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บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นบทความทางวิชาการซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศาสตร์แห่งการ

ท านายเพื่อการบริหาร และเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี 

วธิีการศึกษาใช้การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะจงจาก

ผู้ให้และผู้ขอค าปรึกษาจากวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี  

ผลการศึกษาพบว่า ศาสตร์ในการให้ค าปรึกษาท านายเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับทุกสังคมมา

อยา่งยาวนานได้ก่อให้เกิดอิทธพิลทางความคดิพฤติกรรมของบุคคล องคก์ร และสังคมในองค์

รวม ซ่ึงในบทความนีไ้ด้ท าการศึกษากรณีวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี ทีส่ะท้อนให้เห็นวา่ ศาสตร์

ของการให้ค าปรึกษาท านาย ไม่ใช่กิจสงฆ์ไม่ควรส่งเสริมในพระพุทธศาสนา แต่หากมอง

เจตนารมณ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประยุกต์หลักค าสอน รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ช่วยใน

การตัดสินใจส าหรับผู้มาขอค าปรึกษา จะได้ทั้งในส่วนของการบริหารตน บริหารคน 

บริหารงานอย่างมีหลักยึด ไม่ส่งเสริมความงมงาย ซ่ึงจะท าให้ถูกต้องตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาได้  

ค าส าคัญ : ศาสตร์แห่งการท านาย,การเผยแผ่พระพุทธศาสนา,วัดหนองตาบุญ 

 

Abstract  

The science of work has existed for all societies for a long time, and in the long run 

it has influenced thought, behavior, person, organization and society in holiness. In this 

article, we will study the concept. The practice of Wat Nongta Boon, Saraburi to be a 

framework for analysis reflects that. The science of divination may be wrong. And it should 

not be promoted in Buddhism. If you look at the intent is to benefit. Do not promote 



ignorance. It is a tool and help in the propagation of Buddhism. It will also support the 

management and management of holistic beliefs. And to the science of management with 

it. 

This article is intended to be an analytical study of the science of divination. The 

study of Wat Nongta Boon, Saraburi, as well as the analysis of the documents and 

research compiled into simplicity for the sake of understanding and conceiving. "The 

science of complex prediction" with the goal to study and maintain Buddhism is important. 
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บทน า 

 ศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาท านายทายทักเป็นศาสตร์ที่มีอยู่คู่สังคม ปรากฏมีมานับ

แต่อดีตในอินเดียโบราณ ดังปรากฏในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ได้มีการเชิญพราหมณ์108 

มาท านายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะในคราวแรกประสูติ ในเชิงยุทธศาสตร์ การทหารการ

ศึกสงคราม ล้วนเนื่องด้วยฤกษ์ยาม เพื่อใช้ในการตัดสินใจท าศึกสงคราม ซ่ึงขอ้มูลเหล่านี้ท าให้

เห็นวา่ศาสตร์แห่งการให้ค าปรึกษาใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรคน องค์กร สังคม และ

การบริหารความสัมพันธ์ในสังคม ส่วนการเผยแผ่เป็นการประยุกต์ ท าให้คนเข้าหาธรรม 

จัดเป็นอุบาย หรือเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ในการสะท้อนธรรม ในหลักการพระพุทธเจ้าห้ามใช้

ศาสตร์การให้ค าปรึกษาเพื่อการเลีย้งชีพ แต่หากปลายทางเป็นไปเพื่อกุศลและประโยชน์ของผู้

ปฏิบัติ กใ็ห้เป็นไปตามความพงึใจของผู้ให้ค าปรึกษาและรับค าปรึกษาท านายผู้นั้นเอง  

 ในส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่จะพึง

ท าหน้าที่ส่งเสริมอุดมการณแ์ละแนวคิดทางศาสนานั้น รวมทั้งการน าองคค์วามรู้ในศาสตร์ของ

การให้ค าปรึกษา แนวอนาคตศาสตร์มาใช้ให้ค าปรึกษาท านายเพื่อการบริหารจัดการ  ซ่ึงใน

บางกรณีอาจผิดศีลแต่ไม่ผิดธรรม รวมทั้งในบางกรณีผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรม ซ่ึงเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของผู้ให้ค าปรึกษาและรับค าปรึกษาท านายเอง แต่ในทางพระพุทธศาสนายืนยัน

ชัดเจนว่า “พึงเว้น” ซ่ึงในบทความนี้จะได้ท าการค้นคว้าเพื่อยืนยันแนวคิดเรื่องบทบาทจาก

พระสงฆ์กับศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาท านายที่ปรากฏมีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแนวทางและ

วธิีการประยุกต์ค าสอนเพื่อใช้การเผยแผ่รักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ โดยศึกษาผ่าน

บทบาทของการให้ค าปรึกษาท านายของวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี เป็นกรณีศึกษาต่อไป   

 

ความหมายและท่ีมาของศาสตร์แห่งการท านาย  



                ศาสตร์แห่งการท านายหรือ  โหราศาสตร์มาจากค าว่า “อโห”  แปลว่า กลางวัน 

และ”ราตรี” แปลว่า กลางคืน แต่ได้ตัดอักษรพยางค์แรกและพยางค์หลังออกเสีย จึงเหลือ

เพียงค าว่า “โหรา”  ยังมีอีกค าที่ใช้แทนโหราศาสตร์ คือ โชติยศาสตร์ มาจากค าว่า โชติ 

แปลวา่ แสงสวา่ง หรือดวงดาว  ดงันั้น โหราศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่วา่ด้วยการท านายหรือการ

พยากรณ์ชะตาของมนุษยแ์ละปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของโลกโดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็น

หลักและมีการรวบรวมเป็นสถิติเพื่อเป็นขอ้มูลในการพยากรณ์สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

เดียวกัน โดยมีการจ าแนก  ประเภทของโหราศาสตร์ ไว ้ 3 ประเภท และสามารถแยกจ าแนก

ไปในหลายลักษณะยกมาเป็นกรณีศึกษาได้จากตารางเทียบเคยีง    

ประเภทของโหราศาสตร์ ประเภทแบบจ าเพาะ 

1. การค านวณ เป็นเรื่องของการค านวณตัวเลข 

การนับตัวเลขและกฎเกณฑ์ในเรื่องของการหา

ต าแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ เช่น กฎเกณฑ์ในการ

ผูกดวง โดยใช้คัมภีร์หรือต าราเป็นหลักในการ

พยากรณ์ เช่น คัมภีร์สุรยาตร์ เป็นคัมภีร์ส าหรับ

ค านวณหาจุดเถลิงศก  วัน ยาม ราศี วันเดือน ปี

เกิด เลข 7 ตัว เป็นต้น 

 โหราศาสตร์ Astrology 

นรลักษณ์ Physiognomony 

หัตถศาสตร์ Chiromancy 

3. การพยากรณ์  เป็นเรื่องของการเชื่อมโยง

กฎเกณฑ์โดยการตีความและเชื่อมโยงความหมาย

ออกเป็นลักษณะของค าท านาย อาจแบ่งเป็น 3 

ลักษณะ คือ (1) การพยากรณ์ในด้านอดีต (2) การ

พยากรณ์ปัจจุบัน และ (3) การพยากรณ์ในด้าน

อนาคต 

ลายมือเขียน

หนังสือ 
Graphology 

ท านายไพ่ Cartomancy 

ท านายฝัน Oniromancy 

3.พิธีการ เป็นการน าหลักของไสยศาสตร์เข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย หรือเรียกว่า พิธีสะเดาะห์เคราะห์ 

โ ด ย น า พิ ธี ก ร ร ม ทั้ ง ข อ ง พ ร า ห ม ณ์ กั บ

พระพุทธศาสนามาประสบกันเพื่อให้เกิดศรัทธากับ

ผู้ที่ใช้บริการ อาท ิดูฤกษ์ดี ไม่ดี เพื่อน าไปประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาด้วย 

ท านายโดยวิธี

จับเส้น 
Psychometry 

ทิพยจักษุ  Clairvoyance 

ลางต่าง ๆ  Presage 

การเส่ียงทาย  Oracle 

 

ตาราง 1 จ าแนกชนิดของศาสตร์ของการท านาย/โหราศาสตร์  

  

จากข้อมูลอาจนิยามเป็นหลักการกว้าง ๆ ได้ว่า ในศาสตร์การให้ค าปรึกษาท านาย 

เป้าหมายเป้าหมายเป็นการคาดการณ์ในความเป็นไปได้ โดยใช้หลักการต่าง ๆ มาสนับสนุน



เพื่อยืนยันความเป็นไปได้นั้น ดังปรากฏตามตาราง 1  รวมเรียกว่า “โหราศาสตร์” ในส่วน

พระพุทธศาสนามีมุมมองในศาสตร์นี้อย่างไร  ซ่ึงปรากฏข้อมูลใน มหาศีล ข้อปฏิบัติส าหรับ

พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา โดยใช้ค าว่า “ภิกษุพึงเว้นขาด” ต่อพฤติกรรมและการ

กระท าเลีย้งชีพด้วย “ติรัจฉานวิชา” ก็ดูต่อไปวา่มีอะไรบ้าง ซ่ึงเมื่อพเิคราะห์นับแต่อดีต ทั้งถูก

บันทึกในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจะเห็นว่าศาสตร์แห่งการท านาย มีจ านวนมาก อาทิ “...

ท านายอวัยวะ ท านายต าหนิ ท านายโชคลาง  ท านายฝัน ท านายลักษณะ  ท านายหนูกัดผ้า ท า

พธิีบูชาไฟ พธิีเบกิแวน่เวียนเทียน พิธีซัดแกลบบูชาไฟ พิธีซัดร าบูชาไฟ พิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ  

พธิีเติมเนยบูชาไฟ พธิีเติมน้ า มันบูชาไฟ พธิีพ่นเครื่องเซ่นบูชาไฟ  พธิีพลีกรรมด้วยเลือด วิชาดู

อวัยวะ วชิาดูพื้นที่ วชิาการปกครอง วชิาท าเสน่ห์ เวทมนตร์ไล่ผี วิชาตั้งศาลพระภูมิ วิชาหมอ

งู….”(ที.สี.[ไทย] 9 /202-211 / 69-72-สามัญญผลสูตร) ดังนั้นเม่ือประมวลหลักฐานในศาสตร์

ของการให้ค าปรึกษาท านาย ยืนยันได้ว่า เป็นสิ่งที่ “พระ-นักบวช” ในพระพุทธศาสนาพึงเว้น 

ไม่พึงปฏิบัติเพื่อการยังชีพ   

 ดังนั้นจากหลักฐานยนืยันได้ว่า ศาสตร์การให้ค าปรึกษามีมาแต่อดีตครั้งอินเดียโบราณ

หรือก่อนหน้านั้น ทั้งถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคม  เป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้ สู่การ

เตรียมการวางแผนและการบริหาร จัดการ ด าเนินชีวิตที่เหมาะสมภายใต้ความเป็นไปได้ แต่

ในทางพระพุทธศาสนามีแนวคิดว่าเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่ออุดมคติสูงสุดในทางศาสนา 

ห้ามส าหรับนักบวช อาจรู้ได้ แต่ไม่ได้ส่งเสริม ศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาท านาย ในระดับ

บุคคลและสังคมอาจเป็นเครื่องมือหรือแผนที่ในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ภายใต้ความ

เป็นไปได้ ซ่ึงจะได้ยกมาเทียบเคยีงเพื่อความเขา้ใจในศาสตร์ของการใหค้ าปรึกษาท านายทั้งการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป  

 

พระและศาสตร์แห่งการท านายตามหลักพระพุทธศาสนา   

แนวคิดทางพระพุทธศาสนามองประเด็นการท านายทายทักอยา่งไร มีหลักฐานปรากฏ

ในพระพุทธศาสนาหลายแหล่งด้วยกัน กรณีที่ 1 “ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลาท่ีมัวรอ

คอยฤกษ์ยามอยู่ ประโยชน์นั่นแหละเป็นฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาวท้ังหลายจักท า

อะไรได้” (ขุ.ชา.[ไทย] 27/47/20-นักขัตตชาดก) เหตุการณ์การทีเ่กิดขึน้การที่ให้ฤกษ์แต่งงานที่

คลาดเคลื่อน ท าให้เกิดทะเลาะกันระหว่างคู่บ่าวสาวและญาติ จึงเป็นที่มาของประโยคว่า 

“ฤกษ์” ที่ถือไปจะมีประโยชน์อะไร หรือกรณีที่ 2 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุเรียนเรื่อง

ฤกษ์ (และโหราศาสตร์) เรื่องราวที่กล่าวอ้างปรากฏอยูใ่น อารัญญกวัตร ใน พระไตรปิฎก พระ

วินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2 “ภิกษุผู้อยู่ป่า พึงตั้งน้ าดื่ม พึงตั้งน้ าใช้ พึงติดไฟ พึง



เตรียมไม้สไีฟไว้ พึงเตรียมไม้เท้า    พึงเรียนรู้เร่ืองนักษัตรทุกประเภทหรือเรียนบางส่วน  

พึงเป็นผู้ฉลาดในทิศ” (พระวนิัยปิฎก  จูฬวรรค  [วัตต  ขันธกะ  เสนาสนวัตตกถา 369 หน้า 

237) หากพเิคราะห์เหตุการณ์ เนื่องจากชาวบา้นสงสัยวา่เป็นพระอะไรไม่รู้เวทย์ (เทียบกับพระ

ในศาสนาอื่นรู้เวทยม์นต์) รู้มนต์ รู้ท านายทายทัก จึงคดิวา่ไม่ใช่ “พระ” แน่นอน จึงท าร้าย ทุบตี  

จากเหตุการณ์นั้น เกิดแนวคิดว่าพระควรรู้  “ศาสตร์” อื่นบ้าง หากดูเจตนารมณ์ของ

พระพุทธเจ้าในประเด็นนี้  ไม่น่าจะหมายถึงการเรียนโหราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาคค านวณ 

ภาคพยากรณ์ หรือภาคพิธีกรรมการหาฤกษ์ยามใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ในทางดาราศาสตร์ เป็นที่

ทราบกันดีว่าคนสมัยก่อนซ่ึงยังไม่มีทัง้เข็มทิศและนาฬกิาไม่ว่าจะเป็นชาวบา้นชาวปา่ชาวเรือนั้น 

ล้วนอาศัยการดูดาวเพ่ือให้รู้ทั้งทิศทางและเวลา ดังนั้นในความหมายนี้น่าจะหมายถึงรู้ทิศตาม

หลักดวงดาวมากกว่า  กรณีที่ 3 พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด  ซ่ึง

หมายถึงการ “ดูดวง-ท านายโชคชะตา-ท านายหนูกัดผ้า”  (พระไตรปิฎก เล่มที่ 9 พระ

สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค) หากพิเคราะห์แนวคิดนี้ปรากฏใน สุปุพพัณห

สูตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า“มนุษย์ประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา และใจในเวลาเช้า…เวลา

เที่ยง…เวลาเย็น  เวลาดังกล่าวก็เป็นเวลาที่ดขีองเขานั่นเอง มนุษยป์ระพฤติชอบในเวลาใด เวลา

นั้นช่ือว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี” นี้ย่อมตีความว่า 

พระพุทธศาสนาถือหลัก ฤกษ์งามยามดีอยู่ที่การกระท าของตนเอง ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง

อ านาจของดวงดาวอีกเช่นกัน 

 พระช่วยคนด้วย “การให้ค าปรึกษาท านาย” ผิดหลักวนิัย แล้วถ้ากรณีช่วยเหลือด้วย

เจตนาดีเป็นกุศลจะเป็นความผิดไหม ? ในงานของอชิรพจณิชา พลายนาค (2553) ให้ทัศนะต่อ

ประเด็นที่เกิดขึน้พร้อมให้ข้อมูลต่อประเด็นดังกล่าวว่า “โหราศาสตร์ไทยมีประวัติความเป็นมา

ที่ยาวนานและมีมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

ปรากฏเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์อยูห่ลายแห่งและในสมัยพุทธกาลก็มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ

ดวงดาว การท านายมหาปุริสลักษณะและการท านายฝัน แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนา

ยอมรับความมีอยู่ของโหราศาสตร์ในฐานะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง แต่พระพุทธศาสนาถือว่า

พระสงฆไ์ม่ควรน าโหราศาสตร์มาใช้ ดังมีพุทธบัญญัติชัดเจนมิให้ภิกษุเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ 

เพราะไม่เหมาะกับชีวิตของสมณเพศ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับ

โหราศาสตร์พบว่ามีหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง คือ นิยาม 5 กรรมกับการให้ผลของกรรม อีกทั้ง

เรื่องความเพยีร และการมีเสรีภาพในการกระท าของมนุษย ์เหล่านีล้้วนส่งผลและมีอิทธิพลต่อ

การด าเนินชีวิตของมนุษยม์ากกวา่อิทธพิลจากอ านาจของดวงดาว” ในงานของ ศิรินญา  นภา

ศัพท์ (2560)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง “พุทธศาสนากับโหราศาสตร์” โดยในงานวิจัยเสนอ



แนวคิดไวว้า่ “...ความเช่ือทางโหราศาสตร์นับว่ามีอิทธพิลต่อการด าเนินชีวิตของผู้ที่มีความเช่ือ

ในเรื่องของโชคชะตา โดยคนส่วนใหญ่ที่มีความเช่ือในเรื่องของโหราศาสตร์นั้นจะเป็นคนที่กลัว

กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต หรือก าลังประสบกับปัญหาท่ีจะหาทางออกแต่ก็ไม่รู้วา่ควร

จะต้องท าเช่นไร ท าให้การไปพบหมอดูของคนกลุ่มนี้เป็นไปเพื่อต้องการหาที่ปรึกษา ต้องการ

คนที่คอยให้ก าลังใจ หรือแม้กระทั่งเตรียมตัวพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึน้ในอนาคต 

โดยสิ่งที่ต้องการทราบในการมาหาหมอดูก็จะมีความแตกต่างออกไปตามอายุ การศึกษา 

สถานะภาพ เช่น หากเป็นวัยรุ่นก็มักจะสอบถามในเรื่องการเรยีน ความรัก วัยท างานก็อยากจะ

ทราบในเรื่องของหน้าที่การงาน คูค่รอง สุขภาพ การเงิน เป็นต้น  หากมองในแง่จิตวิทยาแล้ว

หมอดูจะมีอิทธิพลทางด้านจิตใจของผู้รับฟังเป็นอย่างมาก มองว่าเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า

วธิีการแก้ไขปัญหา/การด าเนินชีวิตของตนเองมากกว่าจะเช่ือเรื่องการกระท าของตนเอง บาง

คนดูดวงแล้วกลับรู้สึกสบายใจมากขึ้นอยา่งไรก็ตามการดูดวงตามหลักโหราศาสตร์แม้จะไม่ใช่

ทางที่จะน าไปสู่การพน้ทุกขโ์ดยสิน้เชิง แม้พุทธศาสนาจะไม่ได้ปฏิเสธความเช่ือทางโหราศาสตร์

แต่ก็ไม่ได้สนับสนนุ กลับมองวา่เป็นดิรัจฉานวชิา เพราะเป็นการไปขวางทางสงบ/เป็นเครื่องถ่วง

มิให้ก้าวหน้าอันจะน าไปสู่พระนิพพาน พระพุทธศาสนาจึงมีหลักค าสอนที่สอนให้เช่ือในการ

กระท า เช่ือผลของการกระท า (กรรมลิขิต) เช่ือความเพยีรพยามของตนเอง จะดีหรือช่ัวอยูท่ี่ตัว

เรา ไม่ใช่โหราศาสตร์เป็นผู้ก าหนด การท านายของโหราศาสตร์ไม่ได้มีอ านาจเหนือไปกว่าการ

กระท าของบุคคล สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม ทุกอยา่งเกิดด้วยเหตุและปัจจัย เราท าดีย่อม

ได้รับผลคอืความสุข ท าช่ัวก็ต้องได้รับผลคอืความทุกขอ์ยา่งแน่นอน 

ดังนั้นพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญที่จะคอยช่วยไม่ให้ประชาชนทั่วไปมีความเช่ือใน

เรื่องของโหราศาสตร์แบบงมงาย และมีความเช่ือในทางที่ผิด ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหาย เม่ือ

เราไม่สามารถที่จะแยกความเช่ือทางโหราศาสตร์ออกจากพุทธศาสนาได้โดยสิน้เชิง เราก็ควร

น าหลักปัญญาทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการพิจารณาก่อนตัดสินใจเช่ือหรือไม่เช่ือ

อะไร ต้องสามารถอธิบายด้วยเหตุและผลได้ เราต้องไม่เช่ือในสิ่งที่ผิดหลักพุทธศาสนา หลัก

ความเช่ือในพุทธศาสนาได้มีกล่าวไวใ้นกาลามูตรวา่อยา่เช่ือเพยีงได้ยินได้ฟัง เป็นต้น สิ่งใดที่ไม่

มีประโยชน์ เป็นไปเพื่อทุกขส์ิ่งนั้นควรหลีกเลี่ยงเสีย การยอมรับหรือปฏิเสธโหราศาสตร์ก็ควร

จะต้องศึกษาให้เข้าใจในหลักโหราศาสตร์อย่างแท้จริงเสียก่อน เพราะความเช่ือโหราศาสตร์

บางอยา่งก็สามารถที่จะน ามาปรับ/ประยุกต์ใช้กบัการด าเนินชีวิตได้โดยที่ไม่ขัดต่อหลักค าสอน

ทางพุทธศาสนาได้ ทั้งนีเ้พื่อให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง  

 

ศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาท านายเพ่ือการบริหารในอดีต 



 ในบรรดาศาสตร์ต่าง ๆ ศาสตร์ของการให้ค าปรึกษา หรือโหราศาสตร์ดูจะเป็นศาสตร์

หนึ่งที่เก่าแก่ มีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยการก าหนดฤดูกาลการ

เพาะปลูกและปฏิทนิ โดยก าหนดพธิีการทางศาสนา เทศกาลบวงสรวงเทพเจ้า และโดยก าหนด

พระราชพธิีและกิจกรรมอื่นๆ ของรัฐหรือพระมหากษัตริย์ เช่น การเคลื่อนพลกรีฑาทัพ ฯลฯ 

นอกไปจากนั้นศาสตร์นี้ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศาสตร์อื่นๆ อาทิ ดาราศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ จะพบหลักฐานในหลายส่วนถึงการใช้ศาสตร์ดังกล่าวเนื่องด้วยการ

บริหารหรือจัดการในหลายกรณี  ดังปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์ของการบริหารมีหลาย

กรณี อาทิ การเชิญพราหมณ์ 108 มาท านายลักษณะของเจ้าชายสิทธิถัตถะ หรือกรณีของขง

เบ้ง ในวรรณสามยุคของจีน มีเรื่องการใช้ดาราศาสตร์ในการท าศึกกรณีการรบที่ “"เซ็กเพ็ก" 

(ผาแดง)-โจโฉแตกทัพเรือ” ขงเบ้งใช้ศาสตร์ของการค านวณดวงดาว เป็นที่มาของการ 

“เรียกลม” เผากองทัพเรือของโจโฉในยุทธศาสตร์นั้น (ประศาสน์ ตั้งมติธรรม,2557) การใช้

ศาสตร์ของการท านายของรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin, ค.ศ. 1869–1916/2412-

2459)  ในการบริหารความสัมพันธ์ของตนกับราชวงศ์โรมานอฟ (House of Romanov, ระหว่าง 

ค.ศ.1613-1917/2156-2460) แห่งรัสเซีย อีกนัยหนึ่งก็เป็นอัตราเร่งต่อความล่มสลายของ

ราชวงศ์ในช่วงต่อมาด้วย (Fuhrmann, Joseph T,1990) รวมถึงการใช้ศาสตร์แห่งการท านาย 

ค านวณดวงเมอืงของรัฐบาลทหารพม่าในช่วงสมัยพลเอก ตาน ฉ่วย (Than Shwe ค.ศ.1992-

2011/2535-2554) ผู้น าสูงสุดพม่า ตัดสินใจ “ย้ายเมืองหลวง” จาก “กรุงย่างกุ้ง” ไปยัง 

“กรุงเนปิดอว์” เม่ือ พ.ศ. 2548   ตามค าแนะน าของโหรประจ าตัวว่า ถ้าย้ายเมืองหลวงแล้ว

พม่าจะดีขึ้นในทุกด้าน ผลคอืพม่าเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

เ ป็ น ต้ น  ( อ อ น ไ ล น์ ,  เ ข้ า เ ม่ื อ ถึ ง  2 2  ธั น ว า ค ม  2 5 6 0  จ า ก

https://www.thairath.co.th/content/400917) หรือการยกศาลหลักเมืองในสมัยรัชกาลที่ 1  วัน

อาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ า เดือน 6 ปีขาล ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 06:54 น. เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต้นรวมใจต่อการสร้างเมืองในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  จนกระทั่งเม่ือรัชกาลที่ 4 

ตรวจดวงพระชะตาของพระองค ์ทราบว่าเป็นอริแก่ลัคนาดวงเมืองกรุงเทพฯ จึงทรงแก้เคล็ด

โดย โปรดฯ ให้ถอนเสาหลักเมืองเดิมและประดิษฐานเสาหลักเมืองใหม่ พร้อมผูกดวงเมืองขึ้น

ใหม่ให้เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล มีอุดมมงคลฤกษ์ ณ วันอาทิตย์ แรม 9 ค่ า เดือนอ้าย (เดือน 

1) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2395  ดังปรากฏในหนังสือที่บันทึกโดยนักบวชชาวฝรั่งเศส ฌ็

อง-บาติสต์ ปาลกัว (Jean-Baptiste Pallegoix,ค.ศ.1805-1862/พ.ศ.2348-2405) หรือที่รู้จัก

ในนามพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ (2520, หน้า 338) ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยาม 

(Description du Royaume Thai ou Siam) เกี่ยวกับ "ศาลหลักเมือง" ว่า "...ประเพณีการถือโชค

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7


ลาภของ...สยาม...หลังจากที่พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงปรึกษากับขุนนางผู้ใหญ่เป็นการลับแล้ว ก็

ส่งราชบุรุษคนหนึ่งไปที่ประตูเมืองที่จะด าเนินการซ่อมแซมนั้น นาน ๆ ครั้งราชบุรุษนั้นจะท าที

ตะโกนเรียกหาใครคนหนึ่งนั้นขึ้นมาดัง ๆ เขาออกช่ือประตูเมืองนั้นซ้ าซากหลายครั้งหลายหน

ปรากฏอยูเ่นือง ๆ วา่ประชาชนที่ผ่านไปมา เม่ือได้ยินเสียงร้องเรียกทางเบื้องหลังก็มักจะเหลียว

หน้ามาดู ทันใดนั้นราชบุรุษกับพวกก็จะเข้ารุมล้อมจับเอาคนที่เหลียวหน้ามาดูนั้นไปสาม

คน  อันเป็นที่แน่ว่าชะตาชีวิตของเขาถึงฆาตแล้ว ไม่มีการปฏิบัติใด ๆ สัญญาประการใด ๆ  หรือ

การเสียสละใด ๆ ที่จะช่วยชีวิตเขาไว้ได้ เขาขุดหลุมใหญ่ขึ้นในช่องประตูเมืองนั้น แล้ว ผูกเสา

คานใหญ่ชักขึ้นไปเหนือหลุมนั้นในระดับสงูพอสมควร โยงไวด้้วยเส้นเชือกสองเส้นหัวทา้ยให้เสา

หรือซุงนั้นแขวนอยู่ตามทาง นอนเหมือนอย่างลูกหีบ (Presoir) ฉะนั้น ครั้งถึงวันก าหนดที่จะ

กระท าการอันอรุณนี้ ก็เลีย้งดูผู้เคราะห์ร้ายให้อิ่มหน าส าราญแล้วแห่แหนไปที่หลุมนั้น พระเจ้า

แผ่นดินและขา้ราชบริพารก็จะเสด็จและไปให้ความเคารพด้วย พระเจ้าแผ่นดินมรีับสั่งให้บุคคล

ทั้งสามนั้นเฝ้าประตูเมืองไวด้้วย และให้เร่งแจ้งขา่วให้รู้เกลือกวา่มีอริราชศัตรูหรือผู้คิดกบฏจะ

ยกเข้าโจมตีพระนคร ครั้นแล้วเขาก็ตัดเชือกปล่อยให้เสาหรือซุงหล่นลงมาบนศีรษะ

ผู้เคราะห์ร้าย ผู้ตกเป็นเหยื่อของการถือโชคลางนั้น บี้แบนอยู่ในหลุม คนไทยเช่ือว่า

ผู้เคราะห์ร้าย ผู้ตกเป็นเหยื่อของการถือโชคลางนัน้ จะกลายสภาพเป็นอารักษ์จ าพวกที่เรยีกกนั

วา่ ผี (phi) ราษฎรสามัญบางคนก็กระท าการฆาตกรรมแก่ทาสของตนในท านองเดียวกันนี ้เพื่อ

ใช้เป็นผีเฝ้าขุมทรัพย์ที่ตนฝังซ่อนไว้..." หรือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 

(พ.ศ.2347-2411) ใช้ศาสตร์แห่งการค านวณจนกระทั่งสามารถท านายปรากฏการณ์สุ

ริยปราคา 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 (กรมศิลปากร,2500, หน้า 36-44) ได้อย่างแม่นย่ า จน

ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและดาราศาสตร์ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่

พระองคใ์ช้ศาสตร์แห่งการค านวณมาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ที่นอ้งไม่ต้องฆา่พี่ กรณีการ

ขอชีวิต หม่อมยิ่ง (พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ อรรคราชสุดา,พ.ศ.2395-

2429) ไว้ก่อนที่พระองค์จะสวรรคตกับ รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2396 –พ.ศ. 2453) ก่อนขึ้น

ครองราชยต์่อจากพระองค์ว่า "...ถ้าเจ้าได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ในกระบวนพี่น้องทั้งหมด จะมี

พระองคห์ญิงหนึ่งองค์ และพระองคช์ายอีกหนึ่งองค์ ทรงกระท าความผิดเป็นมหันตโทษ ขอให้

ไว้ชีวิตพระองค์เจ้าพี่น้องทั้งสองพระองค์ด้วย..." (ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย,2555, หน้า 123) ใน

เหตุการณ์กระท าผิดกฎมณเฑียรบาลราชประเพณีจนตอ้งโทษประหารสถานเดยีวให้เหลือเพยีง

เนรเทศและ “จ าสนม” (กักบริเวณ) รวมไปถึงการท าพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เจ้าอยูห่ัว (พ.ศ.2351-2408)  เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2394 เป็นกษัตริย์องค์ที่ 2  ตาม

การค านวณชะตาชีวิตของพระองค์ว่าเป็นผู้ที่มีพระชะตาแรง ต้องได้เป็นพระมหากษัตริย์ นัย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_18_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2411


หนึ่งเพื่อป้องกันการ “ก่อรัฐประหาร” อีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นค้ ายันพระราชบัลลังค์ของพระองค์

เพราะสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงเป็นอุปราชที่มีอ านาจกองทัพเรืออยูใ่นมือ ทั้งที่ผ่านมา

อ านาจการบริหารส่วนหนึ่งอยูใ่นมือของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยูห่ัว การที่รัชกาลที่ 4 ทรงใช้

ชะตาของพระเจ้าน้องยาเธอมาเป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งใช้ความเช่ือนั้นมาใช้เพื่อการบริหารเพื่อ

เป็นการสร้างเกราะก าบังค้ าบัลลังค์หลังจากลาสิกขาในขณะพระชนมายุ 47 พรรษา (พ.ศ.

2394) และครองราชย์ต่อมาอีกเป็นระยะเวลา 17 ปี (2 เมษายน พ.ศ. 2394-1 ตุลาคม พ.ศ. 

2411) พระองคท์รงบวชอยูน่านมีความเก่งกล้าทางวชิาการ แต่ขาดก าลังทั้งคนและงบประมาณ 

ดังมีขอ้มูลวา่ “ตั้งพระอนุชาให้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เพ่ือคานอ านาจของตระกูลบุนนาคไว้ 

เนื่องจาก พระปิ่นเกล้าฯ เป็นเจ้าชายนักเลงโต มีสมัครพรรคพวกมาก”(ผิน ทุ่งคา,2558) 

รัชกาลที่ 4 ใช้ศาสตร์แห่งการท านายทัง้ในเชิงการบริหาร การจัดการ อาจเทียบได้กับวสิัยทัศน์

ในการบริหาร นักบริหารที่มีข้อมูลมาก องคค์วามรู้หลากหลาย จะน าไปสู่การตัดสินใจได้อย่าง

อย่างเหมาะสม ในยุคสมัยใหม่ผู้บริหารประเทศ นักวางแผน และนักจัดการสมัยใหม่ การมี

ขอ้มูลขา่วสาร หรือช่องทางในตัดสินใจได้มาก ยอ่มน าไปสู่การบริหารจัดการองค์กร เพื่อสิทธิ์

ประโยชน์องคก์รได้อยา่งสูงสุดด้วยเช่นกัน   

 

แนวคิดศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาท านายกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 หากศึกษาแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาจะพบว่าพระพุทธศาสนากล่าวไว้ชัดเจนว่า

เป็น “สิ่งต้องห้าม” จัดเป็นอาชีพที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่ควรท าตามพระธรรมวินัย 

เรียกว่าเป็น “ติรัจฉานวิชา” แต่ในอีกมุมหนึ่งได้มีนักวิชาการสมัยใหม่ ได้ตีความว่าศาสตร์

ของการให้ค าปรึกษา ท านาย อาจเป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งในการสื่อสารเจตนารมณ์ทาง

พระพุทธศาสนาได้  ดังปรากฏในงานของ อชิรพจณิชา พลายนาค (2553) ในงานวิจัยเรื่อง 

“การใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยผู้วิจัยให้ข้อมูลว่า 

“โหราศาสตร์ในฐานะเครื่องมือชักจูงไม่ใช่เป็นจุดหมายหลัก แม้ว่าการกระท าเช่นนี้จะผิดหลัก

พระธรรมวนิัย แต่หากเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึน้แก่สังคมและผู้คนหมูม่าก พระสงฆบ์างรูปก็

เห็นวา่ควรท า เพราะพุทธบริษัท 4 โดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกา ซ่ึงเป็นคนส่วนมากของสังคม

หากชักจูงพวกเขาเหล่านั้นให้มีความรู้ความ เขา้ใจในหลักธรรมที่ถูกต้องแล้วกย็อ่มจะเป็นก าลัง

ส าคัญในการปกป้องและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปได้ในอนาคต” หรือใน

ทัศนะของ มะลิวัลย ์พันธ์ศรี (คมชัดลึก ออนไลน์,7 ก.ย.2554) ที่ใช้ศาสตร์แห่งการท านายใน

การสื่อสารและเผยแผ่ศาสนาให้ความเห็นว่า “...บางครั้งหลักค าสอนทางศาสนา ไม่สามารถ

แทรกซึมสู่ทุกคนได้ แต่หากใช้หลักโหราศาสตร์เช่ือมโยงกบัความเป็นไปของชีวิตและหลักธรรม



ทางศาสนาอยา่งมีเหตุผลเห็นได้ชัด เช่ือว่าการเผยแผ่ศาสนาก็น่าจะได้รับการตอบสนองของ

ผู้คนมากขึ้น ซ่ึงที่ผ่านมามีลูกศิษย์ลูกหาหลายคน จากทุกวงการรวมทั้งวงการบันเทิง ได้เคยมา

ให้อาจารย์เก่งดูดวงรหสัชีวิตใหพ้ร้อมกับน าไปปฏิบัติอยา่งเห็นผลจนมีการบอกปากต่อปาก ท า

ให้ทุกคนที่มาหาท่านทึ่งกับความมหัศจรรยข์องศาสตร์แขนงนี้เป็นอย่างมาก...” มีผลการวิจัย

ของวิชชุดา ฐิตโิชติรัตนา และคณะ (2560, หน้า 103-115) ให้ข้อมูลการให้ค าปรึกษาแนะน า

จากพระสงฆท์ี่มีความรู้ได้ข้อสรุปวา่ “ผู้มาปรึกษาคลายความทุกข์ใจและเข้าใจความจริงของ

ชีวิตมากขึ้น-ผู้มาปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจทั้งในระหว่างการปรึกษาภายหลังยุติ

การการปรึกษา คือ มีจิตใจเข้มแข็งมากขึ้น ไม่โทษผู้อื่น อบอุ่นใจ  สบายใจ รู้สึกปีติ เห็น

ทางออกของปัญหา มุ่งมั่นตั้งใจจะท าสิ่งดี ๆ ต่อไป” 

ในประเด็นนี้ผู้วิจัยยังยืนยันผลจากการศึกษาว่า “พระสงฆ์ที่ใช้โหราศาสตร์สามารถ

ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีความทุกข์ได้แต่ควรใช้โหราศาสตร์ในฐานะเครื่องมือชักจูงไม่ใช่เป็น

จุดหมายหลัก แม้ว่าการกระท าเช่นนี้จะผิดหลักพระธรรมวินัย แต่หากเพื่อประโยชน์สุขที่จะ

เกิดขึ้นแก่สังคมและผู้คนหมู่มาก พระสงฆ์บางรูปก็เห็นว่าควรท า เพราะพุทธบริษัท 4 

โดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกา ซ่ึงเป็นคนส่วนมากของสังคมหากชักจูงพวกเขาเหล่านั้นให้มีความรู้

ความเขา้ใจในหลักธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ย่อมจะเป็นก าลังส าคัญในการปกป้องและท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปได้ในอนาคต” ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าเป้าหมายที่จะส่งต่อค า

สอนมีความชัดเจนแล้ว การใช้ศาสตร์แขนงนี้ช่วยในการสื่อสารค าสอนทางพระพุทธศาสนา

ย่อมจะเป็นประโยชน์ส าหรับพระพุทธศาสนาและชาวพุทธโดยตรงป้องกันงมงาย และเป้า

หมายถึงถึงศาสนาได้  

 



ภาพประกอบ 1  เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ ผู้ใช้ศาสตร์ในการท านายที่สอนให้กับลูกศิษย์ และกระท าตนให้

เป็นแบบอย่างในการพัฒนาวัด เผยแผ่ศาสนา สังเคราะห์ชุมชน โดยยึดอยู่กับหลักค าสอนในทาง

พระพุทธศาสนา (ภาพออนไลน์ : 22 ธันวาคม 2560) 

 

วัดหนองตาบุญกับศาสตร์แห่งการท านายเพ่ือการตัดสนิใจ บริหาร  เผยแผ่ และพัฒนา 

 พระครูวินัยธรสมนึก จิตฺตนนฺโท (พ.ศ.2482-/อายุ 78 ปี 57 พรรษา) ต าแหน่งเจ้า

อาวาสวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี มีประวัติบอกเล่าว่าเคยศึกษาศาสตร์ของการให้ค าปรึกษา

จาก ต าราเดียวกับสมเด็จพระสังฆราชอยู่  ญาโณทัย (พ.ศ.2417-2508) อดีตสมเด็จ

พระสังฆราช และเจ้าอาสวัดสระเกศ (สัมภาษณ์ A, เม่ือ 29 ธันวาคม 2560) ที่เคยท านายดวง

ชะตาของพระองคท์่านเองวา่จะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช และผลก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช 

ระหว่าง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 (2 ปี 11 วัน) ขณะพระชนมายุ 

เกือบ 90 ปีแล้ว (ราชกิจจานุเบกษา, 2506, หน้า 1-5) นอกจากนี้พระครูวินัยธรสมนึก ยังเคย

เป็นพระภิกษุที่มีบทบาทในการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งก่อตั้งวัดไทยใน

ต่างประเทศด้วยศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาท านายในช่วงแรก ก่อนที่จะกลับมาปฏิบัติศาสนา

กิจที่วัดหนองตาบุญจนกระทั่งปัจจุบัน หากดูประวัติและภาระงานด้านพระพุทธศาสนท่านเป็น

อีกรูปหนึ่งที่ใช้ศาสตร์แห่งการท านายในการพัฒนาวัด พัฒนาคนและสังคมในองค์รวมรวมทั้ง

บุคคลร่วมสมัย อาทิ พระมงคลเทพโมลี (ดร. พูนทรัพย์ โชติปาโล/พ.ศ.2471-2551)  ผู้ก่อตั้ง

และอุปถัมภ์ “วัดมงคลรัตนาราม” และวัดในเครือ 4 แห่ง พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เข

มงฺกโร,พ.ศ.2480-) อดีตประธานสมัชชาสงฆไ์ทย และเจ้าอาวาสวัดยานนาวาที่มีกิตติศัพท์ใน

ทางด้าน “ศาสตร์แห่งการให้ค าปรึกษาท านาย” อีกรูปหนึ่ง ซ่ึงมีประวัติว่าศึกษาศาสตร์นี้

และใช้เผยแผ่ สื่อสาร ระดมทุนในการสร้างวัด “ดูหมอสร้างวัด” ดังกรณีวัดนวมินทร์ ที่มี

ข้อมูลว่าท่านให้ค าท านายกับศิษย์ชาวจีนอินโดนีเซียที่ล้มเหลวทางธุรกิจ จนกระทั่งกลับมา

ประสบความส าเร็จอีกครั้ง นัยหนึ่งค าท านายนั้นคอืการเสริมแรง  กลับมาประสบความส าเร็จ

ในการประกอบอาชีพ  จึงศรัทธาและเช่ือ  พร้อมถวายงบสนับสนุนการสร้างวัดนวมินทร์ราชู

ทิศ ในสหรัฐอเมริกา ในส่วนบทบาทของวัดหนองตาบุญกับพระครูวินัยธรสมนึก พร้อมคณะ

ศิษยไ์ด้เข้าไปมีบทบาทต่อชุมชนและสังคมผ่านภารกิจเกี่ยวข้องกับศาสตร์แห่งการท านายและ

การให้ค าปรึกษา ซ่ึงเมื่อประมวลสรุปจะพบว่าการให้ค าปรึกษามีบทบาทของวัดหนองตาบุญ 

จ.สระบุรี สามารถยกมาจ าแนกได้ คอื   

 1.การให้ค าปรึกษาเพ่ือการบริหารและการด าเนินชีวิต  หมายถึง การให้ค าปรึกษา

เบื้องต้นผู้ปรึกษา จะน าค าปรึกษาและค าท านายนั้นไปสู่การปฏิบัติ ถ้าค าแนะน านั้นดี มี

ประโยชน์ หรือเม่ือน าไปปฏิบัติแล้วมีประโยชน์ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  ท าให้เกิดผลเชิง



ประจักษ์จากค าแนะน านั้น จนกลายเป็นผลที่ดีต่อตนเองและสมาชิกรอบข้างได้  คือน าผล

ท านายไปใช้แล้วประสบผลส าเร็จ (สัมภาษณ์ A, 21 ธันวาคม 2560)  ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ 

อัครกิตติ์ สินธุวงศ์ศรี (2560, หน้า 201-225 ) พบว่า “ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เลือกดูดวงเม่ือมี

ความคาดหวัง 1 ใน 3 ของผู้ใช้บริการดูดวงเม่ือมีความรู้สึกเครียดและต้องการที่พึ่งทางใจ.... 

บุคคลมักให้คะแนนความถูกต้องในระดับที่สูงกับค าอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของ....” ส่งผล

เป็นการปรับทิศทางอยา่งมีเปา้หมายเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม สมัคร สุนทร

เวช (พ.ศ. 2478–2552) อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย (29 มกราคม-กันยายน 2551/233 วัน) ผู้

มีประสบการณ์ตรงในการใช้ศาสตร์แห่งการท านายกับเจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ ได้เขียนถึง

ท่านไวใ้นหนังสือ “เร่ืองไม่อยากเล่า” (2530, หน้า 73-87) ว่ามีพระมาแนะน าในเรื่องดวง

เมือง โดยท านายทายทักถ้าไม่ท า หรือท าไม่ต่อเนื่องผลจะเกิดผลการณ์ความรุนแรง ซ่ึงใน

หนังสือบันทึกไว้ก็ยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตในสถานการณ์

ความรุนแรงทางการเมือง ในช่วงเดือนมีนาคม และ ตุลาคม 2519  

 2.การให้ค าปรึกษาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพระพุทธศาสนา หมายถึง การ

ใช้เครื่องมือหรือแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือการสื่อพระพุทธศาสนาเป็นเครื่อง

ประจักษ์ด้วยภาพลักษณ์ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ท าให้ชาวพุทธนับถือและมีความ

ใกล้ชิด ในเวลาเดียวกันการท านายหรือการทวงพระเจ้าแผ่นดินท าให้เกิดการปฏิบัติตาม

หลักการ เช่น ผู้ให้ค าแนะน าเช่นต้องไปบวช ไปถือศีล ไปถวายสังฆทาน ซ่ึงเนื่องด้วย

พระพุทธศาสนาย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและขยับก้าวไปข้างหน้าของ

พระพุทธศาสนาในภาพรวม ดังปรากฏในงานวจิัยของ จินดามาศ ทินกร และคณะ (2560,หน้า 

336-347)  ให้ข้อมูลวา่ “การท านายต้องยึดหลักจรรยาบรรณ นักโหราศาสตร์ มีวิธีการพูดที่

ให้ก าลังใจ” ส่วนวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี ใช้ในการสื่อสารค าสอนมาประยุกต์ใช้ในการช้ีแนะ

และแก้ปัญหาด้วย อาทิ การประยุกต์เรื่องกรรม ท าดีได้ดีมีผลเป็นสุข โลกธรรม 8 มีลาภ เสื่อม

ลาภ สอดคล้องกับหลกัเปลยีนแปลง “ไตรลักษณ์-อนิจลักษณะ” ในพระพุทธศาสนา หลักของ

การรู้จักหารู้จักใช้อยา่งเหมาะสม เป็นประโยชน์ (ทิฏฐธรรมกัตถประโยชน์-รู้จกัหา-เก็บรกัษา-

คบคนดี-มีศีลธรรม) เป็นต้น ในส่วนการรับศิษย์เรียนหรือถ่ายทอดศาสตร์แห่งการค านวณทาง

วัดหนองตาบุญ จะรับพระภิกษุที่เรียนจบนักธรรมช้ันเอก ท่องปาฏิโมกข์ได้ และอาจาระอยู่ใน

วัตรปฏิบัติพระธรรมวินัย ในส่วนฆราวาสผู้มาเรียนวิชา จะถ่ายถอดวิชาให้ก็ต่อเม่ือแน่ใจว่า

ผู้เรียนมี “ศีลธรรม”  ไม่น าวิชาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด เป็นต้น (สัมภาษณ์ A,20 ธันวาคม 

2560) นัยหนึ่งเป็นส่งให้คนที่เรียนวิชาปฏิบัติตามหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา เม่ือไปท า

หน้าที่ให้ค าปรึกษาก็จะเป็นคนดี ไมใ่ช้วิชาไปในทางที่ผิดท าให้เสื่อมเสีย และชักน าแนะน าให้คน



ท าสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนา เท่ากับสื่อสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอีก

ทางหนึ่งด้วย  

 3. การให้ค าปรึกษาเพ่ือเป็นเครื่องอ านวยการตัดสนิใจ หมายถึง จากขอ้มูลที่ได้มา

ท าให้ทราบวา่วัดมีสมาชิกเขา้มาใช้บริการจ านวนมาก และในจ านวนดังกล่าวได้พบว่าแนวคิด

ดังกล่าวเกิดจากกลไกการท าให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในเชิงศาสนาและการบริหารกิจการ

พระพุทธศาสนาได้ ในงานวิจัยเรื่อง “The Use of Astrological and Religious Beliefs in 

Business Management : the Case of Lao PDR” ของ Nakhavith, T (2527,หน้า 15-21) ได้

ขอ้สรุปวา่ “ความเช่ือทางศาสนาและโหราศาสตร์ที่สง่ผลความส าเร็จในการจัดการทางธุรกจิ...

นักธุรกิจส่วนมากที่ประสบความส าเร็จจะเข้าวัดฟังธรรม...ความเช่ือทางโหราศาสตร์และ

จักรราศียังถูกน ามาใช้ในการจัดการทางธุรกิจมากที่สุดในการเลือกเวลาท าการ การหาฤกษ์

งามยามดี สีและตราสัญลักษณ์ของธุรกิจ และการโปรโมช่ันการลดราคา ล าดับถัดมาความ

เช่ือนีถู้กน ามาใช้ในการตกแต่งร้านค้าและการหาท าเลที่ตั้งของธุรกิจซ่ึงขึ้นอยู่กับการท านาย

ทางภูมิศาสตร์...” 

 ในส่วนของวัดหนองตาบุญ ที่มีคณาจารยด์้านให้ค าปรึกษา เม่ือดูดวงหรือให้ค าแนะน า

ให้ค าปรึกษาตามโหราศาสตร์ จากนั้นคนที่ขอรับค าปรึกษาได้น าองค์ความรู้นั้น ไปประมวล

รวมสู่การตัดสินใจ โดยมีความม่ันต่อการตัดสินใจ (สัมภาษณ์ A, 21 ธันวาคม 2560) ดังกรณี

การให้ค าปรึกษาเรื่องที่ดิน การศึกษา การอาชีพ หรือเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 

อย่างเหมาะสม นัยหนึ่งอาจเป็นจริงตามค าท านาย แต่นัยหนึ่งเป็นการเสริมแรงท าให้เขา

เหล่านั้น มีความม่ันใจต่อสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ เช่น ความไม่ม่ันใจทางการบริหารเพื่อ

น าไปสู่การตัดสินใจบริหารจัดการ ซ่ึงหลักการแนวคิดนี้ปรากฏในงานของ นวฤทธิ์ เอิบอ่ิม 

(2540)  “แนวทางการสรางความเช่ือของนักโหราศาสตรผานสื่อสิ่งพิมพในบริบททางโหรา

ศาสตรและทางธุรกิจ” ในงานของ ณัชชา ชินธิป (2548) เรื่อง “โหราศาสตรกับการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ” เสนอแนวคิดว่า โหราศาสตร์มีใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความม่ันใจในการ

ด าเนินงานยิ่งขึ้น หรือในงานของ อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา (2551,หน้า 34-43) เรื่อง “การน า

โหราศาสตร์ไทยมาใช้การบริหารจัดองค์การสื่อสารโทรคมนาคม ในองค์การโทรศัพท์”  

โดยในงานวจิัยให้ข้อมูลว่า “โหราศาสตร์ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเช่ือม่ันที่จะ

น าไปสู่ความส าเร็จ เช่น การใช้ฤกษ์ยามในพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเช่ือโบราณเพื่อสร้าง

ความเช่ือม่ัน ความม่ันคง ปลอดภัยในการท างาน การกราบไหว้เจ้าที่หรือกระทรวงก่อนที่จะ

เขา้ท างาน หรือการจัดงานปีใหม ่หรือการใช้หลัก "ฮวงจุ้ย" เพื่อช่วยคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 

รวมทั้งเป็นกุศโลบายในการสร้างขวัญก าลังใจและสร้างความสามัคคีในเกิดขึน้ภายในองคก์ร”   



 4. การให้ค าปรึกษาเพ่ือเป็นเคร่ืองระดมทุนในการพัฒนาเสนาสนะและ

สงเคราะห์สังคม หมายถึง วัดหนองตาบุญโดยเจ้าอาวาสและพระภิกษุในวัดเม่ือได้ทุนมา ก็

น าไปพัฒนาเสนานาสนะวัดเป็นศาสนสมบัติในพระพุทธศาสนา เช่น สร้างอุโบสถ วิหาร กุฏิ 

เมรุ เป็นต้น ในส่วนของการสังคมสงเคราะห์ ทางวัดหนองตาบุญได้น าทุนที่ได้จัดมอบให้เป็น

ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การร่วมสร้างและพัฒนาโรงเรียน วัด และสาธารณะประโยชน์ อาทิ 

การน างบประมาณไปสนับสนุนการบริหารโรงเรียนวัดหนองตาบุญ การร่วมจัดสร้างโรงเรียน

วัดหนองตาไทร การสนับสนุนการพัฒนาวัดเสนานฤมิตร  อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (สัมภาษณ์ A, 

เม่ือ 22 ธันวาคม 2560) หรือหน่วยจัดอื่น ๆ นัยหนึ่งเป็นแนวทางในการระดมทุนเพื่อประโยชน์

ของทุนในการน าทุนนั้นมาพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาการศึกษา เป็นต้น นัยหนึ่งใช้เงิน

ส่งเสริมให้คนเป็นคนดี สงเคราะห์ ชีวิตคนให้มีเป้าหมาย ตามหลัก “การท านายให้

ค าปรึกษา” ท าคนให้มีความรู้จากการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษา การเขา้สนับสนุนการจัด

การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  

  
ภาพประกอบ 2 เสนาสนะ ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาของวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี กับความศรัทธา และ

การใช้ศาสตร์แห่งการท านายเป็นเครื่องมือในการให้การบริการสังคม บริหารจัดการวัด และเผยแผ่

พระพุทธศาสนา (ภาพ ออนไลน์,เข้าถึงเม่ือ 22 ธันวาคม 2560) 
 

 ดังนั้นภารกิจของวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี จึงมีความหมายเป็นการสร้างความม่ันใจ 

ในการตัดสินใจ น าไปใช้บริหารชีวิต บริหารกิจการและประสบการณ์ที่เกิดขึน้นัยหนึ่ง “บริหาร

ตน-บริหารคน-บริหารงาน” ศาสตร์ในการให้ค าปรึกษาท านาย เพื่อการบริหารตนของผู้มา

ขอค าปรึกษา บริหารคนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับช้ัน และบริหารงานที่เป็นภาระงานของผู้มา

ขอค าปรึกษารวมไปถึงบริหารองค์กรที่เนื่องด้วยคนที่มาขอค าปรึกษาท าหน้าที่ในการบริหาร



จัดการอยู่นั้นด้วย จากสถิติของผู้มาขอค าปรึกษาจ านวนมากส่วนใหญ่เป็นพระสังฆาธิการ

ระดับสูง ระดับปกครอง รวมทั้งผู้บริหารภาครัฐในระดับสูง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความเช่ือ

เกี่ยวกับศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาท านาย  ซ่ึงไมอ่าจเปิดเผยช่ือเสียงและสถิติในเชิงระบบได้ 

แต่สะท้อนให้เห็นวา่แนวทางของการให้ค าปรึกษาเกิดเป็นผลเชิงประจักษ์ตรงสอดคล้องกับผู้มา

ให้ค าปรึกษา ผลตอบรับจึงออกมาเป็นคา่ความถี่ของผู้มาใช้บริการ ดังปรากฏที่วัดหนองตาบุญ 

จ.สระบุรี  

 

ประสบการณ์ตรงจากศาสตร์การให้ค าปรึกษาท านายของวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี  

 กรณีของสมัคร สุนทรเวช  (พ.ศ. 2478–2552) อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย (29 

มกราคม-กันยายน 2551/233 วัน) ผู้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ศาสตร์แห่งการท านายกับ

เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ ซ่ึงสมัคร สุนทรเวช (2530หน้า 73-87)  ได้เขียนบันทึกไว้ใน

หนังสือพมิพเ์ผยแผ่ใน พ.ศ.2530 ว่า ในขณะนั้นเป็น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มี

การยุบสภาพร้อมอยูใ่นช่วงก าลังรับเลือกตั้งใหม่ (4 เมษายน 2519) สมัครเล่าถึงเหตุการณ์นีว้า่ 

พระปลัดสมนึกจากวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี มาขอให้แก้ดวงเมือง ด้วยวิธีการทาง

โหราศาสตร์ อาทิ จุดไฟบูชาดวงเมอืง บนที่สูงให้นานที่สุด ซ่ึงก็คือบนยอดเจดีย์ภูเขาทอง วัด

สระเกศ และมีการสวดมนต์บทส าคัญ “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร-อนัตตลักขณะสูตร”  เพื่อ

บูชาดวงเมือง ถ้าไม่ท าจะมี “เหตุการณ์นองเลือดมีผู้เสียชีวิต”  ซ่ึงสมัคร สุนทรเวช ก็

ด าเนินการตามที่ “ปลัดสมนึก” แนะน า แต่ขาดตรงที่ว่า “ไฟ” ที่บูชาดวงเมอืงอยูไ่ด้แค ่3 วันไม่

นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ตามที่แนะน าเพราะคนที่ดูแลบอกไฟดับไปเสียก่อน ต่อจากนั้นสมัคร 

สุนทรเวช เองก็ยังไม่เห็นวา่จะมีอะไรเกิดขึน้ ประหนึ่งว่ายังไม่เห็นผล จนกระทั่งมีการปลุกระดม

นักศึกษาเรียกร้องให้มีการถอนฐานทัพอเมริกาออกไป เหตุการณ์รุนแรงจนกระทั่งวันที่ 21 

มีนาคม 2519 “มีคนขว้างระเบิดใส่ขบวนนักศึกษา ท าให้มีคนตายไป 4 คน บาดเจ็บ 76 

คน” (สมัคร สุนทรเวช,2530, หน้า 85) ประสบการณ์ตรงของสมัคร สุนทรเวช ที่บันทึกไว ้เป็น

หลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์  ยกมาตรงนีเ้พื่อเป็นการเสริมขอ้มูลถึงผลของการให้ค าปรึกษา สู่

วธิีการบริหารจัดการเป็นส าคัญ มีอีกกรณีหนึ่ง เป็นประสบการณ์ของเจ้าอาวาสรูปหนึ่งได้มา

ค าปรึกษา ขอฤกษ์หล่อพระประธาน และแจ้งท่านวา่ยังไม่มีเจ้าภาพ ท่านก็ให้ค าแนะน าวา่เดีย๋ว

ได้ฤกษ์นี้ไป ก็จะมีเจ้าภาพเอง ซ่ึงผลเชิงประจักษ์ก็เป็นเช่นนั้น หรืออีกกรณีหนึ่งมีการขอฤกษ์

เพื่อสร้างอุโบสถในค าบอกแนะน า “เสร็จในคราวเดียว” ในวันวางศิลาฤกษ์มีเจ้าภาพร่วม

สร้างอุโบสถในจ านวนเงินค่าจัดสร้างตามแบบอุโบสถ นับแต่วันวางศิลาฤกษ์ สามารถสร้าง

เสร็จระยะเวลาอันสั้น  เป็นต้น  (สัมภาษณ์ B, เม่ือ 22 ธันวาคม 2560) ประสบการณ์ตรงของ



ผู้ที่เคยสัมผัสกับเจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี สะท้อนให้เห็นว่าหลักการให้ค าแนะน า

ผ่านศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาท านาย จะเป็นเครื่องช่วยในการบริหาร และการตัดสินใจได้

อยา่งเป็นอยา่งดี ทั้งในเชิงการบริหารเพื่อเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ ในเชิงของการจัดการก็เพื่อ

เป็นฐานข้อมูลน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายใต้ความเป็นไปได้ เป็นขวัญก าลังใจ 

เสริมแรงให้กับผู้รับค าปรึกษาสามารถน าไปเป็นแรงใจสู่การด านินจนส าเร็จ หรือแล้วเสร็จตาม

เป้าประสงคท์ี่วางไว ้  

ในแง่ของการส่งเสริมให้พระภิกษุ และชาวพุทธรับและยืนยันยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของพระพุทธศาสนาคงไมใ่ช่ แต่ถ้าในกรณีผิดศีล แต่ไม่ผิดธรรมมองไปที่เจตนารมณ์เพื่อการ

บริหาร เป็นเครื่องมือ “เปลอืก” ให้คนไปหาแก่นก็ยอ่มจะเป็นประโยชน์ ในแบบ “โลก” ที่นัย

หนึ่งเป็นเครื่องมือ ในการตัดสินใจ นัยหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เป็น

กระบวนการทางจิตวิทยาหรือการสร้างสิ่งเช่ือให้เป็นจุดร่วมต่อการก ากับ ควบคุม หรือควบ

รวมต่อกระบวนการทางความเช่ืออื่น ๆ ในสังคม 

 
ภาพประกอบ 3 วัดหนองตาบุญกับผลจากศาสตร์ของการท านาย น าไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 

และเยาวชน ผ่านการให้ค าสอน แนะน า พาท ากิจกรรมทางศาสนา และอุปถัมภ์การศึกษา  

  (ภาพ ออนไลน์,เข้าถึงเม่ือ 22 ธันวาคม 2560) 

 

บทสรุป 

 ศาสตร์ของการให้ค าปรึกษาท านายตามหลักพระพุทธศาสนาถอืวา่เป็น “ศาสตร์วิชา” 

ทีพ่ระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมสนับสนุน  ไม่เกือ้หนุนที่จะเขา้ถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา 

แต่กรณีของการสื่อสารธรรม กับการบริหาร    ที่วัดหนองตาบุญ สระบุรี  ได้สะท้อนให้เห็นว่า

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาน าคนเขา้หาธรรมผ่านศาสตร์แห่งการให้ค าปรึกษาท านาย แปลว่า 

ดูหมอ ท านายทายทักแล้วท าให้คนรู้ ศึกษาและใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและหลักค าสอนมากขึ้น 

หรือน าแนวทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต จากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลวัด

หนองตาบุญ สามารถสะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์แห่งการท านาย สามารถท าให้คนมีความรู้ มี



ความเข้าใจ ต่อชีวิตและท่าทีในการใช้ชีวิต น าไปสู่การบริหารตน บริหารคน บริหารงาน 

บริหารองคก์รได้ เป็นการเสริมแรงเพื่อความม่ันใจ เสริมแรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกลไก

ทางสังคม และท าให้คนเขา้ถึงหรือมาศึกษาพระพุทธศาสนาได้  ต้องยอมรับประการหนึ่งว่าสิ่ง

ที่เกิดขึน้อาจไม่มีหลักการใดที่พระพุทธศาสนาสนับสนุนแต่หากมองไปทีเ่จตนา ก็อาจอนุโลมได้

วา่ศาสตร์แห่งการท านายช่วยในการประคองชีวิตของผู้เช่ือ ให้ด าเนินไปอยา่งมีเปา้หมาย หรือมี

หลักในการด าเนินชีวิตมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะของคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (Matichonweekly 

online, Retired 17-12-2017 ) ในบทวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวเรื่อง “โหราศาสตร์กับ

ศาสนา” เสนอทัศนะว่า “... ผมคิดว่าคงเป็นไปได้ท่ีโหราศาสตร์นั้นไม่ได้ขัดกับพุทธ

ศาสนาโดยตัวมันเอง แต่ข้ึนอยู่กับว่า มันถูกใช้ด้วยท่าทีแบบไหนและเพ่ืออะไรมากกว่า 

เช่นเดียวกับ “ไสยศาสตร์” อ่ืนๆ ท่ีเข้ามาอิงแอบกับศาสนา...” รวมไปถึงมแีนวทางในการ

บริหารจัดการกับชีวิตมากขึ้น รวมทั้งจะเป็นประโยชน์เพ่ือการรักษาธรรมค าสอนได้ ดังกรณีมี

กลุ่มที่เป็นแนวปฏิบัติและใช้อยู่ ซ่ึงให้มองที่เจตนารมณ์ว่าหากไม่ได้เป็นไปเพื่องมงาย ไม่ได้

เป็นไปเพื่อการอ าพรางหลอกลวง ก็จะอนุโลมและนับเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติและเป็นส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ดังกรณีปรากฏในแวดวง

ต่าง ๆ เช่นในปัจจุบัน  
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