดป่้วย เสียทรัพยเ์พราะคนท่ีชอบพอกนั คนผิวด าแดงจากทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้ะน า
ความเดือดร้อนมาให ้หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระอาทิตยมี์ต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ใน
เรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ, นวางศ์อุจจ์, นวางศ์เกษตร หรือมีมุมสัมพันธ์กับศุภเคราะห์  
พึงบงัเกิดความเป็นมงคลจากการท าให้พระราชาทรงโปรดปราน , ทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธัญญาหารมี
ความเพิ่มพูนมากขึ้น, มีความสุขสบายจากการเป็นท่ีเคารพยกย่อง , จะได้เป็นผูป้กครองหมู่บา้น 
เลก็ ๆ และจะมีลาภผลเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 

หากสถิตร่วมกบัเจา้เรือนศุภะหรือเจา้เรือนลคันา หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัเจา้เรือนกมัมะ 
จะไดเ้ป็นพระราชา, ไดรั้บเกียรติอย่างสูง, ไดอ้อกเดินทางไปต่างประเทศ, ไดป้กครองบา้นเมือง, 
ไดรั้บชา้ง มา้ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, ไดรั้บส่ิงท่ีพึงปรารถนา และบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง 

หากสถิตอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือมีต าแหน่งนิจ พึงเป็น
โรคชวร หรือโรคอติสาร, ขัดแยง้กับพระราชา, ได้ออกเดินทาง, มีศัตรูเพิ่มมากขึ้น, ได้รับความ
เดือดร้อนจากพระราชา โจรผูร้้าย หรือไฟ 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ , เรือนตรีโกณ , ภพสหัชชะ หรือภพลาภะจากเจ้าทศา              
พึงไดรั้บเกียรติจากพระราชาในต่างประเทศ และความเจริญรุ่งเรืองจะน ามาใหซ่ึ้งความสุข 

หากพระอาทิตยเ์ป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะเจ็บป่วยอย่างรุนแรง (มหา
โรค)  

ทั้งน้ี พึงกระท าการสะเดาะเคราะห์โดยการบูชาพระอาทิตย์ ซ่ึงจะท าให้ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บ 
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 7.4 พระจันทร์แทรกอายุพระราหู 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์ : จะทุกข์ร้อนใจเพราะสตรี บ้างว่าคนท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกจะน าความร้อนใจมาให้ ดงันั้นจึงห้ามเดินทางไปยงัทิศน้ี หากเจ็บป่วยให้ยา้ยไปอยู่ทาง
ทิศใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระจนัทร์มีต าแหน่งเกษตร, อุจจ์, สถิตอยู่ใน
เรือนเกนทระ, เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ, สถิตอยู่ในมิตรราศี หรือสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์ จะไดเ้ป็น
พระราชา, ไดรั้บการยกย่องจากพระราชา, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง, ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ, ไดรั้บ
เคร่ืองประดบั และมีพร้อมไปดว้ยมิตรสหาย ภรรยา และบุตร 

หากเป็นช่วงจนัทร์เพ็ญพึงมีผลบริบูรณ์อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นศุภมงคลเน่ืองเป็นท่ี
โปรดปรานของพระราชา, ไดรั้บมา้และพาหนะ, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือนและในเรือกสวน
ไร่นา 

หากสถิตอยู่ในภพพันธุ, ภพศุภะ, ภพลาภะ หรือเรือนเกนทระจากเจ้าทศา พึงเป็น
เคร่ืองหมายแสดงถึงพระลกัษมีทรงช าเลืองพระเนตรเขา้มาถึง , มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, 
ประสบความส าเร็จในการงานทั้งปวง, มีความสุขจากทรัพยแ์ละพืชพนัธุ์ธัญญาหาร, ไดรั้บเกียรติ
อยา่งสูงและไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ และพึงไดส้ักการบูชาเทพเจา้ 

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา บ้านเรือน เรือกสวน 
ไร่นา และทรัพยสิ์นเงินทองพึงไดรั้บความฉิบหายย่อยยบัเพราะบรรดาภูตผีปีศาจและเสือท่ีดุร้าย  
เป็นต้น, หากออกเดินทางจะมีภัยจากโจรผู ้ร้าย, เกิดฝีแผลจ านวนมาก และเป็นโรคท้องมาน 
(มโหทร) 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 
ในการน้ี พึงบริจาคแม่โคสีขาว และแม่กระบือ ซ่ึงจะท าให้มีอายุยนืยาว และปราศจาก

โรคภยัไขเ้จ็บ 
 

 7.5 พระอังคารแทรกอายุพระราหู 
 ต าราพรหมชาติฉบับราษฎร์: จะเกิดภยัอนัตรายต่าง ๆ และจะเกิดความทุกข์ร้อนใจ
เพราะผูใ้หญ่ในบา้น บา้งว่าจะมีเร่ืองให้ทุกขร้์อนใจ สูญเสียเงินทองโดยไม่มีเหตุจ าเป็น ศตัรูจะเป็น
คนผิวด าแดงอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตห้รือตะวนัตกเฉียงเหนือ (บา้งก็ว่าทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
หรือทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) หากเจ็บไขไ้ดป่้วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศเหนือ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระองัคารกุมลคันา, สถิตอยู่ในภพลาภะ, เรือน
เกนทระ, ตรีโกณ, สถิตร่วมกับศุภเคราะห์, มีต าแหน่งอุจจ์ หรือเกษตร พึงได้รับทรัพยจ์ากเมือง 
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นัษฏราชยะ (หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย), บา้นเรือนและเรือกสวนไร่นามีความเพิ่มพูนมากขึ้น, 
ไดรั้บภาชนะแห่งความสุขดว้ยพระพรจากเทพเจา้ท่ีเคารพบูชาอยู่เนืองนิตย์, มีความสุขจากอาหาร
เป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บเคร่ืองประดบั มา้ และเส้ือผา้ 

หากสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพสหัชชะ หรือภพลาภะจากเจา้ทศา พึงไดรั้บ
เส้ือผา้สีแดง, ไดอ้อกเดินทาง, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, บรรดาบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง, มีความสุขเป็น
อยา่งยิง่เน่ืองมาจากพระราชาของตน, ไดเ้ป็นเสนาบดี, มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่ และไดรั้บทรัพยสิ์นเงิน
ทองจากเหล่าพี่นอ้ง 

หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพอริ , ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา  
พึงสูญเสียบุตรและภรรยา, เหล่าพี่น้องร่วมอุทรมีความทุกข์ทรมาน , สูญเสียท่ีอยู่อาศัย, มีการ
ทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้อง ภรรยา และบุตร , มีภัยจากโจรผูร้้าย งู หรือฝีแผล และร่างกายของ
ตนเองไดรั้บความทุกขท์รมาน 

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีความทุกขร์ะทม จากนั้นเม่ือเสวยแทรกถึงช่วง
กลางทศาและปลายทศา จึงจะมีความสุข 

หากเป็นเจ้าเรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายพึงเฉ่ือยชา และจะเกิดมหันตภยั
ร้ายแรง  

ทั้งน้ี พึงบริจาคโคตวัผูแ้ละแม่โค ซ่ึงจะท าใหไ้ร้โรคาพยาธิ 
 
 7.6 พระพุธแทรกอายุพระราหู 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะเดือดร้อน ทรัพยสิ์นเสียหาย บา้งว่าจะไดรั้บทรัพยสิ์น
เงินทอง แต่ภายหลงัจะมีเร่ืองให้ตอ้งเสียทรัพย ์จะถูกใส่ความ มีศตัรูเป็นคนผิวขาวนวล ตาโต อยู่
ทางทิศใต ้หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพุธสถิตอยู่ในภพศุภะ, มีต าแหน่งเกษตร,  
มีต าแหน่งอุจจ์, สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพปุตตะ หรือมีก าลงั ย่อมเป็นราชโยค , ท าให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือนเพิ่มมากขึ้น, ไดรั้บทรัพยจ์ากกิจการการคา้ขาย, ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้
อนัสูงค่า, ไดจ้ดังานวิวาห์และงานร่ืนเริงทั้งหลาย และไดรั้บสัตวส่ี์เทา้ 

ในเดือนของพระพุธ จะมีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่ง และในวนัของพระพุธ (วนัพุธ) 
จะได้เข้าเฝ้าพระราชา, มีความสุขสบายจากเตียงดอกไม้ท่ีมีกล่ินหอมและสตรี, มีความรุ่งโรจน์
ชชัวาล, ไดรั้บทรัพยด์ว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช และไดรั้บยศถาบรรดาศกัด์ิอนัสูงส่ง 

หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ภพลาภะ, ภพสหัชชะ, ภพศุภะ หรือภพกัมมะ
จากเจา้ทศา ร่างกายพึงไร้โรคาพยาธิ, มีความเบิกบานใจ, มีความสุขจากการไดรั้บส่ิงท่ีปรารถนา,  
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ได้สวดภาวนาโศลกอนัศกัด์ิสิทธ์ิ, ได้รับฟังคมัภีร์ปุราณะเป็นต้น, ได้วิวาห์, ได้ประกอบยญัพิธี,  
ไดป้ฏิบติัธรรม, ไดบ้ริจาคทาน และมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่

หากสถิตร่วมกบัพระเสาร์หรือมีมุมสัมพนัธ์กบัพระเสาร์อยู่ในภพอริ  ภพมรณะ หรือ
ภพวินาศ, สถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา พึงมีการ
ประณามกล่าวร้ายเทพเจ้าหรือพราหมณ์ , ไร้ซ่ึงโภคทรัพย์และโชคลาภวาสนา, ไร้ความสัตย์,  
โง่เขลาเบาปัญญา, ไดรั้บความเดือดร้อนจากโจรผูร้้ายหรือพระราชา, มีการทะเลาะวิวาทอย่างไม่มี
สาเหตุ, ครูและบุตรไดรั้บความพินาศยอ่ยยบั, สูญเสียทรัพยสิ์น, พระราชาทรงพิโรธ และภรรยาและ
บุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงมีภยัถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั  
ดังนั้ น พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ ง 1,000 พระนาม เพื่อขจัดโทษภัย

เหล่านั้น 
 
 7.7 พระเสาร์แทรกอายุพระราหู 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภสักการะจากญาติพี่น้องและมิตรสหาย บา้งว่า
ศตัรูจะน าความร้อนใจมาให้ แต่ก็จะไดท้รัพยสิ์นเงินทอง จะเจ็บป่วยเพราะอาหารการกิน จะปวด
ทอ้งเพราะการบริโภคเน้ือสัตว ์แต่ภายหลงัก็จะมีลาภ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระเสาร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือตรีโกณ
จากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์, มูลตรีโกณ, สถิตอยูใ่นภพสหัชชะ หรือภพลาภะ ในการเสวยแทรกทศา
น้ี พึงท าให้พระราชาทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งจากการรับใช้ใตเ้บ้ืองพระยุคลบาท, ได้จดังาน
ฉลองวิวาห์และงานร่ืนเริงทั้งหลาย, ไดส้ร้างบุญกุศลมากมาย, ไดส้ร้างสระน ้ าพร้อมทั้งสวนอุทยาน, 
ไดรั้บส่ิงท่ีพึงปรารถนาเพราะคนวรรณะศูทรหรือเพราะพระราชา, ไดรั้บฝงูสัตว,์ ไดอ้อกเดินทางไป
ยงัทิศประจิม (ทิศตะวนัตก), พึงเสียทรัพยเ์พราะพระราชา, ร่างกายมีความเกียจคร้านเฉ่ือยชา, มีลาภ
ผลเพียงเลก็นอ้ย และจะไดเ้ดินทางกลบัมายงัประเทศของตนเองอีกคร้ัง 

หากมีต าแหน่งนิจ, สถิตอยู่ในราศีศตัรู, ภพมรณะ หรือภพวินาศ พึงมีภยัจากผูต้  ่าตอ้ย 
ศตัรู หรือพระราชา, ภรรยาและบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน, ญาติพี่นอ้งของตนเองไดรั้บความทุกข์
ร้อนใจ, มีการทะเลาะเบาะแวง้กบัเหล่าทายาท, มีการทะเลาะวิวาทในเร่ืองธุรกิจโดยไม่มีสาเหตุ และ
ไดรั้บเคร่ืองประดบั 

หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในภพอริ, ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงเป็น
โรคหัวใจ, สูญเสียเกียรติ, ไดส้มรส, ถูกศตัรูเบียดเบียน, ไดเ้ดินทางสัญจรไปยงัต่างแดน, เป็นโรค
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คุลมะ, ไดบ้ริโภคอาหารชั้นเลว อนัมีขา้วฟ่าง (โกทฺรว)  เป็นอาทิ และมีภยัจากความทุกข์ยากของ
ชาติก าเนิด 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายโดยกะทนัหนั 
ควรบริจาคทานดว้ยแม่โคสีด า และแม่กระบือ จากการบริจาคทานพึงท าให้ปราศจาก

โรคภยัไขเ้จ็บ 
 
 7.8 พระพฤหัสบดีแทรกอายุพระราหู 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะทุกข์ร้อนใจเพราะคนรักหรือเพราะของรัก จะมีศตัรู
ทางทิศตะวนัตก บา้งว่าจะมีเร่ืองร้อนใจมาจากทางทิศตะวนัออก จึงห้ามเดินทางไปยงัทิศนั้น หญิง
ผิวขาวจะท าใหเ้สียทรัพย ์อยูแ่ต่บา้นจะมีลาภ หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนเกนทระหรือ
ตรีโกณจากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในนวางศเ์กษตร หรือนวางศอุ์จจ์ จะไดรั้บท่ีอยู่
อาศยั, มีจิตใจแน่วแน่มัน่คง, ศตัรูไดรั้บความพินาศ, มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง, มีความสุขสบายจาก
การเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา, มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวนั ๆ ดุจดัง่พระจนัทร์ขา้งขึ้น, ไดรั้บ
พาหนะและทรัพยอ์ยา่งมากมาย, ไดรั้บอาคารบา้นเรือน และฝงูสัตวเ์ป็นจ านวนมาก, ไดเ้ดินทางไป
ยงัทิศหรดี (ทิศตะวนัตกเฉียงใต)้ หรือทิศประจิม (ทิศตะวนัตก) , ได้เขา้เฝ้าพระราชา, จะประสบ
ความส าเร็จในการงานท่ีท าอยู่, ได้เดินทางกลับมายงัประเทศของตนเองอีกคร้ัง, ได้ให้ความ
ช่วยเหลือเหล่าพราหมณ์ท่ีเดินทางไปยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ, ไดรั้บพาหนะและบา้นเมือง, ไดบู้ชาเทพเจา้
หรือพราหมณ์, มีความยนิดีในการใหก้ าเนิดบุตร และไดรั้บประทานอาหารอนัเลิศรสเป็นนิตย ์

หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, สถิตอยู่ในภพอริ มรณะ วินาศ, สถิตอยู่ในราศีศตัรู 
หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ จะสูญเสียทรัพยสิ์น, มีอุปสรรคขดัขวาง, มีจิตใจอ่อนแอ, ภรรยาและ
บุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน, ไดป้ฏิบติัราชกิจ และเป็นโรคหวัใจ ผลยอ่มเป็นดงัน้ีโดยมิตอ้งสงสัย 

หากมีก าลังบริบูรณ์อยู่ในเรือนเกนทระ , เรือนตรีโกณ, ภพลาภะ, ภพกฎุมพะ หรือ 
ภพสหชัชะจากเจา้ทศา เรือกสวนไร่นาและบา้นเรือนพึงมีความเพิ่มพูนมากขึ้น, ไดรั้บอาหาร เส้ือผา้ 
และปศุสัตว ์และไดบ้ริจาคทาน ปฏิบติัธรรม และสวดภาวนา 

เม่ือเสวยแทรกถึงช่วงปลายทศา พึงไดรั้บความทุกข์ทรมานกายจากความพิโรธของ
พระราชาถึงสองเดือน, พี่ชายน้องชายได้รับความพินาศย่อยยบั และบิดามารดาได้รับความทุกข์
ทรมาน 

หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพอริ , ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา  
พึงสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง และจะมีความทุกขท์รมานกาย 
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หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะถึงแก่ความตายอยา่งกะทนัหนั 
ทั้งน้ี ควรบริจาคทานดว้ยรูปประติมาทองค า และท าการบูชาพระศิวะ 

 
8. พระศุกร์เสวยอายุ 
 8.1 พระศุกร์แทรกอายุตนเอง 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดล้าภสักการะ มีแต่ความสุข เกิดความสวสัดิมงคล 
บา้งวา่จะไดล้าภจากทางทิศเหนือ และทิศตะวนัออกเฉียงใต ้(บา้งก็วา่ทิศตะวนัตกเฉียงใต)้ 

คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระศุกร์มีก าลังอยู่ในเรือนเกนทระ , เรือน
ตรีโกณ หรือภพลาภะจากลคันา พึงแสดงถึงโยคท่ีมีพลงั พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองจากพราหมณ์, 
ไดรั้บแม่โค แม่กระบือ, มีความยินดีในการมีบุตร, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน, เป็นท่ีเคารพ
นบัถือ, ไดรั้บเกียรติจากพระราชา, ไดรั้บราชบลัลงัก ์และมีความสุขเป็นอยา่งมาก 

หากมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในนวางศอุ์จจ์ หรือนวางศเ์กษตร พึงไดส้ร้างท่ีอยู่
อาศัยหลังใหม่ , ได้บริโภคอาหารอันเลิศรสเป็นนิตย์, ภรรยาและบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง ,  
ได้รับประทานอาหารร่วมกับมิตรสหาย , ได้บริจาคทานด้วยอาหารท่ีมีราคาแพงอยู่เป็นนิตย์,  
ได้ปฏิบัติธรรมด้วยการบริจาคทาน , ได้รับพาหนะ เส้ือผ้า และเคร่ืองประดับด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของมหาราช, กิจการการคา้ไดรั้บผลก าไรเพิ่มขึ้น, ไดรั้บสัตวส่ี์เทา้, ไดอ้อกเดินทางไปยงั
ทิศประจิม (ทิศตะวนัตก) และไดรั้บพาหนะและเส้ือผา้ 

หากสถิตร่วมกบัศุภเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจยัจากลคันา, สถิตอยู่ในนวางศ์มิตร, สถิต
ร่วมกับเจ้าเรือนลาภะท่ีมีต าแหน่งอุจจ์ หรือสถิตร่วมกับพระเคราะห์โยคการกะ พึงได้รับราช
บลัลงัก์, มีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา, มีความเจริญรุ่งเรืองในบา้นเรือน และ
ภรรยาและบุตรมีความเจริญรุ่งเรือง 

หากสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ , สถิตร่วมกับบาปเคราะห์ หรือมีมุม
สัมพันธ์กับบาปเคราะห์ พึงมีภัยจากโจรผูร้้ายหรือฝีแผล, เป็นผูท่ี้มีความทุกข์ทรมานอยู่เสมอ ,  
เป็นปฏิปักษ์กับผูท่ี้อยู่ในราชส านัก, ญาติพี่น้องอนัเป็นท่ีรักได้รับความพินาศ , ภรรยาและบุตรมี
ความทุกขท์รมาน และเป็นผูท่ี้มีความทุกขท์รมานอยูเ่สมอ 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ พึงถึงแก่ความตาย  
ทั้งน้ี พึงสวดภาวนาต่อพระแม่ทุรคา และบริจาคทานดว้ยโคนม 
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 8.2 พระอาทิตย์แทรกอายุพระศุกร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: ศตัรูจะให้โทษ และผิดใจกบัพวกพอ้ง บา้งว่าจะสุขภาพ
ไม่ดี เพื่อฝูงคนสนิทจะท าให้เสียทรัพย ์ศัตรูเป็นคนผิวด าแดงอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ หาก
เจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตก 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระอาทิตยส์ถิตอยู่ในราศีอ่ืนนอกจากศุภราศี 
พึงมีความทุกขร้์อน, ขดัแยง้กบัเหล่าราชนัทั้งหลาย และมีการทะเลาะเบาะแวง้กบัทายาท 

หากมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในมิตรราศี, เรือนเกนทระหรือตรีโกณจากลคันา 
หรือสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ ตรีโกณ ภพลาภะ หรือภพกฎุมพะจากเจา้ทศา พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงิน
ทอง, มีพร้อมด้วยราชบัลลังก์ ภรรยา และทรัพย์, มีความสุขสบายเป็นอย่างยิ่งอันเน่ืองมาจาก
พระราชาของตน , ได้พบปะสมาคมกับญาติพี่ น้องอัน เป็น ท่ี รัก , บิดามารดามีความสุข ,  
มีความสุขจากการไดพ้บปะพี่นอ้ง, มีเกียรติยศช่ือเสียง, มีความสุขและมีโชค และไดรั้บบุตร 

หากพระอาทิตยส์ถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศ, มีต าแหน่งนิจ หรือสถิตอยู่
ในวรรคของบาปเคราะห์ พึงมีความร้อนกาย, ทุกข์ระทมใจ, ไดรั้บความทุกข์ยากอนัเน่ืองมาจาก
ญาติพี่นอ้งของตน, ไดบ้ริโภคอาหารเลิศรสอยู่เป็นนิตย์, บิดาไดรั้บความทุกขท์รมาน, สูญเสียญาติ 
พี่นอ้ง, เกิดการทะเลาะวิวาทในราชส านกั, เป็นฝีแผล หรือไดรั้บอนัตรายจากงู, มีภยัอนัตรายเกิดขึ้น
ในบา้นเรือนของตน, บงัเกิดโรคภยัต่าง ๆ นานา และสูญเสียบา้นเรือนและเรือกสวนไร่นา 

หากเป็นเจา้เรือนปัตนิ จะเป็นพระเคราะห์ท่ีสร้างความเสียหาย  
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยันั้น พึงกระท าใหพ้ระอาทิตยท์รงพึงพอพระทยั 

 
 8.3 พระจันทร์แทรกอายุพระศุกร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะได้ทรัพยสิ์นเงินทอง และคู่ครองอนัเป็นท่ีพึงพอใจ 
บา้งวา่จะมีลาภจากหญิงผิวขาวเหลืองท่ีอยูท่างทิศใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระจนัทร์สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, 
ภพลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตร่วมกับเจา้เรือนศุภะ, สถิตร่วมกับศุภเคราะห์, จนัทร์เพ็ญ 
หรือสถิตร่วมกบัเจา้เรือนกมัมะ พึงมีความสุขจากพาหนะ, มีความสุขจากการบงัเกิดลาภผลภายใน
บา้นเรือน, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่ดุจคชสารดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช, ได้ประกอบพิธี
สนานท่ีมหานที (แม่น ้ าคงคา), ไดบู้ชาเทพเจา้และพราหมณ์, มีโอกาสไดรั้บฟังเพลงท่ีบรรเลงดว้ย
เคร่ืองดนตรี, ไดพ้บเจอกบัผูมี้ปัญญา, ไดรั้บเคร่ืองประดบัอนังดงาม, มีแม่โคและแม่กระบือเพิ่มมาก
ขึ้ น , กิจการการค้าขายมีผลก าไรเพิ่มมากขึ้ น ทั้ งยงัมีอาหาร เส้ือผ้า และความสุขสบาย และ 
ไดรั้บประทานอาหารร่วมกบัญาติพี่นอ้ง 
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หากมีต าแหน่งนิจ, เขา้สู่จุดอสัตะ, สถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากลคันา 
หรือสถิตอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา พึงสูญเสียทรัพยสิ์น , บงัเกิดความยุ่งยาก
ล าบาก, มีมหันตภยัอนัร้ายแรง, ร่างกายเหน่ือยลา้, มีความทุกข์ร้อนใจ, มีการทะเลาะวิวาทภายใน
ราชส านัก, ไดอ้อกเดินทางไปยงัต่างประเทศ, เกิดผลจากการเดินทางไปยงัท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ, ภรรยา
และบุตรไดรั้บความทุกขท์รมาน และพลดัพรากจากญาติพี่นอ้งของตน 

หากสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพลาภะ หรือภพสหัชชะจากเจา้ทศา พึงไดเ้ป็น
เจา้ผูป้กครองประเทศชาติบา้นเมืองอย่างฉับพลนัเน่ืองจากพระราชาทรงโปรดปราน , มีความชาญ
ฉลาด, มีความสุข, มีเกียรติ, ไดรั้บพาหนะ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั, ได้สร้างบ่อน ้ า สวนอุทยาน 
และสระน ้าเป็นตน้ และไดรั้บทรัพย ์

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศา พึงมีความสุขสบายกาย ส่วนในช่วงปลายทศานั้น  
พึงมีความทุกขท์รมานเป็นอยา่งยิง่ 
 
 8.4 พระอังคารแทรกอายุพระศุกร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดมิ้ตรสหายท่ีดี และจะไดล้าภสักการะต่าง ๆ บา้งว่า
จะไดล้าภท่ีพึงพอใจ หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยู่ทางทิศเหนือ 

คมัภีร์พฤหตัปาราศรโหราศาสตร์: หากพระองัคารสถิตอยูใ่นเรือนเกนทระหรือตรีโกณ
จากลคันา, มีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่ในภพลาภะ, มีก าลงั, สถิตร่วมกบัเจา้เรือนลคันา หรือ
สถิตร่วมกบัเจา้เรือนกมัมะหรือเจา้เรือนศุภะ เม่ือเสวยแทรกทศาน้ีเช่ือกนัว่าย่อมมีความรุ่งเรืองแห่ง
ราชโยค พึงมีความสุขจากการไดรั้บเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั หรือท่ีดินสมตามความปรารถนา 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือจากลคันา บิดามารดาพึงมีภยั
จากการถูกโรคศีตชวรเบียดเบียนเป็นตน้ , มีโรคภยัมากมายอนัได้แก่โรคชวร, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั,  
มีความทุกขร์ะทมใจ, สูญเสียญาติพี่นอ้งของตนเอง, มีการทะเลาะวิวาทกบัเหล่าราชนั, เป็นปฏิปักษ์
กับผูท่ี้อยู่ภายในราชส านัก และทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธัญญาหารได้รับความพินาศเป็น
จ านวนมาก อีกทั้งผลก าไรจากการคา้ขายยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ และจะสูญเสียแผน่ดิน 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ ร่างกายจะไดรั้บความเจ็บปวดทรมาน 
ในการขจดัโทษภยันั้น พึงกระท าการสะเดาะเคราะห์อยา่งเหมาะสม 

 
 8.5 พระพุธแทรกอายุพระศุกร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะไดท้รัพยแ์ละส่ิงของอนัเป็นท่ีรัก บา้งว่าของหายจะได้
คืน จะมีโชคลาภเกิดขึ้นเนือง ๆ ลาภผลจะมาจากทางทิศใต ้
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คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพุธสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพ
ลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ์ หรือเกษตร พึงมีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา , มีความสุข
สวสัด์ิ, ไดรั้บบุตร, ไดรั้บทรัพยด์ว้ยหนทางท่ีชอบธรรม, ไดรั้บฟังธรรมจากคมัภีร์ปุราณะ, ไดพ้บปะ
กบัคนรัก, ในบา้นเรือนเต็มไปดว้ยญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, มีความสุขสบายเป็น
อยา่งมากอนัเน่ืองมาจากพระราชาของตน และไดบ้ริโภคอาหารอนัเลิศรสเป็นนิตย ์

หากไร้ก าลงัอยู่ในภพอริ ภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา , มีมุมสัมพนัธ์กบับาป
เคราะห์หรือสถิตร่วมกบับาปเคราะห์ สัตวส่ี์เทา้พึงไดรั้บความพินาศ , ไดไ้ปอาศยัอยู่ในบา้นเรือน
ของผูอ่ื้น, เกิดความวา้วุน่ใจ และพึงสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองจากการคา้ขายอยูเ่สมอเป็นแน่ 

ในช่วงเร่ิมตน้การเสวยแทรกทศานั้นจะกล่าวถึงความเป็นศุภมงคล ในช่วงกลางทศาจะ
มีความสุขพอประมาณ ส่วนในช่วงปลายทศาจะมีความทุกข์ยากล าบาก และเป็นโรคศีตชวร หรือ
วาตชวร เป็นตน้ 

ดว้ยบาปโทษแห่งเจา้เรือนปัตนิ (หากพระพุธเป็นเจา้เรือนปัตนิ) ร่างกายจะมีความทุกข์
ทรมาน  

ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยันั้น พึงสวดภาวนาพระนามของพระวิษณุทั้ง 1,000 พระนาม 
 
 8.6 พระเสาร์แทรกอายุพระศุกร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะทุกข์ยาก เจ็บไขไ้ดป่้วย และจะเกิดการทะเลาะวิวาท 
บา้งวา่จะมีเร่ืองเดือดร้อนในบา้นจนตอ้งจากท่ีอยูอ่าศยัไป ทรัพยสิ์นจะเสียหาย ศตัรูเป็นชายผมหยิก
ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้ะน าความเดือดร้อนมาให้ หากเจ็บป่วยให้ยา้ยไปอยู่ทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้(บา้งก็วา่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ) 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระเสาร์มีต าแหน่งอุจจ์, บรมอุจจ์, เกษตร, 
สถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, นวางศอุ์จจ ์หรือนวางศเ์กษตร พึงมีความสุขสบายเป็นอย่างมาก , 
ไดพ้บปะญาติพี่น้องอนัเป็นท่ีรัก, มีเกียรติในราชส านัก, บุตรสาวถือก าเนิด, มีความเป็นศุภมงคล, 
ไดรั้บผลแห่งการไปแสวงบุญท่ีท่าน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ, ได้บุญกุศลจากการบริจาคทานและปฏิบติัธรรม 
และมีสถานะอนัสูงส่งโดยพระพรจากพระราชา 

หากมีต าแหน่งนิจ พึงท านายถึงความทุกข์ยากล าบาก , ร่างกายมีความเกียจคร้าน และ
ทรัพยสิ์นท่ีหามาไดเ้กิดความพินาศเสียหายเป็นจ านวนมาก 

หากสถิตอยู่ในภพมรณะ หรือภพวินาศจากเจา้ทศา หรือจากลคันา ในช่วงเร่ิมตน้การ
เสวยแทรกทศา บิดามารดาพึงมีความทุกข์ทรมานกาย , ภรรยาและบุตรได้รับความทุกข์ทรมาน ,  
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ได้ออกเดินทางอยู่บ่อย ๆ , ผลก าไรจากการคา้ขายไม่เป็นไปตามปรารถนา และแม่โคแม่กระบือ
ไดรั้บความพินาศยอ่ยยบั 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะไดรั้บความเจ็บปวดทรมานกาย 
ในการขจดัโทษภยันั้น พึงประกอบพิธีติลโหมเป็นตน้ 

 
 8.7 พระพฤหัสบดีแทรกอายุพระศุกร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีผูมี้อ านาจวาสนามาใหล้าภ ให้รางวลั บา้งวา่จะไดรั้บ
การอุปการะช่วยเหลือจากผูมี้ยศถาบรรดาศกัด์ิ หากรับราชการก็จะไดเ้ล่ือนยศต าแหน่ง 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระพฤหัสบดีมีต าแหน่งอุจจ์, เกษตร, สถิตอยู่
ในเรือนเกนทระ, สถิตอยู่ในศุภราศี, ภพศุภะ หรือภพปุตตะจากเจา้ทศา พึงไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทอง
จากเมืองนัษฏราชยะ (หรือราชอาณาจกัรท่ีล่มสลาย), มีพร้อมดว้ยทรัพยแ์ละเส้ือผา้ท่ีพึงปรารถนา, 
ไดรั้บเกียรติ ทรัพยสิ์นเงินทอง และพืชพนัธุ์ธญัญาหารจากมิตรสหายและพระราชา, ไดรั้บเกียรติยศ
และช่ือเสียงจากพระราชา, มีความสุขเน่ืองจากม้าและเสล่ียงคานหาม, ได้พบปะสมาคมกับผูมี้
ความรู้หรือพระราชา, มีความทุ่มเทในการศึกษาศาสตร์ความรู้, มีความยินดีในการก าเนิดของบุตร, 
ไดพ้บปะสมาคมกบัญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก และบิดา มารดา บุตร ตลอดจนพี่นอ้งพึงมีความสุข 

หากสถิตร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพอริ หรือภพวินาศจากเจ้าทศา พึงมีความทุกข์
ร้อนเพราะพระราชาหรือโจรผูร้้าย , มีความทุกข์ทรมานกาย, ตนเองเจ็บป่วย ญาติพี่น้องประสบ
ความทุกขย์าก, มีความทุกขร์ะทมใจเพราะการทะเลาะวิวาท, สูญเสียท่ีอยู่อาศยั, ไดไ้ปต่างบา้นต่าง
เมือง และจะเกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ นานา 

หากเป็นเจา้เรือนกฎุมพะหรือเจา้เรือนปัตนิ จะมีความทุกขท์รมานกาย  
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยันั้น พึงสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ 

 
 8.8 พระราหูแทรกอายุพระศุกร์ 
 ต าราพรหมชาติฉบบัราษฎร์: จะมีทรัพยสิ์นเสียหาย เจ็บไขไ้ดป่้วย และมีคดีความ บา้ง
ว่าจะตอ้งเสียทรัพย ์เจ็บป่วย หรือจากถ่ินท่ีอยู่ ให้ระวงัชายตาเหลืองจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ตะวนัออกเฉียงใตจ้ะตั้งตนเป็นศตัรู หากเจ็บป่วยใหย้า้ยไปอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์: หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนเกนทระ, ตรีโกณ, ภพ
ลาภะ, มีต าแหน่งอุจจ์, มีมุมสัมพนัธ์กบัศุภเคราะห์ หรือสถิตร่วมกบัพระเคราะห์โยคการกะ พึงมี
ความสุขอยา่งมากมาย, ไดรั้บทรัพยสิ์นเงินทองและพืชพนัธุ์ธญัญาหาร, ไดรั้บประทานอาหารโดยมี
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ญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรักอยู่รายลอ้มอยู่ภายในบา้นเรือน, หากออกเดินจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ี
การงาน และไดรั้บปศุสัตวห์รือเรือกสวนไร่นา 

หากพระราหูสถิตอยู่ในเรือนอุปจยัจากลคันา พึงมอบความสุขให้ , ศัตรูถึงแก่ความ
พินาศ, มีพลงัอ านาจยิ่งใหญ่ และมีความสุขจากการเป็นท่ีโปรดปรานของพระราชา ซ่ึงพึงเกิดขึ้น
ในช่วงการเร่ิมเสวยแทรกทศาเป็นระยะเวลา 5 เดือน 

ส่วนในช่วงปลายทศานั้นพึงเป็นโรคอชีรณะ และโรคชวร ทั้งยงัจะมีอุปสรรคในหนา้ท่ี
การงาน, มีความทุกข์ระทมใจจากการออกเดินทางสัญจร นอกจากน้ียงัมีบรมสุขและมีความสุข
สวสัด์ิดุจเป็นพระราชา, ไดอ้อกเดินทางมุ่งไปยงัทิศหรดี (ทิศตะวนัตกเฉียงใต)้, ไดเ้ขา้เฝ้าพระราชา, 
หากออกเดินทางจะประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน , ได้กลบัมายงัประเทศของตนอีกคร้ัง,  
ไดอุ้ปการะช่วยเหลือพราหมณ์ทั้งหลาย และไดผ้ลจากการออกเดินทางไปยงัท่าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ 

หากสถิตร่วมกบับาปเคราะห์อยู่ในภพมรณะหรือภพวินาศจากเจา้ทศา บิดามารดาจะ
ไดรั้บผลกรรมอนัเลวร้าย และเป็นปฏิปักษก์บัผูค้นในรูปแบบต่าง ๆ ทุกหนทุกแห่ง 

หากสถิตอยูใ่นภพกฎุมพะหรือภพปัตนิ พึงแสดงถึงความเกียจคร้านของร่างกาย  
ทั้งน้ี ในการขจดัโทษภยันั้นพึงสวดภาวนามฤตยญุชยัมนัตระ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
อภิธานศัพท์ 
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อภิธานศัพท์ 
 

คมัภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ปรากฏการใชค้  าศพัท์ท่ีหลากหลายซ่ึงในภาษาไทย
มกัเรียกว่าค าไวพจน์ ดังนั้น ผูวิ้จยัจึงได้รวบรวมค าศพัท์ต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัต่องานวิจยัฉบบัน้ี 
พร้อมทั้งระบุความหมายเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเอาไวด้ว้ย โดยแบ่งค าศพัทอ์อกเป็นหมวดหมู่ 
ไดแ้ก่ ราศี, พระเคราะห์, ภูตสังขยา, เรือนภพ, นกัษตัรฤกษ,์ การค านวณ, ทิศ, อวยัวะ และปกิณกะ 
ซ่ึงในแต่ละหมวดจะจัดเรียงค าศัพท์ตามความหมาย แต่หากมีค าศัพท์ท่ีมีความหมายซ ้ ากัน 
จึงจะเรียงล าดบัอกัษรตามพจนานุกรมสันสกฤต โดยมีอกัษรย่อก ากบัไวใ้นวงเล็บหลงัค าศพัท ์ดงัน้ี  
ป. คือ ปุลลิงค,์ ส. คือ สตรีลิงค,์ นป. คือ นปุงสกลิงค ์และ ค. คือ คุณศพัท์ 
 
1. ราศี 

ภวน (ป.)  ราศี 
ภา (ส.)  ราศี 
อช (ป.)   ราศีเมษ 
กฺริย (ป.)  ราศีเมษ 
เมษ (ป.)  ราศีเมษ 
โค (ป.)  ราศีพฤษภ 
วฺฤษ (ป.)   ราศีพฤษภ 
วฺฤษภ (ป.)   ราศีพฤษภ 
สิตภ (นป.)  ราศีพฤษภ 
นฺฤยคฺุม (นป.) ราศีมิถุน 
นฺฤยชฺุ (นป.)  ราศีมิถุน 
ยคฺุม (นป.)   ราศีมิถุน 
ยคุ (นป.)  ราศีมิถุน 
มิถุน (นป.)  ราศีมิถุน 
ทฺวนฺทฺว (นป.) ราศีมิถุน 
กรฺก (ป.)   ราศีกรกฎ 
กรฺกฏ (ป.)  ราศีกรกฎ 
กรฺกิ (ป.)  ราศีกรกฎ 
กุลีร (ป.)  ราศีกรกฎ 
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กุลีรก (ป.)  ราศีกรกฎ 
ศศิภ (นป.)  ราศีกรกฎ 
มฺฤเคนฺทฺร (ป.) ราศีสิงห์ 
หริ (ป.)  ราศีสิงห์ 
หรฺยกฺษ (ป.)  ราศีสิงห์ 
สึห (ป.)  ราศีสิงห์ 
องฺคนา (ส.)  ราศีกนัย ์
องฺคนา (ส.)  ราศีกนัย ์
กนฺยา (ส.)   ราศีกนัย ์
กนฺยกา (ส.)  ราศีกนัย ์
สฺตฺรี (ส.)  ราศีกนัย ์
ตุลา (ส.)   ราศีตุล 
ตุล (ป.)  ราศีตุล 
เตาลิก (ป.)  ราศีตุล 
เตาลินฺ (ป.)  ราศีตุล 
สิตภ (นป.)  ราศีตุล 
อลิ (ป.)   ราศีพิจิก 
อลฺป (ป.)  ราศีพิจิก 
เการฺปิ (ป.)  ราศีพิจิก 
วฺฤศฺจิก (ป.)  ราศีพิจิก 
การฺมุก (นป.) ราศีธนู 
โกทณฺฑ (ป.) ราศีธนู 
จาป (ป.)  ราศีธนู 
ธนฺวินฺ (ป.)  ราศีธนู 
ธนุสฺ (นป.)  ราศีธนู 
ธนุรฺธร (ป.)  ราศีธนู 
ธนูรฺภ (นป.)  ราศีธนู 
อสิตภ (นป.)  ราศีมกร และราศีกุมภ ์
นกฺร (ป.)  ราศีมกร 
มฺฤค (ป.)   ราศีมกร 



  971 

มกร (ป.)  ราศีมกร 
กุมฺภ (ป.)  ราศีกุมภ ์
ฆฏ (ป.)  ราศีกุมภ ์
มีน (ป.)  ราศีมีน 
ฌษ (ป.)   ราศีมีน 
อติอุจฺจ (ป.)  บรมอุจจ์ 
ตุงฺคราศี (ป.)  อุจจ์ราศี 
อุจฺจ (ป.)  อุจจ์ 
ตุงฺค (ป.)  อุจจ์ 
นีจ (นป.)  นิจ 
นีจาสฺต (นป.) นิจราศี 
มธฺย (ค.)  นิจ 
กฺษ (ป.)  เกษตร 
คฺฤห (ป.)  เกษตร 
สทฺมนฺ (นป.) เกษตร 
สฺวรฺกฺษ (ป.)  เกษตรราศี 
สฺวราศิ (ป.)  เกษตรราศี 
อุภโยทย (ค.) ราศีอุภโยทยั (ราศีมีน) 
ปฺฤษฺโ ทย (ค.) ราศีปฤษโฐทยั (ราศีเมษ, พฤษภ, กรกฎ, ธนู และมกร) 
ศีโรฺษทย (ค.) ราศีศีรโษทยั (ราศีมิถุน, สิงห์, กนัย,์ ตุล, พิจิก และกุมภ)์ 

 
2. พระเคราะห์ 

ขจารินฺ (ป.)  พระเคราะห์ 
เขจร (ป.)  พระเคราะห์ 
เขฏ (ป.)  พระเคราะห์ 
คฺรห (ป.)  พระเคราะห์ 
เคห (นป.)  พระเคราะห์ 
ทฺยษุทฺ (ป.)  พระเคราะห์ 
นภศฺจร (ป.)  พระเคราะห์ 
นภะสทฺ (ป.)  พระเคราะห์ 
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นโภค (ป.)  พระเคราะห์ 
ภ (นป.)  พระเคราะห์ 
อวิ (ป.)  พระอาทิตย ์
อรฺก (ป.)  พระอาทิตย ์
อาทิตฺย (ป.)  พระอาทิตย ์
อิน (ป.)  พระอาทิตย ์
ทิวากร (ป.)  พระอาทิตย ์
ทิวาธีศ (ป.)  พระอาทิตย ์
ภานุ (ป.)   พระอาทิตย ์
ภาสฺกร (ป.)  พระอาทิตย ์
รวิ (ป.)  พระอาทิตย ์
สูรฺย (ป.)  พระอาทิตย ์
อินฺทุ (ป.)  พระจนัทร์ 
กุมุทพานฺธว (ป.) พระจนัทร์ 
คฺรหปติ (ป.)  พระจนัทร์ 
จนฺทฺร (ป.)  พระจนัทร์ 
ภานฺต (ป.)  พระจนัทร์ 
นิศากร (ป.)  พระจนัทร์ 
นิศาธิป (ป.)  พระจนัทร์ 
วิธุ (ป.)  พระจนัทร์ 
ศศินฺ (ป.)  พระจนัทร์ 
ศศภฺฤตฺ (ป.)  พระจนัทร์ 
ศศางฺก (ป.)  พระจนัทร์ 
หิมคุ (ป.)  พระจนัทร์ 
อาร (ป.)  พระองัคาร 
กฺษฺมาช (ป.)  พระองัคาร 
กุช (ป.)  พระองัคาร 
ธราตฺมช (ป.) พระองัคาร 
ปฺฤถิวีสุต (ป.) พระองัคาร 
ภูมิช (ป.)  พระองัคาร 



  973 

ภูมิปุตฺร (ป.)  พระองัคาร 
ภูมิสุต (ป.)  พระองัคาร 
ภูมฺยาตฺมช (ป.) พระองัคาร 
เภาม (ป.)  พระองัคาร 
มหีช (ป.)  พระองัคาร 
มหีสุต (ป.)  พระองัคาร 
อินฺทุช (ป.)  พระพุธ 
อินฺทุสุต (ป.)  พระพุธ 
อินฺทุสูนุ (ป.) พระพุธ 
จนฺทฺรปุตฺร (ป.) พระพุธ 
จานฺทฺริ (ป.)  พระพุธ 
ชฺ  (ป.)  พระพุธ 
พุธ (ป.)  พระพุธ 
วิทฺ (ป.)  พระพุธ 
ศศิช (ป.)  พระพุธ 
ศศินนฺทน (ป.) พระพุธ 
ศศิสุต (ป.)  พระพุธ 
โสมสุต (ป.)  พระพุธ 
เสามฺย (ป.)  พระพุธ 
อารฺย (ป.)  พระพฤหสับดี 
อิชฺย (ป.)  พระพฤหสับดี 
คุรุ (ป.)  พระพฤหสับดี 
ชีว (ป.)  พระพฤหสับดี 
พฺฤหสฺปติ (ป.) พระพฤหสับดี 
เทวปูชฺย (ป.) พระพฤหสับดี 
เทเวชฺย (ป.)  พระพฤหสับดี 
วากฺปติ (ป.)  พระพฤหสับดี 
วิพุเธชฺย (ป.)  พระพฤหสับดี 
สุเรชฺย (ป.)  พระพฤหสับดี 
กวิ (ป.)  พระศุกร์ 
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ภารฺคว (ป.)  พระศุกร์ 
ภฺฤคุ (ป.)  พระศุกร์ 
ภฺฤคุสุต (ป.)  พระศุกร์ 
ศุกฺร (ป.)   พระศุกร์ 
สิต (ป.)  พระศุกร์ 
อรฺกช (ป.)  พระเสาร์ 
อรฺกสุต (ป.)  พระเสาร์ 
อารฺกิ (ป.)  พระเสาร์ 
อุษฺณรศฺมิสูนุ (ป.) พระเสาร์ 
กฺรูรทฺฤศฺ (ป.) พระเสาร์ 
ฉายาสูนุ (ป.) พระเสาร์ 
ปงฺคุ (ป.)  พระเสาร์ 
ภาสฺกรปุตฺร (ป.) พระเสาร์ 
มนฺท (ป.)  พระเสาร์ 
รวิปุตฺร (ป.)  พระเสาร์ 
รวินนฺทน (ป.)  พระเสาร์ 
ศนิ (ป.)  พระเสาร์ 
ศไนศฺจร (ป.) พระเสาร์ 
เศาริ (ป.)  พระเสาร์ 
สูรฺยปุตฺร (ป.) พระเสาร์ 
เสาร (ป.)  พระเสาร์ 
เสาริ (ป.)  พระเสาร์ 
อคุ (ป.)  พระราหู 
อหิ (ป.)  พระราหู 
กพนฺธ (ป.)  พระราหู 
ผณีนฺทฺร (ป.) พระราหู 
ผณินฺ (ป.)  พระราหู 
ตมสฺ (นป.)  พระราหู 
ตโมคฺรห (ป.) พระราหู 
ราหุ (ป.)  พระราหู 
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สฺวรฺภานุ (ป.) พระราหู 
ไส หิเกย (ป.) พระราหู 
เกตุ (ป.)  พระเกตุ 
ธฺวช (ป.)  พระเกตุ 
ปุจฺฉก (ป.)  พระเกตุ 
ศิขินฺ (ป.)  พระเกตุ 
เสามฺย (ค.)   ศุภเคราะห์ 
เสามฺยเขฏ (ป.) ศุภเคราะห์ 
เสามฺยคฺรห (ป.) ศุภเคราะห์ 
อศุภ (ค.)  บาปเคราะห์ 
อเสามฺยคฺรห (ป.) บาปเคราะห์ 
กฺรูร (ค.)   บาปเคราะห์ 
ศุเภตร (ค.)  บาปเคราะห์ 
อสฺต (ป.)  พระเคราะห์ดบัแสง 
อสฺต คต (ค.)  พระเคราะห์ดบัแสง 

 
3. ภูตสังขยา (ตัวเลข) 

ข (นป.)  เลข 0 
อพฺช (ป.)  เลข 1 
อินฺทุ (ป.)  เลข 1 
กุ (ส.)  เลข 1 
จนฺทฺร (ป.)  เลข 1 
ภูมิ (ส.)  เลข 1 
อกฺษิ (นป.)  เลข 2 
เนตฺร (ป.)   เลข 2 
อคฺนิ (ป.)  เลข 3 
คุณ (ป.)  เลข 3 
ราม (ป.)  เลข 3 
วหฺนิ (ป.)  เลข 3 
อพฺธิ (ป.)  เลข 4 
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อมฺพุ (นป.)  เลข 4 
ปโยธิ (ป.)  เลข 4 
เวท (ป.)  เลข 4 
อกฺษ (ป.)  เลข 5 
อิษุ (ป.)  เลข 5 
พาณ (ป.)  เลข 5 
ภูต (นป.)  เลข 5 
ศร (ป.)  เลข 5 
องฺค (นป.)  เลข 6 
ฤตุ (ป.)  เลข 6 
ตรฺก (ป.)  เลข 6 
รส (ป.)  เลข 6 
อค (ป.)  เลข 7 
อทฺริ (ป.)  เลข 7 
อศฺว (ป.)  เลข 7 
คิริ (ป.)  เลข 7 
นค (ป.)  เลข 7 
ไศล (ป.)  เลข 7 
คช (ป.)  เลข 8 
นาค (ป.)  เลข 8 
วสุ (ป.)  เลข 8 
องฺก (ป.)  เลข 9 
โค (ส.)  เลข 9 
นนฺท (ป.)  เลข 9 
อาศา (ส.)  เลข 10 
ทิศฺ (ส.)  เลข 10 
อีศ (ป.)  เลข 11 
รุทฺร (ป.)  เลข 11 
อรฺก (ป.)  เลข 12 
ภานุ (ป.)  เลข 12 
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รวิ (ป.)  เลข 12 
สูรฺย (ป.)   เลข 12 
วิศฺว (ป.)  เลข 13 
มนุ (ป.)  เลข 14 
ติถิ (ป.,ส.)  เลข 15 
ปญฺจภูมิ (ส.) เลข 15 
ปญฺเจนทุ (ป.) เลข 15 
ศเรนฺทุ (ป.)  เลข 15 
อษฺฏิ (ส.)  เลข 16 
นฺฤป (ป.)  เลข 16 
อศฺวจนฺทฺร (ป.) เลข 17 
ไศลจนฺทฺร (ป.) เลข 17 
อษฺเฏนฺทุ (ป.) เลข 18 
ธฺฤติ (ส.)  เลข 18 
องฺเกนฺทุ (ป.) เลข 19 
โค’พฺช (ป.)  เลข 19 
นข (ป.)  เลข 20 
กุเนตฺร (ป.)  เลข 21 
นกฺษตฺร (นป.) เลข 27 
มนุยชฺุ (ป.)  เลข 28 
ขราม (ป.)  เลข 30 
จนฺทฺรวหฺนิ (ป.) เลข 31 
ตฺรินาค (ป.)  เลข 83 
พาณคช (ป.)  เลข 85 
ษฑฺคช (ป.)  เลข 86 

 
4. เรือนภพ 

คฺฤห (นป.)  เรือนภพ 
ภาว (ป.)  เรือนภพ 
สฺว (ป.)  ภพท่ี 1 (ตนุ), ภพท่ี 2 (กฎุมพะ) 
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ตนุ (ป.,ส.)  ภพท่ี 1 (ตุน) 
ธนสฺถาน (นป.) ภพท่ี 2 (กฎุมพะ) 
วิตฺตภาว (ป.) ภพท่ี 2 (กฎุมพะ) 
ทุศฺจิกฺย (นป.) ภพท่ี 3 (สหชัชะ) 
ภฺราตฺฤภาว (ป.) ภพท่ี 3 (สหชัชะ) 
วิกฺรม (ป.)  ภพท่ี 3 (สหชัชะ) 
สหช (ป.)  ภพท่ี 3 (สหชัชะ) 
โสทร (ป.)  ภพท่ี 3 (สหชัชะ) 
ตุรฺย (ค.)  ภพท่ี 4 (พนัธุ) 
พนฺธุ (ป.)  ภพท่ี 4 (พนัธุ) 
วาหน (นป.)  ภพท่ี 4 (พนัธุ) 
สุข (นป.)  ภพท่ี 4 (พนัธุ) 
ปุตฺรภาว (ป.) ภพท่ี 5 (ปุตตะ) 
สุต (ป.)  ภพท่ี 5 (ปุตตะ) 
สูนุ (ป.)  ภพท่ี 5 (ปุตตะ) 
อริ (ป.)   ภพท่ี 6 (อริ) 
ริปุ (ป.)  ภพท่ี 6 (อริ) 
ริปุภาว (ป.)  ภพท่ี 6 (อริ) 
ศตฺรุ (ป.)  ภพท่ี 6 (อริ) 
อสฺต (ป.)  ภพท่ี 7 (ปัตนิ) 
ชายา (ส.)  ภพท่ี 7 (ปัตนิ) 
ทฺยนู (นป.)  ภพท่ี 7 (ปัตนิ) 
มท (ป.)  ภพท่ี 7 (ปัตนิ) 
นิธน (นป.)  ภพท่ี 8 (มรณะ) 
มฺฤติภาว (ป.) ภพท่ี 8 (มรณะ) 
รนฺธฺร (นป.)  ภพท่ี 8 (มรณะ) 
ตปสฺ (นป.)  ภพท่ี 9 (ศุภะ) 
ธรฺม (ป.)   ภพท่ี 9 (ศุภะ) 
ปิตฺฤวรฺค (ป.) ภพท่ี 9 (ศุภะ) 
ภาคฺยภาว (ป.) ภพท่ี 9 (ศุภะ) 
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อาสปท (นป.) ภพท่ี 10 (กมัมะ) 
กรฺมสฺถ (ป.)  ภพท่ี 10 (กมัมะ) 
ราชฺยภาว (ป.) ภพท่ี 10 (กมัมะ) 
อายภาว (ป.)  ภพท่ี 11 (ลาภะ) 
ลาภ (ป.)  ภพท่ี 11 (ลาภะ) 
อนฺตฺย (ป.)  ภพท่ี 12 (วินาศ) 
ริษฺผ (นป.)  ภพท่ี 12 (วินาศ) 
ริษฺผภาว (ป.) ภพท่ี 12 (วินาศ) 
วฺยย (ป.)  ภพท่ี 12 (วินาศ) 
ตฺริกสฺถ (ค.)  ภพท่ี 6, 8,12 
ตฺริษฑาเยศ (ป.) ภพท่ี 3, 6, 11 

 
5. นักษัตรฤกษ์ 

ฤกฺษ (ป.)  นกัษตัรฤกษ ์
ตารก (นป.)  นกัษตัรฤกษ ์
ตารา (ส.)  นกัษตัรฤกษ ์
ภ (นป.)  นกัษตัรฤกษ ์
อศฺวินี (ส.)  อศัวินีฤกษ ์
ทาสฺร (ป.)  อศัวินีฤกษ ์
ยม (ป.)  ภรณีฤกษ ์
ยามฺย (นป.)   ภรณีฤกษ ์
อคฺนิภ (นป.)  กฤตติกาฤกษ ์
วิศฺวาคฺนิ (ป.) กฤตติกาฤกษ ์
โกษฺฐ (ป.)  โรหิณีฤกษ ์
ธาตฺฤ (ป.)  โรหิณีฤกษ ์
ปฺราชาปทฺย (นป.)  โรหิณีฤกษ ์
จานฺทฺร (ป.)  มฤคศิระฤกษ ์ 
อารฺทฺรา (ส.)  อารทราฤกษ ์
เราทฺร (ป.)  อารทราฤกษ ์
อทิติ (ส.)  ปุนรรวสุฤกษ ์(ไทยใช ้ปุนพัสุ) 
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อิชฺย (ป.)  ปุษยะฤกษ ์
ปุษฺยภ (นป.)  ปุษยะฤกษ ์
วฺยาล (ป.)  อาศเลษาฤกษ ์(อาเศฺลษ) 
มฆา (ส.)  มฆาฤกษ ์
ภค (ป.)  ปูรวผลคุนี 
อารฺยมฺณ (นป.) อุตตรผลคุนี 
หสฺตา (ส.)  หสัตาฤกษ ์
จิตฺรา (ส.)  จิตราฤกษ ์
ปวน (ป.)  สวาติฤกษ ์
ทฺวีศ (ป.)  วิศาขาฤกษ ์
มิตฺร (ป.)  อนุราธา (อนุราธะ) 
มิตฺรภ (นป.)  อนุราธา 
อินฺทฺร (ป.)  เชยษฐา (ไทยใช ้เชษฐา (เชฺยษฺฐา) 
โตยมฺ (นป.)  ปุรวาษาฒาฤกษ ์(ไทยใชปุ้รพาษาฒ) 
ศรวณ (ป.)  ศรวณฤกษ ์
วสุ (ป.)  ธนิษฐาฤกษ ์
วารุณ (นป.)  ศตภิษชัฤกษ ์(ศตภิษชฺ) 
โปฺรษฺฐปท (ป.) ปูรวภทัรปทาและอุตตรภทัรปทา 
เปาษฺณ (นป.) เรวตีฤกษ ์
เรวตี (ส.)  เรวตีฤกษ ์
มูลา (ส.)  มูละ 

 
6. การคำนวณ 

คุณ (ป.)  คูณ 
คุณิต (ค.)  คูณ 
ฆฺน (ค.)  คูณ 
นิหต (ค.)  คูณ 
วินิหต (ค.)  คูณ 
หต (ค.)  คูณ 
อาปฺต (ค.)  หาร 
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อุทฺธฺฤต (ค.)  หาร 
ตษฺฏ (ค.)  หาร 
ภชฺ (ธ.)  หาร 
ภาค (ป.)  หาร 
ภุกฺต (ค.)  หาร 
ภุกฺติ (ส.)  หาร 
วิภกฺต (ค.)  หาร 
วิภาชิต (ค.)  หาร 
หฺฤต (ค.)  หาร 
หฺฤตฺ (ค.)  หาร 
อธิก (ค.)  บวก 
อาฒฺย (ค.)  บวก 
จย (ค.)  บวก 
โยชฺย (ค.)  บวก 

 
7. ทิศ 

อาศา (ส.)  ทิศ 
ทิศฺ (ส.)  ทิศ 
อุตฺตร (ค.)  ทิศเหนือ (อุดร) 
อุทีจี (ส.)  ทิศเหนือ (อุดร) 
ปูรฺว (ค.)  ทิศตะวนัออก (บูรพา) 
ทกฺษิณ (ค.)  ทิศใต ้(ทกัษิณ) 
ยามฺย (ค.)  ทิศใต ้(ทกัษิณ) 
ไนรฺฤตี (ส.)  ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้(หรดี) 
ไนรฺฤตฺย (ค.) ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้(หรดี) 
ปศฺจิม (ค.)  ทิศตะวนัตก (ประจิม) 
วารุณ (ค.)  ทิศตะวนัตก (ประจิม) 
ปฺรตีจี (ส.)  ทิศตะวนัตก (ประจิม) 
ปศฺจิมา (ส.)  ทิศตะวนัตก (ประจิม) 
ปศฺจิม (ค.)  ทิศตะวนัตก (ประจิม) 
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8. อวัยวะ 
อลก (ป.)  ผมเป็นลอน 
สีมนฺต (ป.)  รอยแสกผม 
เกศ (ป.)  เส้นผม 
กุมฺภ (ป.)  โหนกกะโหลกชา้ง 
มสฺตก (ป.)  กะโหลกศีรษะ 
มูรฺธนฺ (ป.)  ศีรษะ 
ศิรสฺ (นป.)  ศีรษะ 
กปาล (ป.)  หนา้ผาก 
ภาล (ป.)  หนา้ผาก 
อานน (ป.)  ใบหนา้ 
อาสฺย (นป.,ค.) ใบหนา้ 
มุข (ป.)  ใบหนา้ 
ภฺรู (ส.)  คิ้ว 
ปกฺษฺมนฺ (นป.) ขนตา 
อกฺษ (ป.)  ดวงตา 
อกฺษนฺ (นป.)  ดวงตา 
นยน (นป.)  ดวงตา 
ตารก (นป.)  ม่านตา 
ศฺรุติ (ส.)  ใบหู 
กรฺณ (ป.)  ใบหู 
อศษฺกุลีก (ส.) รูหู ช่องหู 
นาส (ป.)  จมูก 
นาสา (ส.)  จมูก 
นาสิก (ป.)  จมูก 
วทน (นป.)  ปาก 
รทจฺฉท (ป.)  ริมฝีปาก 
อูรฺธฺวรทจฺฉท (ป.) ริมฝีปากบน 
อธร (ป.)  ริมฝีปากล่าง 
รสนา (ส.)  ลิ้น 
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ตาลุ (นป.)  เพดานปาก 
ทตฺ (นป.)  ฟัน 
ทศน (ป.)  ฟัน 
รทน (ป.)  ฟัน 
กโปล (ป.)  แกม้ 
คณฺฑ (ป.)  แกม้ 
คณฺฑก (ป.)  แกม้ 
ศฺมศฺรุ (นป.)  หนวดเครา 
จิพุก (นป.)  คาง 
กณฺฐ (ป.)  ล าคอ 
คล (ป.)  ล าคอ 
กฺฤกาฏิกา (ส.) ช่องคอ (บริเวณลูกกระเดือก) 
อ ส (ป.)  หวัไหล่ บ่า 
สนฺธิ (ป.)  ขอ้ต่อ 
กกฺษ (ป.)  รักแร้ 
พาหุ (ป.)  แขน (ขอ้ศอกถึงขอ้มือ) 
พาหุ (ป.)  แขน 
กร (ป.)  มือ 
ศย (ป.)  มือ 
หสฺต (ป.)  มือ 
หสฺตปฺฤษฺฐ (นป.) หลงัมือ 
ตล (นป.)  ฝ่ามือ/เทา้ 
องฺคุล (ป.)  น้ิว 
องฺคุลี (ส.)  น้ิว 
กรรุห (ป.)  น้ิวมือ 
องฺคุษฺฐ (ป.)  น้ิวหวัแม่มือ 
ตรฺชนี (ส.)  น้ิวช้ี 
มธฺยมา (ส.)  น้ิวกลาง 
อนามิกา (ส.) น้ิวนาง 
กนิษฺฐิกา (ส.) น้ิวกอ้ย 
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นข (ป.)  เลบ็ 
อุรสฺ (นป.)  อก 
อุระสฺถล (ป.) เนินอก 
หฺฤทย (นป.)  แผน่อก 
กุจ (ป.)  หนา้อก (เตา้นม) 
สฺตน (ป.)  หนา้อก (เตา้นม) 
กุจาคฺร (นป.) ยอดถนั 
ปฺฤษฺฐ (นป.)  แผน่หลงั 
มธฺย (นป.)  เอว 
ปารฺศฺว (นป.) สีขา้ง 
กุกฺษิ (ป.,ส.)  หนา้ทอ้ง 
อุทร (นป.)  หนา้ทอ้ง 
ตฺริวลี (ส.)  รอยพบั 3 รอยท่ีหนา้ทอ้ง (เป็นสัญลกัษณ์แห่งความงาม) 
วสฺติ (ป.)  ทอ้งนอ้ย 
นาภิ (ส.)  สะดือ 
กฏิ (ส.)  สะโพก 
นิตมฺพ (ป.)  บั้นทา้ย 
ภค (ป.)  ของลบัสตรี 
คุหฺย (ป.)  ของลบั 
คุลฺม (ป.)  พุ่มขนบริเวณของลบั 
มณิ (ป.)  ปุ่ มกระสัน 
นาสฺ (ส.)  ปุ่ มกระสันท่ียืน่ยาว 
อูรุ (ป.)  ตน้ขา 
ชานุ (นป.)  หวัเข่า 
ชงฺฆา (ส.)  ท่อนขา (จากหวัเข่าลงไป) 
องฺฆฺริ (ป.)  เทา้ 
ปทฺ (ป.)  เทา้ 
ปาท (ป.)  เทา้ 
ปาทปฺฤษฺฐ (นป.) หลงัเทา้ 
ปตฺตล (นป.)  ฝ่าเทา้ 



  985 

ปารฺษฺณิ (ส.)  ส้นเทา้ 
ปนฺนข (ป.)  เลบ็เทา้ 
ศิรา/ศิราล/สิราล (ค.) มีเส้นเลือดปูดโปน 
วิศิร/วิสิร (ค.) ไม่มีเส้นเลือดปูด 
วิโรม (ป.)  ไร้ขน 
โรม (ป.)  ขน 
โรมนฺ (นป.)  ขน 
โลม (ป.)  ขน 
โลมนฺ (นป.)  ขน 
อสฺถิ (นป.)  กระดูก 
อสฺถิก (นป.)  กระดูก 
ติล (ป.)  ขี้แมลงวนั 
มศก (ป.)  ไฝ 
อาวรฺตฺต (ป.) ปาน 
อาวรฺตฺตก (ป.) ปาน 
โรมาวรฺตฺต (ป.,นป.) ปานขน 

 
9. ปกิณกะ 

สิต (ค.)  ขา้งขึ้น 
กฺฤษฺณ (ค.)  ขา้งแรม 
กฺษีณ (ค.)  ขา้งแรม 
มิตฺร (นป.)  มิตร 
สุหฺฤทฺ (ป.)  มิตร 
สม (ป.)  กลาง 
อริ (ป.)  ศตัรู 
ริปุ (ป.)  ศตัรู 
อคฺนิ (ป.)  ธาตุไฟ 
โตย (นป.)  ธาตุน ้า 
นภสฺ (นป.)  อากาศธาตุ 
ภูมิ (ส.)  ธาตุดิน 
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วาย ุ(ป.)  ธาตุลม 
เสามฺยายน (ป.) อุตตรายนั 
ยามฺยายน (ป.) ทกัษิณายนั 
อ ศ (ป.)  องศา 
อ ศก (ป.)  องศา 
ภาค (ป.)  องศา, ราศี 
อพฺท (ป.)  ปี 
อพฺทา (ส.)  ปี 
วตฺสร (ส.)  ปี 
วรฺษ (นป.)  ปี 
สมา (ส.)  ปี 
อีกฺษิต (ค.)  มุมสัมพนัธ์ 
ทฺฤษฺฏ (ค.)  มุมสัมพนัธ์ 
ทฺฤษฺฏิ (ส.)  มุมสัมพนัธ์ 
นิรีกฺษิต (ค.)  มุมสัมพนัธ์ 
วีกฺษิต (ค.)  มุมสัมพนัธ์ 
เทฺรษฺกาณ (ป.) ตรียางศ ์(ทาเรกาณะ) 
ทาย (ป.)  มหาทศา 
ภุกฺติ (ส.)  การเสวยแทรกอาย ุ

 
 

 
 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายณฐัพล บา้นไร่ 
วัน เดือน ปี เกิด 20 พฤษภาคม 2523 
สถานท่ีเกิด สระบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2547 ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน     

วิชาโทภาษาเยอรมนั มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาครู-
การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต วิชาเอกอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2555 ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง และส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อระดบัปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสันสกฤต-
ศึกษา ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 69 หมู่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร 62000 

ผลงานตีพิมพ์ Nattapaul Banrai. "The Concepts of Planets in Thai and Vedic 
Astrological Texts." In Sutra Smriti and Shastra, 221-236. Edited by 
Shashi Prabha Kumar and Uma C. Vaidya. New Delhi: DK., 2016.   
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