
 
 

 

 ค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถ่ินใน
สภำวะควำมเป็นเมือง 

 

 

 

 

 

โดย 

นำงสำววณัชญำ ไชยนอก 

 

 

 

 

 

รำยงำนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (Individual Study) เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตรปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต 

ภำควิชำมำนุษยวิทยำ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ปีกำรศึกษำ 2561 

 



 
 

 

 ค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถ่ินใน
สภำวะควำมเป็นเมือง 

 

 

 

 

 

โดย 

นำงสำววณัชญำ ไชยนอก 

 

 

 

 

 

รำยงำนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (Individual Study) เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตรปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต 

ภำควิชำมำนุษยวิทยำ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ปีกำรศึกษำ 2561 

 



 
 

 ภำควิชำมำนุษยวิทยำ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร อนุมัติให้รำยงำนกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคลเรื่อง “ค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่นใน
สภำวะควำมเป็นเมือง” เสนอโดย นำงสำววณัชญำ ไชยนอก เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำมำนุษยวิทยำ 

 

 

ลงชื่อ.................................................................... 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ด ำรงพล อินทร์จันทร์) 

        หัวหน้ำภำควิชำมำนุษยวิทยำ 

      วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษำ 

 ........................................................... ............... 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ด ำรงพล อินทร์จันทร์) 

 ……….. / ……………………………… / …………….... 

 

กรรมกำรสอบ 

 .......................................................................... 

  (อำจำรย์ธัญธีรำ ยิ้มอ ำนวย) 

 ……….. / ……………………………… / …………….... 



 
 

ก 

 

หัวข้อศึกษา         ค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำง
          ถิ่นในสภำวะควำมเป็นเมือง 
ค าส าคัญ         กำรท ำนำย, ค ำท ำนำย, พยำกรณ์, นักโหรำศำสตร์, โหรำจำรย์, โหรำศำสตร์, 
          กำรย้ำยถิ่น, วัยท ำงำน 
ผู้ศึกษา          นำงสำววณัชญำ ไชยนอก รหัสนักศึกษำ 03580114 
ภาควิชา         มำนุษยวิทยำ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
อาจารย์ท่ีปรึกษา       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ด ำรงพล อินทร์จันทร์ 
ปีการศึกษา             2561 
จ านวนหน้า        132 หน้ำ 

บทคัดย่อ 

 งำนศึกษำฉบับนี้เป็นกำรศึกษำเรื่องอิทธิพลของค ำท ำนำยจำกหมอดูด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์
ไทย ว่ำมีผลต่อกำรใช้ชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่นท่ำมกลำงภำวะควำมเป็นเมืองหรือไม่ โดยเป็น
กำรศึกษำผ่ำนแนวคิดควำมเป็นเมืองและแนวคิดหน้ำที่นิยม ผ่ำนมุมมองของกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงที่
เป็นคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่น จ ำนวน  11 คน ที่เคยมีประสบกำรณ์ดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยจำก
ร้ำนดูดวงของสมำชิกหรือลูกศิษย์ของสมำคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ร่วมด้วย
มุมมองของบุคคลที่เป็นสมำชิกของกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ใน Facebook  

 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงเข้ำมำอำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยเหตุผลด้ำน
กำรเรียนและท ำงำน เนื่องจำกมองว่ำมีโอกำสมำกกว่ำต่ำงจังหวัด โดยหมอดูมีควำมเห็นว่ำค ำท ำนำยมี
อิทธิพลต่อผู้เข้ำรับบริกำร เนื่องจำกปัจเจกมีควำมเชื่อมั่นในตัวของหมอดู แต่บำงรำยเห็นว่ำเป็น
เพรำะปัจเจกเชื่อในศำสตร์ของหมอดู โดยด้ำนกำรใช้ชีวิตในเมือง พบว่ำส่วนใหญ่เกิดควำมเครียดเรื่อง
อนำคต เพรำะในเมืองมีกำรแข่งขันและค่ำครองชีพสูง ท ำให้ปัจเจกเลือกที่จะดูดวง โดยปัจเจกส่วน
ใหญ่จะดูดวงเมื่อมีปัญหำ และแม้จะมิได้ให้กำรดูดวงมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจมำกนัก แต่ปฏิเสธไม่ได้
เลยว่ำกำรดูดวงเป็นวิธีหนึ่งที่ปัจเจกจะเลือกใช้ยำมมีปัญหำ ทั้งท ำให้พบว่ำกำรดูดวงมีหน้ำที่มำกมำย  
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กิตติกรรมประกาศ 

 กำรท ำงำนวิจัยครั้งนี้ท ำให้ผู้ศึกษำแปลกใจในตัวเองอย่ำงมำก ว่ำสำมำรถอ่ำนหนังสือหลำย
เล่มได้อย่ำงไร เนื่องจำกผู้ศึกษำไม่ได้มีควำมสนใจในหนังสือเท่ำท่ีควร อ่ำนยำมใดเป็นต้องหลับทุกครำ 
แต่กับกำรท ำงำนวิจัย ผู้ศึกษำต้องพร่ ำบอกกับตัวเองเสมอว่ำต้องท ำ ต้องอ่ำน ต้องจบปีนี้ให้ได้ ซึ่งมี
บำงครั้งที่ผู้ศึกษำท้อมำกจนคิดว่ำไม่อยำกจะท ำแล้ว แต่แม่ก็เป็นผู้ที่ฉุดผู้ศึกษำขึ้นมำ แม่คอยให้
ก ำลังใจอยู่เสมอ แม่คอยปลอบใจตลอดว่ำ “ปีนี้ไม่ได้ ปีหน้ำก็ยังมี” เมื่อได้ฟังเช่นนั้น ผู้ศึกษำจึงรู้สึกดี
ขึ้นมำหน่อยว่ำไม่เป็นไร แม่ไม่ว่ำ แต่ถึงอย่ำงนั้นผู้ศึกษำก็ยังอยำกที่จะจบปีนี้อยู่ดี จึงพร่ ำบอกกับ
ตัวเองเสมอว่ำท ำไม่ได้ก็ต้องท ำให้ได้  

 อีกก ำลังใจที่ส ำคัญคือ เหล่ำบรรดำซีรีส์ รำยกำรวำไรตี้ นักแสดงและไอดอลเกำหลี ที่เป็นตัว
ช่วยอย่ำงดีในยำมที่ผู้ศึกษำเหนื่อย ไม่อยำกที่จะท ำแล้ว ผู้ศึกษำจะใช้ตัวช่วยเหล่ำนี้ในกำรให้ควำม
บันเทิง ถึงแม้ในใจจะพะวงถึงงำนที่คั่งค้ำงก็ตำม ต่อมำ คือ กลุ่มเพ่ือนๆ ทั้งเพ่ือนเก่ำสมัยเรียนมัธยม 
และเพ่ือนใหม่ที่มหำวิทยำลัย ทุกคนคอยช่วยผู้ศึกษำตลอด คอยปลอบใจยำมท้อ คอยอยู่ข้ำงๆ คอย
ช่วยทุกอย่ำงเพ่ือให้งำนนี้ส ำเร็จลุล่วง 

 สุดท้ำยที่จะไม่กล่ำวถึงไม่ได้เลยคืออำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผู้สอบ อันดับแรก อำจำรย์
ธัญธีรำ ยิ้มอ ำนวย ที่ช่วยให้ค ำปรึกษำตั้งแต่ครั้งที่ผู้ศึกษำเริ่มมีควำมคิดที่จะท ำงำนวิจัยเรื่องนี้ รวมถึง
อำจำรย์พูดกับผู้ศึกษำด้วยควำมใจเย็นทุกครั้ง ท ำให้ผู้ศึกษำรู้สึกดี ทั้งนี้ผู้ศึกษำขอขอบคุณรอง
ศำสตรำจำรย์ ดร. เอกรินทร์ พ่ึงประชำ ด้วยที่ช่วยให้ค ำแนะน ำที่ดีในช่วงแรกของกำรท ำงำนวิจัย 
และขอขอบคุณผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ด ำรงพล อินทร์จันทร์ ที่ช่วยให้ค ำแนะน ำ และช่วยเติมเต็มให้
งำนวิจัยเรื่องนี้เดินทำงมำถึงปลำยทำงได้  

 โดยกำรท ำงำนวิจัยครั้งนี้ ท ำให้ผู้ศึกษำรู้สึกว่ำตำรำงชีวิตพัง เนื่องจำกนอนไม่เป็นเวลำ นอน
เช้ำ ตื่นเย็น ท ำให้ผู้ศึกษำรู้สึกว่ำช่วงนี้ตัวเองค่อนข้ำงเบลอ พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง สมองช้ำ ทั้งนี้เป็นเพรำะ
ตัวของผู้ศึกษำเองที่ปล่อยให้ควำมขี้เกียจเข้ำครอบง ำ จนต้องอดหลับอดนอน หลังจำกนี้จึงตั้งใจว่ำจะ
นอนเร็วๆ ปรับตำรำงชีวิตให้ดีขึ้น เพ่ือท ำตัวเองให้สดใส  

 สุดท้ำย กำรเรียนในคณะโบรำณคดี สำขำวิชำมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ท ำให้ช่วง
ชีวิตทั้ง 4 ปี ของผู้ศึกษำมีเรื่องรำวให้จดจ ำมำกมำย ทั้งกำรเริ่มเรียนท่ำมกลำงกำรก่อสร้ำง กำร
เดินทำงไปเรียนท่ำมกลำงรถบรรทุกและดงหญ้ำ กำรเรียนหลำกวิชำกับเพ่ือนทั้งเอกเดียวกัน ต่ำงเอก 
ต่ำงคณะ หรือต่ำงชั้นปี กำรได้ไปเล่นกับเพ่ือนหลังเลิกเรียน กำรได้ไปออกภำคสนำมด้วยกัน ทุกอย่ำง
ล้วนเป็นควำมทรงจ ำที่ผู้ศึกษำจะไม่มีวันลืม 



 
 

ค 

 

 “ขอบคุณนะ วณัชญำ ไชยนอก ที่สำมำรถท ำให้งำนเสร็จทันเวลำจนได้.” 

 

 

 

นำงสำววณัชญำ ไชยนอก 

12 พฤษภำคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ง 

 

สารบัญ 

บทคัดย่อ .......................................................................................................................................     ก 

กิตติกรรมประกำศ    ....................................................................................................................     ข 

สำรบัญ   ......................................................................................................................................      ง 

สำรบัญรูปภำพ   .................................................................................................. ........................     ฉ 

บทที ่

1 บทน ำ  .............................................................................................................................    1 
 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ   ......................................................................    1 
 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ   ..............................................................................    6 
 ค ำถำมของกำรศึกษำ  .........................................................................................   6 
 สมมติฐำนกำรศึกษำ ...........................................................................................    6 
 ขอบเขตกำรศึกษำ ..............................................................................................    6 
 ระเบียบวิธีวิจัย ....................................................................................................   7 
 สถำนที่ในกำรศึกษำ ...........................................................................................  10 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  ...............................................................................   10 
 ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน  ...................................................................   10 
 นิยำมศัพท์เฉพำะ   ............................................................................................   11 

2 แนวคิดและทฤษฎี  …………………………………………………………………………………..............   12 
 แนวคิดควำมเป็นเมือง  ......................................................................................   12 
 แนวคิดหน้ำที่นิยม  ............................................................................................   18 
 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับวัยท ำงำน   ...............................................................   22 
 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับโหรำศำสตร์  .............................................................   23 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบำทของหมอดูและกำรพยำกรณ์หรือค ำท ำนำยทำง
 โหรำศำสตร์ไทย  ..............................................................................................    26 

3 หมอดูกับโหรำศำสตร์ไทย  ………………………………………………………………………………….    36 
 ควำมเป็นมำของโหรำศำสตร์  ..........................................................................    36 
 ประเภทนักโหรำศำสตร์  ..................................................................................    40 
 สมำคมโหรำศำสตร์  .........................................................................................    40 



 
 

จ 

 

 เรื่องรำวของหมอดู  ..........................................................................................    46
  จุดเริ่มต้นของกำรพยำกรณ์  ...............................................................    46 
  วิธีกำรของหมอดู  ...............................................................................    52 
  พฤติกรรมกำรดูดวงของผู้เข้ำรับบริกำร  ............................................    61 

4 กลุ่มผู้เข้ำรับบริกำรดูดวง  ...............................................................................................   66 
 กำรย้ำยถิ่นและควำมเป็นอยู่ในเมืองที่ต่ำง  .......................................................   66 

  พฤติกรรมกำรดูดวง  .........................................................................................   75 
   จุดเริ่มต้นของกำรดูดวง  ......................................................................   76 
   สำเหตุที่เข้ำรับบริกำรดูดวง  ………………………………………………….…….   85 
   ค ำถำมท่ีมักถำมหมอดู  ……………………………………………………………....   90 
    ปัญหำส่วนตัว  ………………………………………………………………   90 
    กำรงำน  ………………………………………………………………………   91 
    กำรเงิน  ……………………………………………………………………….   95 
    ควำมรัก  ………………………………………………………………………   98 
    สุขภำพ  …………………………………………………………………....... 101 
    หนทำงชีวิต  ……………………………………………………….………… 101 
   ผลลัพธ์และควำมรู้สึกหลังจำกเข้ำรับบริกำรดูดวง  …………………..……. 102 

5 บทวิเครำะห์และสรุป  ..................................................................................................... 110 
  บทสรุป  ............................................................................................................. 120 
 

ภำคผนวก  ...................................................................................................................................  122 
บรรณำนุกรม  ..............................................................................................................................  126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฉ 

 

สารบัญรูปภาพ 

ภำพที่           หน้ำ 

   1 ย่ำนท่ำพระจันทร์        123 

   2 ส ำนักงำนโหรฯ วัดส้มเกลี้ยง       123 

   3 อำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำย อุปนำยกและเลขำธิกำรสมำคมโหรฯ   124 

   4 อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง       124 

   5 อำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์       125 

   6 อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร       125 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

1 
 

บทที่ 1 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 หำกย้อนกลับไปสมัยยุคโบรำณ สมัยที่มนุษย์ยังมีควำมเกรงกลัวต่อปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติ กำรเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือสิ่งต่ำงๆที่มนุษย์ไม่สำมำรถหำค ำไหนมำอธิบำยได้ มนุษย์
เหล่ำนั้นจึงได้อุปโลกน์พระเจ้ำต่ำงๆขึ้นมำตำมควำมเชื่อของแต่ละชนเผ่ำหรือชุมชน เพ่ือที่จะต่อกรกับ
อ ำนำจเหนือธรรมชำตินั้นๆ และเพ่ือที่จะท ำให้พระเจ้ำหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือพอใจและช่วยเหลือ
ตนให้พ้นจำกควำมหวำดกลัวและทุกข์ยำก ซึ่งกำรท ำพิธีกำรต่ำงๆเพ่ือบูชำบวงสรวงต่อเหล่ำสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องอำศัยตัวกลำง กล่ำวคือ ต้องกระท ำโดยพ่อมดหมอผีที่มีวิชำ มีควำมรู้เหนือผู้อ่ืน และ
เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้คนจึงคำดหวังว่ำเหล่ำผู้มีวิชำเหล่ำนี้จะต้องเป็นผู้รู้ในทุกเรื่อง และยกย่องให้บุคคล
เหล่ำนี้เป็นผู้รู้หรือนักปรำชญ์ที่สำมำรถหยั่งรู้ได้ทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของอนำคต ดังนั้นผู้คนส่วน
ใหญ่จึงมักจะให้บุคคลเหล่ำนี้ช่วยท ำนำยทำยทักและแนะน ำวิธีกำรแก้ปัญหำในเรื่องต่ำงๆให้ (ดวงธิดำ 
รำเมศวร์, 2549: 15-27) จนเวลำล่วงเลยผ่ำนไปไม่มีทีท่ำว่ำศำสตร์แห่งกำรพยำกรณ์จะหมดไปจำก
สังคม กลับกลำยเป็นเติบโตขึ้นๆและพัฒนำต่อไปอย่ำงไม่น่ำจะมีที่สิ้นสุด ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนแปลง 
อำชีพไม่ได้หยุดอยู่แค่กำรเพำะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์อย่ำงสมัยก่อน ทุกคนมีกำรแข่งขัน มีชีวิตทั้งของ
ตัวเองและครอบครัวที่จะต้องรับผิดชอบและพัฒนำ เมื่อนั้นแล้วอะไรจะเป็นที่พ่ึงทำงใจได้ดีไปกว่ำกำร
รู้ทิศทำงอนำคตของตัวเอง  

 ไม่เพียงเท่ำนั้น เหล่ำพ่อมดหมอผีหรือนักปรำชญ์เหล่ำนี้ยังมีควำมรู้ในหลำยด้ำน โดยเฉพำะ
ด้ำนโหรำศำสตร์ ซึ่งเป็นกำรศึกษำถึงอิทธิพลของดวงดำวที่มีผลต่อพฤติกรรม บุคลิกภำพ สุขภำพ 
และกิจกรรมอันเกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ และยิ่ งไปกว่ำนั้นโหรำศำสตร์ยังช่วยให้เข้ำใจถึง
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในแต่ละวันจำกต ำแหน่งของดวงดำวที่โคจรเคลื่อนที่บนท้องฟ้ำกระทบ
กับดวงดำวประจ ำชีวิตบนแผนภูมิชีวิตของมนุษย์แต่ละคนด้วย นอกจำกนี้ โหรำศำสตร์ยังถูกใช้ในกำร
ท ำประโยชน์มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำปฏิทินบันทึกต ำแหน่งกำรเคลื่อนที่ของพระจันทร์ กำรน ำ
โหรำศำสตร์มำใช้ในด้ำนกำรเกษตรกรรม และโหรำศำสตร์ยังถูกน ำมำใช้โดยนักบวชที่มีควำมรู้ด้ำน
ดำรำศำสตร์ ใช้แผนที่ของดวงดำวเพ่ือค ำนวณหำฤกษ์ในพิธีส ำคัญของรำชส ำนัก โดยวิธีกำรทำง
โหรำศำสตร์นี้ได้มีกำรแพร่ขยำยไปอย่ำงรวดเร็ว  จำกแบบดั้งเดิมในกรีกก่อนที่จะผสมผสำนกับ
โหรำศำสตร์ของอียิปต์ กลำยเป็นโหรำศำสตร์รูปแบบใหม่แบบจักรรำศี ต่อมำได้แพร่หลำยเข้ำสู่ยุโรป  
เอเชีย และอินเดีย (กันยำวีร์ สัทธำพงษ์, 2552: 22-26) 
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 โหรำศำสตร์ไทยเป็นวิทยำกำรที่ว่ำด้วยจักรวำลวิทยำ ที่เรียนรู้เรื่องของท้องฟ้ำ ดวงดำว 
จักรวำลที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงฤดูกำลและธรรมชำติ มีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ สมัย
ที่วิทยำกำรด้ำนโหรำศำสตร์เริ่มต้นในอดีต มนุษย์ยังไม่มีปัญหำที่มำกและสลับซ้อนดังเช่นทุกวันนี้ 
กล่ำวคือ ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงตอนกลำงของกรุงรัตนโกสินทร์ วิธีกำรทำงโหรำศำสตร์
ในควำมหมำยของดวงดำวที่คนโบรำณน ำมำใช้มีเพียงแค่ ดำวดวงนั้นจะส่งผลให้เจ้ำชะตำได้เป็น
เจ้ำนำยหรือไม่ (เพ่ิงอ้ำง, 2552: 46-48) อีกทั้งคนโบรำณยังใช้ควำมรู้ทำงด้ำนโหรำศำสตร์ในกำรดู
ฤกษ์ยำมก่อนกำรท ำศึกสงครำมและหำที่พัก หรือแม้แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่ำงๆยังมีควำม
ผูกพันกับเรื่องของโหรำศำสตร์ เช่น กำรเกิด สมัยก่อนกำรคลอดหรือตกฟำก ผู้เป็นพ่อต้องจดเวลำ 
นำที วัน เดือน ปี เวลำตกฟำกของลูก เพ่ือเอำไว้ให้โหรผูกชะตำ หรือเพ่ือสะดวกในกำรนับอำยุเวลำ
บวช เวลำหมั้น และเวลำแต่งงำน เพ่ือหำฤกษ์ที่ดีในชีวิต (สุพัตรำ สุภำพ , 2523: 155) และปัจจุบัน
ยังคงมีกำรบันทึกวัน เดือน ปี และเวลำเกิดของทำรกด้วย โดยบันทึกลงในใบแจ้งเกิดหรือสูติบัตร
นั่นเอง ทั้งนี้ กำรตั้งชื่อเด็กในสมัยโบรำณนิยมให้ผู้ใหญ่ที่เคำรพตั้งให้ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล หรือผู้
เป็นพ่อแม่จะตั้งเอง โดยเอำวัน เดือน ปีเกิดของเด็กมำเป็นเกณฑ์ในกำรตั้ง และชื่อต้องไม่เป็นกำลกิณี 
ซึ่งอักษรแต่ละตัวต้องประกอบด้วยบริวำร อำยุ เดช ศรี มูละ อุตสำหะ มนตรี กำลกิณี (เพ่ิงอ้ำง , 
2523: 158) 

 นอกจำกนี้ เรื่องกำรแต่งงำน ต้องมีกำรหำฤกษ์งำมยำมดีเสียก่อน ซึ่งผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ำย
จะต้องเอำวัน เดือน ปี ไปให้ผู้เชี่ยวชำญทำงดวงชะตำหรือโหรดูว่ำเหมำะสมกันหรือไม่ อยู่ด้วยกันแล้ว
จะรุ่งเรืองหรือเสื่อมโทรม และเมื่อเห็นว่ำเป็นคู่ที่เหมำะสมกัน จะท ำกำรหำฤกษ์ที่ท ำให้คู่บ่ำวสำวอยู่
ด้วยกันอย่ำงเจริญรุ่งเรืองตลอดไป โดยจะหำทั้งฤกษ์วัน เวลำที่จะยกขันหมำก ฤกษ์หมั้น ฤกษ์รดน้ ำ 
ส่งตัว เป็นต้น (เพ่ิงอ้ำง, 2523 : 166) อีกทั้งควำมรู้ด้ำนโหรำศำสตร์ยังสำมำรถน ำมำใช้ในกำรท ำนำย
อนำคตบ้ำนเมืองได้ด้วย โดยจะเรียกบุคคลที่ท ำกำรพยำกรณ์ว่ำ โหรำจำรย์ ซึ่งในอดีตนั้น โหรำจำรย์
จะได้รับควำมเชื่อถือจำกรำชส ำนัก และเป็นที่กล่ำวขำนถึงควำมแม่นย ำอย่ำงมำก โหรคนใดที่มีวิชำล้ ำ
เลิศจะได้รับกำรยกย่องและเคำรพนับถือจำกรำชส ำนักเหนือกว่ำข้ำรำชกำรบริพำรอ่ืนๆ (ข้ำแผ่นดิน , 
2548: 198)  

 “เมื่อเกิดปัญหำชีวิตจะพ่ึงใครได้?” ค ำถำมนี้อำจวนเวียนอยู่ในโสตประสำทและควำมคิดของ
ใครหลำยคน ดังนั้นเมื่อมนุษย์เกิดควำมคับข้องใจต่อโชคชะตำหรืออนำคต สิ่งหนึ่งที่ถือว่ำเป็นที่พ่ึงชั้น
ดี คือกำรเข้ำรับบริกำรจำกหมอดูทำงโหรำศำสตร์ไทย ในปัจจุบัน โหรำศำสตร์เริ่มถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ทำงด้ำนจิตวิทยำเพ่ือให้ค ำแนะน ำและเพ่ือให้กำรด ำเนินชีวิตมีควำมรำบรื่นมำกที่สุด มีทั้งกำรเป็นที่
ปรึกษำในกำรตัดสินใจทำงด้ำนธุรกิจ อำชีพ ควำมรัก สุขภำพ กำรลงทุนเพ่ือหำแนวทำงและเวลำที่
เหมำะที่ควร ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำปัจจุบันควำมนิยมในศำสตร์แขนงนี้ได้รับกำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำย 



3 
 

 
 

เพรำะไม่ว่ำจะมองไปทำงไหน ทั้งสื่อออนไลน์ รำยกำรโทรทัศน์ หรือจำกสื่อสิ่งพิมพ์ ล้วนแต่มีเรื่องของ
กำรดูดวงชะตำด้วยกันทั้งสิ้น (กันยำวีร์ สัทธำพงษ์, 2552: 49)  

 โดยผู้คนส่วนใหญ่จะมีค ำถำมของกำรดูดวงเป็นไปในลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ต้องกำรรู้เรื่อง
ควำมรัก เนื้อคู่ กำรศึกษำ อนำคต กำรเงิน และโชคลำภ โดยมีควำมคิดเห็นต่อค ำท ำนำยว่ำเป็นทั้ง
เรื่องบังเอิญที่คำดเดำได้ แต่ส ำหรับบำงคนสำมำรถน ำค ำท ำนำยที่ได้รับไปประกอบกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับอนำคต ส่วนสำเหตุของกำรดูดวงนั้นพบว่ำ ต้องกำรดูดวงเมื่อเกิดควำมรู้สึกคำดหวัง รู้สึก
เครียด และเกิดอำรมณ์สนุกสนำน ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรดูดวงยังมีมุมมองต่อกำรดูดวงว่ำเป็นเรื่อง
อัศจรรย์และเป็นข้อเท็จจริงที่สำมำรถเชื่อถือได้ และประโยชน์ของกำรดูดวงคือช่วยลดควำมทุกข์ใจ 
ช่วยท ำให้หำยเครียด คลำยควำมกลัว รวมทั้งยังช่วยสร้ำงก ำลังใจได้อีกด้วย (วรำงคณำ โลหกุล , 
2529) 

 นอกจำกนี้ ค ำท ำนำยยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เข้ำรับบริกำร โดยเฉพำะวัยท ำงำน เห็น
ได้จำกกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงด้ำนอำชีพและกำรลงทุน หลังจำกได้รับค ำแนะน ำที่แฝงอยู่กับค ำ
ท ำนำยของหมอดู  หรือกำรน ำค ำแนะน ำที่ได้ไปประพฤติ ปฏิบัติตำม เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของตน 
(กัญชัช ศศิธร, 2541) ไม่เพียงเท่ำนี้ตัวของหมอดูเองยังน ำควำมรู้ที่ตนมีมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิตด้วย โดยหมอดูบำงท่ำนได้ค ำนวณดวงชะตำของตน หำกวันใดดวงตกมรณะ จะไม่ออกไป
ไหน หรือบำงรำยไม่กล้ำที่จะดูดวงให้คนในครอบครัวตน (สำนิต ศิริวิศิษฐ์กุล ,2535) 

 จะเห็นได้ว่ำผู้คนส่วนใหญ่มีควำมเชื่อและท ำตำมค ำท ำนำยหรือข้อแนะน ำของหมอดู โดยไม่
ฉงนใจถึงหลักกำรหรือค ำพูดที่หมอดูสื่อออกมำ ซึ่งมีผู้ศึกษำและให้ข้อมูลไว้ว่ำหมอดูหรือผู้ท ำนำยดวง
ชะตำนั้นเปรียบเหมือนผู้คุมอ ำนำจชะตำชีวิตของผู้เข้ำรับบริกำรดูดวง เพรำะหมอดูเหล่ำนี้ได้สร้ำงวำท
กรรมและอุดมกำรณ์เก่ียวกับชะตำนิยมให้ผู้คนเชื่อว่ำมนุษย์ไม่มีอ ำนำจและเสรีภำพในกำรก ำหนดชีวิต
ตนเอง แต่มีบำงสิ่งที่มีอ ำนำจเหนือกว่ำมนุษย์ (ภพ สวัสดี ,2561) 

 ในบรรดำผู้คนที่มีปัญหำชีวิต ที่ต้องกำรวิชำโหรำศำสตร์หรือหมอดูเข้ำช่วยเหลือ เพ่ือหำทำง
คำดกำรณ์อุปสรรคและควำมส ำเร็จในชีวิตในช่วงระยะหนึ่งหรือชั่วชีวิต ต่ำงต้องมีควำมเชื่อว่ำ
โหรำศำสตร์หรือหมอดูจะสำมำรถให้ค ำท ำนำยทำยทักที่แม่นย ำเหมือนตำเห็นได้ หรืออำจพอใกล้เคียง
กับควำมจริง ไม่มำกก็น้อย (ซิเซโร, 2554 : 14) แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับพ้ืนฐำนของผู้เข้ำรับบริกำรแต่ละ
คนด้วย โดยมีงำนวิจัยพบว่ำกำรปฏิสังสรรค์ระหว่ำงหมอดูกับผู้ เข้ำรับบริกำรมีควำมสัมพันธ์กับ
เรื่องรำวของควำมเชื่อ กล่ำวคือ หำกผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมเชื่อเดียวกับหมอดู จะท ำให้ผู้เข้ำรับบริกำร
มีศรัทธำต่อหมอดูหรือค ำพยำกรณ์นั้น แต่หำกหมอดูและผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมเชื่อไม่ตรงกันจะเกิด
ปัญหำในควำมศรัทธำ ไม่เชื่อในตัวหมอดูหรือค ำพยำกรณ์ที่หมอดูต้องกำรสื่อ (สำนิต ศิริวิศิษฐ์กุล 
,2535) 
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 ไม่ว่ำควำมเชื่อของแต่ละคนจะมีไม่เท่ำกันมำกน้อยเพียงใด แต่ควำมเชื่อทำงโหรำศำสตร์ถือ
ว่ำอยู่คู่กับคนไทยมำอย่ำงช้ำนำน ท ำให้เมื่อเกิดควำมไม่แน่ใจในชีวิตหรือควำมเป็นอยู่ของตน รู้สึกไม่มี
ควำมมั่นคงในชีวิต หรือกำรกระท ำใดๆก็ตำมท่ีไม่ประสบผลส ำเร็จ ท ำให้คนไทยส่วนใหญ่มีวิธีทำงที่จะ
ช่วยเสริมก ำลังใจและควำมเชื่อมั่นให้ตนเองได้โดยอำศัยวิชำโหรำศำสตร์หรือกำรดูดวง เพ่ือเป็น
ควำมหวังอย่ำงหนึ่ง รวมถึงวิชำโหรำศำสตร์นี้ยังมีควำมเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดังที่
กล่ำวไปข้ำงต้นด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำโหรำศำสตร์เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตและสังคมไทยเกือบจะทุก
ด้ำน ไม่ว่ำจะทั้งตอนเกิดหรือตอนแต่งงำน ตอนข้ึนบ้ำนใหม่หรือตอนเปิดกิจกำรร้ำนค้ำ หรือแม้กระทั่ง
ตอนตำย ซึ่งประชำชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่มำกก็น้อยต้องตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของโหรำศำสตร์และ
หมอดูไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อม (สุพัตรำ สุภำพ, 2523: 112) ด้วยควำมที่คนไทยมีชีวิตผูกติดอยู่กับศำสตร์
ด้ำนโหรำศำสตร์มำช้ำนำน ส่งผลให้ศำสตร์ด้ำนนี้ยังคงปรำกฏให้เห็นอยู่ทุกยุคทุกสมัย ไม่เว้นแม้แต่
สังคมปัจจุบัน ที่วิทยำกำรทำงเทคโนโลยีก้ำวไกล รวมถึงถูกรำยล้อมด้วยวิทยำศำสตร์ ตรรกะ และ
ควำมมีเหตุผลต่ำงๆ  

 เมื่อโลกเข้ำสู่ภำวะควำมเป็นเมือง สังคมไทยย่อมต้องได้รับผลกระทบจำกภำวะนี้ไปด้วย ดัง
จะเห็นได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงระบอบเศรษฐกิจมำเป็นแบบทุนนิยม กำรเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรม
กำรผลิต กำรเปลี่ยนแปลงระบอบกำรปกครอง กำรเปลี่ยนแปลงระบอบกำรศึกษำ กำรเป็นสังคม
อุตสำหกรรม และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมคิดและค่ำนิยมของปัจเจก ท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของผู้คน
เปลี่ยนไป ไม่เพียงเท่ำนั้นยังท ำให้ประชำกรหนำแน่นขึ้น เนื่องจำกผู้คนส่วนใหญ่จำกถิ่นที่อยู่เข้ำมำ
ท ำงำนในเมือง เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงอำชีพ (ขบวน พลตรี , 2530: 90-95) โดยกำรแบ่ง
งำนตำมควำมช ำนำญพิเศษ อีกทั้งกำรอำศัยอยู่ในเมืองยังท ำให้ผู้คนมีควำมเป็นปัจเจกชนสูงและ
ด ำเนินชีวิตไปบนฐำนของกำรแสวงหำประโยชน์เพ่ือตนเอง ทั้งนี้ ปัจเจกบุคคลยังได้เผชิญกับสิ่ง
กระตุ้นทำงประสำทอย่ำงมำก ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและควำมแตกต่ำงของสิ่งเร้ำรอบตัวใน
มหำนครท ำให้ชีวิตของผู้คนเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยควำมระมัดระวังและต้องใช้สมองคิดค ำนวณอยู่
ตลอดเวลำ (Simmel, 1950: 635 อ้ำงใน ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552: 21-22) และควำมเป็นเมืองยัง
ท ำให้เกิดกำรขูดรีดส่วนเกิน เช่น กำรก ำหนดรำคำสินค้ำที่สูงเกินจริงอย่ำงมำก ท ำให้ผู้คนต้องเร่ง
ท ำงำนหำเงิน เพ่ือตอบสนองต่อกำรบริโภค (ธนศักดิ์ สำยจ ำปำ, มปป.: 17-18) 

 เหตุที่โหรำศำสตร์ไทยยังมีควำมส ำคัญต่อผู้คนมำจนถึงยุคนี้ สืบเนื่องมำจำกสังคมปัจจุบันมี
ควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น กลำยเป็นสังคมเมืองที่มีควำมทันสมัยจำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทั้ง
ระบบอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ทั้งยังเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ มีกำรแบ่งงำนกันชัดเจน
ขึ้น จึงท ำให้ผู้คนจำกชนบทเริ่มไหลบ่ำเข้ำสู่สังคมเมือง ทั้งเพ่ือกำรศึกษำและหำงำนท ำในเมืองกรุง 
เนื่องจำกเศรษฐกิจที่เปลี่ยน ท ำให้อำชีพต้องเปลี่ยนไปด้วย ค่ำของเงินเพ่ิมสูงขึ้นตำมควำมเจริญของ
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ประเทศและนำนำอำรยะ ข้ำวของเครื่องใช้มีรำคำแพง ส่งผลให้ผู้คนเครียด ด้วยเหตุนี้เองจึงมีงำนวิจัย
ชี้ให้เห็นว่ำ เป็นเพรำะสังคมปัจจุบันเกิดควำมวุ่นวำยมำกขึ้น ส่งผลให้ผู้คนเครียด จึงต้องให้หมอดูเป็น
ที่พ่ึงและท่ีปรึกษำเพ่ือแนะแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตต่อไป (อัครกิตติ์ สินธุวงศ์ศรี , 2560) อีกทั้งผู้คน
ส่วนใหญ่ยังยกให้หมอดูเป็นที่ปรึกษำและค ำท ำนำยของหมอดูนั้นมีอิทธิพลทั้งทำงใจและทำงปฏิบัติ 
(วรำงคณำ โลหกุล, 2529) 

 ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้ผู้ศึกษำสนใจที่จะศึกษำกลุ่มคนท ำงำนต่ำงถิ่น โดยเป็นผู้ที่มีถิ่นก ำเนิดจำก
จังหวัดอ่ืนและเข้ำมำใช้ชีวิตพร้อมกับท ำงำนในเมืองกรุงหรือกรุงเทพมหำนคร ว่ำพวกเขำเหล่ำนี้ใช้ค ำ
ท ำนำยของหมอดูไปในทิศทำงใด และค ำท ำนำยเหล่ำนั้นมีบทบำทและมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิต
ของพวกเขำอย่ำงไร ทั้งนี้ มีกำรก ำหนดช่วงวัยของกำรท ำงำนที่ต่ำงกัน จำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้
กล่ำวว่ำวัยแรงงำนคือผู้ที่อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 15-59 ปี (“วัยท ำงำนกับกำรดูแลสุขภำพ”, ออนไลน์: 
มปป.) ส ำนักที่ปรึกษำกรมอนำมัย กล่ำวว่ำ วัยท ำงำนคือกลุ่มประชำกรที่อยู่ในช่วงวัย 15-60 ปี 
(“สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย”, ออนไลน์: มปป.) ส่วนเวบไซต์ 
Kapook ได้กล่ำวว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงวัย 19-60 ปี (“ดูแลสุขภำพ 4 ช่วงวัย อำยุเท่ำไรก็ต้องใส่ใจ
ตัวเองนะ”, ออนไลน์: มปป.) เว็บไซต์ Nationejobs.com กล่ำวว่ำเป็นผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 25-55 ปี 
โดยประมำณ (“วัยกับกำรท ำงำน”, ออนไลน์: 2004) กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ได้กล่ำว
ว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงวัย 18-60 ปี (“วัยท ำงำนและวัยผู้สูงอำยุ ตรวจให้พอดีและเหมำะสมอย่ำงไร”, 
ออนไลน์: 2560) ทั้งนี้ มีงำนศึกษำชี้ให้เห็นว่ำ ผู้ที่อยู่ในช่วง อำยุ 20-30 ปี จะเข้ำพบหมอดูด้วยเรื่อง
ของกำรศึกษำ ควำมรัก และครอบครัว รวมถึงปัญหำทำงด้ำนกำรงำนและอำชีพ ส่วนผู้ที่มีอำยุ 30-40 
ปี จะมำปรึกษำเรื่องครอบครัว กำรงำน และสุขภำพ ส่วนผู้ที่อำยุมำกกว่ำ 40 ปี จะมำปรึกษำและขอ
ค ำท ำนำยจำกหมอดูในเรื่องครอบครัว กำรงำนอำชีพ สุขภำพ และควำมร่ ำรวย เป็นต้น (ยลลดำ 
มณเฑียรมณี, 2538) 

 จะเห็นได้ว่ำ มนุษย์ไม่ว่ำจะเพศไหน วัยใดต่ำงให้ควำมส ำคัญกับบทบำทของหมอดูว่ำสำมำรถ
ช่วยเป็นที่พ่ึงทำงใจได้ และค ำท ำนำยของหมอดูมีผลต่อกำรตัดสินใจกระท ำกำรหลำยอย่ำง ไม่เพียง
เท่ำนี้ตัวหมอดูเองยังมีควำมเชื่อต่อค ำท ำนำยของตน รวมถึงน ำค ำท ำนำยมำเป็นหลักในกำรด ำเนิน
ชีวิต แต่ถึงอย่ำงไรยังมีผู้เห็นว่ำค ำท ำนำยนั้นเป็นเพียงวำทกรรมของหมอดูที่มีอ ำนำจครอบง ำกำร
ตัดสินใจของปัจเจก ซึ่งงำนวิจัยต่ำงๆส่วนใหญ่เป็นเชิงจิตวิทยำและธุรกิจ  จะมีบ้ำงที่เป็นในทำง
มำนุษยวิทยำแต่ยังไม่เพียงพอที่จะท ำให้รู้ว่ำ ในสังคมปัจจุบันค ำท ำนำยมีบทบำทและอิทธิพลอย่ำงไร
ต่อกำรด ำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลที่อยู่วัยท ำงำน และเป็นคนต่ำงถิ่นที่เข้ำมำอำศัยในเมืองอย่ำง
กรุงเทพฯ ซึ่งงำนวิจัยที่ผู้ศึกษำเลือกท ำเป็นช่วงปัจจุบัน ดังนั้นจะท ำให้เห็นแน่ชัดว่ำปัจจุบันปัจเจกใช้
ค ำท ำนำยเพ่ืออะไร และค ำท ำนำยมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิตมำกน้อยเพียงใดในสภำวะควำมเป็นเมือง 
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รวมถึงควำมเชื่อหรือค่ำนิยมที่ยึดถือมำแต่เดิมในสังคมไทยที่ให้โหรำศำสตร์เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนในกำร
ด ำรงชีวิต ยังคงหยั่งรำกลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยบำงกลุ่มหรือไม่ 

 กำรศึกษำเรื่อง “ค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำง
ถิ่นในสภำวะควำมเป็นเมือง” เป็นกำรศึกษำกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงที่อยู่ในวัยท ำงำนและเข้ำมำท ำงำน
ในกรุงเทพฯ ที่เคยมีประสบกำรณ์เข้ำรับบริกำรดูดวงด้ำนโหรำศำสตร์ไทย เพ่ือหำค ำตอบว่ำในภำวะ
ควำมเป็นเมืองที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นแบบทุนนิยม กลำยเป็นสังคมอุตสำหกรรม ข้ำว
ของเครื่องใช้มีรำคำแพงขึ้น ประชำกรจำกทั่วทุกสำรทิศต่ำงหลั่งไหลเข้ำมำหำงำนท ำในเมือง 
โดยเฉพำะกรุงเทพฯ ท ำให้เกิดกำรแบ่งงำนกันอย่ำงชัดเจน และด้วยสภำวะนี้เองกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำง
ถิ่นจะพ่ึงพำหมอดูด้วยเรื่องอะไร และน ำค ำท ำนำยที่ได้จำกหมอดูมำก ำหนดกำรด ำเนินชีวิตหรือไม่ 

วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือศึกษำถึงบทบำทของค ำท ำนำยจำกหมอดูด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยว่ำมีอิทธิพลต่อ
กำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถ่ินหรือไม่ 
 2. เพ่ือศึกษำถึงบทบำทของค ำท ำนำยว่ำมีหน้ำที่อย่ำงไรต่อกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่น
ท่ำมกลำงภำวะควำมเป็นเมือง 

ค าถามของการศึกษา 

 1. ท่ำมกลำงภำวะควำมเป็นเมือง เหตุใดกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่นจึงเลือกดูดวงด้วยวิธีทำง
โหรำศำสตร์ไทย 
 2. ท่ำมกลำงภำวะควำมเป็นเมือง ค ำท ำนำยจำกหมอดูมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงไร 

สมมติฐานของการศึกษา  

 ค ำท ำนำยจำกหมอดูด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัย
ท ำงำนต่ำงถิ่น เนื่องจำกกำรย้ำยจำกต่ำงถิ่นที่อยู่เดิมเข้ำมำอยู่ในเมือง จึงท ำให้ปัจเจกเกิดควำมกังวล
ต่อทั้งสภำพกำรเป็นอยู่ เรื่องเงินทอง และอำจรู้สึกเครียด ไม่มีที่พ่ึง ด้วยเหตุผลเหล่ำนี้จึงท ำให้ปัจเจก
ต้องพ่ึงหมอดูในกำรปรึกษำปัญหำ เพ่ือหำควำมมั่นคงในกำรด ำเนินชีวิต แต่ไม่ได้น ำค ำท ำนำยหรือ
ค ำแนะน ำท่ีได้จำกหมอดูมำปรับใช้หรือเป็นตัวบงกำรในกำรด ำเนินชีวิตทั้งหมด โดยค ำท ำนำยมีหน้ำที่
ช่วยให้ปัจเจกมีควำมสบำยใจและช่วยชี้แนะแนวทำงประกอบกำรตัดสินใจจำกปัญหำที่เกิดจำกผล
สะท้อนของควำมเป็นอยู่ในเมือง  

ขอบเขตการศึกษา 
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 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้ศึกษำได้ก ำหนดกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงที่อยู่ในช่วงวัยท ำงำนอำยุ 
20-50 ปี และเป็นผู้ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงจังหวัดที่เข้ำมำใช้ชีวิตและท ำงำนในจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
โดยจะท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกถึงชีวิตควำมเป็นอยู่ในเมือง สำเหตุที่ท ำให้พ่ึงหมอดูด้ำนโหรำศำสตร์
ไทย กำรน ำค ำท ำนำยมำปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต ค ำท ำนำยมีหน้ำที่อย่ำงไรต่อตัวปัจเจก เป็นต้น  
 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้ศึกษำจะศึกษำข้อมูลจำกทั้งบทควำม หนังสือ และแหล่งออนไลน์ 
โดยจะศึกษำเรื่องโหรำศำสตร์ไทย กำรใช้ค ำท ำนำยเพ่ือกำรด ำเนินชีวิตของคนทั้งสมัยก่อนและ
ปัจจุบัน ทั้งยังศึกษำเกี่ยวกับแนวคิดควำมเป็นเมืองและหน้ำที่นิยม เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก
กำรเก็บข้อมูลภำคสนำมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 งำนวิจัยครั้งนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Methodology) ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ และน ำเสนอผลกำรศึกษำโดยมีกำรเจำะจงศำสตร์ของกำรดูดวงและ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ เพ่ือให้ทรำบถึงสำเหตุของกำรปรึกษำหมอดู รวมทั้งบทบำทและอิทธิพล
ของค ำท ำนำยที่มีต่อปัจเจกวัยท ำงำนต่ำงถิ่นที่อยู่ท่ำมกลำมควำมเป็นเมืองในกรุงเทพฯ ซึ่งในกำรวิจัย
ครั้งนี้ผู้ศึกษำได้ใช้กำรวิจัยทำงมำนุษยวิทยำภำยใต้แนวคิดควำมเป็นเมืองและหน้ำที่นิยม ทั้งยัง
พยำยำมรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ อันประกอบไปด้วย 

 กรอบแนวคิดทฤษฎีที่จะศึกษา 

 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำคือ แนวคิดเรื่องควำมเป็นเมืองและหน้ำที่นิยมมำใช้ในกำร
วิเครำะห์ ว่ำท่ำมกลำงภำวะควำมเป็นเมือง ที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ ท ำให้คนจำก
ชนบทต้องย้ำยเข้ำมำท ำงำนต่ำงถิ่น อีกทั้งค่ำครองชีพในสังคมเมืองยังค่อนข้ำงสูง และเมื่อน ำแนวคิด
ควำมเป็นเมืองมำวิเครำะห์ร่วมกับแนวคิดหน้ำที่นิยมแล้วจะสำมำรถหำค ำตอบได้ว่ำควำม
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆเนื่องจำกภำวะควำมเป็นเมืองท ำให้ปัจเจกมีชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงไร และค ำ
ท ำนำยมีหน้ำที่และอิทธิพลอย่ำงไรต่อตัวปัจเจก  

 

  

 

 

 

ควำมเป็นเมือง หน้ำที่นิยม 

 ควำมคิดของปัจเจก หมอดู โหรำศำสตร์ไทย 
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 ผู้ศึกษำจะท ำกำรวิเครำะห์ผ่ำนแผนภูมิโดยให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ควำมเป็นเมืองได้ส่งผลต่อ
ควำมคิดของปัจเจก จึงท ำให้ปัจเจกเลือกปรึกษำหมอดูด้วยวิธีกำรดูดวง ซึ่งหมอดูใช้ศำสตร์ทำง
โหรำศำสตร์ไทยเพ่ือให้ได้มำซึ่งค ำท ำนำย โดยค ำท ำนำยที่ได้ล้วนมีหน้ำที่ในตัวเอง ซึ่งหน้ำที่ของค ำ
ท ำนำยที่ได้จำกกำรดูดวงได้ตอบโจทย์ที่สอดคล้องกับชีวิตควำมเป็นอยู่ในเมืองทั้งสิ้น  

 กลุ่มตัวอย่างประชากรในการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในกำรศึกษำ “ค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิต
ของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่นในสภำวะควำมเป็นเมือง” นั้นจะท ำกำรคัดเลือกแบบเจำะจง ( 
Purposive  sampling ) เพ่ือให้ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย โดย
คัดเลือกจำกผู้ที่เคยมีประสบกำรณ์เข้ำรับบริกำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยกับอำจำรย์หรือหมอ
ดู ที่เป็นสมำชิกหรือลูกศิษย์จำกสมำคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์  จ ำนวน 6 คน 
และผู้ที่เคยมีประสบกำรณ์เข้ำรับบริกำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทย ที่เป็นสมำชิกกลุ่มชมรมคน
ชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ใน Facebook จ ำนวน 5 คน ตำมเกณฑ์กำรเลือกท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงจังหวัดที่เข้ำมำใช้ชีวิตและท ำงำนในจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 2. เป็นผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 20-50 ปี และอยู่ในช่วงท ำงำน 
 3. เป็นผู้ที่เคยดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทย 

 ทั้งนี้ ผู้ศึกษำมีวิธีกำรคัดเลือกกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงจำกร้ำนดูดวงของอำจำรย์ที่เป็นลูกศิษย์
จำกสมำคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์  โดยเป็นร้ำนดูดวงที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ำ
พระจันทร์และร้ำนดูดวงที่ตั้งอยู่ในห้ำงดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ ชั้น 3 แขวงวังบูรพำ กรุงเทพมหำนคร 
และจำกผู้ที่เป็นสมำชิกกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ใน Facebook โดยอันดับ
แรกจะท ำกำรสัมภำษณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำร เพ่ือให้ได้กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงตำมวัตถุประสงค์ที่
ต้องกำร จำกนั้นจึงจะท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกในภำยหลังถึงประเด็นที่สนใจ โดยมีตัวแปรอิสระคือกลุ่ม
คนวัยท ำงำนต่ำงถิ่น จำกจ ำนวนทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็นผู้เข้ำรับบริกำรจำกร้ำนดูดวงจ ำนวน 7 คน 
และ สมำชิกกลุ่มดูดวงใน Facebook จ ำนวน 11 คน  

 จำกกำรสัมภำษณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำรพบว่ำ ผู้เข้ำรับบริกำรจำกร้ำนดูดวงเป็นผู้ที่มีภูมิล ำเนำ
อยู่ต่ำงจังหวัดที่เข้ำมำใช้ชีวิตและท ำงำนในจังหวัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 6 คน และ สมำชิกกลุ่มดู
ดวงใน Facebook เป็นผู้ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงจังหวัดที่เข้ำมำใช้ชีวิตและท ำงำนในจังหวัด
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 6 คน จำกนั้นผู้ศึกษำได้ท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกต่อกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงทั้ง 
12 คน เพ่ือให้ได้แนวทำงในกำรตอบปัญหำกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพและเพ่ือควบคุมควำมแปรปรวน
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ที่อำจเกิดขึ้นในกำรวิจัย จนได้ผู้ที่สำมำรถให้ข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรทั้งสิ้น
จ ำนวน 11 คน จำกนั้นจะท ำกำรวิเครำะห์ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป 

 นอกจำกนี้ ผู้ศึกษำได้ท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับหมอดูถึงเรื่องรำวของหมอดู อำทิ จุดเริ่มต้น
ของกำรท ำนำย, วิธีกำรท ำนำย และพฤติกรรมกำรดูดวงของผู้เข้ำรับบริกำรในมุมมองของหมอดู เป็น
ต้น โดยจะท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกอำจำรย์ประจ ำสมำคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชินูปถัมภ์ จ ำนวน 3 คน และสัมภำษณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำร จ ำนวน 2 คน ร่วมด้วยสัมภำษณ์เชิงลึก
จำกหมอดูที่เป็นลูกศิษย์หรือสมำชิกสมำคมโหรฯ ซึ่งประจ ำร้ำนดูดวงย่ำนท่ำพระจันทร์ จ ำนวน 1 คน 
และหมอดูที่เป็นสมำชิกกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ใน Facebook จ ำนวน 2 
คน โดยสัมภำษณ์เชิงลึก 1 คน และสัมภำษณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำร 1 คน รวมสัมภำษณ์หมอดูทั้งเชิง
ลึกและไม่เป็นทำงกำรทั้งสิ้น 8 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในกำรศึกษำงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ซึ่งผู้ วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิหรือกำรศึกษำภำคสนำม ในที่นี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลภำคสนำมในรูปแบบกำร
สัมภำษณ์กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงที่มีอำยุระหว่ำง 20-50 ปี และเป็นคนต่ำงถิ่นที่เข้ำมำอำศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหำนครที่เคยมีประสบกำรณ์ดูดวงกับหมอดูที่เป็นสมำชิกหรือลูกศิษย์จำกสมำคมโหร
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์ หรือเป็นสมำชิกกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์
ดวงดำว) ใน Facebook ที่เคยมีประสบกำรณ์ดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทย โดยจะเป็นกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกด้วยค ำถำมปลำยเปิด เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกยินดีที่จะให้ข้อมูล และเพ่ือไม่เป็นกำร
กดดันผู้ให้ข้อมูลมำกเกินไป ทั้งนี้หัวข้อของกำรสัมภำษณ์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ท ำให้เลือกดูดวง
ด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทย จุดประสงค์ของกำรดูดวงด้วยวิธีนี้ ค ำถำมที่ถำมหมอดู ชีวิตเบื้องหลังของ
แต่ละบุคคล โดยจะเน้นไปที่เรื่องควำมเป็นอยู่ท่ำมกลำงควำมเป็นเมือง บทบำท และอิทธิพลของค ำ
ท ำนำยต่อกำรด ำเนินชีวิต 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลที่ได้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูลจำกเอกสำร หนังสือ วำรสำร บทควำม 
และอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับเรื่องรำวของงำนวิจัยเรื่อง 
ค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถ่ินในสภำวะควำมเป็นเมือง 
คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดควำมเป็นเมืองและหน้ำที่นิยม ข้อมูลเรื่องวัยท ำงำน โหรำศำสตร์ 
บทบำทของหมอดูและกำรพยำกรณ์หรือค ำท ำนำยทำงโหรำศำสตร์ไทย 
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 เมื่อรวบรวมข้อมูลจำกทั้งข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้ว ผู้ศึกษำจะน ำเอำข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมำตีควำม วิเครำะห์ และสรุปผลกำรศึกษำ 

สถานที่ในการศึกษา    

 ผู้วิจัยได้ก ำหนดพ้ืนที่ในกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกเป็นเมืองหลวงของไทยที่มีจ ำนวน
ประชำกรหนำแน่น และมีคนย้ำยเข้ำมำท ำงำนจ ำนวนมำก อีกทั้งเรื่องของกำรดูดวง ผู้ศึกษำได้
ก ำหนดกำรศึกษำไว้ที่ผู้ที่เคยเข้ำรับบริกำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยกับอำจำรย์หรือหมอดูที่
เป็นสมำชิกหรือลูกศิษย์ของสมำคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์ เนื่องจำกเป็นสมำคม
ที่มีควำมเก่ำแก่และผลิตหมอดูออกมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเลือกศึกษำจำกผู้ที่เคยเข้ำรับบริกำรดูดวง
จำกร้ำนดูดวงที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ำพระจันทร์และร้ำนดูดวงที่ตั้งอยู่ในห้ำงดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ ชั้น 3 
แขวงวังบูรพำ กรุงเทพมหำนคร รวมถึงผู้ที่เคยมีประสบกำรณ์ดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทย ที่เป็น
สมำชิกกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ใน Facebook  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ท ำให้ทรำบว่ำค ำท ำนำยจำกหมอดูด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชี วิต
ของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถ่ินหรือไม่ อย่ำงไร 
 2.ท ำให้ทรำบถึงบทบำทของค ำท ำนำยว่ำมีหน้ำที่อย่ำงไรต่อกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่น
ท่ำมกลำงภำวะควำมเป็นเมือง 

ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

 ผู้ศึกษำได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรศึกษำ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2561 จนถึงเดือนพฤษภำคม 
2562 รวมเป็นระยะเวลำประมำณ 10 เดือน เ พ่ือศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลจำกหนังสือ 
วิทยำนิพนธ์ สื่อออนไลน์ รวมทั้งกำรออกภำคสนำม เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

ช่วงเวลำ แผนกำรด ำเนินงำน 
สิงหำคม 2561 -  ตุลำคม 2561 ศึกษำข้ อมู ลจ ำกงำนวิ จั ย เชิ ง เอกสำร  ทั้ งหนั งสื อ 

วิทยำนิพนธ์ รวมถึงสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงละเอียด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น 

พฤศจิกำยน 2561 - ธันวำคม 2561 ศึกษำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูล 
มกรำคม 2562 – มีนำคม 2562 น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมทั้งสองส่วนมำสังเครำะห์

ข้อมูลและตีควำม 
เมษำยน 2562 – พฤษภำคม 2562 สรุปผล ตรวจทำน แก้ไขข้อผิดพลำด จัดท ำรูปเล่ม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

กำรท ำนำย หมำยถึง  วิธีพยำกรณ์หรือทำยด้วยกำรใช้สื่อเหนือธรรมชำติ กำรเสี่ยงทำย 
    กำรคำดคะเน กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ 

ค ำท ำนำย หมำยถึง  ข้อควำมแสดงควำมคำดหมำยถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต 

พยำกรณ ์ หมำยถึง  คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ, คำดหมำยถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต, ท ำนำย 

นักโหรำศำสตร์ หมำยถึง  นักพยำกรณ;์ ผู้ท ำนำยโชคชะตำรำศีหรืออนำคตกำลด้วยหลักวิชำ
    ในกำรพยำกรณ ์

โหรำจำรย์ หมำยถึง  ผู้ช ำนำญในวิชำโหรำศำสตร์ 

โหรำศำสตร์ หมำยถึง  วิชำพยำกรณ์ หรือท ำนำยโชคชะตำโดยอำศัยกำรโคจรของ    
    ดวงดำวเป็นหลัก 

กำรย้ำยถิ่น หมำยถึง  กำรอพยพของมนุษย์หรือกำรย้ำยที่อยู่จำกที่เดิมไปที่ใหม่ โดยอำจ
    เป็นกำรย้ำยชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ 

วัยท ำงำน หมำยถึง  ผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 20 – 50 ปี อยู่ในช่วงกำรท ำงำนและอยู่ในระยะ
    ของกำรวำงรำกฐำนให้ชีวิต 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งำนวิจัยเรื่องค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่นใน
สภำวะควำมเป็นเมือง จะแบ่งหัวข้อกำรทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือแนวคิดและ
ทฤษฎีทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ โดยผู้ศึกษำใช้แนวคิดควำมเป็นเมือง (Urbanization) กับ
แนวคิดหน้ำที่นิยม (Functionalism) และงำนวรรณกรรมที่เป็นหนังสือและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นกรอบแนวคิดและเป็นพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 แนวคิดและทฤษฎี 

 ผู้วิจัยใช้แนวคิดควำมเป็นเมือง ในกำรศึกษำค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิต
ของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่นในสภำวะควำมเป็นเมือง เพ่ือเป็นแนวทำงไปสู่กำรวิเครำะห์ชีวิตของ
ปัจเจกต่ำงถิ่นที่อำศัยอยู่ท่ำมกลำงควำมเป็นเมือง และกลไกควำมเป็นเมืองนี้ท ำให้ชีวิตของปัจเจก
เปลี่ยนไปเช่นไร ปัจเจกต้องใช้ชีวิตอย่ำงไรท่ำมกลำงควำมเป็นเมืองนี้ รวมถึงมีปัญหำในกำรด ำเนิน
ชีวิตอย่ำงไรบ้ำง และใช้แนวคิดหน้ำที่นิยม เพ่ือเป็นแนวทำงไปสู่กำรวิเครำะห์ค ำท ำนำยจำกหมอดูใน
ยุคปัจจุบันว่ำมีบทบำทหรืออิทธิพลอย่ำงไรต่อคนต่ำงถิ่นที่อยู่ในช่วงวัยท ำงำน และปัจเจกแต่ละบุคคล
อยำกรู้อะไรเกี่ยวกับค ำท ำนำย รวมถึงกระท ำต่อค ำท ำนำยอย่ำงไรและน ำค ำท ำนำยเหล่ำนั้นมำตัดสิน
เส้นทำงเดินของชีวิตหรือไม่ 

 ความเป็นเมือง (Urbanization) 

 ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมอย่ำงรวดเร็วในซีกโลกตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 รวมถึง
กำรเติบโตของเมืองสมัยใหม่ ส่งผลให้นักปรัชญำสังคมในยุคนั้นพยำยำมคิดค ำอธิบำยให้กับควำม
แตกต่ำงด้ำนระเบียบสังคมของสังคมดั้งเดิมกับสังคมเมืองสมัยใหม่ที่ปรำกฏขึ้นพร้อมๆ กับกำรเคลื่อน
เข้ำสู่สภำพสังคมอุตสำหกรรม (Flanagan,1993: 14-18 อ้ำงใน ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552: 18) กำร
พัฒนำสู่ควำมเป็นเมือง  เป็นหนึ่งในประเด็นส ำคัญของโลกในศตวรรษที่ 21 เนื่องจำกร้อยละ 90 ของ
ประเทศก ำลังพัฒนำก ำลังพัฒนำสู่ควำมเป็นเมือง และกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเมืองเกือบทั้งหมดเกิดขึ้น
ในเอเชียใต้ จีน และแอฟริกำใต้ เขตตอนใต้ทะเลทรำยซำฮำรำ (ธนศักดิ์ สำยจ ำปำ, มปป.: 12) 

 ควำมเป็นเมืองถูกน ำมำศึกษำและสร้ำงค ำนิยำมไว้ในหลำยลักษณะตำมแต่จุดมุ่งเน้นและ
ประเด็นปัญหำที่นักวิชำกำรแต่ละคนให้ควำมสนใจ โดยงำนของ Gideon Sjoberg มองว่ำวิวัฒนำกำร
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ของเมืองเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองเมโสโปเตเมียบริเวณลุ่มแม่น้ ำไนล์ประมำณ 3,500 - 4,000 ปีก่อน
คริสตกำล (เพ่ิงอ้ำง, มปป.: 8) ในขณะที่งำน Fundamental Concepts of Sociology ของ 
Ferdinand Tonnies (1887) ได้วำงฐำนของกำรจ ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงแก่นแท้ของชีวิตแบบ
ชนบทกับชีวิตแบบเมืองในยุคนั้น Tonnies ให้ควำมเห็นว่ำสังคมเมืองสมัยใหม่ที่มีโครงสร้ำง
สลับซับซ้อน คือพ้ืนที่ที่ผู้คนมีควำมเป็นปัจเจกชนสูง ด ำเนินชีวิตไปบนฐำนของกำรแสวงหำประโยชน์
เพ่ือตนเอง และไม่มีส ำนึกของควำมเป็นกลุ่มก้อน (Flanagan,1993: 14 อ้ำงใน ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 
2552: 18) 

 สอดคล้องกับควำมเห็นของ Emile Durkheim ที่ชี้ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของควำมเป็น
ปึกแผ่นระหว่ำงสังคมเมืองกับสังคมชนบทในช่วงนั้น โดยงำน The Division of Labor in Society 
ชี้ให้เห็นว่ำชีวิตในสังคมชนบทมีค่ำนิยมและโลกทัศน์ที่ก่อให้เกิดกำรมีส ำนึกร่วมกันของคนในสังคม 
ในขณะที่ชีวิตในเมืองนั้นแตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิง โดยควำมหนำแน่นของประชำกรเมืองได้ก่อให้เกิดกำร
แบ่งงำนอำชีพตำมควำมช ำนำญ ซึ่งได้ท ำลำยควำมเป็นเอกภำพของประสบกำรณ์ร่วมที่มนุษย์ใน
ชุมชนแบบเดิมเคยมีร่วมกัน ดังนั้นกำรให้ควำมหมำยของควำมเป็นเมืองในทัศนะของ Tonnies และ 
Durkheim จึงสะท้อนให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกสังคมดั้งเดิมสู่สังคมอุตสำหกรรมยุคต้น (ธนศักดิ์ 
สำยจ ำปำ, มปป.: 8) 

 อีกท้ัง งำน The City (1958) ของ Max Weber ยังได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะเด่นของเมืองในอีก
แง่มุมหนึ่ง โดยเน้นที่เมืองของยุโรปเหนือในยุคกลำง ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นเมืองของสังคมก่อน
สมัยใหม่หรือก่อนอุตสำหกรรมเป็นหลัก โดย Weber ต้องกำรวิเครำะห์ชุมชนเมืองของยุโรปยุคกลำง
ในฐำนะของปัจจัยต้นก ำเนิดหนึ่งของควำมเป็นสมัยใหม่ ซึ่งเขำเชื่อว่ำเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ถือก ำเนิด
และพัฒนำตัวเองขึ้นมำได้เฉพำะในยุโรปช่วงนั้น (Wakabayashi,1996: 24-25 อ้ำงใน ไพโรจน์ คง
ทวีศักดิ์, 2552: 19-20) โดยชุมชนเมืองของยุโรปช่วงก่อนสมัยใหม่ประกอบด้วยลักษณะเด่น 3 ด้ำน 
คือ 1) ด้ำนสังคม เป็นรูปของควำมสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ โดยผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนขนำดใหญ่จะรับรู้
ได้ถึงควำมเป็นคนอ่ืนของกันและกันและไม่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว 2) ด้ำนเศรษฐกิจ เมือง
เปรียบเสมือนชุมชนตลำด เป็นชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่ด ำเนินชีวิตด้วยรำยได้จำกกำรค้ำและ
อุตสำหกรรม ไม่ใช่เกษตรกรรม 3) ด้ำนกำรเมือง เป็นอำณำบริเวณที่มีอธิปไตย มีกำรจัดระเบียบทำง
กำรเมืองที่จ ำเพำะพิเศษเป็นของตน (Weber, 1965: 3-27; Weber, 1958: 65 และ Wakabayashi, 
1996: 10-12 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 20)  

 ทั้งนี้ Weber เห็นว่ำชีวิตแบบเมืองที่แท้จริงคือกำรที่ทุกคนในเมืองมีชีวิตอยู่ได้ด้วยกำรพ่ึงพำ
ตลำดและกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและกำรบริกำรในชีวิตประจ ำวัน โดยเมืองถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือบริหำร
ผลประโยชน์ของเหล่ำพ่อค้ำ แต่ลักษณะเช่นนี้ของเมืองได้สลำยไปพร้อมๆ กับกำรเกิดขึ้นของสังคม
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อุตสำหกรรมที่นิยมกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรจัดระเบียบแบบรำชกำร เมืองในยุคอุตสำหกรรมจึง
แสดงให้เห็นถึงกำรกระจุกเป็นกลุ่มก้อนของประชำกรที่ต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมแบบเชิงรำชกำร (Bureaucratic Model) ที่มีลักษณะเน้นควำมเป็นทำงกำรและ
ขำดควำมยืดหยุ่น สิ่งที่หลงเหลือมำจำกเมืองในยุคกลำงจึงมีเพียงกำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนใน
ตลำดกำรค้ำที่สำมำรถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกที่ (Weber, 1965: 6 และ Flanagan, 1993: 15–16 
อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 21) 

 นอกจำกนี้บทควำมชื่อ The Metropolis and Mental life (1905) ของ Georg Simmel 
ได้เสนอภำพเมืองในฐำนะบริเวณที่เต็มไปด้วยควำมแปลกแยก อย่ำงมหำนครสมัยใหม่ (metropolis) 
คือ ท ำเลหลักของเศรษฐกิจรูปแบบเงินตรำ กำรแบ่งแรงงำน กำรวำงเฉยไม่ใส่ใจจนดูเหมือนไร้
ควำมรู้สึก กำรผลิตในมหำนครเป็นกำรผลิตเพ่ือตลำดที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่รู้จักกัน ของทุกชิ้นและ
คนทุกคนจะถูกพิจำรณำไปตำมเนื้อผ้ำ อีกทั้งมหำนครยังเป็นสถำนที่ที่ปัจเจกเผชิญกับสิ่งกระตุ้นทำง
ประสำทอย่ำงมำก ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและควำมแตกต่ำงของสิ่งเร้ำรอบตัวในมหำนครท ำ
ให้ชีวิตของผู้คนเต็มไปด้วยควำมระมัดระวังและต้องใช้สมองคิดค ำนวณอยู่ตลอดเวลำ Simmel กล่ำว
ว่ำผู้คนในมหำนครสมัยใหม่ตอบสนองสิ่งต่ำงๆ ด้วยสมองมำกกว่ำหัวใจ และท้ำยที่สุดพวกเขำจึง
พัฒนำเป็นท่ำทีวำงเฉย ไม่ใส่ใจกับสิ่งเร้ำรอบตัวขึ้นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันตนเองจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอก (Simmel, 1950: 635 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 21-22) 

 ต่อมำ Louis Wirth สมำชิกของส ำนักชิคำโก้ ได้น ำงำนของ Simmel มำสำนต่อ โดย
พยำยำมชี้ให้เห็นว่ำเมืองคือบริเวณที่ผู้คนมีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่เฉพำะพิเศษแบบหนึ่ง ซึ่งรูปแบบ
ชีวิตอันจ ำเพำะนี้เกิดขึ้นโดยปัจจัยด้ำนประชำกรเป็นส ำคัญ กำรเพ่ิมจ ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ที่จ ำกัด
ของเมืองส่งผลให้เกิดกำรจ ำแนกแตกต่ำงทำงศักยภำพที่อยู่บนฐำนของลักษณะเด่นส่วนตัว กำรแบ่ง
งำนตำมควำมช ำนำญพิเศษ และวัฒนธรรม โดยกระบวนกำรปฏิสัมพันธ์ในจ ำนวนคนที่มำกมำยท ำให้
เกิดกำรแตกตัวเป็นบุคลิกภำพ รวมถึงท่ำทำงที่ดูระวัง ส ำรวม เพิกเฉย ไม่เพียงเท่ำนี้ ควำมหนำแน่น
ของประชำกรยังท ำให้เกิดนิสัยอดทนต่อควำมแตกต่ำงในตัวชำวเมืองด้วย นอกจำกนี้ กำรปฏิสัมพันธ์
กันของผู้คนที่แตกต่ำงหลำกหลำยภำยในเมืองยังส่งผลให้สังคมเมืองมีโครงสร้ำงทำงชนชั้นที่ซับซ้อน
ขึ้น ดังนั้น ส ำหรับ Wirth เมืองคืออำณำบริเวณอันจ ำกัดที่มีประชำกรจ ำนวนมำก หนำแน่น และ
ประชำกรเหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงสังคม ลักษณะเหล่ำนี้จึงน ำมำซึ่งวิถีชีวิตแบบเมือง 
รวมทั้งบุคลิกภำพแบบเมืองที่มีควำมเฉพำะพิเศษ (Wirth, 1938: 189-194 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 
23-24) 

 ทั้งนี้ ลักษณะเด่นที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของส ำนักชิคำโก้ที่ได้ประยุกต์ควำมคิดทำงนิเวศวิทยำมำ
สู่กำรศึกษำเมือง คือ กำรมีสมมติฐำนว่ำเมืองคือระบบนิเวศน์หนึ่งที่ชอบใฝ่หำควำมสมดุลกลับมำสู่
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ระบบ แต่กำรปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจทั้งระดับชำติและข้ำมชำติที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ
อุตสำหกรรมช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 1970 และ 1980 ที่มำพร้อมกับปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ ท ำให้เกิด
กำรตั้งสมมติฐำนเกี่ยวกับเมืองขึ้นใหม่ว่ำ สิ่งที่เป็นหัวใจส ำคัญของกำรจัดระเบียบสังคมเมืองคือควำม
ขัดแย้ง ไม่ใช่ควำมสมดุล แนวกำรศึกษำเมืองแบบใหม่นี้ เรียกว่ำ แนวเศรษฐกิจกำรเมือง โดยมุ่งควำม
สนใจไปที่บทบำทของระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบข้ำมชำติ กำรสะสมกระจุกตัวของควำม
ร่ ำรวยและอ ำนำจ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชนชั้นทำงสังคม รวมถึงบทบำทของรัฐในกำรบริหำรจัดกำรที่
เอ้ือประโยชน์ต่อภำคเศรษฐกิจ เมืองจึงถูกมองว่ำเป็นสัญลักษณ์ของควำมไม่เท่ำเทียมกันในเรื่องควำม
ร่ ำรวยและอ ำนำจ ซึ่งเกิดขึ้นโดยระบบกำรหำก ำไร ทั้งนี้เพรำะเมืองแสดงให้เห็นถึงกำรเป็นบริเวณที่
กำรสะสมทุนและควำมขัดแย้งทำงชนชั้นมำกระจุกรวมกันและปรำกฏตัวขึ้นในเชิงพ้ืนที่ (Flanagan, 
1993: 73-75 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 24) 

 ไม่เพียงเท่ำนี้ Manuel Castells ผู้ซึ่งมีควำมคิดแบบมำร์กซิสต์สำยโครงสร้ำง (Structural 
Marxist) ได้ให้ควำมสนใจกับควำมคิดของ Wirth ในเรื่อง Urbanism หรือวิถีชีวิตแบบเมือง โดย 
Castells มองว่ำ Urbanism เป็นกำรปรำกฏตัวด้ำนวัฒนธรรมของกำรเข้ำสู่สภำพสังคมอุตสำหกรรม
ทุนนิยม ของกำรปรำกฏตัวของเศรษฐกิจแบบตลำดและกำรก้ำวเข้ำสู่บรรยำกำศควำมเป็นเหตุเป็นผล
ของสังคมสมัยใหม่ (Castells, 1976อ้ำงใน Flanagan, 1993: 87 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 25) ทั้งนี้ 
เขำยังให้ควำมส ำคัญกับพ้ืนที่เมือง โดยมองว่ำเป็นบริเวณที่มีกำรผลิตซ้ ำแรงงำน เมืองจึงเป็นระบบที่
ปัจเจกบุคคลทั้งหลำยใช้ผลิตซ้ ำและปรับสร้ำงแรงงำนใหม่โดยผ่ำนกำรบริโภคส่วนตัว (จัดหำมำเอง) 
และกำรบริโภคร่วม (รัฐเข้ำมำจัดกำร)  

 ตำมควำมคิด Castells พ้ืนที่เมืองคือสภำพแวดล้อมที่ถูกสร้ำงขึ้น เป็นระบบย่อยที่ถูกผลิต
ขึ้นมำโดยระบบโครงสร้ำง ซึ่งเกิดจำกฐำนของธรรมเนียมปฏิบัติด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง รวมถึง
อุดมกำรณ์ในสังคมนั้นๆ เมืองจึงเป็นกำรรวมตัวทำงพ้ืนที่ของกำรจัดกำรทำงเศรษฐกิจของสังคมที่
ใหญ่กว่ำที่มีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว โดยเฉพำะเมืองสมัยใหม่ที่ควรได้รับกำรมองว่ำเป็นภำพสะท้อน
เชิงกำยภำพของระบบทุนนิยม (Flanagan, 1993: 88 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 25) สอดคล้องกับ 
David Harvey ได้อธิบำยกำรผลิตสร้ำงพ้ืนที่เมืองในกรอบควำมคิดแบบมำร์กซิสต์เช่นเดียวกัน โดย
เขำมองว่ำระบบทุนนิยมได้สร้ำงภูมิทัศน์ทำงกำยภำพขึ้นมำตำมควำมคิดของตัวเอง ซึ่งจะตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ทำงกำรผลิตและกำรผลิตซ้ ำของเหล่ำนำยทุน กำรประดิษฐ์สร้ำงพ้ืนที่เช่นนี้เป็นสิ่งที่มี
ควำมสัมพันธ์ต่อกำรกระจุกตัวและกำรหมุนเวียนของทุน และเป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมควำมซับซ้อนให้มหำ
นครในปัจจุบัน (Flanagan, 1993: 88-89 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 26) 

 นอกจำกนี้ เมืองยังถูกมองว่ำเป็นพ้ืนที่ที่ เปิดกว้ำงส ำหรับกำรเจรจำต่อรองทำงวัฒนธรรม
อย่ำงซ้ ำแล้วซ้ ำอีก (Cultural Renegotiation) มำกกว่ำเป็นพ้ืนที่ที่ถูกกระท ำโดยอ ำนำจทำง
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เศรษฐกิจกำรเมอืงอย่ำงเดียว เนื่องจำกแอนโทนี่ คิงก์ ได้อธิบำยถึงลักษณะเด่นของกำรกลำยเป็นเมือง
ในโลกที่สำมว่ำไม่ได้เกิดจำกกำรถูกกระท ำโดยกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเพียงอย่ำงเดียว แต่ควำม
เปลี่ยนแปลงในจิตส ำนึก พฤติกรรมของผู้คน รวมถึงควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆภำยในเมืองต่ำงเป็น
ผลผลิตของกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆในระดับโลกและระดับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ 
(King, 1990 อ้ำงใน Flanagan, 1993: 121-123 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 28)  

 อีกท้ัง Michel de Certeau ได้มองว่ำเมืองสมัยใหม่ถูกท ำให้กลำยเป็นวัตถุเป้ำหมำยของกำร
บริหำรจัดกำร เมืองเป็นสถำนที่ของกำรเปลี่ยนแปลงและกำรฉวยประโยชน์ เป็นที่ที่มำกไปด้วยกำร
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ ตลอดเวลำ เมืองจึงเปรียบเสมือน
ทั้งเครื่องจักรของควำมทันสมัยและผู้น ำควำมทันสมัย ดังนั้น ภำพตัวแทนของเมืองที่ de Certeau 
สร้ำงขึ้นมำจึงเป็นพ้ืนที่ของอ ำนำจและผลประโยชน์ที่มีทั้งส่วนที่ได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
หลักกำรและส่วนที่อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล (de Certeau, 1984: 93-96 
อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 29) 

 Henri Lefebvre เสนอควำมคิดว่ำพ้ืนที่เป็นผลผลิตทำงสังคม ส ำหรับเขำเมืองจึงเป็นพ้ืนที่ที่
ถูกเปลี่ยนแปลงโดยกำรกระท ำทำงสังคมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในเวลำทำงประวัติศำสตร์ที่จ ำกัดช่วงหนึ่ง 
(Lefebvre, 1991: 1-79 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 29-30) ส่วน Edward Soja พยำยำมชี้ให้เห็นว่ำ
พ้ืนที่ทำงสังคมอย่ำงเมืองเป็นพ้ืนที่ที่แยกออกจำกพ้ืนที่ทำงกำยภำพกับพ้ืนที่ทำงจิตใจ และเป็นทั้ง
พ้ืนที่ที่รวมเอำพ้ืนที่ทั้งสองนี้เข้ำมำไว้ในตัว ดังนั้นพ้ืนที่ที่สำมอำจถูกมองว่ำเป็นพ้ืนที่ทำงสังคมที่ผู้คน
ใช้ชีวิตและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน เป็นพ้ืนที่ที่มีควำมเปิดกว้ำงอย่ำงมำก เป็นพ้ืนที่ที่มีเรื่ องรำว
ต่ำงๆ เกิดข้ึนและด ำรงอยู่ร่วมกัน ทั้งควำมอันตรำยและควำมเป็นไปได้ และเป็นพ้ืนที่ของกำรต่อสู้ทำง
สังคม (Soja, 1996: 1-70 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 2552: 30) ภำพตัวแทนของเมืองที่ Soja สร้ำงขึ้นมำจึง
เป็นพื้นที่ทำงสังคมท่ีมีมิติต่ำงๆ แทรกซึมและซ้อนทับกันอย่ำงซับซ้อน ซึ่งภำยในควำมซับซ้อนนั้นมีทั้ง
ปัญหำและควำมเป็นไปได้ต่ำงๆ กระจำยตัวอยู่ทั่วไป 

 ทั้งนี้ Steve Pile พยำยำมสร้ำงภำพตัวแทนของเมืองด้วยมุมมองที่แตกต่ำงโดยน ำควำมคิด
แบบจิตวิเครำะห์มำใช้พิจำรณำเมือง ส ำหรับเขำเมืองเปรียบเหมือนร่ำงกำยคนที่มีจิตใต้ส ำนึก 
บุคลิกภำพ จินตนำกำร รวมถึงอำรมณ์และควำมรู้สึก เมืองเป็นพ้ืนที่ของควำมปรำรถนำและควำม
หวำดกลัวเหมือนกับร่ำงกำยที่เป็นเช่นนั้น ทั้งเมืองและร่ำงกำยถูกสร้ำงขึ้นมำในควำมสัมพันธ์ โดยมี
พ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่และผลิตสร้ำงพ้ืนที่ของตนเอง ทั้งในส่วนของควำมเป็นจริงและจินตนำกำร แต่ในพ้ืนที่
เหล่ำนี้กลับไม่เคยว่ำงจำกอ ำนำจและกำรต่อต้ำนขัดขืน (Pile, 1996: 184-237 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 
2552: 31)  
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 Pile มองว่ำเมืองคือพ้ืนที่ที่รวมไว้ซึ่งควำมเป็นระเบียบและควำมขัดแย้ง ทั้งอิสรเสรีและควำม
จ ำเป็นต้องพ่ึงพำ รวมถึงควำมเครียด ควำมขัดแย้งที่เกิดจำกกำรอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่ำง เมืองชัก
น ำผู้คน สินค้ำ เงินตรำ ควำมเชื่อ ฯลฯ จำกต่ำงถิ่นต่ำงที่มำสู่ตัวเอง ก่อให้เกิดกำรปฏิสัมพันธ์ใน
รูปแบบใหม่ที่แตกต่ำง นอกจำกนี้เมืองยังมีควำมแตกต่ำงทำงพ้ืนที่เชิงกำยภำพ โดยเป็นที่ที่เต็มไปด้วย
เครือข่ำยที่ก่อให้เกิดกำรไหลผ่ำนของกระแสและกำรแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ต่ำงๆ เมืองคือจุดรวมทำง
ภูมิศำสตร์ของเหล่ำเครือข่ำยและวิถีชีวิตที่น ำมำซึ่งควำมแตกต่ำงหลำกหลำยและกำรปฏิสัมพันธ์ที่โดด
เด่นอย่ำงมำก กำรน ำพำผู้คนที่มีควำมแตกต่ำงทำงสังคมและวัฒนธรรมมำอยู่ใกล้กันในพ้ืนที่จ ำกัด
ส่งผลให้ผู้คนไม่อำจคำดเดำได้ว่ำปัจเจกแต่ละบุคคลจะมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อควำมหลำกหลำย
ภำยในเมืองอย่ำงไร เนื่องจำกทุกคนล้วนมีเรื่องรำวของตน มีปัญหำ มีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม และ
โอกำสใหม่ๆ เมืองจึงเป็นโลกของควำมเป็นไปได้นำนำประกำร (Pile, 1999: 4-50 อ้ำงใน เพ่ิงอ้ำง, 
2552: 32) ดังนั้นภำพตัวแทนของเมืองที่ Pile สร้ำงจึงเป็นพื้นที่ของควำมเปิดกว้ำงและควำมแตกต่ำง
ซึ่งน ำทั้งปัญหำและโอกำสต่ำงๆ มำสู่ปัจเจกหรือกลุ่มคนที่เข้ำมำเกี่ยวข้องกับเมืองอยู่ตลอดเวลำ 

 ทั้งนี้ จำกที่ Pile มองว่ำเมืองได้ชักน ำผู้คน สินค้ำ เงินตรำ ควำมเชื่อ ฯลฯ จำกต่ำงถิ่นมำสู่ตัว
เมืองนั้น หรือกล่ำวอีกนัยก็คือควำมเป็นเมืองส่งผลให้เกิดกำรย้ำยถิ่นฐำนของประชำกรมำกยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแบบกำรส ำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกรประจ ำ พ.ศ.2559 โดยกลุ่มสถิติแรงงำน ส ำนัก
สถิติเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (2560) และกำรย้ำยถิ่นของประชำกรปี 2560 โดย
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (2561) ได้เผยให้เห็นว่ำกลุ่มวัยที่มีกำรย้ำยถิ่นมำกที่สุดคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (25-
59 ปี) ซึ่งเป็นวัยท ำงำน รองลงมำคือ กลุ่มวัยเยำวชน (15-24 ปี) และสำเหตุของกำรย้ำยถิ่นที่มีอัตรำ
สูงสุด คือ ด้ำนกำรงำน เช่น ย้ำยเพ่ือหำงำนท ำหรือต้องกำรเปลี่ยนงำน รองลงมำคือย้ำยเพรำะที่อยู่
อำศัยและครอบครัว 

 นอกจำกนี้ Noel Gist และ Sylvia Fava ได้กล่ำวว่ำเมืองอำจเป็นได้หลำยสิ่ง ทั้งทำง
กฎหมำย เป็นสภำวะของจิตใจ เป็นค ำจ ำกัดควำมที่ได้จำกกำรรวมประชำกร แต่ท้ำยที่สุดแล้วเมืองก็
คือสิ่งทำงกำยภำพ มีตึกรำมบ้ำนช่อง ถนนหนทำง และผู้คนซึ่งด ำรงอยู่หรือได้ด ำรงอยู่ในห้วงเวลำและ
พ้ืนที่ (Gist and Fava, 1964: 95 อ้ำงใน ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552: 36) 

 เมืองไม่ได้เป็นแค่เพียงสภำพแวดล้อมทำงสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนของ
ระบบอ ำนำจทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และวัฒนธรรม แต่ยังเป็นสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่มี
อิทธิพลต่อชีวิตทำงกำยภำพของผู้คนด้วย ดังจะเห็นได้จำกปัญหำคุณภำพชีวิต สุขภำวะของชำวเมือง 
สุขภำวะของตัวเมือง ชุมชนแออัด ฯลฯ (เพ่ิงอ้ำง, 2552: 37) 

 กล่ำวโดยสรุปคือ เมืองเป็นสภำพแวดล้อมอย่ำงหนึ่งอันเป็นแหล่งรวมของผู้คนและสิ่งปลูก
สร้ำง สภำพแวดล้อมนี้เกิดจำกกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมและกำรประกอบสร้ำงทำงวัฒนธรรมที่อยู่บน
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ฐำนของเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ ทั้งที่อยู่ภำยในและภำยนอกตัวเมือง โดยเครือข่ำยเหล่ำนี้จ ะมีกำร
หนุนเสริมและขัดแย้งกันตลอดเวลำจนเกิดเป็น “ควำมเข้มข้นเชิงสัมพัทธ์” กับบริเวณรำยรอบ น ำมำ
ซึ่งบรรยำกำศที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ควำมคิด โลกทัศน์ วัฒนธรรมของผู้คน และควำมเป็นไปต่ำง  ๆ 
นำนำในสังคม อีกทั้งพลวัตที่ท ำให้เมืองกลำยเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ตำยตัว ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นตัวประสำนกำร
แลกเปลี่ยนทำงสังคมและวัฒนธรรมที่น ำมำสู่กำรปะทะและผสมผสำนอย่ำงต่อเนื่องของสิ่งต่ำง ๆ ซึ่ง
ไม่มีวันรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ กลับน ำมำซึ่งโอกำสที่จะเป็นไปได้และปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดบน
พ้ืนที่แห่งนี้ (เพ่ิงอ้ำง, 2552: 33)  

 อีกท้ังกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นเมือง ไม่เพียงแต่น ำมำซึ่งควำมเจริญในเชิงกำยภำพเท่ำนั้น 
หำกแต่ยังน ำมำซ่ึงปัญหำส ำคัญในหลำยด้ำน เช่น กำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน ควำมหนำแน่นของประชำกร 
ระบบสำธำรณูปโภคไม่พอต่อควำมต้องกำร ชุมชนแออัด และปัญหำจรำจร เป็นต้น (ธนศักดิ์ สำย
จ ำปำ, มปป.: 8) รวมทั้งตำมวิธีคิดของนักทฤษฎีแนวมำร์กซิสต์ใหม่ เมืองเป็นเพียงเงื่อนไขหนึ่งของวิถี
กำรผลิตแบบทุนนิยม ภำยใต้ควำมเป็นระบบทุนนิยม เมืองจึงมีฐำนะเป็นพ้ืนที่ที่สร้ำงวิธีคิดและวิธี
จัดกำรเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุดหนึ่งขึ้นมำ คือ กำรแยกบ้ำนกับที่ท ำงำนออกจำกกันอย่ำงเด็ดขำด เ พ่ือสร้ำง
ระบบโรงงำน อันเป็นพื้นท่ีส ำหรับกำรผลิต กำรท ำงำน และกำรสะสมทุนโดยเฉพำะ พร้อม ๆ กับกำร
สร้ำงชนชั้นใหม่ขึ้นมำ เรียกว่ำ ชนชั้นแรงงำนในเมือง  

 นอกจำกนี้ เมืองยังท ำให้ที่ดินกลำยเป็นสินค้ำตัวใหม่ที่มีรำคำแพง เช่น กำรเช่ำที่ดิน กำร
ก ำหนดย่ำนต่ำง ๆ ขึ้น เช่น ย่ำนอุตสำหกรรม ย่ำนที่อยู่อำศัย และย่ำนโรงงำน ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบ
เมืองขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ำห้ำงสรรพสินค้ำและศูนย์กำรค้ำได้แสดงให้เห็นถึงกำรเป็นพ้ืนที่ของกำรสร้ำง
วิถีชีวิตแบบเมือง ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 กำรขูดรีดส่วนเกินได้ย้ำยจำกปริมณฑลของภำคกำรผลิตสู่
ปริมณฑลของภำคกำรบริโภค ดังนั้นระบบทุนนิยมในคริสต์ศตวรรษนี้จึงได้ย้ำยกำรสะสมทุนจำกกำร
ผลิตสินค้ำภำยใต้พื้นท่ีเฉพำะแบบหนึ่ง เช่น โรงงำนสู่กำรผลิตพ้ืนที่อย่ำงห้ำงสรรพสินค้ำ เพ่ือกำรผลิต
ซ้ ำแรงงำนผ่ำนกำรสร้ำงค่ำนิยมกำรบริโภคสินค้ำให้เกิดขึ้นในหมู่คนงำน เพรำะเมื่อมีควำมต้องกำร
บริโภค ผู้คนจ ำต้องเร่งท ำงำนหำเงิน กำรขูดรีดส่วนเกินจึงกระท ำผ่ำนกำรบริโภคและกำรก ำหนดรำคำ
สินค้ำท่ีสูงเกินจริงอย่ำงมำก เป็นต้น (เพ่ิงอ้ำง, มปป.: 17-18) 

 หน้าที่นิยม (Functionalism) 

 ค ำว่ำ “หน้ำที่นิยม” หมำยถึง กำรตีควำมพฤติกรรมใดๆที่มนุษย์คิดขึ้นมำประพฤติปฏิบัติ
ตำม ๆ กัน จนเป็นกระบวนกำรและสถำบัน ล้วนแต่มีหน้ำที่ตอบสนองควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งของมนุษย์ทั้งสิ้น มนุษย์มีควำมสำมำรถและมีปกติวิสัยอยู่อย่ำงหนึ่งคือ จะคิดสิ่งใดขึ้นมำใช้
ตนจะต้องได้รับควำมสะดวกสบำยและพึงพอใจกับสิ่งนั้น ๆ เสมอ แต่หำกเมื่อใดเห็นว่ำสิ่งที่ตนคิด
ขึ้นมำนั้นไม่ดีจะขจัดสิ่งนั้นทิ้งทันที และคิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่ำขึ้นมำแทน เพ่ือใช้ท ำหน้ำที่สนองตอบต่อไป 
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จึงเห็นได้ว่ำขณะใดขณะหนึ่งที่ตนคิดสิ่งใดขึ้นมำย่อมเหมำะสมดีงำมแก่ตนในขณะนั้น ๆ ยุคสมัยนั้น ๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นยุคใด วัฒนธรรมหรือพฤติกรรมไปจนถึงผลิตผลของพฤติกรรมย่อมท ำหน้ำที่ของตัวเอง
ทั้งสิ้น (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550: 94) 

 แนวคิดหน้ำที่นิยมเกิดขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 มำนุษยวิทยำในอังกฤษเริ่มน ำ
แนวคิดหน้ำที่นิยมมำโต้ตอบกับทฤษฎีวิวัฒนำกำร และโต้แย้งกับนักวิชำกำรที่เชื่อทฤษฎีกำร
แพร่กระจำยและท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรม แนวคิดหน้ำที่นิยมเชื่อเรื่องควำมเป็นองค์
รวมของชีวิตทำงสังคม และอธิบำยว่ำสังคมแบบ bands  และ tribe เป็นระบบของสังคมที่มีคุณค่ำ
และวัฒนธรรมของตัวเอง ค ำอธิบำยนี้ขัดแย้งกับควำมเชื่อที่ว่ำวัฒนธรรมชนเผ่ำถูกแยกให้อยู่โดดเดี่ยว
ล ำพัง แนวคิดหน้ำที่นิยมเชื่อในระบบเหตุผลและควำมหมำยของพฤติกรรมต่ำง  ๆ ที่เกิดในสังคมชน
เผ่ำ แตกต่ำงจำกแนวคิดวิวัฒนำกำรที่อธิบำยว่ำควำมเชื่อและพิธีกรรมของชนเผ่ำเป็นเรื่องงมงำยไร้
เหตุผล (“Functionalism”, ออนไลน์ : มปป.) 

 แนวคิดเรื่องหน้ำที่นิยมได้รับอิทธิพลมำจำกส ำนักโครงสร้ำงและหน้ำที่ ซึ่งให้กำรศึกษำใน
ด้ำนทฤษฎีสังคม โดยได้แนวควำมคิดมำจำก Auguste Comte, Emile Durkheim, Georges H. 
Mead และ Talcott Parsons ในสังคมวิทยำ ค ำว่ำ หน้ำที่ ใช้อธิบำยเหมือนชีวิต อินทรีย์ เหมือนกับ
หน้ำที่ต่ำง ๆ ของโครงสร้ำง โดยหน้ำที่จะด ำเนินต่อไปให้โครงสร้ำงด ำรงอยู่ได้ ทั้งนี้ Radcliffe 
Brown ได้ท ำกำรเปรียบเทียบชีวิตและสังคมว่ำ กิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีในสังคม เช่น พิธีฝังศพหรือกำร
ลงโทษอำชญำกรรม สิ่งเหล่ำนี้เป็นหน้ำที่ที่มีขึ้นเพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม (สุนทรี ศีล
พิพัฒน์, 2521: 66) และกำรกระท ำเหล่ำนี้จะถูกสื่อสำรออกไปเพ่ือท ำให้โครงสร้ำงสังคมด ำรงอยู่ได้ 
(“Functionalism”, ออนไลน์ : มปป.) นอกจำกนี้  Brown ได้ใช้หลักหน้ำที่-ประโยชน์ ในกำรศึกษำ
หน้ำที่ของพิธีกรรมของชำวเกำะอันดำมัน โดยงำนของเขำสนใจศึกษำสังคมมำกกว่ำที่จะศึกษำแต่ละ
ส่วนย่อย เขำมองว่ำส่วนประกอบที่ท ำให้โครงสร้ำงทำงสังคมด ำรงอยู่ได้ คือ หน้ำที่ที่มีต่อกันและกัน 
สถำบันต่ำง ๆ ย่อมมีควำมส ำคัญต่อกำรจัดระเบียบทำงสังคมเช่นเดียวกัน แนวคิดของ Brown 
ค ำนึงถึงสังคม 2 ประกำร คือ โครงสร้ำงและกระบวนกำร เขำเชื่อว่ำโครงสร้ำงสังคมเป็นหัวใจของ
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงกำรหน้ำที่ (สุนทรี ศีลพิพัฒน์, 2521: 67-68) 

 Emile Durkheim สนใจเรื่องรำวของศำสนำ โดยเขำได้อธิบำยถึงทฤษฎีก ำเนิดและหน้ำที่
ของศำสนำว่ำ ชำวออสเตรเลียแต่ละกลุ่มสังคมหรือวงศ์ญำติจะแสดงควำมเคำรพต่อรูปสัตว์และพืช
ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกลุ่ม อีกทั้ง Durkheim ยังมองว่ำศำสนำมีควำมส ำคัญ เป็นสิ่งที่
มนุษย์จะต้องมี จึงท ำให้เกิดควำมเลื่อมใสและเคำรพศำสนำขึ้น (เพ่ิงอ้ำง, 2521: 67) 

 Bronisław Malinowski เชื่อว่ำทุกวัฒนธรรมเป็นส่วนรวมทั้งหมดที่กระท ำต่อกันและเป็น
หน่วยรวมของวัฒนธรรมย่อย ๆ ทุกส่วน มีกำรแจกจ่ำยหน้ำที่ซึ่งกันและกัน หน้ำที่ของสถำบันใดที่มี



20 
 

 
  

ระเบียบอำจได้รับกำรกระทบกระเทือนได้หำกสถำบันอ่ืนไม่มีระเบียบ เพรำะแต่ละสถำบันมีควำม
เกี่ยวข้องกัน โดยเขำได้ท ำกำรวิจัยชำวเกำะโทรเบียนส์ และพบว่ำกำรปฏิบัติทำงศำสนำและควำมเชื่อ 
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลมำกกว่ำแบบที่ Durkheim และ Brown เชื่อว่ำ
ไสยศำสตร์และศำสนำมีส่วนในกำรเสนอควำมต้องกำรของมนุษย์ (เพ่ิงอ้ำง, 2521: 69)  

 อีกท้ัง Malinowski ยังเชื่อว่ำกำรวิจัยภำคสนำมเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจควำมคิดของชำวบ้ำน 
เข้ำใจกำรใช้ชีวิต และโลกทัศน์ของชำวบ้ำน กำรศึกษำ “ชีวิตทำงสังคม” ของเขำเป็นกำรสืบหำ
ควำมสัมพันธ์ที่โยงใยระหว่ำงกำรกระท ำต่ำง ๆ เพ่ือหำข้อสรุปว่ำวัฒนธรรมคืออะไร  ฉะนั้นกำรศึกษำ
วัฒนธรรมต้องเข้ำใจบริบทในกำรกระท ำต่ำง ๆ ซึ่งต่อมำกลำยเป็นควำมเชื่อในหมู่นักมำนุษยวิทยำว่ำ
ไม่มีขนบธรรมเนียมใดของมนุษย์ที่อยู่เป็นเอกเทศ แต่ทุกอย่ำงด ำรงอยู่อย่ำงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและ
เป็นส่วนประกอบของระบบสังคมทั้งหมด เขำเชื่อว่ำวัฒนธรรมมีกำรปรับตัวเพ่ือให้เข้ำกับสังคมและ
สภำพแวดล้อม ตัวอย่ำงที่ส ำคัญคือกำรศึกษำต ำนำนควำมเชื่อของสังคมชนเผ่ำ โดยต ำนำนท ำหน้ำที่
หลำยอย่ำง เช่น แสดงออกถึงควำมเชื่อ สร้ำงสัญลักษณ์และควำมหมำยของสังคม สร้ำงภูมิคุ้มกันทำง
ศีลธรรม เป็นแหล่งค้ ำชูและยืนยันพิธีกรรม ควบคุมและชี้น ำกำรประพฤติตำมกฎระเบียบของบุคคล 
ทั้งนี้ Malinowski และ Brown ได้ท ำให้กำรศึกษำวัฒนธรรมเปลี่ยนจำกเรื่องกำรแพร่กระจำยไปสู่
เรื่องของกำรตีควำมจำกชีวิตทำงสังคม โดยอธิบำยว่ำมนุษย์ท ำสิ่งต่ำงๆอย่ำงมีเหตุผล ข้อเสนอของ 
Malinowski ในระยะแรกเป็นเรื่องกำรท ำงำนภำคสนำม กำรท ำงำนของเขำท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ
วัฒนธรรมในมิติของกลไกที่ขับเคลื่อนควำมต้องกำรของปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลเลือกที่จะ
ปฏิบัติเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรหรือผลประโยชน์ส่วนตัว อีกทั้งเขำยังได้วิจำรณ์ทฤษฎีวิวัฒนำกำร
ที่สร้ำงเครื่องหมำยตำยตัวให้กับสังคมชนเผ่ำว่ำเป็นสังคมที่โง่ ไร้เหตุผลและเชื่อในขนบประเพณีด้วย 
(“Functionalism”, ออนไลน์ : มปป.) 

 ส่วน Robert K. Merton ได้ให้แนวควำมคิดเกี่ยวกับหน้ำที่หรือประโยชน์ของสถำบันว่ำมี 2 
อย่ำง คือ หน้ำที่ชัดและหน้ำที่แฝง เขำมีวิธีคิดคล้ำยกับ Malinowski ที่รวมเอำควำมต้องกำรทำงชีวะ
เข้ำกับควำมต้องกำรทำงสังคม  เขำให้ควำมหมำยของหน้ำที่แฝงว่ำเป็นผลของกำรกระท ำที่ได้มำโดย
ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่เห็นชัด และไม่ก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรปรับตัวให้เข้ำกับควำม
ต้องกำร ส่วนหน้ำที่ชัด คือ กำรกระท ำที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด และจะพิจำรณำจำกผลที่ได้ตำมที่
คำดหมำยเอำไว้ ไม่ว่ำจะส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ก็ตำม เช่น สถำบันเศรษฐกิจมีหน้ำที่โดยตรง
ในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย แต่หน้ำที่แฝงคือท ำให้เกิดระบบคมนำคม ซึ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของคน ท ำให้กำรคมนำคมสะดวกและเร็วขึ้น ก่อให้เกิดกำรกระจำยตัวของกำรศึกษำที่ทั่วถึง ผู้หญิง
จึงมีอิสระมำกขึ้นและใช้ชีวิตนอกบ้ำนมำกข้ึน เป็นต้น (สุนทรี ศีลพิพัฒน์, 2521: 69-70) 
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 ทั้งนี้ Thornstein Veblen ได้อธิบำยเรื่องของหน้ำที่ชัดและหน้ำที่แฝงไว้ว่ำ กำรบริโภค
สินค้ำฟุ่มเฟือย เป็นผลมำจำกกำรพอใจหรือต้องกำรใช้สินค้ำตำมลักษณะภำยนอกของสินค้ำ ซึ่งอำจ
รวมถึงคุณภำพของสินค้ำด้วย แต่ในบำงครั้งไม่ได้มุ่งเรื่องคุณภำพเสมอไป เช่น กำรผลิตรถยนต์แต่ละ
รุ่น จะมีหน้ำที่ชัดคือเพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินทำง เพ่ือประโยชน์ในกำรขนส่ง แต่เมื่อพิจำรณำ
หน้ำที่แฝงในกำรบริโภคสินค้ำเหล่ำนี้ กลับพบว่ำไม่ใช่เรื่องของควำมต้องกำรคุณภำพสูงอย่ำงเดียว แต่
ยังหมำยรวมถึงฐำนะทำงสังคมด้วย อำจกล่ำวได้ว่ำ ผู้บริโภคสินค้ำที่มีรำคำสูงอำจไม่ได้ต้องกำรสินค้ำ
ที่ดีกว่ำ แต่ต้องกำรสื่อถึงฐำนะก็เป็นได้ ดังนั้นสินค้ำรำคำสูงจึงเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของควำมมีฐำนะ
สูงทำงสังคม กำรวิเครำะห์หน้ำที่แฝงจึงอำจเป็นในลักษณะ รำคำสูง = สัญลักษณ์ (ฐำนะทำงสังคม) 
ส่วนหน้ำที่ชัด คือ รำคำสูง = สินค้ำคุณภำพดี (เพ่ิงอ้ำง, 2521: 71) 

 กำรพิจำรณำทั้งสองหน้ำที่ ท ำให้เข้ำใจได้ว่ำทุกกำรกระท ำล้วนมีควำมหมำย ดังนั้นกำร
กระท ำใด ๆ จึงต้องพิจำรณำถึงควำมหมำยที่แท้จริงของกำรกระท ำด้วย จะมองเพียงแค่หน้ำที่ชัดไม่ได้ 
เพรำะกำรใช้ชีวิตในสังคมไม่ใช่เรื่องง่ำยหรือผิวเผิน จึงต้องพิจำรณำและเข้ำใจให้ลึกซึ้ง และเอำ
ควำมรู้สึกเข้ำไปศึกษำด้วย ดังที่ Charles Horton Cooley ได้กล่ำวว่ำ “กำรเข้ำใจพฤติกรรมคน
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องศึกษำควำมหมำยที่แท้จริงหรือหน้ำที่แฝงนั่นเอง” (เพ่ิงอ้ำง, 2521: 70-71) 

 กล่ำวโดยสรุปคือ แนวคิดเรื่องหน้ำที่นิยมเชื่อว่ำพฤติกรรมทุกชนิดหรือทุกประเภทที่มนุษย์
สร้ำงขึ้นล้วนมีเหตุผล ไม่มีมนุษย์คนใดคิดสร้ำงพฤติกรรมหรือกำรกระท ำที่ไร้เหตุผลขึ้นมำใช้ เพรำะ
เหตุที่ว่ำกำรกระท ำเกิดมำจำกควำมคิดของมนุษย์ มนุษย์จะท ำอะไรต้องคิดก่อนว่ำดี ว่ำเหมำะสมแล้ว
จึงกระท ำออกมำ กำรกระท ำใด ๆ ที่คนส่วนมำกในสังคมยอมรับและปฏิบัติตำมถือว่ำมีเหตุผลทั้งสิ้น 
คนในสังคมเข้ำใจในเหตุผลของกำรกระท ำนั้น ๆ แต่ไม่ได้มีกำรอธิบำยถึงเหตุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม คน
ในสังคมเดียวกันจึงเข้ำใจพฤติกรรมเดียวกันได้ไม่ยำก เพรำะพฤติกรรม (วัฒนธรรม) ถูกบงกำรโดย
สิ่งแวดล้อม คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันจะเข้ำใจในสิ่งเดียวกัน ซึ่งแนวคิดที่กล่ำวไปข้ำงต้นเป็น
แนวคิดของ Bronislaw  Malinowski นักมำนุษยวิทยำวัฒนธรรมชำวโปแลนด์ (นิยพรรณ วรรณศิริ , 
2550: 94-95) โดยวิธีศึกษำเชิงกำรหน้ำที่มีควำมหมำยส ำคัญอยู่ 2 ประกำร คือ ประกำรแรก วิธี
ศึกษำเชิงกำรหน้ำที่มีลักษณะบ่งเจตนำ หมำยควำมว่ำ ทุกสิ่งทุกอย่ำงย่อมมีจุดมุ่งหมำย เช่น 
จุดมุ่งหมำยของมีดคือใช้ส ำหรับตัด ซึ่งจุดมุ่งหมำยดังกล่ำวเห็นได้ชัดในวัฒนธรรมทำงวัตถุ ประกำรที่
สอง คือ บูรณำกำรหรือกำรประสำนกลมกลืน หมำยควำมว่ำ ส่วนต่ำง ๆ มีปฏิสัมพันธ์กันภำยในสังคม
ทั้งระบบที่ประสำนกลมกลืนเข้ำด้วยกัน และท ำหน้ำที่ในกำรรักษำส่วนรวมทั้งหมดเอำไว้ (จุไรรัตน์ 
จันทร์ธ ำรง และ ยุพำ คลังสุวรรณ, 2531: 85-86) อีกทั้งกำรกระท ำ ระบบ หรือสิ่งของใดๆ ล้วนมี
หน้ำที่ในตัวมันเอง ทั้งหน้ำที่ชัดและหน้ำที่แฝง 
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 กล่ำวได้ว่ำ ทฤษฎีหน้ำที่นิยมเกิดขึ้นเพ่ือหำค ำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่ง  ๆ ทุก
พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่ำงเลื่อนลอย ทุกสิ่ งทุกอย่ำงล้วนมีหน้ำที่ของตัวเองด้วยกัน
ทั้งสิ้น ดังนั้นกำรที่จะหำค ำตอบของค ำถำมว่ำค ำท ำนำยจำกหมอดูด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยมี
อิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่นหรือไม่ จ ำเป็นจะต้องหำสำเหตุของปัจจัยที่ท ำให้
เลือกดูดวงด้วยวิธีนี้เสียก่อน จึงจะทรำบว่ำแท้จริงกำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยมี หน้ำที่
อย่ำงไรต่อผู้ที่เลือกรูปแบบกำรดูดวงด้วยวิธีนี้  

 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงำนวิจัยเรื่อง ค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของ
กลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่นในสภำวะควำมเป็นเมือง ผู้ศึกษำได้รวบรวมข้อมูลที่คำดว่ำเป็นประโยชน์ต่อ
งำนวิจัยทั้งจำกหนังสือ วิทยำนิพนธ์ บทควำม รวมถึงสื่อออนไลน์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษำได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น คือ วัยท ำงำน โหรำศำสตร์ บทบำทของหมอดูและกำรพยำกรณ์หรือค ำท ำนำย
ทำงโหรำศำสตร์ไทย 

 วัยท างาน 

 จำกกำรหำข้อมูลเรื่องช่วงอำยุของวัยท ำงำนนั้น มีกำรก ำหนดช่วงวัยของกำรท ำงำนที่ต่ำงกัน 
กล่ำวคือ จำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้กล่ำวว่ำวัยท ำงำนคือผู้ที่อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 15-59 ปี (“วัย
ท ำงำนกับกำรดูแลสุขภำพ”, ออนไลน์: มปป.) ส ำนักที่ปรึกษำกรมอนำมัย กล่ำวว่ำ วัยท ำงำนคือกลุ่ม
ประชำกรที่อยู่ในช่วงวัย 15-60 ปี (“สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย”, 
ออนไลน์: มปป.) ส่วนเว็บไซต์ Kapook ได้กล่ำวว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอำยุ 19-60 ปี (“ดูแลสุขภำพ 4 
ช่วงวัย อำยุเท่ำไรก็ต้องใส่ใจตัวเองนะ”, ออนไลน์: มปป.)  

 เว็บไซต์ Nationejobs.com กล่ำวว่ำเป็นผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 25-55 ปี โดยประมำณ (“วัยกับ
กำรท ำงำน”, ออนไลน์: 2004) ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กล่ำวว่ำ คือผู้ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป (“สรุปผลส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร”, ออนไลน์: 2561) 
และกรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ได้กล่ำวว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอำยุ 18-60 ปี (“วัยท ำงำนและ
วัยผู้สูงอำยุ ตรวจให้พอดีและเหมำะสมอย่ำงไร”, ออนไลน์: 2560) 

 วัยท ำงำน เป็นวัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตทำงด้ำนเศรษฐกิจ และมีส่วนส ำคัญต่อฐำนะทำง
เศรษฐกิจของประเทศ (“วัยท ำงำนกับกำรดูแลสุขภำพ”, ออนไลน์: มปป.) ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในช่วงของ
กำรท ำงำน จะอยู่ในระยะของกำรวำงรำกฐำนให้ชีวิต โดยเป็นกำรเริ่มประกอบอำชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ส ำคัญส ำหรับคนวัยนี้ เพรำะควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพมีอิทธิพลต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของ
ชีวิต ฐำนะทำงสังคม และเศรษฐกิจส่วนบุคคล รวมทั้งมีผลต่อควำมรำบรื่นในครอบครัวด้วย อีกทั้งยัง
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เป็นวัยแห่งกำรเลือกคู่ครองและกำรปรับตัวในชีวิตสมรส ร่วมด้วยเป็นวัยที่ต้องมีควำมรับผิดชอบใน
บทบำทของกำรเป็นพ่อแม่ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2546: 40-41) 

 กำรศึกษำเรื่องวัยท ำงำนช่วยให้เข้ำใจถึงบริบทควำมคิดและกำรให้ควำมส ำคัญต่อค ำท ำนำย
ของผู้ที่อยู่ในวัยนี้ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้จะกล่ำวถึงงำนวิจัยต่ำงๆที่ศึกษำเกี่ยวกับควำมคิดและกำรใช้
ประโยชน์จำกค ำท ำนำยของหมอดูของคนแต่ละช่วงวัยในหัวข้อต่อ ๆ ไป 

 โหราศาสตร์ 

 มีผู้นิยำมควำมหมำยของค ำว่ำโหรำศำสตร์ไว้มำกมำย ได้แก่ 

 โหรำศำสตร์ เป็นวิชำพยำกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจของดวงดำวนพเครำะห์ ซึ่งโคจรรอบ
จักรรำศี โดยอธิบำยถึงอ ำนำจของดวงดำวที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลำยในโลก เชื่อกันว่ำโหรำศำสตร์ได้
เกิดขึ้นในทวีปเอเชียเมื่อประมำณ 5,000 ปีมำแล้ว แล้วได้เจริญรุ่งเรืองในบำบิโลเนียสืบต่อมำ ชำว
กรีกโบรำณเป็นผู้น ำโหรำศำสตร์และดำรำศำสตร์จำกทวีปเอเซียเข้ำไปเผยแพร่ในยุโรป (อำนนท์ 
อำภำภิรม, 2515: 67) 

 โหรำศำสตร์ เป็นวิชำที่ว่ำด้วยกำรพยำกรณ์ ซึ่งอำศัยกำรโคจรของดวงดำวเป็นหลัก 
โหรำศำสตร์เป็นศำสตร์ทำงปัญญำ อันมีควำมเป็นศำสตร์ที่เกี่ยวพันอย่ำงลึกซึ้งยิ่งกับปรัชญำ (บัวแก้ว 
ไชยหลวงผำ, 2521: 11) 

 โหรำศำสตร์ คือ วิทยำศำสตร์ที่ว่ำด้วยกำรค้นหำควำมจริง โดยอำศัยปรำกฏกำรณ์บนท้องฟ้ำ
เป็นมูลฐำน เป็นศำสตร์ทำงปัญญำที่เกี่ยวกับปรัชญำอันสูง มีควำมเกี่ยวพันกับศำสตร์ส ำคัญต่ำงๆ
หลำยแขนง ไม่ว่ำจะเป็นดำรำศำสตร์ เทววิทยำ สัญลักษณ์ศำสตร์ ตรรกศำสตร์ ฯลฯ (“ไพ่ยิปซี 
จักรรำศ”ี, ออนไลน์: มปป.) 

 โหรำศำสตร์เป็นวิชำแห่งกำรพยำกรณ์ที่อำศัยเรื่องของกำรโคจรของดวงดำวมำช่วย อีกทั้งยัง
เป็นศำสตร์ทำงปัญญำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับศำสตร์หลำยแขนง เช่น ตรรกศำสตร์ ฯลฯ (เพ่ิงอ้ำง, 
ออนไลน์ : มปป.) 

 โหรำศำสตร์ คือ วิชำที่ว่ำด้วยกำรท ำนำยทำยทักเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ไม่ว่ำ
กำลข้ำงหน้ำนั้นจะใกล้หรือไกลก็ตำม โดยที่กำรพยำกรณ์นั้นอำศัยหลักเกณฑ์ วิธีกำรทำงด้ำนสถิติ 
และข้อมูลต่ำง ๆ ที่มีกำรจดบันทึกเอำไว้ (เล็ก พลูโต, 2553: 14) 
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 โหรำศำสตร์ คือ ศำสตร์ที่ว่ำด้วยกำรใช้ต ำแหน่งของดวงดำวในกำรพยำกรณ์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
อย่ำงมีเหตุมีผล โดยใช้หลักกำรทำงตรรกวิทยำ โดยโหรำศำสตร์ประกอบด้วยกุญแจ 3 ค ำ ได้แก่ 
“กำรพยำกรณ”์ “ต ำแหน่งของดวงดำว” และ “หลักกำรทำงตรรกวิทยำ” (พุทธลัคน,์ 2550: 2) 

 ทั้งนี ้โหรำศำสตร์ได้ก่อก ำเนิดมำเป็นเวลำยำวนำนนับพันปี โดยหนังสือเรื่องโหรำศำสตร์ไทย
สมัยใหม่ ของ พลูหลวง (2509) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของโหรำศำสตร์ที่ได้จำกกำร
ค้นคว้ำหลักฐำนต่ำงๆโดยนักประวัติศำสตร์และนักโบรำณคดีไว้ว่ำ สมัยที่อำรยธรรมมนุษย์เจริญอยู่ใน
ดินแดนเมโสโปเตเมียนั้น วิชำโหรำศำสตร์ได้เจริญควบคู่กันมำด้วย เช่น ชำวคำลเดียน มีควำมแม่นย ำ
ในเรื่องดำรำศำสตร์และสำมำรถผูกดวงชะตำได้ เช่นเดียวกับหนังสือเรื่องฤๅจะถึงกำลอวสำนหมอดู 
ของ ข้ำแผ่นดิน (2548) ที่ได้กล่ำวว่ำโหรำศำสตร์เป็นศำสตร์ที่พัฒนำขึ้นมำเพ่ือท ำนำยอนำคตซึ่งเป็น
สิ่งที่มนุษย์หวำดกลัว โดยเป็นศำสตร์ที่พัฒนำมำจำกวิชำดำรำศำสตร์ที่อำศัยรอบกำรโคจรของ
ดวงดำว โดยโหรำศำสตร์ไทยและอินเดียเชื่อว่ำถูกสร้ำงขึ้นโดยฤำษีในประเทศอินเดีย เมื่อประมำณ 
5,000 ปีก่อน แต่บำงแหล่งกล่ำวว่ำเป็นวิชำที่ได้รับอิทธิพลมำจำกยุโรป ทั้งนี้โหรำศำสตร์ไทยและ
อินเดียนั้นจะใช้กำรค ำนวณจำกดวงดำวเพียง 10 ดวง ได้แก่ ดำวอำทิตย์ ดำวจันทร์ ดำวอังคำร ดำว
พุธ ดำวพฤหัสบดี ดำวศุกร์ ดำวเสำร์ ดำวรำหู ดำวเกตุ และดำวมฤตยู ส่วนใหญ่คือดำวเครำะห์ 

 นอกจำกนี้ หนังสือเรื่องคิดใหม่ โหรำศำสตร์หลังนวยุค ของ กันยำวีร์ สัทธำพงษ์ (2552) ได้
กล่ำวว่ำมนุษย์โบรำณมีควำมรู้ทำงโหรำศำสตร์ โดยท ำปฏิทินบันทึกต ำแหน่งกำรเคลื่อนที่ของดวง
จันทร์ รวมถึงมีกำรสวดขอพลังอ ำนำจจำกดวงจันทร์ในเวลำข้ำงขึ้น ข้ำงแรม เพ่ือช่วยในกำรเพำะปลูก
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเก็บเกี่ยวให้ได้ผลดี อีกทั้งยังได้กล่ำวถึงเรื่องรำวของโหรำศำสตร์ไทยว่ำเป็น
วิชำกำรเกี่ยวกับจักรวำลวิทยำ โดยเรียนรู้ เรื่องของท้องฟ้ำ  ดวงดำว จักรวำลที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของธรรมชำติและฤดูกำล ซึ่งน ำมำใช้ในกำรค ำนวณหำฤกษ์ต่ำง  ๆ ด้วย โดยในประเทศ
ไทยเองได้มีกำรเริ่มใช้โหรำศำสตร์มำตั้งแต่สมัยโบรำณ  

 เช่นเดียวกับหนังสือเรื่องภำพลวงตำ วิชำโหรำศำสตร์ ของ ซิเซโร (2554, น.56-58) อธิบำย
ไว้ว่ำ สังคมไทยได้น ำวิชำโหรำศำสตร์มำใช้เป็นหลักในกำรวำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำรด ำเนินยุทธศำสตร์
ยุทธวิธี ทั้งด้ำนกำรเมืองและกำรสงครำมมำอย่ำงยำวนำน ซึ่งดูได้จำกต ำรำพิชัยสงครำมที่มีกำร
กล่ำวถึงเรื่องรำวของวิชำโหรำศำสตร์ที่ใช้ก ำหนดวันมงคลหรือสถำนที่ตั้งค่ำยที่เป็นมงคล อีกทั้งยัง
น ำมำใช้ก ำหนดเวลำในกำรตัดผมหรือเล็บของเหล่ำสำมัญชนด้วย นอกจำกนี้ยังมีควำมเชื่อเกี่ยวกับ
เรื่องฤกษ์ยำมในทำงโหรำศำสตร์ด้วย เนื่องจำกมีควำมเชื่อว่ำกำรกระท ำกำรใด ๆ ตำมฤกษ์ยำมที่
เหมำะสมจะก่อให้เกิดผลดีและเป็นมงคลต่อผู้กระท ำ นอกจำกนี้โหรำศำสตร์ยังเป็นประเพณีส ำหรับ
คนไทยและสังคมไทยที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตำมด้วย เช่น ประเพณีกำรปลูกเรือนและกำรแต่งงำน 



25 
 

 
  

 กล่ำวโดยสรุปคือ วิชำโหรำศำสตร์นั้นเป็นวิชำแห่งกำรพยำกรณ์ ซึ่งใช้ศำสตร์ทำงด้ำนดำรำ
ศำสตร์เข้ำช่วยในกำรค ำนวณต ำแหน่งของดวงดำวต่ำง ๆ ที่มีผลต่อชะตำชีวิต โดยโหรำศำสตร์ไทยนั้น
มีรำกฐำนมำจำกอินเดีย และได้รับสืบทอดมำอย่ำงยำวนำนตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ใช้ศำสตร์แขนงนี้
ช่วยในกำรออกรบท ำศึกสงครำม หรือแม้แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำง ๆ ของคนไทยยังถูกผูกไว้กับ
เรื่องรำวของโหรำศำสตร์ จวบจนปัจจุบันควำมรู้ด้ำนโหรำศำสตร์นั้นยังคงอยู่และก่อเกิดเป็นธุรกิจ
มำกมำย นอกจำกนี้ กำรที่คนในสังคมไทยสนใจเรื่องเกี่ยวกับโหรำศำสตร์ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
ควำมรู้สึกที่เป็นทุกข์ ควำมไม่แน่นอนในชีวิตและทรัพย์สิน เพรำะฉะนั้นผู้คนจึงต้องแสวงหำควำมรู้ 
(ค ำท ำนำย) ในด้ำนโหรำศำสตร์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่จะบ ำบัดควำมทุกข์ ควำมเดือดร้อน 
ควำมเหนื่อยหน่ำย ท้อถอย หรือควำมไม่ม่ันใจในกำรด ำเนินชีวิต (อำนนท์ อำภำภิรม, 2515 : 71)  

 อีกท้ัง โหรำศำสตร์ยังมีควำมส ำคัญต่อมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้จะมีช่วงที่ซบเซำ แต่ไม่เคย
สูญสลำยหำยไป ยังคงมีกำรพัฒนำเรื่อยมำจนอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นสิ่งที่มนุษย์ขำดไม่ได้ เพรำะเรื่องรำว
ของโหรำศำสตร์นั้นมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งช่วยก ำหนดฤดูกำลเพำะปลูก เป็น
ตัวแบบในกำรท ำปฏิทิน หรือในสังคมไทยเองได้มีกำรน ำควำมรู้ทำงโหรำศำสตร์มำช่วยเรื่องกำรออก
รบ ท ำศึกสงครำม รวมถึงมีควำมสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ปัจจุบันควำมรู้ด้ำน
โหรำศำสตร์ยังคงปรำกฏให้เห็นอยู่และก่อเกิดเป็นธุรกิจมำกมำย 

 นอกจำกนี้ ยังมีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรำวของโหรำศำสตร์ โดยอธิบำยถึงกำรใช้ศำสตร์
ด้ำนนี้เพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดฝัน จำกบทควำมเรื่อง Applied Sciences for Hedging 
Risk and Anticipating Outcomes in Police Work ของ Craig J. Reynolds (2014-2015) 
ชี้ให้เห็นว่ำ คนไทย โดยเฉพำะเหล่ำต ำรวจ ทหำร นักกำรเมือง หรือแม้แต่อำชญำกร ที่มีหน้ำที่กำร
งำนหรือชีวิตที่ค่อนข้ำงเสี่ยง ต่ำงใช้โหรำศำสตร์ รวมถึงศำสตร์ประยุกต์อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
พยำกรณ์ กำรแนะแนวทำงเรื่องขอฤกษ์ยำม และข้ันตอนกำรด ำเนินกำร เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงต่ำง ๆ 
ที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดฝัน เพ่ือขจัดควำมกลัว เพ่ือหลีกเลี่ยงหำยนะ และเพ่ือเป็นตัวก ำหนดกำร
ตัดสินใจในกำรก ำหนดกิจวัตร โดยผู้คนเหล่ำนี้มองว่ำศำสตร์แขนงนี้สำมำรถแนะน ำกำรตัดสินใจครั้ง
ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของเวลำและวิธีด ำเนินกำรให้มนุษย์ได้  

 ทั้งนี้ มีงำนวิจัยชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคลต่อกำรใช้บริกำรจำกโหรำศำสตร์ ที่
ปัจจุบันมีควำมก้ำวกระโดดมำก จำกดูตัวต่อตัวแบบเจอะหน้ำค่ำตำเป็นวิธีอ่ืน โดยงำนวิจัยเรื่องปัจจัย
เชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อเจตนำเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรโหรำศำสตร์ในประเทศไทย ของ รุจิ
กำญจน์ สำนนท์, จุฑำ เทียนไทย, คณิต ไข่มุกด์ และกันยำวีร์ สัทธำพงษ์ (2559) เป็นงำนศึกษำเชิง
ธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่ำปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจโหรำศำสตร์ในไทยมีหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งแบบตัวต่อตัว 
กำรใช้ webcam หรือทำงโทรศัพท์ ฯลฯ ทั้งนี้จำกแบบส ำรวจพบว่ำผู้ใช้บริกำรดูดวงส่วนใหญ่เป็น
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เพศหญิง อำยุช่วง 30-39 ปี นับถือศำสนำพุทธ และมีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีมำกที่สุด ด้ำนอำชีพ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงำนบริษัท บทบำทของโหรำศำสตร์ทำงด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำนั้นพบว่ำมีทั้งด้ำน
กำรเงิน ครอบครัว ควำมรัก สุขภำพ และกำรงำน เป็นต้น ซึ่งสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อเจตนำเชิง
พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรโหรำศำสตร์ คือ เลือกใช้บริกำรตำมควำมเชื่อถือในควำมแม่นย ำของหลัก
วิชำทฤษฎี ด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในวิชำ ชื่อเสียง ให้แนวทำงท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ได้ดี เป็นต้น ส ำหรับควำมคำดหวังจำกกำรใช้บริกำรคือต้องกำรค ำแนะน ำวำงแผนชีวิต และก ำลังใจ 
ต้องกำรฤกษ์ยำม เป็นต้น 

 นอกจำกนี้ เรื่องรำวของโหรำศำสตร์ยังเกี่ยวพันกับเรื่องรำวของพระพุทธศำสนำ กล่ำวคือ 
ถึงแม้พระพุทธศำสนำจะไม่ได้ยอมรับโหรำศำสตร์ภำคกำรท ำนำย แต่ยังมีพระสงฆ์จ ำนวนไม่น้อยที่
สนใจในศำสตร์แขนงนี้  ซึ่ งจำกงำนวิจัยเรื่องกำรใช้ โหรำศำสตร์ เป็นวิถีทำงในกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ ของ อชิรพจณิชำ พลำยนำค (2553) ได้ชี้ให้เห็นว่ำถึงแม้ทำงพุทธศำสนำจะปฏิเสธ
โหรำศำสตร์ในฐำนะของวิชำแขนงหนึ่งที่ไม่เหมำะสมกับชีวิตสมณเพศ แต่ยอมรับให้ภิกษุเรียนเฉพำะ
โหรำศำสตร์ภำคกำรค ำนวณดวงดำวไม่ใช่ภำคของกำรพยำกรณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรเดินทำง 
และถึงแม้โหรำศำสตร์จะขัดต่อพระพุทธศำสนำบำงประกำร แต่บุคคลที่ใช้โหรำศำสตร์ทั้งอดีตและ
ปัจจุบันต่ำงมีพระภิกษุสงฆ์รวมอยู่ด้วย และได้มีพระภิกษุบำงรูปใช้โหรำศำสตร์ในกำรเผยแพร่ศำสนำ 
แม้จะเป็นกำรผิดต่อหลักของศำสนำ แต่อำจมองได้ว่ำพระภิกษุเหล่ำนี้ต้องกำรให้คนส่วนใหญ่ที่มีควำม
ทุกข์หันมำสนใจหลักค ำสอนของพระพุทธศำสนำมำกข้ึน 

 กำรศึกษำโหรำศำสตร์ท ำให้รู้ถึงควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของศำสตร์แขนงนี้ที่มีต่อผู้คน 
รวมถึงประเทศชำติตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ทั้งนี้กำรศึกษำจำกงำนวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ำโหรำศำสตร์
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิตของทั้งปัจเจกและแบบกลุ่มสังคม และทำงพระพุทธศำสนำได้มีกำรใช้
โหรำศำสตร์ด้วย โดยจะน ำเอำเรื่องรำวที่ได้ศึกษำนี้ไปวิเครำะห์ถึงควำมสัมพันธ์ของโหรำศำสตร์กับคน
ในสังคมไทยที่เข้ำมำท ำงำนต่ำงถิ่น ปัจจุบันกำรพยำกรณ์ดวงชะตำส ำคัญอย่ำงไร เหตุใดจึงไปปรึกษำ
หมอดู และท ำไมโหรำศำสตร์ถึงมีส่วนในกำรด ำเนินชีวิต และกลุ่มคนเหล่ำนี้มีควำมคิดอ่ำนอย่ำงไรต่อ
ศำสตร์แขนงนี้และให้ค ำท ำนำยจำกศำสตร์แขนงนี้มีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตหรือไม่ 

 บทบาทของหมอดูและการพยากรณ์หรือค าท านายทางโหราศาสตร์ไทย 

 ปัจจุบันมีผู้คนยึดอำชีพหมอดูอยู่มำกมำย ดังจะเห็นได้จำกพ้ืนที่ทำงโหรำศำสตร์ที่ปรำกฏให้
เห็นทั้งทำงสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ทำงหน้ำจอโทรทัศน์ และที่ส ำคัญทำงหน้ำร้ำนที่มีเหล่ำหมอดู
ประจ ำอยู่หน้ำร้ำน หมอดูนั้นแท้จริงแล้วมีบทบำทอย่ำงไรต่อชีวิตของคน สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
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 จำกหนังสือแม่มด-หมอผีจำกบันทึกของแฟรงค์ สมิธ แปลโดย ส.ศิริพร (2523) กล่ำว
เกี่ยวกับเรื่องรำวของลัทธิพ่อมด แม่มด หมอผี ว่ำในช่วงหลังจำกปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นไป เรื่องของ
ไสยศำสตร์ว่ำด้วยกำรใช้เวทมนตร์คำถำ ตลอดจนอ ำนำจลึกลับเกี่ยวกับกำรทรงเจ้ำเข้ำผีนั้นมีควำม
เฟ่ืองฟูอย่ำงมำก ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสำเหตุหลักที่ท ำให้ผู้คนหันมำสนใจเรื่องรำวทำงโหรำศำสตร์ 
เนื่องจำกมีกำรพิมพ์คอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องดวงใครดวงมันและขำยต ำรำควบคู่ไปด้วย จึงมีผู้ที่สนใจและ
น ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน รวมถึงมีรำยงำนว่ำบรรดำนักธุรกิจ นักแสดง 
นักกีฬำ และประชำชนในทุกสำขำอำชีพ ต่ำงให้ควำมสนใจในกำรยึดกำรท ำนำยทำยทักในแบบดวง
ใครดวงมันเป็นเครื่องชี้ชะตำก ำหนดโชคเครำะห์ของตนเพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกนี้กำรใช้เวทมนตร์คำถำ
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรท ำนำยทำยทัก หรือที่เรียกว่ำ หมอดู รวมถึงโหรำศำสตร์ที่วิเครำะห์ดวงดี
ดวงร้ำย ได้กลำยเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบรรดำหนุ่มสำว
ทั่วไป อีกทั้งสมัยก่อน บรรดำแม่มดหมอผีได้รับกำรยกย่องในฐำนะเทียบเท่ำกับเทวดำและนำงฟ้ำ 

 ไม่เพียงเท่ำนี้ ดวงธิดำ รำเมศวร์ (2549) ยังได้อธิบำยไว้ในหนังสือเรื่องเปิดโลกพ่อมดแม่มด 
ว่ำเหตุที่พ่อมดแม่มด หมอผี หรือหมอดู ได้รับกำรยอมรับและยกย่องจำกผู้คนทั่วไป เป็นผลมำจำก
กำรที่พวกเขำเป็นผู้ที่มีควำมรู้มำก หรือมีควำมรู้ เหนือกว่ำผู้ อ่ืนนั่นเอง โดยจำกหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ ควำมเป็นผู้วิเศษของพ่อมดแม่มดเกิดจำกกำรได้รับควำมศรัทธำจำกควำมสำมำรถ
เหนือกว่ำผู้อื่นในด้ำนควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ จึงได้รับกำรเคำรพนับถืออย่ำงสูงจำกสังคม กล่ำวคือ กำรที่
จะได้รับกำรยกย่องในฐำนะที่มีควำมรู้ เหนือกว่ำผู้ อ่ืนในสมัยก่อนนั้น จะต้องไม่ใช่ผู้ที่มีควำมรู้ขั้น
ธรรมดำเท่ำนั้น แต่ต้องแสดงควำมรู้ของตนให้เป็นที่ประจักษ์และน่ำเชื่อถือแก่ผู้คน โดยนักโบรำณคดี
เชื่อว่ำผู้คนสมัยโบรำณต่ำงยกให้หมอเป็นผู้มีควำมสำมำรถเหนือใครและมีอ ำนำจวิเศษที่ได้พรจำก
สวรรค์ ซึ่งผู้วิเศษเหล่ำนี้แท้จริงแล้วต่ำงมีองค์ควำมรู้มำจำกกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ทดลองในสิ่งต่ำงๆ 
เฝ้ำสังเกตกำรณ์สิ่งต่ำงๆที่อยู่รอบตัว รวมถึงปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ แล้วค้นหำค ำตอบจนเกิดเป็น
องค์ควำมรู้และเกิดเป็นผู้วิเศษอย่ำงที่สังคมคนโบรำณเชื่อ และด้วยควำมวิเศษนี้เองจึงท ำให้ผู้คนใน
ชุมชนเคำรพบูชำจนกระท่ังกลำยเป็นควำมเชื่อถือต่อทุกสิ่งที่พูด ที่กระท ำ  

 โดยบุคคลเหล่ำนี้สำมำรถมีอิทธิพลก ำหนดบทบำทของตนหรือของใคร ๆ เพ่ือขับเคลื่อน
สังคมของชุมชนนั้น ๆ และด้วยควำมรู้ที่มีมำกกว่ำผู้อ่ืนจึงสำมำรถคิดค้นหลักเกณฑ์รูปแบบพิธีกรรม
ต่ำง ๆ ขึ้นมำใช้ในสังคม ซึ่งผู้วิเศษเหล่ำนี้ต่อมำถูกเรียกกันว่ำพ่อมดแม่มด ผู้รู้ หรือนักปรำชญ์นั่นเอง 
ซึ่งทักษะของพวกเขำไม่ได้มีเพียงกำรรักษำผู้ป่วยเท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงกำรใช้อ ำนำจกำรหยั่งรู้ในกำร
ท ำนำยทำยทักเพ่ือช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษำเตือนภัยให้กับคนในสังคม โดยเฉพำะควำมสำมำรถใน
กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ โดยควำมรู้เหล่ำนี้เป็นควำมรู้ที่มำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำ มำ
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ใช้ในกำรวินิจฉัย วิเครำะห์ นอกจำกนี้ยังใช้ควำมรู้กำรส ำรวจต ำแหน่งของดวงดำวมำใช้ก ำหนดวัน 
เวลำ และฤกษ์ยำมต่ำง ๆ ลงปฏิทิน 

 บทบำทควำมเป็นหมอดูหรือผู้วิเศษนั้น ไม่ได้รับกำรยกย่องในฐำนะที่มีควำมรู้เหนือผู้อ่ืนเพียง
อย่ำงเดียว ยังมีปัจจัยอื่นที่ท ำให้บุคคลเหล่ำนี้แตกต่ำง โดยจำกหนังสือชื่อ Witchcraft, Oracles and 
Magic among the Azande (1937 อ้ำงใน อภิญญำ เฟ่ืองฟูสกุล, 2551: 38-39) ชี้ให้เห็นว่ำ ในช่วง
หนึ่งที่คนตะวันตก มองว่ำเรื่องพ่อมดแม่มดเป็นสิ่งผิดศีลธรรม แต่ส ำหรับคนในเผ่ำ Azande เรื่องพ่อ
มดแม่มดเป็นสิ่งธรรมดำ ซึ่งสำมำรถพบได้บ่อยครั้งในชีวิตประจ ำวัน พวกเขำเชื่อว่ำคุณสมบัติกำรเป็น
พ่อมดแม่มดนี้เกิดจำกอวัยวะพิเศษที่เป็นธำตุควำมเป็นพ่อมดแม่มดที่เรียกว่ำ mangu ซึ่งเป็นถุงโป่งๆ 
รูปไข่ พบได้ในล ำไส้ สำมำรถถ่ำยทอดได้ทำงสำยเลือดจำกรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ผู้ที่มี mangu อำจ
ไม่รู้ตัวว่ำมีอ ำนำจพิเศษ เมื่อเขำโกรธหรือเกลียดใคร ผู้นั้นอำจเจ็บป่วยหรือประสบเครำะห์กรรมได้ 

 ทั้งนี้ ผู้ที่ท ำหน้ำที่ท ำนำยคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ไม่ได้มีเพียงพ่อมด หมอผี หมอดูหรือโหร
เท่ำนั้น แต่รวมไปถึงพระมหำกษัตริย์ด้วย และผู้ที่มีทักษะเกี่ยวกับศำสตร์ด้ำนโหรำศำสตร์ ไม่เพียงแต่
ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้รู้เท่ำนั้น แต่ยังยังมีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่ดีในสังคมด้วย โดยหนังสือซ่อน
เร้นไม่ซ่อนลับ เกร็ดไสยศำสตร์ในประวัติศำสตร์ไทย ของสุริษำ มุ่งมำตร์มิตร (2555) ได้กล่ำวว่ำ 
พระมหำกษัตริย์ไทยหลำยพระองค์มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนโหรำศำสตร์ เช่น พระบำทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รัชกำลที่ 1 เคยตรัสค ำพยำกรณ์กรุงรัตนโกสินทร์ว่ำสยำมจะมีกษัตริย์
อยู่ในระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ได้ 150 ปี และพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 
4 พระรำชนิพนธ์หลักกำรพยำกรณ์จำกวัน เดือน ปีเกิด “ต ำรำไตรภพ” นอกจำกนี้ ผู้ที่มีวิชำใน
ศำสตร์แขนงนี้ต่ำงมีต ำแหน่งเป็นถึงขุนนำงศักดินำ รวมถึงค ำท ำนำยของโหร ผู้ท ำหน้ำที่ถวำยค ำ
พยำกรณ์และฤกษ์ยำมต่ำง ๆ อำจชี้ชะตำบ้ำนเมืองและชีวิตผู้ท ำนำยได้ เพรำะหำกโหรท ำนำยผิด กฎ
มณเฑียรบำลจะมีบทลงโทษอย่ำงหนัก นอกจำกหน้ำที่กำรพยำกรณ์แล้ว โหรหรือหมอดูยังท ำหน้ำที่
สังเกตกำรณ์ธรรมชำติด้วย รวมถึงควำมผิดปกติของสัตว์ และจดบันทึกลงในปูมโหรหรือจดหมำยเหตุ
โหร เพรำะเชื่อว่ำเหตุกำรณ์เหล่ำนี้เป็นนิมิต หรืออีกนัยหนึ่งเพ่ือท ำสถิติว่ำหำกเกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้ขึ้น
จะส่งผลเช่นไรต่อบ้ำนเมือง 

 บุคคลเหล่ำนี้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือมีคุณสมบัติแปลกหรือเหนือกว่ำผู้อ่ืน Max Weber 
ได้เรียกคุณสมบัตินี้ว่ำ Charisma คือบำรมีหรือบุญฤทธิ์ (บรรพต วีระสัย, 2517: 293) บำรมีอ ำนำจ 
หรือ Charismatic Authority คือ ลักษณะแห่งบุคลิกภำพท่ีผิดจำกคนธรรมดำ โดยเป็นคุณลักษณะที่
ได้รับกำรยอมรับว่ำเหนือธรรมชำติ เหนือมนุษย์ และหำยำก เช่น หยั่งรู้ดินฟ้ำอำกำศ มีมนต์ หรือ
อ ำนำจจิตวิเศษ ซึ่งลักษณะเช่นว่ำนี้ได้รับกำรยกย่องว่ำมำจำกเทพ ดังนั้นคนทั่วไปจึงให้เกียรติเป็นผู้น ำ 
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ในสังคมสมัยที่ยังไม่มีควำมเจริญทำงวัตถุ บำรมีอ ำนำจนี้มีอยู่กับศำสดำ หมอ ผู้ปรำชญ์เปรื่อง หัวหน้ำ
กลุ่มล่ำสัตว์ หรือวีรบุรุษในกำรสงครำม (เพ่ิงอ้ำง,2517 : 206) 

 Max Weber ได้ให้ค ำอธิบำยเกี่ยวกับลักษณะของบำรมีไว้ (เพ่ิงอ้ำง, 2517 : 206-210) ดังนี้ 

 1. บำรมีเกิดขึ้นได้และคงอยู่ด้วยกำรยอมรับจำกผู้อ่ืน ซึ่งกำรยอมรับว่ำมีบำรมีนี้เกี่ยวกันกับ
กำรแสดงควำมสำมำรถพิเศษเป็นกำรพิสูจน์ เช่น อิทธิฤทธิ์ กำรพยำกรณ์เหตุกำรณ์ล่วงหน้ำอย่ำง
ถูกต้อง และกำรส ำแดงควำมเป็นวีรชนหรือควำมอัจฉริยะให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นต้น 
 2. ผู้ที่มีบำรมีดังกล่ำวจะได้รับกำรยอมรับและควำมจงรักภักดี เนื่องมำจำกผู้ที่ยกย่องมีควำม
ศรัทธำและควำมต้องกำรที่พ่ึงทำงใจ ดังนั้นบำรมีอ ำนำจจึงอยู่ได้ด้วยแรงศรัทธำหรือเพรำะคนทั่วไป
ต้องกำรที่พ่ึงในยำมทุกข์ 

 นอกจำกนี้ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบำทของหมอดู ยังรวมถึงงำนวิจัยเรื่องบทบำทของหมอ
ดูกับกำรแก้ปัญหำของวัยรุ่น ของ สุนึก ทวิวนำนันท์ (2535) ซึ่งก ำหนดช่วงอำยุของวัยรุ่นไว้ที่ 18-24 
ปี เป็นช่วงของกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกเด็กสู่กำรเป็นผู้ใหญ่ มีควำมคิดอ่ำนเป็นของตัวเอง และมักเชื่อในสิ่ง
ที่พิสูจน์ได้ตำมหลักวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรได้รับกำรศึกษำขั้นสูง แต่ขณะเดียวกันนั้นไม่มี
ควำมมั่นใจอยู่ภำยในใจ ยังคงมีควำมเชื่อในศำสตร์ที่พิสูจน์ไม่ได้หรือโหรำศำสตร์ คือเชื่อบ้ำงไม่เชื่อ
บ้ำง ไม่ปฏิเสธเลยเสียทีเดียว จำกงำนวิจัยพบว่ำ เพศหญิงใช้บริกำรจำกหมอดูมำกกว่ำเพศชำย ส่วน
เรื่องท่ีวัยรุ่นเพศชำยส่วนใหญ่สนใจคือกำรงำน รองลงมำคือกำรศึกษำ ส่วนวัยรุ่นหญิงสนใจเรื่องควำม
รักและเนื้อคู่ มำกท่ีสุด รองลงมำคือเรื่องอนำคต ด้ำนกำรประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับอนำคต พบว่ำ 
ส่วนใหญ่วัยรุ่นเพศชำยมักได้ข้อมูลในกำรประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับอนำคตหลังใช้บริกำรหมอดู 
ในขณะที่วัยรุ่นเพศหญิงได้ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน เนื่ องจำกมองว่ำกำรดูดวงเป็นเรื่องสนุก
สำมำรถทดแทนกำรเข้ำสถำนบันเทิงได้ รวมถึงยังมีค่ำใช้จ่ำยที่ถูกกว่ำมำก นอกจำกได้ควำมสนุกแล้ว 
ยังได้ข้อมูลบำงอย่ำงที่วัยรุ่นอยำกรู้ และหมอดูสำมำรถให้ค ำตอบได้ นั่นคือเรื่องเก่ียวกับอนำคต 

 อีกทั้ง งำนวิจัยของ กัญชัช ศศิธร (2541) เรื่องบทบำทของหมอดูในสังคมไทย : กรณีศึกษำ
เฉพำะเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำผู้เข้ำรับบริกำรจำกหมอดูส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อำยุน้อย และ
เป็นโสด กำรศึกษำค่อนข้ำงต่ ำ รำยได้ค่อนข้ำงน้อย ขณะที่งำนวิจัยพฤติกรรมกำรดูดวงของคนเมืองใน
เขตกรุงเทพมหำนคร ของ อัครกิตติ์ สินธุวงศ์ศรี (2560) พบว่ำกลุ่มวัยท ำงำนที่มีอำยุระหว่ำง 20-40 
ปี มีพฤติกรรมกำรเข้ำรับบริกำรดูดวงมำกที่สุด และพบว่ำเพศหญิงสนใจดูดวงมำกกว่ำเพศชำย และผู้
ที่มำดูดวงนั้นมีสถำนภำพโสด ในแงกำรศึกษำภำพรวม 2 ใน 3 จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีมำก
ที่สุด รองลงมำเป็นระดับสูงกว่ำปริญญำตรี สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ที่ใช้บริกำรดูดวงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัย
ท ำงำนและเป็นผู้ที่มีควำมรู้กำรศึกษำอยู่ในระดับที่สูง ส่วนสภำพทำงเศรษฐกิจในแง่อำชีพพบ  2  ใน  
3 เป็นอำชีพพนักงำนเอกชนและข้ำรำชกำร 
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 เช่นเดียวกับงำนวิจัยเรื่องหมอดู  : ทำงเลือกส ำหรับควำมมั่นคงทำงจิตใจ ของ ยลลดำ 
มณเฑียรมณี (2538) ชี้ให้เห็นว่ำผู้เข้ำรับบริกำรจะอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ และอยู่ในช่วงอำยุ 20-30 
ปี มำกท่ีสุด เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย มีสถำนภำพโสดเป็นส่วนมำก ส่วนปัญหำที่ผู้เข้ำรับบริกำร
น ำมำปรึกษำหมอดูนั้นขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมของ บุคคลในขณะนั้น ผู้ที่มีช่วงอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี จะ
มำหำหมอดูด้วยเรื่องของกำรศึกษำและควำมรัก ส่วนผู้ที่อยู่ในช่วง อำยุ 20-30 ปี จะมำหำหมอดูด้วย
เรื่องของกำรศึกษำ ควำมรัก และครอบครัว รวมถึงปัญหำทำงด้ำนกำรงำนและอำชีพ ผู้ที่มีอำยุ 30-
40 ปี จะมำปรึกษำเรื่องครอบครัว กำรงำน และสุขภำพ ส่วนผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปี จะมำปรึกษำ
และขอค ำท ำนำยจำกหมอดูในเรื่องครอบครัว กำรงำนอำชีพ สุขภำพ และควำมร่ ำรวย เป็นต้น 

 จำกงำนวิจัยทั้ง 5 เรื่องที่กล่ำวไปข้ำงต้น มีเนื้อหำสอดคล้องกันที่ชี้ให้เห็นว่ำผู้เข้ำรับบริกำรดู
ดวงส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ไม่ว่ำจะอยู่ช่วงวัยใดก็ตำม อีกทั้งหมอดูมีหน้ำที่เป็นทั้งที่ปรึกษำและผู้ท ำ
นำยโชคชะตำชีวิต รวมถึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนมำกข้ึน ซึ่งเหตุผลของกำรเข้ำรับบริกำรจำกหมอ
ดูส่วนใหญ่ เพรำะต้องกำรรับรู้ดวงชะตำและอนำคต เพื่อสร้ำงก ำลังใจและควำมหวัง เพ่ือระบำยควำม
คับข้องใจและท ำให้เกิดควำมสบำยใจมำกขึ้น อีกทั้งผู้ เข้ำรับบริกำรต้องกำรทรำบถึงควำมเป็นไปใน
อนำคต เพ่ือจะได้วำงแผนในกำรด ำเนินชีวิตให้มีควำมพร้อมและรัดกุมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งควำมกังวล
ทั้งหลำยจะออกมำในรูปแบบของค ำถำมที่ถำมหมอดู  

 อีกทั้งอิทธิพลของหมอดูนั้นมีผลต่อผู้ เข้ำรับบริกำรแต่ละคนไม่เท่ำกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนฐำน
ของผู้รับเข้ำบริกำรแต่ละคนด้วย และคนส่วนใหญ่เห็นว่ำค ำท ำนำยของหมอดูสำมำรถน ำไปใช้เป็น
แนวทำงกำรด ำรงชีวิตได้ แตจ่ะมีเหตุผลวิจำรณญำณในกำรไตร่ตรอง ค ำท ำนำยจึงเป็นเพียงค ำแนะน ำ
ทำงหนึ่งที่จะน ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจมำกกว่ำจะยึดถือเป็นเรื่องจริงจังแน่นอน แต่บำงกรณีนั้น
เชื่อในค ำท ำนำยมำก และหำกหมอดูท ำนำยถึงสิ่งไม่ดี จะท ำให้เกิดควำมเครียดและเกิดกำร
กระทบกระทั่งต่อคนรอบตัวหรือคนในครอบครัวด้วย ทั้งนี้ค ำท ำนำยยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้
เข้ำรับบริกำรในวัยท ำงำน เช่น กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงด้ำนอำชีพและกำรลงทุน หลังจำกได้รับ
ค ำแนะน ำที่แฝงอยู่กับค ำท ำนำยของหมอดู หรือกำรน ำค ำแนะน ำที่ได้ไปประพฤติ ปฏิบัติตำม เพ่ือให้
เกิดผลดีแก่ชีวิตของตน  

 ผู้ประกอบอำชีพหมอดูส่วนใหญ่มีควำมเชื่อในค ำท ำนำยของตนเอง รวมถึงเชื่อว่ำหำกแต่ง
กำยสุภำพดูดี จะสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและเลื่อมใสให้ผู้เข้ำรับบริกำรได้ ส ำหรับพ้ืนฐำนควำม
เชื่อและวิถีควำมคิดของหมอดูในกำรพยำกรณ์ ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำ หมอดูเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับศำสนำ กฎแห่งกรรม และไสยศำสตร์ผสมผสำนกัน มีเพียงบำงส่วนเท่ำนั้นที่เชื่อว่ำหมอดู
เป็นเรื่องของศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์สถิติ อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่มีควำมเห็นต่อโหรำศำสตร์ว่ำ
เป็นวิชำที่น่ำสนใจ แต่ลึกลับยำกต่อกำรพิสูจน์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นวิชำที่จ ำเป็นต่อสังคมไทย เนื่องจำก
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สภำพแวดล้อมในสังคมที่มีควำมวุ่นวำย สืบเนื่องมำจำกสภำพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ท ำให้คน
ขำดท่ีพ่ึงทำงใจ มีควำมกดดัน และเครียด จึงหันไปพ่ึงหมอดู อีกทั้งโหรำศำสตร์เป็นควำมเชื่อที่เก่ำแก่ 
สืบทอดกันมำนำน เป็นควำมผูกพันทำงจิตใจ ช่วยสร้ำงก ำลังใจและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ตลอดจน
เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจในอนำคต นอกจำกนี้กำรศึกษำไม่ได้เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะวัดควำมคิดของ
คน เพรำะควำมคิดของคนข้ึนอยู่กับค่ำนิยมและควำมคิดเห็นของตัวบุคคลมำกกว่ำ 

 เช่นเดียวกับงำนศึกษำที่ระบุถึงควำมเต็มใจที่จะจ่ำยเงินให้หมอดู โดยจำกงำนวิจัยเรื่องควำม
เต็มใจจ่ำยในกำรใช้บริกำรหมอดู ของ พิริยะ ผลพิรุฬห์ และศศินีย์ ศักดำกรกุล (2553) เป็นงำนศึกษำ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมเต็มใจจ่ำยในกำรใช้บริกำรหมอดูของคนกรุงเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำ
พบว่ำผู้หญิงใช้บริกำรดูดวงมำกกว่ำผู้ชำย และพบสิ่งที่น่ำสนใจว่ำทุกช่วงอำยุนิยมใช้บริกำรหมอดู ใน
เพศหญิงปัจจัยทำงด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิด มีส่วนช่วยในเรื่องของกำรเต็มใจจ่ำย และช่วงอำยุ
หมอดูระหว่ำง 30-50 ปีคือช่วงที่มีผู้ใช้บริกำรด้วยมำกที่สุด ทั้งนี้พบว่ำปัจจัยเรื่องรำยได้มีส่วนส ำคัญ
ต่อกำรเต็มใจจ่ำยเงิน กล่ำวคือ ผู้ที่มีรำยได้สูงจะมีอัตรำกำรเข้ำรับบริกำรดูดวงสูงกว่ำผู้ที่มีรำยได้ต่ ำ 
แต่ทั้งนี้จำกกำรศึกษำพบว่ำผู้ที่มีรำยได้สูงมำก ควำมเต็มใจจ่ำยจะลดลง สะท้อนให้เห็นว่ำกำรรับ
บริกำรจำกหมอดูเปรียบเสมือนสินค้ำทั่วไปในหมู่ผู้ที่เต็มใจจ่ำย ส่วนผู้ที่ไม่มีควำมเต็มใจจ่ำย กำรรับ
บริกำรจำกหมอดูจะกลำยเป็นสินค้ำด้อยทันที  

 ในขณะที่งำนวิจัยเรื่อง หมอดู : กระบวนกำรสร้ำงตัวตนและควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ของ สำ
นิต ศิริวิศิษฐ์กุล (2535) พบว่ำหมอดูแต่ละคนมีกำรแสดงออกเพ่ือให้คนเชื่อหรือศรัทธำที่ต่ำงกัน
ออกไป เช่น พยำยำมเสนอภำพลักษณ์เบื้องต้นให้น่ำเชื่อถือ นอกจำกนี้ยังต้องมีทักษะในกำรใช้ภำษำ
เพ่ือสร้ำงควำมศรัทธำและโน้มน้ำวใจของผู้ เข้ำรับบริกำรให้เกิดควำมเชื่อในกำรพยำกรณ์ ทั้งนี้กำร
ปฏิสังสรรค์ระหว่ำงหมอดูกับผู้เข้ำรับบริกำรนับว่ำมีควำมส ำคัญในเรื่องรำวของควำมเชื่อ กล่ำวคือ 
หำกผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมเชื่อเดียวกับหมอดูจะท ำให้ผู้ เข้ำรับบริกำรมีศรัทธำต่อหมอดูหรือค ำ
พยำกรณ์นั้น แต่หำกหมอดูและผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมเชื่อไม่ตรงกันจะเกิดปัญหำในควำมศรัทธำ ไม่
เชื่อในตัวหมอดูหรือค ำพยำกรณ์ที่หมอดูต้องกำรสื่อ นอกจำกนี้ยังพบว่ำหมอดูได้รับผลกระทบของ
ควำมเชื่อต่อวิถีในกำรด ำเนินชีวิต กล่ำวคือ ไม่เพียงแต่หมอดูจะมีหน้ำที่ในกำรพยำกรณ์ให้ผู้เข้ำรับ
บริกำรเท่ำนั้น แต่ตัวหมอดูเองยังได้รับผลกระทบจำกกำรขัดเกลำในวิชำชีพและควำมเชื่อต่อกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน เห็นได้จำกกำรที่หมอดูพยำยำมปฏิบัติตนตำมเกณฑ์ของค ำพยำกรณ์ 
ตัวอย่ำงเช่น หมอดูท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำกำรดูดวงมีประโยชน์ วันไหนดวงตัวเองตกมรณะจะไม่ไปไหน 
หรืออำจำรย์บำงท่ำนไม่กล้ำดูฤกษ์ให้พ่อแม่หรือญำติพ่ีน้อง เพรำะเห็นว่ำเป็นเรื่องคอขำดบำดตำย 
สะท้อนให้เห็นว่ำกำรด ำเนินชีวิตในแต่ละวันอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ของโหรำศำสตร์ ว่ำจะมีอิทธิพลต่อ
กำรด ำเนินชีวิตของตนหรือไม่ อย่ำงไร 
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 จำกกำรศึกษำบทบำทของหมอดู ทั้งจำกหนังสือหรือจำกงำนวิจัย ชี้ให้เห็นว่ำผู้ที่ได้เป็นหมอดู
สมัยก่อนนั้นเปรียบเหมือนผู้วิเศษ พ่อมด หรือหมอผี เพรำะมีควำมรู้เหนือผู้อ่ืน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
เรียกว่ำ Charisma โดยทัศนะของ Weber จึงได้รับกำรยอมรับจำกคนทั่วไปในสังคม อีกทั้งยังมีควำม
เชื่อในบำงชนเผ่ำว่ำผู้วิเศษเหล่ำนี้มีลักษณะพิเศษบำงอย่ำงในร่ำงกำยที่แตกต่ำงจำกผู้อ่ืน ทั้ งนี้ในบำง
ช่วงผู้วิเศษเหล่ำนี้ยังได้รับกำรรังเกียจจนน ำไปสู่กำรขับไล่ แต่ถึงอย่ำงไรผู้วิเศษเหล่ำนี้ก็กลับมำได้
อย่ำงสง่ำงำม และผู้คนส่วนใหญ่ยกให้พวกเขำเป็นที่พ่ึง เช่น เรื่องของกำรดูดวงชะตำ จำกงำนวิจัย
พบว่ำหมอดูมีบทบำทต่อกำรแก้ปัญหำและแนะแนวทำงให้คนที่ต้องกำรที่พ่ึงได้ดี และคนเหล่ำนี้เต็ม
ใจที่จะจ่ำยเงินให้หมอดู แต่ทั้งนี้หำกตัวหมอดูและผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมเชื่อที่ต่ำงกัน อำจจะท ำให้ผู้
เข้ำรับบริกำรไม่เชื่อในตัวหมอดูไปเลย ซึ่งสิ่งต่ำง ๆ ที่ได้ศึกษำจะช่วยให้เข้ำใจถึงบทบำทของหมอดู
ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่มีต่อทั้งสังคมและปัจเจกแต่ละช่วงวัย เพ่ือท ำควำมเข้ำใจกับบริบทของสังคมไทยว่ำ
เหตุที่หมอดูได้รับกำรยกย่องและยังคงมีอยู่เป็นเพรำะเหตุใด และปัจจุบันบทบำทของหมอดูในฐำนะที่
เป็นปรึกษำด้ำนกำรด ำเนินชีวิตเสื่อมลงหรือยังคงส ำคัญในแง่ใดบ้ำง หำกส ำคัญ ส ำคัญในเรื่องใด และ
หำกเสื่อมลง เพรำะเหตุใดจึงเสื่อม 

 ทั้งนี้ กำรพยำกรณ์ชีวิตมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่  (สุกิจ ภักดีดินแดน, 2550: 2-
12) 

 1. ดูดวง เพื่อพยำกรณ์ว่ำดวงดีหรือไม่ อย่ำงไร โดยใช้ วัน เดือน ปี เวลำ และสถำนที่เกิดของ
เจ้ำชะตำเป็นข้อมูลในกำรค ำนวณ วิเครำะห์ แยกแยะไปตำมวิธีกำรในต ำรำ ซึ่งกำรดูดวงนั้นมี
ประโยชน์ในกำรหำโครงสร้ำงของชะตำชีวิต เพื่อกำรวำงแผนเป็นช่วง ๆ ในระยะยำว เช่น กำรผูกดวง 
เป็นต้น 
 2. ดูลักษณะ เพ่ือพยำกรณ์ว่ำลักษณะนั้นส่งผลดีหรือร้ำยอย่ำงไร โดยพิจำรณำจำกรูปร่ำง 
ลักษณะของบุคคล สถำนที่ และสิ่งแวดล้อมของเจ้ำชะตำเป็นข้อมูลในกำรหำกลุ่มพวก กำรดูลักษณะ
มีประโยชน์ในกำรหำรำยละเอียดของชะตำชีวิตในช่วงระยะปำนกลำง เช่น กำรดูโหงวเฮ้ง ตรวจฮวง
จุ้ย และดูลำยมือ เป็นต้น 
 3. จิตวิเครำะห์ เพ่ือพยำกรณ์ว่ำปมปัญหำจะมีแนวทำงกำรแก้ไขหรือสิ่งที่มุ่งหวังจะส ำเร็จผล
หรือไม่ อย่ำงไร โดยใช้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ “จิต” เฉพำะบุคคลเป็นหลักส ำคัญ เนื่องจำกในกลุ่มของ
เจ้ำชะตำที่มีข้อมูลเหมือนกันหรือคล้ำยกัน หรือแต่ละบุคคลที่มีปัญหำเดียวกันแต่ต่ำงวำระกัน ก็ยังมี
จิตวิญญำณ มีควำมรู้สึกนึกคิด และมีอำรมณ์ท่ีแตกต่ำงกัน  

 กำรพยำกรณ์ชีวิตรูปแบบต่ำงๆนั้นมีควำมสัมพันธ์กับวิธีกำรพยำกรณ์ด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ 
โดยกำรศึกษำกำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยนั้น จะเป็นวิธีกำรดูดวงด้วยกำรผูกดวง โดยน ำวัน 
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เดือน ปี และเวลำเกิดของเจ้ำชะตำมำท ำนำยเรื่องรำวต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต หรือเกี่ยวกับ
อำชีพ กำรลงทุนต่ำง ๆ 

 กำรพยำกรณ์นั้นปรำกฏให้เห็นอยู่ทุกยุคทุกสมัย โดยจำกหนังสือเรื่องไสยเวท อำถรรพณ์ 
ลึกลับ อำนุภำพแห่งมำยิก ของ สิงห์ค ำ โต๊ะงำม (2549) ได้กล่ำวถึงเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรพยำกรณ์ว่ำ 
ไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่มีพรสวรรค์หรือมีควำมสำมำรถในกำรหยั่งรู้เท่ำนั้น เพรำะสิ่งเหล่ำนี้สำมำรถ
เรียนรู้ได้ กล่ำวคือ วิธีกำรของนักพยำกรณ์ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ นั้นมีหลำกหลำยวิธี เช่น กำรฝันบอกเหตุ
หรือกำรท ำนำยอนำคตด้วยกำรตรวจสอบตับของสัตว์ที่ตำยแล้ว นอกจำกนี้ยังมีกำรท ำนำยเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ ว่ำวันนี้จะโชคดีหรือไม่ด้วยลำง ทั้งนี้ นักพยำกรณ์ยุคหลังหลำยคนเป็นนักโหรำศำสตร์ ซึ่งได้
ผสำนวิธีกำรทำงโหรำศำสตร์เข้ำกับสิ่งอ่ืน เช่น ติดต่อกับจิตวิญญำณหรือใช้ลูกแก้ว แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด 
เรื่องรำวของค ำท ำนำยมักพุ่งตรงไปใช้กับกำรมองอนำคต ซึ่งเป็นควำมสนใจตำมธรรมชำติของมนุษย์ 
และส่วนหนึ่งเพรำะเป็นกำรวำงแผนไว้เพ่ือควำมสะดวกหรือบำงทีอำจท ำให้ได้เปรียบ เพรำะมนุษย์
ต้องกำรควำมแน่ใจในกำรใช้ชีวิต  

 อีกทั้งหนังสือเรื่อง Witch’s Magical Handbook ของ Gavin Frost และ Yvonne Frost 
(2000) ได้มีกำรอธิบำยว่ำปัจเจกสำมำรถท ำนำยอนำคตได้ด้วยกำรได้ยินเสียงจำกข้ำงในตัวเอง คล้ำย
กับกำรเข้ำทรง และตัวปัจเจกเองเชื่อในค ำท ำนำยที่ออกมำจำกตัวเอง สะท้อนให้เห็นว่ำแท้จริงแล้ว
ควำมเชื่อในสิ่งต่ำง ๆ หรือลำงสังหรณ์อำจมำจำกสัญชำตญำณหรือควำมเชื่อพ้ืนฐำนที่มีอยู่ ในใจของ
ปัจเจกแต่ละคนหรือที่ถูกสังคมปลูกฝัง เช่น เรื่องรำวของ Zenobia ที่มีเสียงกระซิบให้เธอออกจำก
งำนอยู่หลำยครำ จนสุดท้ำยเธอยอมออกอยู่หลำยที่ และสุดท้ำยที่ที่เธอลำออกมำต่ำงต้องปิดตัวลง
ด้วยหลำกหลำยสำเหตุ 

  จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำบทควำมวรรณกรรมคัมภีร์เซียมซีเมืองเขมร ของ 
ชำญชัย คงเพียรธรรม (2008), งำนวิจัยกำรพยำกรณ์โชคชะตำและกระบวนกำรช่วยเหลือด้ำนจิตใจ 
ของ เรวดี สกุลอำริยะ (2552) และผลของค ำท ำนำยดวงชะตำที่มีต่อกำรตัดสินใจในกำรเสี่ยงโชค ของ 
กันย์สินี ศิลปะวำณิชย์ (2559) เป็นงำนวิจัยที่มีผลกำรศึกษำสอดคล้องกันว่ำ กำรรับบริกำรจำกหมอดู
นั้นมำจำกกำรที่สภำพแวดล้อมในสังคมมีควำมวุ่นวำย มีควำมกดดัน ส่งผลให้ผู้คนเกิดควำมเครียดจึง
ต้องพ่ึงหมอดู ซึ่งผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่รู้สึกคำดหวังว่ำหมอดูจะสำมำรถช่วยให้ค ำแนะน ำ หรือในบำง
คนอำจดูเพ่ือควำมสนุก แต่ถึงอย่ำงไร กำรดูดวงหรือกำรรู้ค ำท ำนำยล่วงหน้ำนั้นช่วยให้รู้สึกสบำยใจ 
รู้สึกมีที่พ่ึงทำงใจ มีผลต่อกำรเยียวยำจิตใจ ท ำให้มีสติ มีควำมระมัดระวังในกำรใช้ชีวิตมำกขึ้น เพรำะ
หำกค ำท ำนำยเป็นไปในทำงลบ ผู้คนจะพยำยำมไม่ให้เหตุกำรณ์ในอนำคตเป็นไปตำมค ำท ำนำย หรือ
ถ้ำค ำท ำนำยเป็นไปในทำงบวก ผู้คนจะอยำกให้หรือพยำยำมท ำให้เหตุกำรณ์ในอนำคตเป็นไปดังค ำ
ท ำนำย ทั้งนี้ค ำท ำนำยยังช่วยในกำรตัดสินใจท ำสิ่งต่ำง ๆ ภำยใต้ควำมเสี่ยงที่มี เช่น เรื่องของกำร
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ลงทุน สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วนเป็นค ำตอบของเหตุผลที่ว่ำท ำไมกำรดูดวงยังคงมีอยู่ในสังคมไทย ส่วน
ค ำถำมที่ต้องกำรอยำกรู้จำกหมอดูส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของควำมรัก หน้ำที่กำรงำน กำรลงทุน โชค
ลำภ สุขภำพ และครอบครัว 

 นอกจำกนี้ งำนวิจัยเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติ อิทธิพลของบุคคลส ำคัญ และ
พฤติกรรมกำรไปรับค ำพยำกรณ์ดวงชะตำ ของ เอกสิทธิ์ สุริยำพรพันธุ์ (2551 ) ได้ชี้ให้เห็นว่ำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติต่อพฤติกรรมกำรไปรับค ำพยำกรณ์ดวงชะตำนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์กัน 
โดยคนที่ไม่มีควำมเชื่อหรือมีเจตคติไม่ดีต่อกำรพยำกรณ์ดวงชะตำนั้นอำจเข้ำรับกำรพยำกรณ์ดวง
ชะตำก็เป็นได้ ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอิทธิพลของบุคคลต่อพฤติกรรมกำรเข้ำรับค ำพยำกรณ์ดวง
ชะตำ พบว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กันเช่นกัน เนื่องจำกไม่ว่ำคนจะได้รับอิทธิพลของบุคคลต่อกำรรับกำร
พยำกรณ์มำกหรือน้อย ก็อำจมีพฤติกรรมกำรเข้ำรับกำรพยำกรณ์ได้ทั้งนั้น และเจตคติต่อกำรไปรับค ำ
พยำกรณ์กับอิทธิพลของบุคคลส ำคัญนั้นมีควำมสัมพันธ์กัน เนื่องจำกหำกปัจเจกมีเจตคติที่ดี กำรไป
รับค ำพยำกรณจ์ะส่งผลให้มีโอกำสคล้อยตำมได้ 

 จำกที่กล่ำวมำท้ังหมดข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรท ำนำยดวงชะตำนั้นมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย โดย
พำลำภ ภัทรมำส (2532, น.12-17) ได้กล่ำวถึงประโยชน์ของกำรท ำนำยดวงชะตำไว้ในหนังสือเปิดไพ่
ท ำนำยโชค ว่ำมีประโยชน์ด้วยกันทั้งหมด 3 ประกำร คือ 

 1. ประโยชน์ด้ำนกำรท ำนำยเพื่อดูสุขภำพอนำมัยหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรวินิจฉัยโรค 
 2. ประโยชน์ด้ำนกำรดูลักษณะนิสัย ซึ่งมีประโยชน์ในกำรเลือกอำชีพที่จะยึดเป็นหลักใน
อนำคต 
 3. ประโยชน์ด้ำนกำรคำดหมำยเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต 

 ถึงแม้ค ำท ำนำยจำกหมอดูจะมีประโยชน์และมีบทบำทส ำคัญที่ช่วยให้ เกิดควำมมั่นใจในชีวิต 
แต่ยังมีผู้ให้ควำมเห็นว่ำเบื้องหลังของค ำท ำนำยนั้นเปรียบเหมือนกำรกุมอ ำนำจอะไรบำงอย่ำงของ
หมอดู ที่สร้ำงวำทกรรมเพ่ือให้คนเชื่อ โดยงำนวิจัยของภพ สวัสดี (2561) ศึกษำเรื่องตัวเลขลิขิตชีวิต
เรำได้หรือ?: อุดมกำรณ์ชะตำนิยมกับกำรร้อยเรียงตัวเลข อธิบำยว่ำผู้ท ำนำยดวงชะตำคือผู้สร้ำงวำท
กรรมที่ใช้กลวิธีทำงภำษำต่ำง ๆ เพ่ือโน้มน้ำวควำมคิดของผู้รับกำรท ำนำยให้เชื่อถือ และน ำไปสู่กำร
ยอมรับในหลักกำรที่ผู้ท ำนำยต้องกำรเสนอ ทั้งนี้กำรท ำนำยดวงชะตำด้วยกลวิธีทำงภำษำทั้งหมดได้
ผลิตซ้ ำและเผยแพร่อุดมกำรณ์ชะตำนิยมและกำรยอมรับอ ำนำจของผู้ท ำนำยดวงชะตำ โดยผู้ท ำนำย
ดวงชะตำ ซึ่งเป็นผู้สร้ำงวำทกรรมสื่อให้เห็นว่ำกำรร้อยเรียงตัวเลข มีอ ำนำจในกำรก ำหนดควำม
เป็นไปในชีวิตของมนุษย์ และผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงและแก้ไขชะตำกรรมได้ มีเพียงผู้ท ำนำยดวงชะตำ
เท่ำนั้น ซึ่งกำรยอมรับอุดมกำรณ์ชะตำนิยม สะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้รับกำรท ำนำยปฏิเสธอ ำนำจกำรเลือก
และตัดสินใจในกำรด ำเนินชีวิตด้วยตนเอง เพรำะยินยอมให้สิ่งอ่ืนมีอ ำนำจก ำหนดชีวิตของตน 
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สอดคล้องกับงำนวิจัยชีวิตรักของคนเกิดวันอำทิตย์ : กรณีศึกษำในค ำท ำนำยชะตำชีวิตปี พ.ศ. 2560 
ของ สิริวรรณ นันทจันทูล และ สุรีย์รัตน์ บ ำรุงสุข (2561) ชี้ให้เห็นว่ำกระบวนกำรของค ำท ำนำยนั้น
ใช้กลวิธีทำงภำษำ โดยกำรใช้วิธีกำรเหล่ำนี้สื่อให้เห็นว่ำค ำท ำนำยชะตำชีวิตเป็นวำทกรรมคำดกำรณ์ที่
น ำเสนอข้อมูลทั้งด้ำนดีและด้ำนไม่ดี 

 จำกกำรศึกษำเรื่องรำวของกำรพยำกรณ์หรือค ำท ำนำย ท ำให้ทรำบว่ำกำรพยำกรณ์เป็นสิ่งที่
สำมำรถเรียนรู้ได้ และบำงทีค ำท ำนำยอำจมำจำกจิต จำกสัญชำตญำณ หรือร่ำงทรงในตัวมนุษย์ได้ 
และจำกงำนวิจัยส่วนใหญ่สอดคล้องกันว่ำค ำท ำนำยมีบทบำทส ำคัญที่ช่วยให้เกิดควำมมั่นใจในชีวิต 
ทั้งยังชี้ให้เห็นว่ำผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องของค ำท ำนำยหรือกำรดูดวงอำจเข้ำรับบริกำรดูดวงได้ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่
เพียงเท่ำนี้ยังพบว่ำงำนศึกษำปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2561 มีผู้เห็นต่ำงต่อค ำท ำนำยของหมอดู โดยมองว่ำ
ค ำท ำนำยเป็นวำทกรรมที่หมอดูสร้ำงข้ึนเพื่อครอบง ำควำมคิดของปัจเจก หรือค ำท ำนำยเป็นกลวิธีทำง
ภำษำ เป็นวำทกรรมคำดกำรณ์ที่น ำเสนอข้อมูลทั้งด้ำนดีและด้ำนไม่ดี สิ่งต่ำง  ๆ ที่ได้ศึกษำนับมี
ประโยชน์ต่องำนวิจัยตรงที่ช่วยให้เห็นถึงควำมส ำคัญของค ำพยำกรณ์หรือค ำท ำนำยของผู้คนวัย
ท ำงำนต่ำงถิ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำกงำนศึกษำในแต่ละปี ซึ่งผู้วิจัยต้องกำรศึกษำว่ำ ปัจจุบัน
ปัจเจกวัยท ำงำนต่ำงถิ่นมีควำมคิดอย่ำงไรต่อค ำท ำนำย และให้ค ำท ำนำยเป็นทุกอย่ำงของกำรด ำเนิน
ชีวิตท่ำมกลำงภำวะควำมเป็นเมืองหรือไม่ ดังนั้นสิ่งเหล่ำนี้จึงเป็นตัวช่วยอย่ำงดีที่ท ำให้รู้ว่ำมนุษย์
ปัจจุบันใช้ค ำท ำนำยเพ่ืออะไร สอดคล้องกับควำมเป็นเมืองหรือไม่ ต่ำงหรือเหมือนอย่ำงอดีตในแง่มุม
ใด 
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บทที่ 3 

หมอดูกับโหราศาสตร์ไทย  

 บทนี้ของงำนวิจัยเรื่องค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำน
ต่ำงถิ่นในสภำวะควำมเป็นเมือง จะกล่ำวถึงเรื่องรำวของโหรำศำสตร์ไทย ซึ่งเป็นศำสตร์ส ำคัญและ
เป็นศำสตร์พ้ืนฐำนที่ใช้ในกำรท ำนำยดวงชะตำของปัจเจกบุคคล ไม่เพียงเท่ำนี้ ศำสตร์แขนงนี้ยังถูก
น ำมำใช้ท ำนำยเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองหรือเรื่องรำวของเศรษฐกิจมำตั้งแต่สมัยโบรำณ ซึ่งยังคงได้รับ
ควำมนิยมมำจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งกล่ำวถึงสถำนที่และผู้ใช้ศำสตร์ทำงโหรำศำสตร์ไทยในกำรท ำนำย
ให้แก่ผู้เข้ำรับบริกำร โดยผู้ศึกษำจะขอเรียกแทนหมอดูเหล่ำนี้ว่ำ “อำจำรย์” 

3.1 ความเป็นมาของโหราศาสตร์ 

 มนุษย์ทุกคนมีสภำพควำมเป็นอยู่เก่ียวพันกับท้องฟ้ำ ทั้งอำศัยควำมสว่ำงจำกดวงจันทร์ หรือ
กำรเกิดฤดูกำล ดังนั้นมนุษย์จึงได้สังเกตควำมเป็นไปของชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว รวมถึง
สังเกตดวงดำวต่ำง ๆ ที่พบเห็นทั้งกลำงวันและกลำงคืน จึงคิดว่ำสิ่งต่ำง ๆ ทั้งกำรเกิดฤดูกำลและภัย
ธรรมชำติ ต้องมีอ ำนำจมำจำกดวงดำวเป็นแน่ จึงท ำให้มนุษย์เกิดควำมเชื่อในเรื่องของท้องฟ้ำ  และ
เชื่อไปว่ำเบื้องบนที่เห็นจะต้องมีเทพเจ้ำปะจ ำอยู่ เมื่อเทพเจ้ำพอใจจึงจะประทำนควำมสุขให้ เช่น 
ควำมสมบูรณ์ในเรื่องของพืชพันธุ์ แต่หำกเทพเจ้ำโกรธ จะประทำนควำมฉิบหำยให้ เช่น เกิดพำยุ น้ ำ
ท่วม หรือแม้กระท่ังควำมตำย ซึ่งควำมขลำดกลัวนี้เองเป็นตัวจุดชนวนให้มนุษย์ถือโชคลำงโดยกำรท ำ
พิธีกรรมต่ำง ๆ ขึ้น เช่น ประกอบพิธีบูชำยัญ เพ่ือเป็นกำรเอำใจเทพเจ้ำ โดยหวังให้ท่ำนประทำน
ควำมสุข ควำมดีงำมมำให้ เมื่ออำรยธรรมมนุษย์เริ่มเจริญขึ้น มนุษย์มีควำมฉลำดรอบรู้ จึงพยำยำม
ค้นหำเหตุผลของปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น จำกสิ่งต่ำง ๆ โดยเฉพำะบนท้องฟ้ำและดวงดำว จำก
กำรสังเกตโดยกำรมองท้องฟ้ำทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี จึงทรำบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงโยกย้ำยของ
ดวงดำวบนท้องฟ้ำทุกเดือนและทุก ๆ ปี หรือกำรที่พระจันทร์บำงวันเต็มดวง บำงวันโผล่มำครึ่งดวง 
ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวต่ำงท ำให้เกิดผลนำนัปกำร เช่น น้ ำขึ้น น้ ำลง ท ำให้ฝนตกหรือฝนแล้ง ส่งผลต่อ
อำกำศ ซึ่งกำรสังเกตนี้เองต่อมำจึงกลำยเป็นวิชำโหรำศำสตร์ (ปริญญำ นิ่มประยูร, 2532: 1-2) 

 นักประวัติศำสตร์และนักโบรำณคดีได้ท ำกำรค้นคว้ำจำกหลักฐำนต่ำง  ๆ จนได้ข้อสรุปว่ำ 
สมัยอำรยธรรมมนุษย์เจริญอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมีย วิชำโหรำศำสตร์ได้เจริญควบคู่กันมำด้วย 
กล่ำวคือ สมัยก่อนพุทธกำลประมำณ 4,000 ปี ชำวอัสซีเรียน บำบิโลเนียน และคำลเดียน ต่ำงใช้วิชำ
โหรำศำสตร์ประกอบอ ำนำจเร้นลับในทำงไสยศำสตร์และศำสนำของตน น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
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อ่ำนดวงดำวมำแปลควำมหมำยพยำกรณ์จำกปำกของพระเจ้ำหรือตัวศำสนำจำรย์  เพ่ือเพ่ิมควำมขลัง
ยิ่งขึ้น โดยสตรำโบ นักประพันธ์ชำวกรีก ได้กล่ำวว่ำชำวคำลเดียนมีควำมแม่นย ำในเรื่องดำรำศำสตร์
อย่ำงมำกและสำมำรถผูกดวงชะตำได้ ต่อมำวิชำของชำวคำลเดียนได้แพร่สะพัดไปยังอียิปต์และกรีก 
และสืบช่วงไปยังอำณำจักรโรมัน หลังจำกนั้นวิชำโหรำศำสตร์ได้เริ่มซบเซำลง ก่อนที่จะกลับมำรุ่งเรือง
อีกครั้งในศตวรรษที่ 11 ต่อมำเมื่อเข้ำสู่สมัยเรเนสซองส์ วิชำโหรำศำสตร์ได้รับกำรยกย่องจำกนัก
กำรศึกษำมำกมำย แต่ถึงอย่ำงไรยังถูกวงกำรศำสนำประณำมว่ำเป็นวิชำนอกรีตที่ท ำให้ผู้คนหลงผิด 
จึงท ำให้ไม่มีใครกล้ำเรียนอย่ำงเปิดเผย ต้องซุ่มเรียนกันอย่ำงลับ ๆ แทน (พลูหลวง, 2509) 

 นอกจำกนี้หลักฐำนทำงโบรำณคดียังพบว่ำมนุษย์โบรำณได้มีกำรท ำปฏิทินบันทึกต ำแหน่ง
กำรเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ มีกำรสวดขอพลังอ ำนำจจำกดวงจันทร์ในเวลำข้ำงขึ้น ข้ำงแรม เพ่ือช่วยใน
กำรเพำะปลูกและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเก็บเกี่ยวให้ได้ผลดี และขอแสงสว่ำงเพ่ือช่วยในกำรล่ำสัตว์ 
นอกจำกนี้วิชำโหรำศำสตร์ยังถูกน ำมำใช้รวมกับวิชำดำรำศำสตร์ในกำรค ำนวณหำฤกษ์ต่ำง ๆ (กันยำ
วีร์ สัทธำพงษ์, 2552) ซึ่งคนในสมัยโบรำณดูดวงดำวเพ่ือก ำหนดฤดูกำลส ำหรับเพำะปลูก ซึ่งวิชำ
โหรำศำสตร์นั้นอำศัยรอบกำรโคจรของดวงดำว โดยเชื่อว่ำโหรำศำสตร์ไทยและอินเดียถูกสร้ำงขึ้นโดย
ฤๅษีในประเทศอินเดีย เมื่อประมำณ 5,000 ปีก่อน แต่บำงแหล่งนั้นว่ำเป็นวิชำที่ได้รับอิทธิพลมำจำก
ยุโรป โหรำศำสตร์ไทยและอินเดียนั้นจะใช้กำรค ำนวณจำกดวงดำวเพียง 10 ดวง ได้แก่ ดำวอำทิตย์ 
ดำวจันทร์ ดำวอังคำร ดำวพุธ ดำวพฤหัสบดี ดำวศุกร์ ดำวเสำร์ ดำวรำหู  ดำวเกตุ และดำวมฤตยู 
ส่วนใหญ่คือดำวเครำะห์ (ข้ำแผ่นดิน, 2548: 206) 

 โหรำศำสตร์เป็นศำสตร์ที่พัฒนำขึ้นมำเพ่ือท ำนำยอนำคตซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์หวำดกลัว โดย
สมัยดึกด ำบรรพ์ มนุษย์ต้องเผชิญกับภัยต่ำง ๆ ทั้งจำกธรรมชำติ สัตว์ร้ำย หรือสงครำม ดังนั้นจึงหำสิ่ง
ชดเชยควำมรู้สึกไม่มั่นคงเหล่ำนั้น สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้จึงเป็นที่มำของศำสตร์ในกำรท ำนำย กำรท ำนำย
อนำคตนั้นไม่ได้มีเพียงวิธีกำรเดียว แต่ละชำติได้มีกำรพัฒนำศำสตร์เพื่อกำรท ำนำยอนำคตแตกต่ำงกัน
ไป ซึ่งจัดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กำรตรวจสอบกำรโคจรของดวงดำว ซึ่งมีทั้งโหรำศำสตร์ไทย 
อินเดีย ยุโรป หรือของจีน ซึ่งแต่ละชำติมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวที่แตกต่ำงกันออกไป และกำรเสี่ยงทำย
โดยใช้สิ่งของ เช่น กำรถอดไพ่ เซียมซี เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีศำสตร์ประเภทญำณวิเศษ เช่น กำรดู
ลูกแก้ว กำรท ำนำยฝัน ทั้งนี้ กำรพยำกรณ์ไม่ว่ำจะด้วยวิธีใดต่ำงมีจุดมุ่งหมำยเดียวกันคือ เพ่ือแสวงหำ
ค ำตอบของอนำคต (เพ่ิงอ้ำง, 2548: 2) 

 กำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทย ทุกครั้งผู้เข้ำรับบริกำรมักจะได้ค ำท ำนำยจำกหมอดู
กลับไป ซึ่งวิธีกำรให้ได้มำซึ่งค ำท ำนำยของหมอดูแต่ละคนนั้นต่ำงกัน ทั้งกำรใช้ไพ่ ดูลำยมือ ดูโหงวเฮ้ง 
และดูดวงแบบโหรำศำสตร์ไทย แตกต่ำงกันไปตำมเทคนิคของหมอดูที่ได้ร่ ำเรียนมำ แต่ ไม่ว่ำจะดูดวง
ด้วยวิธีใดส่วนใหญ่จะพุ่งตรงไปใช้กับกำรมองอนำคต ซึ่งเป็นควำมสนใจตำมธรรมชำติของมนุษย์ ส่วน
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หนึ่งเพรำะเป็นกำรวำงแผนไว้เพ่ือควำมสะดวกและในบำงครำท ำให้ได้เปรียบ เพรำะมนุษย์ต้องกำร
ควำมแน่ใจในกำรใช้ชีวิต เช่น จะมีโชคหรือไม่ อำชีพกำรงำนจะรุ่งเรืองหรือไม่  (สิงห์ค ำ โต๊ะงำม, 
2549: 309-406) 

 โหรำศำสตร์จึงเป็นวิทยำกำรที่เกี่ยวกับกำลเวลำ ทุกระยะเวลำที่ผ่ำนไป เพรำะกำรโคจรของ
ดวงดำวนั้นมีควำมหมำยที่ส ำคัญต่อกำรน ำมำท ำนำยทำยทักทั้งสิ้น โดยโหรำศำสตร์ไทยเชื่อกันว่ำ
ได้รับมำจำกอินเดีย โดยกำรตำมมำพร้อมกับพุทธศำสนำเข้ำสู่ประเทศไทย เฉพำะคัมภีร์เดิมและ
คัมภีร์แรกที่นักโหรำศำสตร์ไทยในกำรเริ่มเรียนวิชำโหรำศำสตร์จะต้องเรียนรู้ก่อนหรือน ำมำใช้เป็น
เครื่องมือ คือคัมภีร์จักรทีปนี ที่รจนำขึ้นมำโดยพระอุตมรำมเถระ ซึ่งคัมภีร์ได้แปลและตัดตอนมำจำก
ภำษำสันสกฤตของคัมภีร์ “พฤหัสบดีชำดก” ของท่ำนมหำฤๅษีวรำหมิหิรำมำเป็นภำษำบำลีและถูก
แปลตัดตอนมำเป็นภำษำไทยในตอนหลัง โดยกรุงสุโขทัย ถือเป็นอำณำจักรที่รุ่งเรืองทำงด้ำนวิชำ
โหรำศำสตร์กว่ำยุคใด ๆ เนื่องจำกในยุคนี้เริ่มมีต ำรับต ำรำโหรำศำสตร์และกำรใช้โหรำศำสตร์กันอย่ำง
กว้ำงขวำง (ซิเซโร, 2554: 48-117) 

 โหรำศำสตร์ไทยเป็นวิชำกำรที่ว่ำด้วยจักรวำลวิทยำ โดยเรียนรู้เรื่องของท้องฟ้ำ ดวงดำว 
จักรวำลที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติและฤดูกำล ซึ่งศำสตร์แขนงนี้ได้รับกำรถ่ำยทอดจำก
กำรจดบันทึกและกำรสังเกตกำรณ์ของเหล่ำบรรพบุรุษที่ศึกษำท้องฟ้ำ จักรวำล และดวงดำวที่มีผลต่อ
ชีวิต ธรรมชำติ และโลก แล้วน ำมำประมวลผลที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต ธรรมชำติ  และพ้ืนโลก โดยใน
ประเทศไทยเองได้มีกำรเริ่มใช้โหรำศำสตร์มำตั้งแต่สมัยโบรำณ เช่น สมัยสุโขทัยถึงตอนกลำงกรุง
รัตนโกสินทร์ มีกำรใช้ศำสตร์แขนงนี้ในกำรท ำนำยชะตำคนว่ำจะได้เป็นเจ้ำนำยหรือไม่ หรือท ำนำย
เหตุกำรณ์บ้ำนเมือง กำรสู้รบต่ำงๆ (กันยำวีร์ สัทธำพงษ์, 2552) ดังจะเห็นได้จำกต ำรำพิชัยสงครำมที่
มีกำรกล่ำวถึงเรื่องรำวของวิชำโหรำศำสตร์ที่ใช้ก ำหนดวันมงคลหรือสถำนที่ตั้งค่ำยที่เป็นมงคล ดังนั้น
โหรำศำสตร์ไทยจึงมีอิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของคนไทยมำอย่ำงยำวนำนตั้ งแต่ระดับสูงไปจนถึง
ระดับต่ ำ ทั้งใช้ส ำหรับกำรสร้ำงบ้ำนเมือง กำรรบ จนกระทั่งกำรก ำหนดเวลำตัดผมหรือเล็บของคน
ทั่วไป (ซิเซโร, 2554: 57) 

 วิชำโหรำศำสตร์นับมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อทุกยุคทุกสมัย ดังจะเห็นได้จำกในอดีต
โหรำศำสตร์นั้น เป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยกิจกำรบ้ำนเมือง ทั้ งต่อแม่ทัพ นำยกอง หรือแม้แต่
พระมหำกษัตริย์ ซึ่งตำมบันทึกในคัมภีร์พิชัยสงครำม ได้กล่ำวไว้ว่ำเหล่ำแม่ทัพหรือนักกำรเมืองที่
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูงสุดต้องรอบรู้ในวิชำโหรำศำสตร์ ตัวอย่ำงเช่น พระยำวชิรปรำกำรเจ้ำเมือง
ตำก จะเป็นพระเจ้ำตำกสินมหำรำชไม่ได้ถ้ำไม่ทรงทรำบในวิชำโหรำศำสตร์อย่ำงชัดแจ้ง เพรำะหำกไม่
ทรำบในวิชำนี้แล้วพระองค์จะไม่สำมำรถรวมชำติไทยให้เป็นปึกแผ่นได้และจะไม่สำมำรถหยั่งรู้วำสนำ
หรือชะตำกรรมของตนได้เลย (กันยำวีร์ สัทธำพงษ์, 2552: 28) 
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 โหรำศำสตร์ไทยมีควำมสัมพันธ์กับคนไทยมำอย่ำงช้ำนำน ไม่ว่ำจะเป็นคนรวยหรือจน จะต่ำง
ชนชั้นกันเพียงใด แต่โหรำศำสตร์สำมำรถแทรกซึมผ่ำนวิถีชีวิตของคนไทยทุกผู้ทุกคนได้มำทุกยุคทุก
สมัย ดังจะเห็นได้จำกอดีตสังคมไทยได้น ำวิชำโหรำศำสตร์มำใช้เป็นหลักในกำรวำงพ้ืนฐำนส ำหรับกำร
ด ำเนินยุทธศำสตร์ยุทธวิธี ทั้งด้ำนกำรเมืองและกำรสงครำม รวมถึงน ำมำใช้ก ำหนดเวลำในกำรตัดผม
หรือเล็บของเหล่ำสำมัญชน (ซิเซโร, 2554: 56-58)  

 ปัจจุบันพบว่ำอ ำนำจแห่งโหรำศำสตร์ที่สัมพันธ์กับเรื่องของกำรดูดวงได้แพร่กระจำยทั่วทุก
พ้ืนที่อย่ำงกว้ำงไกล ไม่ว่ำจะเป็นพ้ืนที่ทำงสื่อโซเชียล ทำงสื่อโทรทัศน์ ทำงหน้ำหนังสือพิมพ์หรือ
นิตยสำรต่ำงๆ และที่ส ำคัญพ้ืนที่ชุมชนหรือย่ำนกำรค้ำ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ต่ำงได้รับควำมสนใจจำกผู้คน
อย่ำงมำก ยกตัวอย่ำงเช่น รำยกำรทำยโชคเครำะห์ว่ำจะตกเป็นของรำศีใด อย่ำงรำยกำรศึก 12 รำศี 
ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปัจจุบันมีผู้ติดตำมเพจ Facebook กว่ำ 331,088 
บัญชี1  รวมทั้งยอดชมรำยกำรล่ำสุดของวันที่ 21 ตุลำคม 2561 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ Youtube2  มีผู้เข้ำ
ชมถึง 23,476 รำย3  หรือแม้แต่สังคมออนไลน์อย่ำง Facebook ยังมีกลุ่มของคนที่ชอบดูดวง ซึ่งจะมี
อำจำรย์ดูดวงด้วยรูปแบบต่ำงๆมำ Live สด ดูดวงให้แก่ผู้ติดตำมหรือผู้ที่เข้ำมำชม ณ ขณะนั้น 

   จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ โหรำศำสตร์นั้นครอบคลุมอยู่ทุกพ้ืนที่ และมีควำม
เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้ของคนไทยส่วนใหญ่อยู่มำกพอสมควร ไม่เพียงศำสตร์แห่งค ำท ำนำยที่หมอดูแต่
ละท่ำนเปล่งออกมำเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงตัวของหมอดูเองด้วยที่มีอิทธิพลให้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่ อ 
เนื่องจำกมีชื่อเสียง ดูมีภูมิฐำน หรือใด ๆ ก็ตำม จะเห็นได้จำกรำยกำรศึก 12 รำศีที่กล่ำวไปข้ำงต้นนั้น 
หมอดูคือ อำจำรย์ลักษณ์ เรขำนิเทศ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่ำงมำกท่ำนหนึ่งของวงกำร
โหรำศำสตร์ ทั้งนี้ ประวัติศำสตร์โลกได้มีกำรกล่ำวถึงหมอดูที่มีชื่อเสียงมำกมำยหลำยท่ำน หนึ่งในนั้น
คือ Nostradamus ผู้ซึ่งเป็นนักโหรำจำรย์หรือนักพยำกรณ์เอกของโลก ที่คนส่วนใหญ่ให้ฉำยำว่ำ
โหรำจำรย์ตำทิพย์ ซึ่งผลงำนกำรท ำนำยอนำคตของเขำเป็นกำรเขียนบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่ยังไม่
เกิดขึ้น (เจริญ วรรธนะสิน, 2553: 16-17) ไม่เพียงเท่ำนั้น ประวัติศำสตร์ไทยได้มีกำรกล่ำวถึงผู้มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญต่อศำสตร์แห่งโหรำศำสตร์ไว้มำกมำยเช่นกัน โดยเฉพำะกับพระมหำกษัตริย์
ไทย ตัวอย่ำงเช่น พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รัชกำลที่ 1 เคยตรัสค ำพยำกรณ์
กรุงรัตนโกสินทร์ว่ำสยำมจะมีกษัตริย์อยู่ในระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ได้  150 ปี และ

                                                           

 1 อ้ำงอิงจำก วันที่ 28/10/2561 เวลำ 1.42 น. 
 2 Polyplus Entertainment. “ศึก12รำศี |21 ต.ค. 61lรำศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ รักล่มเพรำะ
โซเชียล/รำศีใดในช่วงนี้ มีเกณฑ์ถูกยืมเงิน.” Online video clip. YouTube. 21 October 2018. 
Web. 
 3 อ้ำงอิงจำก วันที่ 28/10/2561 เวลำ 1.44 น. 
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พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 ทรงพระรำชนิพนธ์หลักกำรพยำกรณ์จำกวัน 
เดือน ปีเกิด “ต ำรำไตรภพ” (สุริษำ มุ่งมำตร์มิตร, 2555: น.151-156) 

3.2 ประเภทนักโหราศาสตร์ 

 ปัจจุบันแยกนักโหรำศำสตร์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 3.2.1 กำรพยำกรณ์โดยใช้หลักกำรโคจรของดวงดำว จักรรำศี ที่ส่งผลถึงกำรด ำเนินชีวิตของ
ปัจเจกบุคคลหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ บนโลก โดยนักโหรำศำสตร์กลุ่มนี้จะมีควำมช ำนำญและรอบรู้ถึง
อ ำนำจของดวงดำวที่มีอิทธิพลต่อโลก รวมถึงรู้เวลำของกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง  ๆ เช่น เรื่องร้ำยแรง
หรือภัยพิบัติ โดยสำมำรถพยำกรณ์ท้ังดวงชะตำของปัจเจก ชะตำบ้ำนเมือง จนกระทั่งกำรให้ฤกษ์ยำม 
โดยกำรจะพยำกรณ์ในศำสตร์นี้ได้จะต้องเรียนรู้กำรโคจรของดวงดำวบนท้องฟ้ำหรือที่นิยมเรียกว่ำ
ดำรำศำสตร์ ซึ่งกำรพยำกรณ์ด้วยวิธีนี้จะต้องใช้ข้อมูลวันเดือนปีและเวลำตกฟำกเป็นส ำคัญ เช่น 
โหรำศำสตร์ไทย โหรำศำสตร์ยูเรเนียน ซึ่งมีกำรต่อยอดวิชำแตกแขนงออกไปด้วย เช่น คัมภีร์มหำสัตต
เลข  
 3.2.2 กำรพยำกรณ์โดยใช้กำรสุ่มเลือกสัญลักษณ์เป็นสื่อกำรท ำนำย ซึ่งนักโหรำศำสตร์กลุ่มนี้
ไม่ได้ใช้หลักกำรโคจรของดวงดำวในกำรพยำกรณ์ แต่ใช้หลักกำรเชิงมองว่ำทุกอย่ำงในโลกมีควำม
เกี่ยวข้องกัน ถ้ำเห็นสิ่งใดจะรู้อีกสิ่งหนึ่งตำมมำ โดยเป็นกำรดูจำกสัญลักษณ์หรือลักษณะ เช่น กำรดู
ลำยมือ ไพ่ ใบไม้ โหงวเฮ้ง ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกำรพยำกรณ์ดวงชะตำเฉพำะปัจเจกบุคคล (เกรียง
ไกร กันยะ, 2556: 54-55) 

3.3 สมาคมโหราศาสตร์ 

 ประเทศไทยมีสมำคมโหรำศำสตร์อยู่หลำยแห่งด้วยกัน ทั้งเปิดเป็นโรงเรียนสอนวิชำ
โหรำศำสตร์ ร่วมด้วยกำรเปิดเป็นพ้ืนที่ส ำหรับให้คนมำดูดวง อีกทั้งส ำนักโหรำศำสตร์เหล่ำนี้ยังท ำ
หน้ำที่ผลิตนักเรียนโหรำศำสตร์ให้มีควำมช ำนำญและพร้อมสู่กำรท ำหน้ำที่พยำกรณ์ดวงชะตำให้ผู้ คน
อย่ำงจริงจัง โดยผู้ศึกษำจะขอยกตัวอย่ำงถึง สมำคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมทำงด้ำนโหรำศำสตร์ระดับประเทศ และเป็นดั่งต้นก ำเนิดของอำจำรย์ หมอดู และ
ผู้เชี่ยวชำญศำสตร์ต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรยอมรับระดับประเทศหลำย ๆ ท่ำน โดยสมำคมแห่งนี้เป็นทั้ง
แหล่งเรียนรู้และศึกษำโหรศำสตร์ รวมถึงเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชำญที่พร้อมจะถ่ำยทอดศำสตร์ต่ำง ๆ เพ่ือ
บรรเทำทุกข์ของคนทั่วไปที่ต้องกำรรู้โชคชะตำ (“7 สถำนที่ดูดวงสุดฮิต แหล่งพยำกรณ์ที่ไม่มีวัน
ตำย”, ออนไลน์ : 2557) โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นของกำรก่อตั้งสมำคมเพ่ือสืบสำน เผยแพร่ และ
อนุรักษ์ศำสตร์ที่เก่ียวกับเรื่องโหรำศำสตร์หรือกำรพยำกรณ์  
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 ปัจจุบันสมำคมโหรฯ เปิดกำรเรียนกำรสอนอยู่ 2 แห่ง คือที่ส ำนักงำนของสมำคมโหรฯ ซอย
วัดส้มเกลี้ยง เลขที่ 35/12-13 ต ำบลคูเวียง อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนวัดม
กุฏกษัติยำรำม เลขที่ 330/3 ถนนกรุงเกษม แขวงบำงขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร ส่วน
สถำนที่ที่เปิดรับกำรพยำกรณ์นั้นอยู่ที่ส ำนักงำนของสมำคมโหรฯ เลขที่ 239/3 ถนนพระสุเมรุ ซอย
ข้ำงธนำคำรกสิกรไทย บำงล ำพู แขวงตลำดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร และห้ำงดิโอลด์สยำม
พลำซ่ำ ชั้น 3 แขวงวังบูรพำ กรุงเทพมหำนคร 

 สมำคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์ เป็นสมำคมโหรที่ได้รับพระมหำ
กรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ รับเข้ำอยู่ในพระรำชินูปถัมภ์ และเป็น
สมำคมโหรแห่งแรกในประเทศไทย โดยพันธกิจของสมำคม คือ อนุรักษ์และผดุงไว้ในวิชำโหรำศำสตร์
ไทยอันเป็นสมบัติของชำติ และช่วยถ่ำยทอดพัฒนำควำมรู้คู่คุณธรรมให้สืบต่อไปจนคนรุ่นหลังและ
ชวนให้สมำชิกน้อมใจระลึกถึงพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ผู้ทรงเป็นบูรพำจำรย์แห่ง
โหรำศำสตร์ไทย อันจักเป็นเครื่องแสดงควำมกตัญญู สมำคมแห่งนี้ก ำเนิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 9 
ค่ ำ เดือน 8 ปีกุน จุลศักรำช 1309 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ.2490 เวลำ 10.48 น. ซึ่งเป็นวัน
เปิดป้ำยปฐมฤกษ์สมำคมและถือเป็นวันก ำเนิดสมำคมอย่ำงแท้จริง มีส ำนักงำนอยู่ที่อำคำรหอสมุด 
มหำมกุฏรำชวิทยำลัย ภำยในวัดบวรนิเวศวิหำร (“ประวัติสมำคม”, ออนไลน์ : มปป.) 

 โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งสมำคมจ ำนวน 24 ท่ำน โดยมีนำวำเอก หม่อมเจ้ำ เจริญศุขโสภำคย์ เกษม
สันต์ เป็นนำยกสมำคม เจ้ำคุณบริรักษเวชชกำร เป็นรองนำยกฯ และผู้เชี่ยวทำงโหรำศำสตร์อีก 7 
ท่ำน เป็นกรรมกำรบริหำรสมำคมชุดแรก เมื่อถึงก ำหนดเวลำวันเปิดป้ำยปฐมฤกษ์ได้เกิดอัศจรรย์ พระ
พิรุณโปรยละอองฝนอันละเอียดลงมำ เจ้ำคุณธรรมปำโมกข์ ผู้อ ำนวยกำรหอสมุดมหำมกุฏรำช
วิทยำลัย ซึ่งเป็นผู้ท ำพิธีเปิดป้ำยปฐมฤกษ์แทนองค์สมเด็จพระสังฆรำช ได้กล่ำวตอบหลังจำกนำยก
สมำคมกล่ำวอำรำธนำว่ำ ท่ำนมีควำมยินดีที่สมำคมจะได้ฟ้ืนฟูวิชำอันเป็นสมบัติของชำติ และช่วย
ถ่ำยทอดควำมรู้ผดุงธ ำรงไว้ซึ่งควำมรู้นี้ให้สืบต่อไปจนคนรุ่นหลัง และชวนให้สมำชิกน้อมใจระลึกถึง
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ต่อจำกนั้นเจ้ำคุณธรรมปำโมกข์ ได้ชักผ้ำคลุมป้ำยสมำคม 
ประกำศนำมสมำคมโหรแห่งประเทศไทยต่อประชำชนนับแต่วินำทีนั้นเป็นต้นมำ (เกรียงไกร กันยะ, 
2556: 69) 

 ทั้งนี้ มูลเหตุของกำรก่อตั้งสมำคมสืบเนื่องมำจำก เดิมทีประเทศไทยมีกรมโหรหลวง แต่เมื่อมี
กำรยุบกรมนี้ออกไปในปลำยสมัยรัชกำลที่ 7 กลุ่มของผู้ที่ศึกษำเรื่องโหรำศำสตร์รวมทั้งเหล่ำโหรจึง
รวมตัวกันตั้งสมำคม เช่น หม่อมเจ้ำเจริญศุขโสภำคย์ เกษมสันต์, หม่อมหลวงยวง อิสรเสนำ, นำย
พิภพ ตังคณะสิงห์ และ นำยภูมิ กำญจนัษฐำยี เป็นต้น โดยได้รวบรวมนักศึกษำและนักวิชำชีพเข้ำ
ด้วยกัน ซึ่งมีวิทยฐำนะทั้งด้ำนวิชำกฎหมำย แพทย์ วิศวกรรม พุทธศำสน์ ฯลฯ นอกจำกนี้บุคคลที่ถูก
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ชักชวนให้มำร่วมจัดตั้งสมำคมมิได้เป็นเพียงผู้มีวิทยฐำนะเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังมีบรรดำศักดิ์หรือเคย
ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรและกิจกำรใหญ่ โดยสมำคมได้ท ำกำรเปิดรับสมำชิกทั่วรำชอำณำจักร 
รวมถึงมีควำมตั้งใจที่จะติดต่อสังสรรค์กับสมำคมในต่ำงประเทศด้วย โดยหวังว่ำประเทศไทยจะได้มี
ชื่อเสียงแพร่สะพัดไปทั่วโลก (เพ่ิงอ้ำง, 2556: 68) 

 ปัจจุบันสมำคมได้ก้ำวเข้ำสู่ปีที่ 72 แล้ว โดยมีนำยกสมำคมบริหำรงำนมำแล้วทั้งสิ้น 11 คน 
(“ประวัติสมำคม”, ออนไลน์ : มปป.) คือ 

 1. นำวำเอก หม่อมเจ้ำ เจริญศุขโสภำคย์ เกษมสันต์   พ.ศ. 2490 
 2. หม่อมเจ้ำ เฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต    พ.ศ. 2491 – พ.ศ. 2492 
 3. พระยำบริรักษเวชชกำร     พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2510 
 4. หลวงสุทธิภำศนฤพนธ์      ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2511 – 12 ธ.ค. 2512 
         ครั้งที่ 2 29 มี.ค. 2513 – พ.ศ. 2514 
 5. พ.อ. ประพิษ สุทธบุตร์        13 ธ.ค. 2512 – 28 มี.ค. 2513 
 6. ร.อ. นำยแพทย์ไวทย ชินะโชติ     พ.ศ. 2515 
 7. นำวำเอก เฉวียง สัฌชุกร      พ.ศ. 2516 
 8. พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ลีละยูวะ     พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2538 
 9. น.ส. วรพรรณ เลำหะวิไลย     พ.ศ. 2536 – พ.ศ.2543 
 10. นำยธนกร สินเกษม      พ.ศ. 2544 – พ.ศ.2557 
 11. นำยศิวนำถ ฤชุพันธุ์      พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 

 โดยในสมำคมเปิดอบรมหลักสูตรวิชำพยำกรณ์อย่ำงหลำกหลำย แต่ไม่แน่ชัดว่ำเริ่มแรกของ
กำรเรียนกำรสอนมีก่ีศำสตร์บ้ำง แต่ปัจจุบันได้มีศำสตร์เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งนี้ สมัยก่อนจะมีโหรำศำสตร์
ไทยเก่ียวกับลัคนำรำศี กำรโคจรของดวงดำวเป็นหลัก ต่อมำจึงมีศำสตร์อ่ืน ๆ เพ่ิมเข้ำมำ อย่ำงไพ่ทำ
โรต์หรือไพ่ยิปซีทีเ่พ่ิงเข้ำมำ แต่เป็นที่นิยมไม่น้อย ส่วนบำงศำสตร์นั้นอยู่มำนำน แต่อำจจะห่ำงหำยไป
และกลับมำใหม่  

 ปัจจุบันทำงสมำคมได้เปิดสอนหลำกหลำยวิชำ ได้แก่ โหรำศำสตร์ไทย, โหรำศำสตร์ยูเรเนียน 
คัมภีร์สัตตเลข, ทักษำมหำยุค 8 ตัว, ไพ่ยิปซี, ไพ่ออรำเคิล, แสงสุข, คัมภีร์ไพ่มหำเทพ, ลำยมือคือ
แผนที่ชีวิต, เห็นลำยเซ็น เห็นชีวิต, โหงวเฮ้ง, ฮวงจุ้ย, โหรำศำสตร์จีน, โหรำศำสตร์นำมศำสตร์,  
พิธีกรรมแบบโบรำณ, พิธีบูชำเทพเจ้ำฮินดู, มหัศจรรย์แห่งตัวเลข, หินเดินดำว, ตุ๊กตำไขนำม, รหัสดำว
หนุนดวง, ทักษำมหำพุทธะ, เลข 7 ตัว 9 ฐำน, เลข 7 ตัว 11 ฐำน, เลข 7 ตัว อังคะวิชำธำตุ และ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรพยำกรณ์ โดยหลักสูตรที่สอนแต่ละหลักสูตรนั้นเป็นทั้งหลักสูตรเร่งรัดและปกติ 
ท ำกำรสอนโดยอำจำรย์ประจ ำสมำคม ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนแต่ละศำสตร์ส่วนใหญ่จะเรียนจบจำกสมำคม
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แห่งนี้ โดยอำจำรย์แต่ละคนจะถนัดศำสตร์แตกต่ำงกันไป แต่ทุกคนนั้นรู้ทุกศำสตร์ เพียงแต่เลือก
จุดเด่นหรือศำสตร์ที่ตัวเองถนัดมำสอน ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ำรับบริกำรดูดวงกับสมำคมนั้นมีเข้ำมำเรื่อย ๆ แต่
ถ้ำเทียบกับยุคก่อน ประมำณ 8-9 ปีที่แล้วอำจจะน้อยกว่ำ เนื่องจำกปัจจุบันมีช่องทำงในกำรดูดวง
เยอะขึ้น ทั้งดูผ่ำนโทรศัพท์ ดูผ่ำน Facebook รวมถึงมีหมอดูมำกขึ้น จึงท ำให้ตลำดกว้ำงขึ้น ฉะนั้น
คนที่เข้ำรับบริกำรกับสมำคมจึงอำจจะน้อยลงตำมไปด้วย 

 คุณสมบัติของผู้เข้ำเรียนนั้นจ ำกัดอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 15 ปี และต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจรรยำบรรณ
หรือมำรยำทของกำรเป็นนักพยำกรณ์ที่ดี ผู้ที่สนใจในศำสตร์แห่งกำรพยำกรณ์จะมำเรียนที่สมำคม
แห่งนี้ด้วยวิชำที่หลำกหลำย แตกต่ำงกันไปตำมควำมสนใจและจุดมุ่งหมำยของแต่ละคน ส่วนผู้ที่สนใจ
จะท ำเป็นอำชีพ จะเรียนทุกศำสตร์ที่เปิดสอน จำกนั้นจึงหำควำมถนัดของตน แต่บำงคนอำจจะเลือก
เรียนโดยมองที่กระแสของศำสตร์ว่ำศำสตร์ใดก ำลังได้รับควำมนิยม จำกนั้นจึงเรียนตำมควำมนิยมนั้น
เพ่ือไปเสริมอำชีพ โดยมีระยะเวลำในกำรเรียน 3 เดือน ด้ำนกำรเรียนกำรสอนจะเป็นกำรเรียนในห้อง
ร่วมกัน และเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะมีกำรทดสอบทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบั ติเ พ่ือผลิตนัก
โหรำศำสตร์หรือนักพยำกรณ์ที่มีคุณภำพสู่สำธำรณะ ซึ่งวิธีกำรสอบนั้นอยู่ที่อำจำรย์ผู้สอนว่ำจะมี
วิธีกำรประเมินลูกศิษย์อย่ำงไร หำกสอบผ่ำนจะได้รับรับวุฒิบัตร แต่หำกสอบไม่ผ่ำนสำมำรถซ่อมได้
ด้วยกำรกลับมำเรียนซ้ ำและสอบใหม่ ทั้งนี้ลูกศิษย์ของสมำคมยังได้รับโอกำสออกงำนต่ำง ๆ เช่น งำน
กำชำด งำนกำรกุศล และงำนเอกชนจ้ำง เป็นต้น โดยมีเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้ที่จะออกไปท ำหน้ำที่
พยำกรณ์ให้ผู้เข้ำรับบริกำรในงำนด้วยกำรให้อำจำรย์ที่สอนแต่ละศำสตร์มองว่ำลูกศิษย์ของตนมี
ควำมสำมำรถเพียงพอหรือไม่และให้ทดสอบ นอกจำกนี้ยังต้องดูทั้งบุคลิกภำพ กำรสื่อสำร และควำม
แม่นย ำด้วย (ชลันทรี จันทร์คล้ำย, 2562: สัมภำษณ์)  

 ส่วนสถำนที่ที่เปิดรับกำรพยำกรณ์ของสมำคมโหรฯ มีอยู่ด้วยกันสองแห่ง คือ ส ำนักงำนของ
สมำคมโหรฯ บำงล ำพู และห้ำงดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ ชั้น 3 ซึ่งส ำนักงำนของสมำคมโหรฯ บำงล ำพู จะ
เป็นลักษณะอำคำรพำณิชย์ ตั้งอยู่ในซอยข้ำงธนำคำรกสิกรไทย ซึ่งปำกซอยนั้นจะมีร้ำนอำหำรริมทำง
ต้ังอยู่ เมื่อเดินจำกปำกซอยเข้ำไปไม่ไกลมำกจะพบกับสมำคมที่อยู่ด้ำนซ้ำยมือ โดยภำยนอกสมำคม
เป็นประตูเหล็ก ภำยในจะมีอำจำรย์คอยนั่งให้ค ำปรึกษำแก่ผู้เข้ำรับบริกำร ส่วนสถำนที่ รับพยำกรณ์
ในห้ำงดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ ชั้น 3 จะเป็นลักษณะเปิด ไม่มีก ำแพงหรือประตูกั้น ซึ่งที่ตั้งจะอยู่สุด
ทำงเดิน เมื่อมองเข้ำไปจะพบป้ำยใหญ่สีน้ ำเงินเขียนชื่อสมำคมเด่นชัด ด้ำนหน้ำจะเป็นเคำน์เตอร์
ประชำสัมพันธ์ ถัดเข้ำไปด้ำนในจะเป็นโต๊ะซึ่งจะมีอำจำรย์นั่งอยู่ประจ ำทั้งหมด 10 ที่ 

 ทั้งนี้ สมำคมโหรฯ เป็นสถำบันที่ผลิตนักพยำกรณ์ออกสู่สำธำรณะอย่ำงหลำกหลำยจึงท ำให้
ผู้คนเหล่ำนี้เมื่อเรียนจบออกไปได้สร้ำงกลุ่ม สร้ำงสถำบัน หรือสร้ำงชมรมใหม่ ๆขึ้นมำอีกมำกมำย 
ดังนั้นตัวเลือกในกำรที่ผู้คนจะศึกษำโหรำศำสตร์จึงมีเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดีย 
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ฉะนั้นผู้คนที่สนใจในศำสตร์ด้ำนนี้จึงสำมำรถหำข้อมูลจำกเว็บไซต์ต่ำง ๆ ได้ ซึ่งหำกมองในแง่ดีคือ
ศำสตร์โหรำศำสตร์กว้ำงไปไกลขึ้น ผู้คนเข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น แต่ข้อเสียคือจะมีทั้งผู้รู้จริงและผู้ไม่รู้จริง 
ฉะนั้นกำรที่ผู้คนจะไม่รู้จริงและเชื่อตำมกระแสจึงมีเยอะ ไม่เพียงเท่ำนี้ ทำงสมำคมยังเกิดเรื่อง
ร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจำกมีผู้แอบอ้ำงชื่อของสมำคมและน ำไปใช้หลอกผู้อ่ืน 

  จริงๆทำงสมำคมโหรฯ เรำได้รับกำรร้องเรียนเยอะอยู่นะคะ มันก็จะมีโทรศัพท์
 บ้ำง มีไรบ้ำง โทรมำร้องเรียนเวลำเค้ำไปเจอปัญหำว่ำโดนหลอก แต่เรำไม่ได้มีอ ำนำจ
 หน้ำที่อะไรที่จะไปอะไรได้ ถ้ำเค้ำไม่ใช่สมำชิกเรำ คือเหมือนเค้ำออกไปพูดว่ำจบมำจำก
 ที่นี่ส่วนมำกเรำจะโดนแอบอ้ำงมำกกว่ำ จะเจอเวลำบำงทีโทรมำและก็พอเรำขอชื่อขอ
 อะไรแล้ว พอเรำมำเช็คแล้วเค้ำก็ไม่มีประวัติอยู่ในสมำชิกเรำ เจอบ่อย บำงทีต ำรวจก็มำ 
 มำสอบว่ำมีคนนี้ ๆ ไหม มันเหมือนกับพอคนที่ถูกหลอกเค้ำก็จะมุ่งที่จะโทรมำที่นี่ เรื่อง
 แบบนี้ก็มีเรื่อย ๆ โดนหลอกเงิน สะเดำะเครำะห์แล้วก็เรียกเก็บตัง จริง ๆ โดยนโยบำย
 เรำไม่มีเรียกเก็บตัง เรำก็จะแนะน ำเค้ำเฉย ๆ ให้เค้ำไปท ำเอำ 

(อำจำรย์ชลันทรี จนัทร์คลำ้ย, สมัภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ทั้งนี้ ได้มีผู้ที่เคยศึกษำจำกสมำคมแห่งนี้ได้ตั้งร้ำนดูดวงเป็นของตัวเองเฉกเช่น อำจำรย์ดวง 
(นำมสมมติ) โดยร้ำนของอำจำรย์ตั้งอยู่ที่ตรอกพระจันทร์ โดยบรรยำกำศภำยในตรอกต่ำงจำกตรอก
อ่ืน ๆ มำก โดยเฉพำะเรื่องของควำมแออัดและกำรตกแต่งพ้ืนที่ กล่ำวคือ ภำยในตรอกไม่ได้แออัดไป
ด้วยผู้คนอย่ำงตรอกอ่ืน ๆ ที่มีตลำดพระและพ้ืนที่คับแคบ โดยร้ำนค้ำต่ำง ๆ ถูกจัดให้อยู่ในอำคำร
อย่ำงมีระเบียบ เมื่อก้ำวเท้ำเข้ำมำภำยในตรอกพระจันทร์จะพบกับทำงเดินที่ปูด้วยกระเบื้องลำยหิ น
อ่อนสีขำว สองข้ำงทำงคือร้ำนอำหำรและโต๊ะอำหำรเพ่ือให้ลูกค้ำจับจองที่นั่งของตัวเอง ซึ่งตัวร้ำน
พยำกรณ์มีลักษณะเป็นอำคำรบ้ำนเรือนติดกัน มีควำมงำมตำคล้ำยกับบ้ำนโบรำณ ดูแล้วชวนให้หลุด
เข้ำไปในยุคอดีต พ้ืนที่อำคำรทั้งหลังถูกทำด้วยสีเขียวผสมเหลืองพร้อมตกแต่งด้วยระเบียงไม้และมี
ตะเกียงด้ำนบน ส่วนเสำที่กั้นระหว่ำงอำคำรหรือบ้ำนเรือนแต่ละหลังนั้นถูกปักด้วยธงชำติไทยทุกเสำ 
โดยบริเวณประตูทำงเข้ำของร้ำนนี้ถูกท ำเป็นประตูกระจกบำนเลื่อน สำมำรถมองเห็นภำยในได้ชัดเจน 
เรียกได้ว่ำหำกใครเดินผ่ำนไปมำละแวกร้ำนนี้ เมื่อมองเข้ำไปภำยในร้ำน สิ่งแรกที่ทุกคนจะพบคือหมอ
ดูท่ำทำงใจดีและมีอำยุนั่งคอยท่ำอยู่ประจ ำที่โต๊ะ 

 อีกทั้งบรรยำกำศภำยในร้ำนไม่ได้น่ำกลัวอย่ำงที่ใครหลำยคนอำจเคยคิดว่ำร้ำนดูดวงจะต้อง
ขลัง บรรยำกำศสลัว ๆ กลับกันภำยในร้ำนเปิดไฟชนิดที่เรียกว่ำสว่ำงจ้ำ สำมำรถมองเห็นทุกอย่ำงได้
ชัดเจน และสิ่งแรกท่ีเห็นเด่นชัดเมื่อเข้ำไปภำยในร้ำนคือ โต๊ะของอำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) ซึ่งฝั่งตรง
ข้ำมจะมีเก้ำอ้ีวำงอยู่ 2 ตัว เพ่ือให้ผู้เข้ำรับบริกำรได้เลือกนั่ง บริเวณข้ำงที่นั่งของผู้พยำกรณ์
ประกอบด้วยรูปภำพของพระพุทธเจ้ำ พร้อมทั้งมีกระถำงธูปอยู่ข้ำงหน้ำ ส่วนบนโต๊ะของผู้พยำกรณ์
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นั้นมีหนังสือวำงซ้อนกันอยู่หลำยเล่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือเก่ียวกับโหรำศำสตร์ เช่น หนังสือไดอำรี่
โหรำศำสตร์ 2561 ถัดไปริมก ำแพงฝั่งขวำมือจะเป็นที่ของโต๊ะและเก้ำอ้ีที่มีไว้ส ำหรับให้ลูกค้ำนั่งรอคิว 
ทั้งนี้สิ่งที่เปรียบเหมือนอำวุธคู่กำยที่ขำดไม่ได้ของอำจำรย์เห็นจะเป็นดินสอ ไม้บรรทัด หนังสือ และ
แผ่นดวงส ำหรับตั้งลัคนำ ซึ่งน ำมำใช้ในกำรค ำนวณดวงชะตำชีวิตของผู้เข้ำรับบริกำร  โดยร้ำนแห่งนี้
เปิดให้บริกำรเวลำประมำณ 10.00 – 11.00 น. แล้วแต่ควำมสะดวกของอำจำรย์ และปิดร้ำนเวลำ
ประมำณ 17.30 น. ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงประมำณ 3-5 คน แต่บำงครั้งในวันหยุด
อย่ำงวันเสำร์และอำทิตย์ จะมีผู้เข้ำรับบริกำรมำกกว่ำวันปกติ  

  ช่วงแรกดูแถวท่ำช้ำง ประมำณ 10 ปี จำกนั้นก็มีเหตุให้ต้องย้ำยที่ เพรำะมีกำร
 รื้อท ำสถำนที่ใหม่เลยย้ำยไปอยู่แถวสำยใต้ใหม่ ต่อที่ดิโอลด์สยำม วังหลัง ก็ดูอยู่วังหลัง
 ประมำณ 6-7 เดือน ก็ได้ย้ำยมำที่ที่อยู่ตอนนี้ประมำณ 5 ปีที่แล้ว ตอนแรกปักหลักอยู่
 แถวท่ำเรือแล้วก็ในซอย ก็ไปอำศัยนั่งหน้ำร้ำนคนอื่นเอำ เค้ำก็ไม่ได้ว่ำอะไร แต่พอจังหวะ
 เหมำะมีที่ทำงก็เลยเช่ำร้ำนเปิดเป็นร้ำนดูดวงแบบประจ ำ พอเปลี่ยนจำกดูดวงหน้ำร้ำน
 เป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวในร้ำน ก็มีลูกค้ำให้ควำมสนใจเข้ำมำดูเยอะขึ้น เพรำะลูกค้ำส่วน
 ใหญ่ชอบควำมเป็นส่วนตัว ไม่อยำกให้ใครรู้ควำมลับ 

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 9 พฤศจิกำยน 2561) 

 นอกจำกนี้ โหรำศำสตร์ยังไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในส ำนัก แต่มีกำรกระจำยตัวอยู่ตำมโลก
ออนไลน์อย่ำงมำกมำย ซึ่งในที่นี้จะขอกล่ำวถึงกลุ่มใน Facebook ที่มีกำรพูดถึงเรื่องรำวของ
โหรำศำสตร์ อย่ำงกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ซึ่งกลุ่มนี้ได้รวบรวมเรื่องรำว
ของกำรดูดวงด้วยวิธีกำรทำงโหรำศำสตร์ ไปจนถึงกำรแนะน ำวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดผลดี โดยชมรม
นี้จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่ชอบกำรดูดวงหรือตรวจโชคชะตำ ได้เข้ำมำใช้บริกำรในเรื่องรำวเกี่ยวกับ
โหรำศำสตร์ ทั้งกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพยำกรณ์หรือข่ำวสำรที่ทันสมัยทำงวิชำ
โหรำศำสตร์ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงกัน และสำมำรถใช้พ้ืนที่กลุ่ม ซื้อ - ขำย อุปกรณ์
ดูดวง หนังสือหรือสื่อกำรสอนต่ำง ๆ ได้ รวมถึงเปิดโอกำสให้นักโหรำศำสตร์หรือหมอดูได้เข้ำมำตรวจ
ดวงชะตำให้แก่ลูกค้ำหรือสมำชิกในกลุ่มด้วย โดยเน้นที่วิชำโหรำศำสตร์ อันว่ำด้วยเรื่องของดวงดำว
เป็นหลัก ซึ่งกลุ่มนี้ได้มีกำรสร้ำงได้ประมำณปีกว่ำ สำเหตุของกำรสร้ำงกลุ่มนี้เนื่องมำจำกผู้สร้ำงกลุ่มมี
ควำมสนใจด้ำนโหรำศำสตร์ 

 โดยในกลุ่มจะมีกำรแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโหรำศำสตร์ไทยที่สมำชิกและผู้ดูแลกลุ่มพบเจอมำ 
เช่น เรื่องของรำศีใดจะมีโชคปลำยปี, 4 รำศีที่ดวงสบำยไม่เดือดร้อน, พยำกรณ์อำกำศผ่ำนดวงดำวปี 
2562 และรำศีที่ดวงพ้นเครำะห์ปี 2562 เป็นต้น หรือจะเป็นกำรแนะน ำคำถำบูชำพระรำหู และกำร
เชิญชวนสมำชิกของผู้ดูแลกลุ่มให้เข้ำร่วมท ำนำยดวงของเมืองไทยก็มี อีกทั้งนักพยำกรณ์บำงท่ำนยัง
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ได้มีกำรเตือนสมำชิกให้ระวังในเรื่องต่ำง ๆ ด้วย เช่น ผู้ที่เกิดวันอำทิตย์ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 
ควรระวังเรื่องวุ่นวำยในชีวิต อย่ำงอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, รับภำระ, เสียเงินเนื่องจำกลงทุน, ถูกโกง ฯลฯ 
โดยเฉพำะผู้ที่ลัคนำรำศีธนู ซึ่งดำวเสำร์โคจรทับลัคนำ และผู้ที่ลัคนำรำศีกรกฎ ซึ่งดำวรำหูโคจรทับ
ลัคนำ ทั้งนี้ได้มสีมำชิกผู้ทีเ่ป็นหมอดูบำงคนได้แชร์วิดีโอถ่ำยทอดสดของตนและของผู้อื่นเข้ำมำในกลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจกดเข้ำไปดูและใช้บริกำรด้วย  

3.4 เรื่องราวของหมอดู  

 3.4.1 จุดเริ่มต้นของการท านาย 

 ในช่วงแรกก่อนกำรเริ่มเรียนศำสตร์แห่งกำรท ำนำย หมอดูบำงส่วนมีควำมเห็นตรงกันว่ำ 
ไม่ได้สนใจใคร่รู้เรื่องรำวเกี่ยวกับศำสตร์แขนงนี้มำกนัก โดยอำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) มีชีวิตวัยเด็กเฉก
เช่นกับเด็กคนอ่ืน ๆ ทั่วไป ไม่ได้สนใจเรื่องศำสตร์แห่งโหรำศำสตร์เลย รวมทั้งคนในครอบครัวมิได้มี
ใครใส่ใจกับศำสตร์นี้ จนเมื่อเวลำผ่ำนไปจำกวัยเด็กสู่วัยรุ่น จำกวัยรุ่นสู่วัยท ำงำน กล่ำวคือ เมื่อจบ
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 อำจำรย์ได้เข้ำรับรำชกำร แต่ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะสนใจศำสตร์แขนงนี้ 
จนเมื่ออำยุประมำณ 25 ปี จึงเริ่มสนใจ เนื่องจำกมีคนชักชวนไปดู จึงลองไปดู ท ำให้ชอบดูดวง 
เพรำะอยำกรู้ว่ำดวงของตนจะเป็นอย่ำงไร โดยเริ่มแรกนั้นไม่เชื่อหมอดู แต่พอสิ่งที่หมอดูทักไว้เป็น
เรื่องจริงจึงเชื่อ และเริ่มสนใจที่จะเรียนศำสตร์แห่งโหรำศำสตร์แบบจริงจัง เมื่ออำยุประมำณ 30 ปี 

  มีคนชวนไปดู เลยลองไปดู อยำกรู้ว่ำดวงของตัวเองจะเป็นยังไง เลยชอบและ
 เร่ิมสนใจ เพรำะอยำกรู้ว่ำเค้ำรู้ได้ยังไง ถ้ำเค้ำรู้ดวงเรำได้ เรำก็ต้องรู้ดวงคนอื่นได้
 เหมือนกัน  

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 9 พฤศจิกำยน 2561) 

 ด้ำนอำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์ เป็นอีกผู้หนึ่งที่ไม่ได้สนใจและไม่เชื่อศำสตร์ด้ำน
โหรำศำสตร์หรือศำสตร์แห่งกำรท ำนำย เนื่องจำกเป็นนักธุรกิจจึงมีควำมม่ันใจในตนเองสูง และเชื่อว่ำ
คนเรำต้องดีได้ด้วยตัวเอง แต่ถึงอย่ำงไรตัวอำจำรย์ได้มีโอกำสดูดวงบ้ำง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกำรโทรคุย
กับหมอดู แต่ไม่ได้ดูดวงบ่อยครั้ง จะอำศัยโทร 1910 มำกกว่ำ และเมื่อถึงช่วงพักของชีวิต ซึ่งเป็นช่วง
ที่อำจำรย์พักทุกอย่ำงเพ่ือมำดูแลสุขภำพ ประกอบกับมีอำจำรย์ที่สนิทชักชวนให้มำเรียนศำสตร์แห่ง
กำรพยำกรณ์ อำจำรย์จึงได้มีโอกำสลองเรียน จึงเริ่มสนใจและเชื่อมั่นในศำสตร์นี้เนื่องจำกพิสูจน์กับ
ตนเองแล้วใช้ได้ ซึ่งอำจำรย์ที่สอนให้ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในชีวิต จึง เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
หลำกหลำยวิชำด้วยกัน 
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  เป็นคนจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ดูดวง แต่เคยดูดวง ถ้ำดูก็โทรคุยซะส่วนใหญ่ พอ เ ค้ ำ
 ทำยมันไม่ใช่อ่ะ แต่ก็เออพอไม่ใช่เรำก็พยำยำมเปลี่ยนหมอเนำะ เปลี่ยนอำจำรย์อีก โทร
 ครั้งนึงก็ไม่ใช่ถูกนะ หลักพันสองพันขึ้นเนำะ เปลี่ยนมันก็ไม่ใช่ พอมันไม่ใช่เรำก็รู้สึกว่ำก็
 หยุด ก็เชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง แต่พอได้พักเบรก เลยได้มำเรียน แล้ว
 ด้วยควำมที่อำจำรย์เค้ำให้ควำมรู้เรำและเรำสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในชีวิตแล้วมันไม่ได้
 หลอก ค ำท ำนำยมันบวกกับควำมเป็นจริง มันไม่ได้หลอก เรำก็เลยมีควำมรู้สึกว่ำเรำ
 เชื่อมั่นแล้วค่ะ ก็เลยเรียนไปเร่ือยๆ หลำยตัว 

(อำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์, สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนอำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร หนึ่งในสมำชิกกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์
ดวงดำว) กล่ำวว่ำ ตนเป็นคนชอบดูดวง แต่ไม่ได้มีควำมคิดที่จะมำท ำอำชีพหมอดู โดยเริ่มต้นนั้นมี
อำชีพเป็นพนักงำนออฟฟิศ เมื่อเริ่มเบื่องำนจึงลำออก จำกนั้นได้มีโอกำสไปดูดวงเนื่องจำกอยำกรู้
เรื่องรำวเกี่ยวกับชีวิตและเมื่อได้อ่ำนหนังสือเกี่ยวกับศำสตร์โหรำศำสตร์ที่หมอดูเคยให้ไว้จึงเกิดควำม
สนใจและเริ่มเรียนในศำสตร์นี้เมื่อปี พ.ศ. 2540 และสนใจด้ำนโหรำศำสตร์มำกกว่ำศำสตร์อ่ืน เพรำะ
มีควำมคิดว่ำวันเดือนปีเกิดเป็นสิ่งตำยตัว ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ โดยกำรให้บริกำรดูดวงแก่ผู้เข้ำ
รับบริกำรของอำจำรย์จะเป็นลักษณะออนไลน์หรือโทรคุยกันเสียส่วนใหญ่เนื่องจำกต้องอยู่บ้ำนดูแล
คุณแม่ แต่ละครั้งที่ท ำกำรดูดวงจะค่อนข้ำงละเอียดและใช้เวลำค ำนวณดวงให้ผู้เข้ำรับบริกำรในช่วง
ดึก เพรำะต้องใช้สมำธิค่อนข้ำงสูง 

  แต่ก่อนชอบดูดวงแต่ไม่เคยคิดเป็น ไม่มีอยู่ในสมองเลย เค้ำเรียกฟ้ำถีบให้มำเป็น 
 แต่ก่อนดูไม่บ่อย จะดูตอนชีวิตมีปัญหำ เช่น เรื่องงำน ไปดูมำกๆหมอเลยชวนให้เรียน 
 ชอบดูวันเดือนปีเกิด เป็นคนไม่เชื่อเรื่องเข้ำทรง ไพ่ เพรำะถ้ำเปิดไพ่สองครั้ง สำมครั้ง ไม่
 เหมือนเดิมอยู่แล้ว สมมติเรำไปดูไพ่ เรำหยิบขึ้นมำ เค้ำอ่ำนตำมรูปไพ่นั้น แต่วันเดือนปี
 เกิดเป็นสิ่งตำยตัว และก็พอออกจำกงำนก็ไปหำหมอดูว่ำชีวิตจะเป็นไปยังไง เรำก็พำคน
 ไปดูหลำยคนด้วย แล้วเค้ำก็เลยให้หนังสือมำเล่มหนึ่ง ยกมือไหว้ขอบคุณค่ะ แล้วก็ไปทิ้ง
 ไว้ในเก๊ะ ไม่ดูหรอก ผ่ำนไปเป็นปกีว่ำจะหยิบขึ้นมำดู พอเรำมำนั่งดูแล้วก็นึก ๆ อุ๊ยมันตรง
 เว้ย เลยสนใจ 

(อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร, สัมภำษณ์: 12 มีนำคม 2562) 

 ขณะเดียวกันได้มีผู้ที่สนใจในศำสตร์แห่งกำรท ำนำยจึงเริ่มเรียน อย่ำงอำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริ
แสงสว่ำง และอำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำย อุปนำยกและเลขำธิกำรสมำคมโหรฯ โดยอำจำรย์ณิ
ชำรัศมิ์ มีควำมสนใจในศำสตร์กำรท ำนำยและอยำกได้หลักวิชำกำรจึงเริ่มหำที่เรียน ส่วนอำจำรย์ช
ลันทรี ท ำงำนด้ำนกำรท ำนำยมำกว่ำ 17 ปี ซึ่งเริ่มแรกอำจำรย์ท ำงำนเป็นพนักงำนออฟฟิศ แต่มี
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ช่วงหนึ่งตกงำนจึงออกมำท ำธุรกิจส่วนตัว แต่ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร จึงหันมำเรียนศำสตร์
ด้ำนกำรท ำนำยเพ่ือฆ่ำเวลำ เนื่องจำกมีควำมสนใจในศำสตร์แขนงนี้อยู่ระดับหนึ่ง โดยเริ่มเรียนจำกไพ่
ก่อนเนื่องจำกสนใจในควำมสวยของไพ่ โดยก่อนที่จะมำเป็นหมอดู อำจำรย์ไม่ได้ชอบดูดวง แต่ไม่ได้
ไม่เชื่อเสียทีเดียว ซึ่งเคยมีโอกำสดูดวง 2 ครั้งจำกกำรตำมผู้อ่ืนไปดู โดยดูกับพระ แต่ยังมีควำมรู้สึก
กลำง ๆ เนื่องจำกท่ำนไม่ได้ทำยอะไรให้รู้สึกสะพรึงหรือว่ำประทับใจ แต่จุดที่ท ำให้เริ่มสนใจ 
เนื่องมำจำกแปลกใจและอยำกพิสูจน์ อยำกรู้ว่ำเหตุใดหมอดจูึงสำมำรถทำยได้และท ำไมถึงแม่น เหล่ำ
หมอดูมีหลักกำรอย่ำงไร ซึ่งค ำถำมเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่อำจำรย์ต้องกำรจะหำค ำตอบจึงคิดอยำกพิสูจน์ 
และเม่ือได้เริ่มเรียน เริ่มรู้ จึงเริ่มสนใจมำกยิ่งข้ึน เนื่องจำกเป็นศำสตร์ที่มีแหล่งที่มำ มีแหล่งวิชำก ำกับ
ไว้ มิใช่เรื่องงมงำยหรือน่ำกลัวอย่ำงที่เคยเข้ำใจ 

  มีควำมสงสัยและสนใจศำสตร์กำรพยำกรณ์ตั้งแต่เด็ก แต่ไม่ค่อยดูดวง มีแต่
 สงสัยอยำกรู้ มีควำมเชื่อแต่ไม่มีควำมใช่ แต่เพรำะมันเป็นหลักวิชำกำรจึงเอำเรำอยู่ ถ้ำ
 หลักเชื่อ มันไม่ใช่ แต่ถ้ำหลักควำมใช่ต้องเป็นหลักกำร พอยุคเปลี่ยนสไตล์กำรสอนก็
 เปลี่ยน แต่หลักกำรไม่เปลี่ยน สมัยเรียนก็มีอ่ำนต ำรำบ้ำงส่วนตัวใช้เวลำศึกษำศำสตร์
 แขนงนี้เป็นเวลำ 2 ปี ปัจจุบันก็ยึดอำชีพนี้เป็นอำชีพหลักมำ 4 ปีแล้ว 

(อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง, สัมภำษณ์: 2 มีนำคม 2562) 

  มีควำมสนใจในระดับนึง คือสนใจแต่ก็แบบว่ำไม่ได้ไขว่คว้ำว่ำฉันจะต้องไปรู้มัน
 ให้ได้ แล้วพอว่ำงงำนก็เลยลองมำเรียนดู ตอนแรกก็คิดแค่ว่ำเหมือนเรียนฆ่ำเวลำไป ไม่คิด
 หรอกว่ำเรำจะมำท ำได้จริงๆ  

 (อำจำรย์ชลันทรี จนัทร์คลำ้ย, สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนกำรเรียนวิชำโหรำศำสตร์ของอำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) เริ่มแรกเรียนจำกพระ จำกหมอ
ดูทั่วไป ต่อมำเริ่มมีควำมอยำกรู้มำกขึ้น จึงไปเรียนจำกหลำกหลำยสมำคมที่มีอำจำรย์สอน ซึ่งจะมี
กำรแนะแนวหลักกำรมำกกว่ำ โดยเรียนอยู่ประมำณ 6 เดือน เมื่อเรียนจบจะมีกำรทดสอบ วิธีกำร
สอบคืออำจำรย์ผู้สอนจะตั้งดวงให้วิเครำะห์ และเมื่อสอบจบจะได้วุฒิบัตร แต่หำกสอบไม่ผ่ำนจะได้
สอบใหม ่จำกนั้นจึงไปเรียนเทคนิค โดยมีระยะเวลำในกำรสั่งสมควำมรู้จนช ำนำญประมำณ 5-6 ปี ซึ่ง
ช่วงนั้นอำจำรย์อำยุประมำณ 35 ปี  

 โดยหลังเรียนจบได้มีโอกำสเป็นอำจำรย์สอนดูดวงบ้ำง แต่ไม่ได้สอนประจ ำ เพียงแต่แนะแนว
ให้คนที่มำเรียนเท่ำนั้น ซึ่งคนที่มำเรียนจะคละเพศคละวัยปะปนกันไป ทั้งนี้อำจำรย์ได้เริ่มดูดวงใน
ระหว่ำงรับรำชกำรเรื่อยมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 หรือช่วงอำยุ 37 ปี ซึ่งช่วงนั้นไม่ได้ยึดกำรดูดวงเป็น
อำชีพจริงจัง เพียงแต่ดูดวงให้ผู้คนที่อำศัยอยู่ตำมละแวกบ้ำนเท่ำนั้น ซึ่งคนละแวกบ้ำนที่มำดูดวงกับ
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อำจำรย์ต่ำงมำเพรำะกำรบอกต่อ ๆ กัน หรือตำมมำเพรำะนำมบัตรก็มี และเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร 
ช่วงอำยุประมำณ 50 ปีกว่ำ ๆ อำจำรย์จึงเริ่มอำชีพแห่งกำรท ำนำยหรือดูดวงอย่ำงจริงจังเป็นเวลำ
ประมำณเกือบ 20 ปี ซึ่งอำจำรย์มองว่ำเมื่อมีอำยุมำกขึ้น อำชีพหมอดูดีกว่ำอำชีพอ่ืน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับบำงคนเท่ำนั้น หำกศึกษำมำกจึงเก่ง 

  ไม่ได้เก่งจำกที่ไหนเป็นพิเศษ เก่งได้ด้วยประสบกำรณ์ จำกกำรดูต ำรำและลูกค้ำ 
 เพรำะลูกค้ำเป็นคนสอนเรำ ถ้ำลูกค้ำกลับมำดูอีกครั้งและบอกว่ำเรำทำยถูกแสดงว่ำเรำ
 แม่น 

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 30 ตุลำคม 2561) 

 สอดคล้องกับคุณโหร (นำมสมมติ) ผู้สร้ำงกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) 
ที่ได้มีกำรศึกษำศำสตร์ด้ำนโหรำศำสตร์มำจำกหลำยแหล่ง ซึ่งเขำสนใจเรื่องโหรำศำสตร์ไทยเกี่ยวกับ
กำรค ำนวณและกำรอ่ำนดวงดำว โดยเขำได้มีโอกำสเรียนวิชำโหรำศำสตร์จำกทั้งอำจำรย์ จำกสื่อ
โซเชียลมีเดีย และเรียนด้วยตัวเองโดยกำรอ่ำนหนังสือและสั่งสมประสบกำรณ์ รวมระยะเวลำทั้งหมด
ประมำณ 2-3 ปี (โหร (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์)  

 ส่วนอำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร เรียนศำสตร์กำรพยำกรณ์จำกหลำยที่ ซึ่งกำรเรียนนั้นมีอยู่
ด้วยกันหลำยสำขำ ซึ่งส่วนใหญ่อำจำรย์จะใช้โหรำศำสตร์ในกำรท ำนำยมำกกว่ำ อีกทั้งยังมองว่ำทุก
ศำสตร์พยำกรณ์ออกมำไม่ตรงกัน แต่โหรำศำสตร์ใช่ที่สุด เพรำะสำมำรถดูพฤติกรรมโดยส่วนตัวของ
คน ๆ นั้นได้และสำมำรถดูลึกซึ้งได้หลำยอย่ำง โดยส่วนตัวใช้เวลำเรียนร่วมกับพิสูจน์นำนประมำณ 4 
ปี ซึ่งในช่วงแรกจะอำศัยดูดวงให้เพื่อนและญำติก่อน โดยจะดูให้ฟรี แต่ไม่ค่อยมีใครเชื่อหรือชมเพรำะ
คิดว่ำเป็นคนคุ้นเคยกัน รู้จักกันดี และอำจำรย์มองว่ำกำรเป็นหมอดูในช่วงแรกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ำย ต้อง
ใช้เวลำอยู่นำนกว่ำจะเป็นที่ยอมรับและมีผู้เข้ำมำใช้บริกำร 

  ควำมยำกล ำบำกของหมอดูใหม่ ๆ คือไม่ได้ว่ำง่ำยนะกว่ำคุณจะมีลูกค้ำ สมมติว่ำ
 คนที่เขำไม่ต้องกำรดูดวงแต่เรำอยำกจะไปดูให้เขำ เขำจะปฏิเสธทุกอย่ำง โดยที่สมมติว่ำ
 เขำก ำลังดวงไม่ดี แล้วเรำไปบอกก็โมโหอีก ไม่ได้ถึงจุดที่เขำยอมรับว่ำเขำไม่ดี โมโหอีกนะ  

(อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร, สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนอำจำรย์ภัทรปพร บุญนวธนำกุล, อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง, อำจำรย์ชลันทรี จันทร์
คล้ำย และอำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์ ได้เริ่มเรียนศำสตร์แห่งกำรพยำกรณ์จำกสมำคมโหร
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์เพียงแห่งเดียว โดยอำจำรย์ภัทรปพร มีควำมสนใจเรื่องกำร
พยำกรณ์และได้เข้ำเรียนที่สมำคมโหรฯ เป็นระยะเวลำ 2 ปี และเมื่อจบกำรศึกษำจึงได้ท ำหน้ำที่เป็น
หมอดู ในกำรเรียนนั้นเป็นกำรเลือกของแต่ละคนว่ำต้องกำรเรียนศำสตร์ใด ด้ำนอำจำรย์ณิชำรัศมิ์ เริ่ม
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เรียนวิชำพิธีกรรมก่อน เนื่องจำกมีควำมสนใจด้ำนนี้ และพอเริ่มเรียนหนึ่งอย่ำงจึงจะมีอย่ำงอ่ืนตำมไป
ด้วย โดยเริ่มเรียนและสั่งสมประสบกำรณ์เป็นเวลำ 6-7 ปี 

  เรียนอยู่ที่นี่ 2 ปี กำรเรียนก็เลือกเรียนว่ำแล้วแต่เรำอยำกเรียนอะไร แต่
 โหรำศำสตร์ไทยจะเป็นท็อป 5 เพรำะอิงวิทยำศำสตร์ดวงดำวบนท้องฟ้ำ ส่วนหลัก
 พื้นฐำนก็เรียนเหมือนกันหมด 

(อำจำรย์ภัทรปพร บุญนวธนำกลุ, สัมภำษณ์: 2 มีนำคม 2562) 

  ควำมชอบอ่ะมีมำเป็น 10 ปี แต่เรียนจริง ๆ และมำเป็นตรงนี้ 6-7 ปี ก็เรียนที่นี่
 ที่เดียว เร่ิมแรกเรียนพิธีกรรม เพรำะสนใจเรื่องนี้และพอเริ่มเรียนอย่ำงนึงก็เรียนไปเรื่อย 
 ๆ เพรำะมันหยุดไม่ได้ มันมีควำมจ ำเป็นหมดเลย ต่อเนื่องกันหมดเลย  

(อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง, สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนอำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำย อุปนำยกและเลขำธิกำรสมำคมโหรฯ เริ่มเรียนที่สมำคมโหร
ฯ ด้วยกำรเรียนวิชำไพ่ทำโรต์ เนื่องจำกมีควำมสนใจในตัวไพ่และเห็นว่ำสวย พอหลังจำกเรียนวิชำไพ่
ทำโรต์จึงเริ่มเรียนศำสตร์อื่น ๆ ตำมมำ ทั้งนี้ อำจำรย์คิดว่ำหำกใครเรียนศำสตร์แห่งกำรท ำนำยเพรำะ
สนใจที่จะท ำเป็นอำชีพ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรู้ให้ได้ทุกศำสตร์ จะรู้เพียงศำสตร์ใดศำสตร์หนึ่งไม่ได้ 
โดยเฉพำะโหรำศำสตร์ ซึ่งจ ำเป็นต้องรู้อย่ำงยิ่ง โดยอำจำรย์ใช้เวลำเรียนอยู่ประมำณ 2-3 ปี หลังจำก
นั้นจึงใช้เวลำสั่งสมประสบกำรณ์ด้วยกำรเปิดร้ำนรับดูดวงแถวงำมวงศ์วำน ซึ่งมีคนเข้ำมำดูเรื่อย ๆ ทั้ง
ขำจรและขำประจ ำ จำกนั้นเมื่อมั่นใจในควำมสำมำรถของตนบวกกับผู้ใหญ่เล็งเห็นจึงได้มำเป็น
อำจำรย์สอนที่สมำคมฯ (อำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำย, สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562)  

 ส่วนอำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์ มีควำมสนใจในสมำคมโหรฯ ด้วยกำรค้นหำข้อมูล
จำกอินเทอร์เน็ตอยู่ประมำณ 2-3 เดือน จึงเริ่มมั่นใจและมำสมัครเรียน โดยวิชำแรกที่เรียนคือวิชำโหง
วเฮ้ง เมื่อเรียนจบสำมำรถน ำไปใช้ได้ในชีวิตประจ ำวันหำกมีควำมเข้ำใจและพยำยำมฝึกฝน ซึ่ง
ระยะเวลำที่เรียนบวกกับกำรสั่งสมประสบกำรณ์ก่อนที่จะออกไปดูดวงให้คนอ่ืนนั้นใช้เวลำไม่นำนนัก 
ในช่วงแรกต้องฝึกใช้กับตัวเองหรือคนรอบตัว เช่น ญำติพ่ีน้อง จำกนั้นจึงเริ่มดูให้ผู้อ่ืน ซึ่งผู้เข้ำรับ
บริกำรส่วนใหญ่จะมำหำอำจำรย์จำกกำรชักชวนกันแบบปำกต่อปำก มิใช่จำกพ้ืนที่ออนไลน์  

  เร่ิมเรียนก็เริ่มเชื่อ ลองจำกวันเดือนปีเกิดตัวเอง พอเริ่มเรียนวิชำแรกแล้วมันใช่ 
 สำมำรถใช้ได้เลย ถ้ำเรำมีควำมเข้ำใจ และเรำฝึกฝน อ่ำน และเรียนรู้กับวิชำที่เรำเรียนอยู่
 จริง อ่ำนแล้วต้อง ท ำควำมเข้ำใจเหมือนมันเป็นแบบฝึกหัด แล้วเรำต้องไปฝึกใช้  

(อำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์, สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 
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 ทั้งนี้ ก่อนจะเริ่มท ำนำยดวงชะตำให้ผู้อื่น หมอดูทุกคนจะต้องสำมำรถท ำนำยดวงชะตำตัวเอง
ได้ด้วย มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถดูดวงให้ผู้อ่ืนได้เลย อย่ำงอำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) มีควำมเห็นว่ำเคย
ท ำนำยตัวเองและด ำเนินชีวิตตำมรูปแบบของค ำท ำนำยเพ่ือให้เกิดผลดีด้วย ซึ่งอำจำรย์มองว่ำหำกดูด
วงได้แม่นย ำหรือใกล้เคียงที่สุด จะมีคนเข้ำมำดูและบอกต่อหรือแนะน ำให้คนอ่ืนมำดูด้วย ซึ่งผู้เข้ำรับ
บริกำรบำงรำยเมื่อได้รับค ำแนะน ำต่ำง ๆ จำกอำจำรย์แล้ว จะมีบ้ำงที่กลับมำเล่ำให้ฟัง และมีแนะน ำ
เพ่ือนมำดูบ้ำง  

  ไม่ดูตัวเองก่อนแล้วจะไปดูใครได้ ก่อนจะออกไปดูให้คนอื่นก็ต้องดูให้ตัวเอง ดูให้
 คนในบ้ำนก่อน ถ้ำเป็นไปตำมที่ทำยไว้ แปลว่ำใช้ได้ 

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 9 พฤศจิกำยน 2561) 

 สอดคล้องกับอำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง ที่เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องลองดูดวงให้
ตัวเองก่อน ซึ่งจะรู้ว่ำตนทำยถูกได้ก็ต่อเมื่อดูช่วงวัย ว่ำแต่ละช่วงวัยเจอเหตุกำรณ์อะไรมำบ้ำง หำก
เป็นไปตำมนั้นจึงเริ่มมั่นใจและสำมำรถดูดวงให้ผู้อ่ืนได้ โดยหลังจำกทดสอบกับตัวเองแล้ว อำจำรย์ได้
มีกำรทดสอบกับญำติและเพ่ือนด้วย ส่วนอำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำยและอำจำรย์สอนสิ ริ สุ
เวชยถำวร ต่ำงมีควำมเชื่อว่ำหมอดูทุกคนต้องดูดวงตัวเองได้ 

  ถ้ำเรำดูตัวเองไม่ได้มันก็ดูคนอื่นไม่ได้ พอเริ่มดูให้ตัวเองได้ก็เริ่มดูคนใกล้ตัว แล้ว
 ลำมออกไปเร่ือยๆ ก็ขยับเหมือนขำยประกันเลยค่ะ ก็คิดว่ำคนที่ดูด้วยเชื่อนะ ถ้ำไม่เชื่อมัน
 ก็จะไม่มีกำรบอกต่อให้มำใช่ไหม  

(อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง, สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

  เคยดูให้ตัวเองมั้ยนี่คือปัญหำโลกแตกเลย เพรำะว่ำหลำยๆคนไม่รู้เค้ำไปเอำค ำ
 หรือไปจ ำมำจำกไหนว่ำเป็นหมอดูห้ำมดูดวงตัวเอง ซึ่งมันไม่ใช่ หลำยคนเข้ำใจผิด ดวงเรำ
 เรำย่อมทดสอบได้จริงว่ำศำสตร์ที่เรำเรียน วิชำที่เรำเรียนกับชีวิตที่เรำเป็นมันตรงกันรึ
 เปล่ำ ถ้ำเรำทดสอบไม่ได้ ดูดวงตัวเรำเองไม่ได้แล้วเรำจะไปดูให้ชำวบ้ำนเค้ำได้
 ยังไง  

(อำจำรย์ชลันทรี จนัทร์คลำ้ย, สมัภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

  ขั้นแรกเรำต้องดูดวงตัวเรำเองก่อนว่ำลักษณะควำมเป็นไปมันโอเค มันใช่ไหม ที่
 เรำก ำลังเจออยู่ ที่หมอดูบอกว่ำดูดวงตัวเองไม่ได้น่ะไม่จริง ดวงตัวเองต้องดูให้เป็น ต้องรู้
 ว่ำดวงตัวเองน่ะโคจรยังไง ถึงจะดูดวงคนอื่นได้  

(อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร, สัมภำษณ์: 12 มีนำคม 2562) 
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 ด้ำนอำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์ ได้เคยดูดวงให้ตัวเอง โดยก่อนออกจำกบ้ำนจะเช็ค
เสื้อผ้ำหรือจับยำม เพรำะอำจำรย์เชื่อว่ำหมอดูต้องรู้ดวงตัวเองว่ำอะไรจะเกิดขึ้น และเมื่อท ำนำย
จะต้องไม่เข้ำข้ำงตัวเอง ต้องกล้ำท ำนำยตัวเอง โดยเริ่มแรกจะปรึกษำครูบำอำจำรย์หรือเพ่ือนก่อนว่ำ
สิ่งที่ตนท ำนำยตรงหรือไม่ หำกพวกเขำบอกว่ำตรง อำจำรย์จะเริ่มให้คะแนนตัวเองว่ำสำมำรถท ำนำย
ได้โดยไม่เข้ำข้ำงตัวเอง แต่ปัจจุบันนั้นไม่ได้ดูให้ตัวเองบ่อยเนื่องจำกชีวิตไม่ได้มีปัญหำ ซึ่งสมัยก่อน 
ก่อนที่จะดูดวงให้ผู้อื่นได้ต้องลองดูดวงให้ตนเองและญำติก่อน  

  ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดูบ่อย ๆ นะ เพรำะว่ำพอชีวิตมันดีอยู่แล้วเนี่ย เหมือนที่อำจำรย์
 บอก อะไรที่มันดีอยู่แล้วท ำดีต่อไป แต่ถ้ำอะไรมันเสียอย่ำไปพยำยำมแก้ ยิ่งแก้มันยิ่ง
 ตุงนัง ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ ใช้สติแก้ไขปัญหำ อย่ำใช้อำรมณ์แก้ไขปัญหำ 

(อำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์, สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 3.4.2 วิธีการของหมอดู 

 กำรพยำกรณ์ด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยนั้นผูกพันอยู่กับเรื่องรำวของดวงชะตำ ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ของแต่ละบุคคล โดยมีที่มำจำกปัจจัยหลำยประกำร เช่น กรรมพันธุ์ สภำพแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม รวมทั้งวัฒนธรรม (บัวแก้ว ไชยหลวงผำ, 2521 : 15) 

 วิชำโหรำศำสตร์ที่ใช้ดวงดำวในกำรพยำกรณ์นั้นแบ่งออกเป็น 7 สำขำ (กันยำวีร์ สัทธำพงษ์ , 
2552: 24-25) ได้แก่  

 3.4.2.1 กำรดูดวงชะตำบุคคล ซึ่งใช้กันมำกที่สุด โดยเป็นกำรใช้โหรำศำสตร์ร่วมกับกำร
ค ำนวณต ำแหน่งดวงดำวตำมวันเวลำเกิดของบุคคลได้เป็นดวงชะตำ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ลักษณะและ
แนวโน้มชีวิตของบุคคล 
 3.4.2.2 กำรดูดวงชะตำบ้ำนเมือง โดยจะใช้วันเวลำส ำคัญของประเทศแทนวันก ำเนิดน ำมำ
ค ำนวณดวงชะตำของประเทศ จำกนั้นน ำมำท ำนำยเหมือนดวงบุคคลซึ่งเปลี่ยนเป็นบริบทของประเทศ 
เช่น กำรดูแนวโน้มสงครำมหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ เป็นต้น 
 3.4.2.3 โหรำศำสตร์ธรรมชำติหรืออุตุนิยมโหรำศำสตร์ เป็นกำรดูสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติด้วยต ำแหน่งดวงดำวบนท้องฟ้ำ เช่น กำรเกิดภัยธรรมชำติต่ำง ๆ 
 3.4.2.4 โหรำศำสตร์กำรเกษตร เป็นกำรใช้ต ำแหน่งดวงดำวเพ่ือช่วยในกำรเกษตร เช่น 
ก ำหนดวันเพำะปลูกและเก็บเกี่ยว 
 3.4.2.5 โหรำศำสตร์กำรแพทย์ เป็นกำรเชื่อมโยงดวงดำวและจักรรำศีเข้ำกับอวัยวะใน
ร่ำงกำย จำกนั้นใช้ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่ำนี้วินิจฉัยโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงน ำมำช่วยในกำรท ำจิต
บ ำบัดด้วย 
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 3.4.2.6 โหรำศำสตร์กำลชะตำ เป็นกำรตอบปัญหำโดยใช้ต ำแหน่งดวงดำวขณะที่มีผู้ถำม
ปัญหำ ณ ขณะนั้น เช่น ถำมว่ำแหวนเพชรหำยจะได้คืนหรือไม่ 
 3.4.2.7 กำรเลือกวันเวลำที่เหมำะสมหรือกำรหำฤกษ์ เป็นกำรก ำหนดช่วงเวลำที่เหมำะสมใน
กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยใช้ต ำแหน่งดวงดำว เช่น กำรหำวันเวลำมงคลในกำรข้ึนบ้ำนใหม่ 

 วิธีกำรของบรรพบุรุษโบรำณได้วำงพ้ืนฐำนวิชำโหรำศำสตร์ ด้วยกำรพยำยำมเรียนรู้และ
ศึกษำเรื่องรำวของจักรวำลที่มีอิทธิพลต่อชีวิต คน พืช สัตว์ ธรรมชำติ และโลก ในสมัยที่โหรำศำสตร์
เริ่มต้นในอดีต ปัญหำของมนุษย์ไม่ได้มีมำกและสลับซับซ้อนเฉกเช่นทุกวันนี้ ในสังคมไทยตั้งแต่สุโขทัย
เป็นต้นมำจนถึงตอนกลำงของกรุงรัตนโกสินทร์ คนไทยมีหน้ำที่และต ำแหน่งทำงสังคมเพียง 5 อย่ำง 
คือ เป็นเจ้ำนำย ขุนนำง พระสงฆ์ ไพร่ และทำส ปัญหำของชีวิตจึงไม่มีมำกนัก ดังนั้นควำมหมำยของ
ดวงดำวที่คนโบรำณน ำมำใช้จึงมีควำมหมำยเพียงแค่ ดำวดวงนั้นจะส่งผลให้เจ้ำชะตำเป็นเจ้ำนำย
หรือไม่หรือจะได้เป็นพระสงฆ์ที่มีต ำแหน่งสูงสุดหรือไม่ แต่คนธรรมดำที่เป็นไพร่หรือทำส ย่อมไม่มี
ควำมจ ำเป็นที่จะแสวงหำควำมเป็นไปของชีวิต ผิดกับยุคปัจจุบันที่คนธรรมดำสำมัญมีสิทธิเสรีภำพ 
ทั้งยังมีปัญหำเฉพำะส่วนตัวที่แตกต่ำงกันไปผิดกับคนในอดีต (เพ่ิงอ้ำง, 2552: 47-48) 

 กำรได้มำซึ่งค ำท ำนำยทำงโหรำศำสตร์เปรียบเหมือนวิชำแห่งกำรตีควำมสัญลักษณ์ โดย
อำศัยหลักกำรว่ำสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดย่อมบอกเรื่องรำวเกี่ยวกับสิ่งนั้น ดวงดำวขณะบุคคล
เกิดถือเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นอย่ำงหนึ่ง ซึ่งย่อมจะบอกเรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลนั้น 
โดยควำมหมำยของสัญลักษณ์ต่ำง ๆ เกิดจำกกำรสังเกตและบันทึกมำตั้งแต่สมัยโบรำณ จนเกิดเป็น
ศำสตร์ขึ้น ในกำรตีควำมสัญลักษณ์เพ่ือออกค ำท ำนำยมีแนวทำงอยู่สองลักษณะ คือ ค ำท ำนำยที่เน้น
เหตุกำรณ์และค ำท ำนำยที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลำง (เพ่ิงอ้ำง, 2552: 73) ค ำท ำนำยทั้งสองแบบมี
ลักษณะดังนี้ 

 ค ำท ำนำยที่เน้นเหตุกำรณ์ เป็นแบบกำรท ำนำยที่ใช้มำตั้งแต่โบรำณบนควำมเชื่อที่ว่ำมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมได้รับแรงกระท ำจำกภำยนอกดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และดำวเครำะห์ที่ส่งแรงมำ
กระท ำต่อมนุษย์ และท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ขึ้น ค ำท ำนำยลักษณะนี้จะแบ่งคุณภำพของแรงที่ส่ง
มำกระท ำเป็น 2 ขั้ว คือ ไม่ดีก็เลว มองสถำนกำรณ์และบุคคลแยกออกจำกกัน ซึ่งมุ่งท ำนำยว่ำจะเกิด
เหตุกำรณ์อะไรขึ้นมำกกว่ำจะมองบุคคล ตัวอย่ำงค ำท ำนำยแนวนี้คือ เมื่อดำวอังคำรเคลื่อนผ่ำนดำว
เสำร์ของเจ้ำชะตำ หมำยถึง อำจจะเกิดอุบัติเหตุหรือควำมทุกข์ขึ้น ซึ่งควำมส ำเร็จของผู้ท ำนำยอยู่ที่
กำรทำยเหตุกำรณ์ได้ถูกต้อง จะถือว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถบอกอนำคตได้ (เพ่ิงอ้ำง, 2552: 73-74) 

 ค ำท ำนำยที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลำง เป็นรูปแบบกำรท ำนำยสมัยใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญ
ทำงด้ำนจิตวิทยำ โดยเน้นที่บุคคลเป็นศูนย์กลำง ค ำท ำนำยไม่ได้มีลักษณะเป็นกำรตัดสินว่ำดีหรือไม่ดี 
ซึ่งดวงชะตำบอกถึงสิ่งที่ควรจะเป็นและประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นที่จะพัฒนำศักยภำพของบุคคลให้แสดง



54 
 

 
 

ออกมำเป็นควำมจริง ไม่มีดวงชะตำที่ดีหรือเลว ไม่มีดำวที่ดี รำศีที่เลว ทุกปัจจัยในดวงชะตำมี
ควำมสัมพันธ์กันทั้งหมด (เพ่ิงอ้ำง, 2552: 73-74) 

 กำรตีควำมทั้งสองแบบตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมเชื่อคนละอย่ำง กล่ำวคือ ค ำท ำนำยที่เน้น
เหตุกำรณ์มีแนวโน้มที่เชื่อว่ำชีวิตเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตไว้แล้ว เนื่องจำกดวงดำวมีวงโคจรที่แน่นอน
สม่ ำเสมอ ดังนั้นชีวิตมนุษย์จะต้องเป็นไปตำมดวงดำวอย่ำงไม่สำมำรถเลี่ยงได้ ส่วนค ำท ำนำยที่เน้น
บุคคลเป็นศูนย์กลำงมีแนวโน้มที่เชื่อว่ำมนุษย์มีเสรีภำพในกำรเลือกกระท ำกำรสิ่งใด ดวงดำวเป็นเพียง
ตัวบอกแนวโน้มที่จะเป็นไปของชีวิตเท่ำนั้น ไม่ได้มีอ ำนำจก ำหนด (เพ่ิงอ้ำง , 2552: 73-74) ทั้งนี้ กำร
ค ำนวณดวงชะตำท ำได้โดยกำรดูแผ่นดวงโหรำศำสตร์แล้วบันทึกลงไปในแผ่นดวงชะตำ เพ่ืออ่ำนค ำ
ท ำนำย ซึ่งแผ่นดวงชะตำจะเป็นกำรอ้ำงชีวิตของปัจเจกบุคคล แสดงควำมเกี่ยวข้องหลำกหลำยเรื่อง 
ทั้งเรื่องควำมรัก กำรงำน และบุคลิกพ้ืนฐำนซึ่งอำจปรำกฏต่อผู้ที่อยู่รอบตัว เป็นต้น (ศศิวิมล จักรรำศี
, 2547: 58-61) ซึ่งองค์ประกอบในกำรท ำนำยประกอบไปด้วย 

 ดำวเครำะห์  ในทำงโหรำศำสตร์คือเทหวัตถุที่เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้ำเป็นประจ ำ โดยมีดำวที่
เห็นได้ด้วยตำเปล่ำ ได้แก่ ดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ ดำวพุธ ดำวศุกร์ ดำวอังคำร ดำวพฤหัส และดำว
เสำร์ แต่เมื่อวิทยำศำสตร์เจริญขึ้นได้มีกำรค้นพบดำวเครำะห์อื่น ๆ อีก นักพยำกรณ์จึงน ำดำวเครำะห์
เหล่ำนั้นมำใช้ท ำนำยด้วย ได้แก่ ดำวมฤตยู ดำวเนปจูน ดำวพลูโต โดยดำวเครำะห์เหล่ำนี้เป็น
สัญลักษณ์แทนลักษณะต่ำง ๆ ตำมควำมหมำยของดำวที่มนุษย์สังเกตและได้บันทึกไว้ นอกจำกกำร
อ่ำนควำมหมำยของดวงดำวแล้ว องค์ประกอบส ำคัญในกำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ที่จะขำดเสีย
มิได้คือ จักรรำศี โดยจักรรำศี คือ ทำงเดินของดำวเครำะห์ ต ำแหน่งดำวเครำะห์ที่เคลื่อนที่ไปเป็น
ต ำแหน่งที่เทียบกับโลก เส้นทำงที่ดวงอำทิตย์เคลื่อนไปบนท้องฟ้ำ เรียกว่ำ สุริยวิถี ดำวเครำะห์ต่ำง ๆ 
เคลื่อนที่อยู่ในแถบสุริยวิถี โดยบริเวณเหล่ำนี้มีฉำกหลังเป็นกลุ่มดำวฤกษ์ ซึ่งแต่ ครั้งโบรำณได้แบ่ง
แถบนี้ออกเป็น 12 ส่วน คือ จักรรำศี นักโหรำศำสตร์จะสำมำรถก ำหนดได้ว่ำดำวเครำะห์แต่ละดวง
โคจรอยู่ที่ต ำแหน่งใดหรืออยู่ในรำศีใด จำกกำรสังเกตและบันทึกมำตั้งแต่โบรำณแต่ละรำศีจะสร้ำง
ควำมหมำยของดำวเครำะห์ต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะของรำศีที่ดำวเครำะห์นั้นโคจรอยู่ และยังมี
กำรแบ่งจักรรำศีออกเป็นเพศชำยกับหญิง โดยแบ่งตำมธำตุ คือ ธำตุไฟ ธำตุดิน ธำตุลม และธำตุน้ ำ 
(กันยำวีร์ สัทธำพงษ์, 2552: 60-65) 

 ทั้งนี้ กำรค ำนวณดวงชะตำจ ำเป็นต้องค ำนวณควบคู่กับเรือนชะตำด้วย โดยจุดขอบฟ้ำบน
จักรรำศีขณะที่บุคคลเกิด เรียกว่ำ ลัคนำ หมำยถึง จุดชีวิตที่เจ้ำชะตำแต่ละคนมีขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถำนี
รับ-ส่งกระแสกรรมที่ส่งมำจำกดวงดำว ดังนั้นลัคนำจึงถือเป็นจุดส ำคัญมำก จำกจุดลัคนำนี้แบ่ง
ท้องฟ้ำออกเป็น 12 ส่วน เรียกว่ำ 12 เรือนชะตำ ลัคนำเป็นจุดเริ่มของเรือนที่ 1 เมื่อดำวเครำะห์
โคจรอยู่ในเรือนชะตำใด ควำมหมำยของดำวจะเกี่ยวข้องกับเรือนชะตำนั้น (เพ่ิงอ้ำง, 2552: 72) 



55 
 

 
 

  โหรำศำสตร์ต้องดูดำว 2 จังหวะ หมำยถึง อย่ำงอังคำรไปดำวศุกร์ คำนเรือน
 ศุกร์ เป็นตัววำสนำ ตัวศุกร์ไปอยู่ตรงไหน ถ้ำอยู่วินำศก็คือใช้เงินเก่ง ถ้ำพุธอยู่เรือนพฤหัส
 ก็เป็นครู 

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 6 มีนำคม 2562) 

 อีกทั้ง อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร กล่ำวเสริมว่ำในทำงโหรำศำสตร์นั้นเวลำเกิดมีผลอย่ำง
มำก หำกเกิดในสถำนที่ที่แตกต่ำงกันจะส่งผลให้มีลักษณะนิสัยที่ต่ำงกันไปด้วย โดยกำรท ำนำยดวง
ชะตำด้วยหลักทำงโหรำศำสตร์นั้นให้มองถึงระบบสุริยจักรวำล ดวงอำทิตย์อยู่ตรงกลำง โลกหมุนรอบ
ตัวเอง และที่ส ำคัญคือประเทศไทยสว่ำงไม่พร้อมกัน โดยล ำแสงแรกที่ตกกระทบมำยังพ้ืนโลกเป็น
เวลำที่แท้จริงของประเทศไทย ซึ่งเวลำที่คนในประเทศไทยใช้จะเป็นเวลำของกรมอุทกศำสตร์ 
กองทัพเรือ เป็นเวลำมำตรฐำนแต่ไม่ใช่เวลำที่แท้จริงของประเทศ โดยเวลำค ำนวณดวงชะตำต้องหัก
ลบกับเวลำท้องถิ่นด้วย จึงจะช่วยให้กำรท ำนำยแม่นย ำมำกยิ่งขึ้น และกำรดูดวงระดับลึกถึงพ้ืนฐำน
ครอบครัวไม่สำมำรถท ำได้ ท ำได้เพียงดูว่ำบุคคลนี้ไม่ค่อยลงร่องลงรอยกับพ่อแม่  

  สมมติเวลำเรำค ำนวณดวง เรำต้องบวกเวลำไป บำงอ ำเภอหัน 17 นำที บำง
 อ ำเภอหัน 18 นำที อันนี้เป็นโหรำศำสตร์ชั้นสูง หมอดูบำงคนก็พยำกรณ์แบบเหวี่ยงแห 
 ไม่ใช่กำรดูดวงที่แท้จริง ดูดวงจริง ๆ ต้องดูลัคนำ ไม่ใช่ดูแค่ว่ำคุณรำศีนี้ แล้วก็พยำกรณ์ไป  

(อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร, สัมภำษณ์: 12 มีนำคม 2562) 

 โดยวิธีกำรดูดวงของอำจำรย์สอนสิริจะเป็นกำรดูดวงลักษณะโทรคุยกัน จะมีทั้งโทรคุยปำก
เปล่ำและพิมพ์เป็นเอกสำรส่งไปให้ผู้เข้ำรับบริกำร โดยรำคำจะแตกต่ำงกันไปตำมรูปแบบ เช่น หำก
ดูดวงด้วยกำรโทรคุยจะอยู่ที่รำคำ 700 บำท แต่หำกต้องกำรให้พิมพ์เป็นเอกสำรส่งไปให้ด้วยหรือ
ต้องกำรให้ดูชัยภูมิ ที่ตั้งบ้ำน รำคำจะสูงขึ้นมำอีก โดยกำรดูชัยภูมิบำงครั้งจะท ำกำรโดยให้ผู้เข้ำรับ
บริกำรส่งสถำนที่ตั้งของพ้ืนที่ที่ต้องกำรให้ดูมำ เช่น ดูทิศทำงว่ำหน้ำบ้ำน แปลนบ้ำน แปลนพ้ืนที่ หัน
ไปทำงทิศใด จำกนั้นอำจำรย์จึงจะดูว่ำเสำเอกจะต้องลงตรงไหนบ้ำง และที่ ส ำคัญอำจำรย์รับดูฤกษ์
คลอดให้คุณแม่ตั้งครรภ์ด้วย ซึ่งอำจำรย์มองว่ำชื่อเป็นควำมส ำคัญขั้นสุดท้ำย แต่เรื่องฤกษ์มี
ควำมส ำคัญมำกกว่ำ เพรำะสำมำรถก ำหนดได้ว่ำจะให้เด็กที่เกิดมำมีลักษณะนิสัยอย่ำงไร ถ้ำหำกจะ
เปรียบ ฤกษ์เกิดนั้นเปรียบเหมือนตึก ซึ่งเป็นควำมแข็งแรงของตัวตึก ชื่อเหมือนเป็นสิ่งประดับตก
แต่งตัวตึก ชื่อจะมีผลไม่เยอะมำก หำกวันเดือนปีเกิดแข็งแรง  โดยกำรหำฤกษ์คลอด จะท ำโดย
วิเครำะห์ดวงของพ่อหรือแม่ โดยผู้เป็นแม่จะต้องแจ้งว่ำจะไปคลอดที่อ ำเภอหรือจังหวัดใด เมื่อได้
สถำนที่แล้วจะท ำกำรค ำนวณเวลำคลอด เช่น หำกคลอดที่เชียงใหม่ต้องบวกเวลำเพ่ิมอีก 25 นำที 
โดยจะต้องใช้เส้นแวง ซึ่งเป็นเส้นตั้งเวลำประกอบด้วย (อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร, 2562: 
สัมภำษณ์) 
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 จำกกำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วนร่วมในขณะที่อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) ท ำกำรตรวจดวง
ชะตำให้ผู้เข้ำรับบริกำร ผู้ศึกษำพบว่ำแรกเริ่มของกำรดูดวง อำจำรย์จะถำมวัน เดือน ปี และเวลำตก
ฟำก (เวลำเกิด) จำกนั้นจะจดใส่แผ่นดวงชะตำเพ่ือค ำนวณถึงสิ่งต่ำง ๆ ที่ผู้เข้ำรับบริกำรสนใจจะถำม 
เช่น หน้ำที่กำรงำน สุขภำพ ควำมรัก แต่หำกไม่รู้เวลำตกฟำกท่ีแน่ชัดสำมำรถท ำได้โดยกำรดูตำมเวลำ
ที่เกิด ว่ำเป็นเวลำกลำงวันหรือกลำงคืน ซ่ึงจะต้องดูดำวที่อยู่ในเวลำนั้นว่ำมีดำวอะไรบ้ำง และต้องให้
ผู้เข้ำรับบริกำรเล่ำชีวิตของตนให้ฟังด้วย จำกนั้นจึงดูว่ำตรงกับดำวอะไร จึงจะตั้งลัคนำได้ (อำจำรย์
ดวง (นำมสมมต)ิ, 2562: สัมภำษณ์) 

 ในกำรค ำนวณนั้นอำจำรย์จะมีดินสอและไม้บรรทัดคู่ใจเพ่ือเขียนสิ่งที่ค ำนวณลงไป และใช้ไม้
บรรทัดวัดตำรำงดวงเพ่ือไม่ให้ตัวเลขคลำดเคลื่อน ใช้นิ้วมือนับเลขนิดหน่อย มีสีหน้ำครุ่นคิดเล็กน้อย 
จำกนั้นหมุนแผ่นดวงส ำหรับตั้งลัคนำตำมตัวเลขที่ได้ว่ำดวงของผู้เข้ำรับบริกำรนั้นตกอยู่ในธำตุ รำศี 
หรือดำวใด ไม่เพียงเท่ำนี้หนังสือต่ำง ๆ ที่วำงบนโต๊ะ ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งประดับโต๊ะเท่ำนั้น แต่มี
ประโยชน์ในกำรช่วยให้อำจำรย์ดูตำรำงต่ำง ๆ เพ่ือกำรท ำนำยที่แม่นย ำมำกยิ่งขึ้น อำจำรย์ใช้เวลำอยู่
กับตัวเองซักพัก จึงเขียนตัวเลขต่ำง ๆ ที่ได้ลงไปในแผ่นดวงชะตำ จำกนั้นเป็นหน้ำที่ของทั้งผู้ท ำนำย
ดวงชะตำและผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงชะตำที่จะถำม-ตอบกันในเรื่องรำวที่อยำกรู้ ซึ่งในเรื่องรำวที่อยำกรู้
นั้นจะสอดแทรกไปด้วยค ำแนะน ำของหมอดูเป็นระยะ ๆ เช่น 

  ดวงตกรำศีนี้ ธำตุนี้ ดำวนี้นะ น่ำจะไปเป็นครูหรือท ำงำนเกี่ยวกับนักพูด นัก
 กฎหมำยนะ จะไปได้ดีมำก ถ้ำเรียนจบแล้วไปต่อด้ำนกฎหมำยสิ ดี หรือไม่ก็ท ำงำน
 เก่ียวกับพวกของเก่ำ เรียนจบได้งำนเลย สุขภำพก็ดีไม่มีไรน่ำเป็นห่วง 

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 30 ตุลำคม 2561) 

 ทั้งนี้ หลักกำรดูดวงด้วยวิธีโหรำศำสตร์ไทยของอำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) จะใช้หลักสูตรแบบ
ผสมผสำนกัน โดยอำจำรย์อ่ำนและศึกษำจำกหนังสือของอำจำรย์หลำยท่ำนที่เคยบัญญัติและให้
ควำมหมำยของดำวแต่ละดวงไว้  เมื่อศึกษำเป็นเวลำนำนจึงคล่อง เช่น รู้ได้ทันทีว่ำดวงตกดำว
พฤหัสบดีจะแปลว่ำอะไร ซึ่งหลักกำรท ำนำยไม่สำมำรถแปลโดด ๆ ได้ จะต้องดูควำมเกี่ยวข้อง
ระหว่ำงดำวประจ ำรำศีหรือธำตุประจ ำรำศี โดยอำศัยค ำแปลดวงดำวหรือรำศีที่มีบัญญัติไว้รวมถึง
อำศัยประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำด้วย 

 ปัจจุบัน โหรำศำสตร์ในศตวรรษ 20 ถูกใช้เป็นเครื่องมือด้ำนจิตวิทยำเพ่ือให้ค ำแนะน ำมำก
ขึ้น เป็นที่ปรึกษำในกำรตัดสินใจทั้งด้ำนธุรกิจ กำรงำน อำชีพ ควำมรัก สุขภำพ และกำรลงทุน เพ่ือให้
กำรด ำเนินชีวิตมีควำมรำบรื่นมำกที่สุด ซึ่งปัจจุบันโหรำศำสตร์ได้รับกำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยและ
ถูกพบอยู่ท่ัวไปทั้งในสื่อออนไลน์ สื่อทำงโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ (กันยำวีร์ สัทธำพงษ์, 2552: 49) 
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  หำกได้รับค ำแนะน ำจำกกำรดูดวงชะตำแล้วน ำไปปฏิบัติตำมก็จะเกิดผลดีแก่ผู้
 นั้น แต่หำกเค้ำฟังแล้วไม่เชื่อก็เป็นเร่ืองของเค้ำ เรำมีหน้ำที่เพียงแค่แนะน ำให้เท่ำนั้น 

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 11 กันยำยน 2561) 

  บำงทีเรำคุยกันเรำก็ต้องคิดอยู่ในสมองเหมือนกันว่ำเฮ้ยเค้ำเกิดช่วงนี้ดวงนี้ เค้ำ
 ตกอะไร ท ำไมเค้ำมีเหตุกำรณ์แบบนี้ เรำก็ต้องรับฟังลูกค้ำ บำงทีเค้ำมำดูดวงเค้ำก็นั่งบ่น 
 ให้เรำฟัง เรำก็ต้องรับฟัง แต่เรำก็ต้องวิเครำะห์เหมือนกันว่ำคนนี้พูดจริง พูดเท็จขนำด
 ไหน 

(อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร, สัมภำษณ์: 12 มีนำคม 2562) 

 นอกจำกนี้ โหรำศำสตร์ยังมีส่วนช่วยเพื่อกำรเสริมดวงและเสี่ยงโชคของนักเสี่ยงโชคด้วย โดย
อำจำรย์ศักดิ์ศิษฎ์ สถิตธนสำร ได้กล่ำวว่ำมีผู้ชอบเล่นเดิมพันที่มักจะโทรมำถำมอำจำรย์เมื่อครั้งจะ
เสี่ยงโชค และลูกศิษย์ของอำจำรย์ได้มีกำรปรับเปลี่ยนป้ำยขำยบ้ำน จำกที่ขำยไม่ได้หลำยปีกลับขำย
ได้ในรำคำที่สูงข้ึน (อำจำรย์ศักดิ์ศิษฎ์ สถิตธนสำร, 2562: สัมภำษณ์) 

 ทั้งนี้ กำรแก้ปัญหำของศำสตร์แห่งโหรำศำสตร์นั้นจะไม่ท ำให้ผู้เข้ำรับบริกำรต้องเดือดร้อน 
เสียเงินทองหรือทรัพย์สินมำก ซึ่งจะเป็นกำรแก้โดยกำรดูตำมพ้ืนฐำนของดวงดำว อย่ำงเช่นกำร
แนะน ำกำรแก้ปัญหำของผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงโดยอำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์ นั้นจะเป็นกำร
แก้ที่ต้นเหตุ ด้วยกำรแก้ที่ตัวของผู้เข้ำรับบริกำรเอง โดยดูที่ดวงดำวเป็นหลัก อย่ำงเช่น ดำวจันทร์ของ
ผู้เข้ำรับบริกำรเสีย ตกด้ำนสุขภำพ ซึ่งดำวจันทร์เกี่ยวข้องกับน้ ำ จะท ำนำยได้ว่ำตัวผู้เข้ำรับบริกำรนั้น
ดื่มน้ ำน้อย ระบบน้ ำในร่ำงกำยเสีย วิธีแก้คือต้องให้เขำกลับมำดูแลตัวเอง กลับมำรักษำสุขภำพ ส่วน
เรื่องกำรแนะน ำด้ำนกำรงำนนั้นต้องดูว่ำดำวอะไรส่งเสริมด้ำนไหน อย่ำงเช่น บำงคนดำวพุธเด่น โดย
ดำวพุธจะเป็นในเรื่องของงำนขำย อำจำรย์จึงจะแนะน ำว่ำควรไปท ำงำนด้ำนนี้ หรือบำงคนอยำกจะ
เปลี่ยนงำน จะต้องดูก่อนว่ำดวงได้ย้ำยหรือไม่ หำกยังไม่ได้ย้ำย จึงจะแนะน ำวิธีแก้คือกำรปรับ  

 ถ้ำหำกมีปัญหำกับเพ่ือนร่วมงำน อำจำรย์จะแนะน ำให้มี positive thinking หรือกำรมอง
โลกในแง่บวก โดยกำรท ำนำยของอำจำรย์จะไม่ท ำนำยในเรื่องร้ำย จะเป็นกำรคุย พยำยำมให้ก ำลังใจ 
และให้ผู้เข้ำรับบริกำรแก้ไขด้วยตัวเอง พยำยำมให้ไม่โทษผู้อื่น แต่ส่วนใหญ่เวลำให้ค ำแนะน ำ อำจำรย์
จะถำมก่อนว่ำสำมำรถกลับไปแก้ไขได้จริงไหม หำกผู้เข้ำรับบริกำรสำมำรถที่จะแก้ไขได้ จึงจะแนะน ำ
วิธีแก้ แต่หำกท ำไม่ได้จะไม่บอก เพรำะว่ำส่วนหนึ่งครูบำอำจำรย์บอกมำว่ำ กำรเปิดกรรมคนนั้นต้อง
รับส่วนหนึ่งของคนผู้นั้นมำด้วย เพรำะฉะนั้นคนที่จะเป็นครูโหรหรือมำทำงสำยโหรำศำสตร์ต้อง
ท ำบุญและสวดมนต์ไหว้พระบ่อย ๆ เพื่อเป็นกำรคลำยกรรม ไม่ให้กรรมติดตัว ดังนั้นคนที่จะเป็นหมอ
ดูได้ต้องเป็นคนมศีีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ (อำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์, 2562: สัมภำษณ์) 
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 สอดคล้องกับอำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง ที่มีควำมเห็นว่ำกำรแก้ปัญหำนอกจำกจะมอง
ตำมหลักดวงดำวแล้วต้องมองตำมหลักควำมเป็นจริงด้วย โดยต้องแก้ไขอะไรที่ไม่เกินตัวของผู้เข้ำรับ
บริกำรจนเกินไป “ไม่ใช่ต้องไปสะเดำะเครำะห์โดยกำรแบบสร้ำงบ้ำนใหม่ทั้ง ๆ ที่สภำวะกำรเงินย่ ำแย่
มำก ใช่ป่ะ คุณก็ต้องอยู่บนควำมเป็นไปได้” (อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง, 2562: สัมภำษณ์) 

 นอกจำกนี้ อำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำย อุปนำยกและเลขำธิกำรสมำคมโหรฯ ได้ให้
ควำมเห็นว่ำเมื่อผู้เข้ำรับบริกำรมีปัญหำ หมอดูหรือผู้ที่เป็นนักพยำกรณ์เรื่องดวงดำวจริง ๆ จะให้แก้
ดวงชะตำหรือจะท ำนำยทำยทักไปตำมเหตุตำมผลจำกรูปของดวง หรือตำมลักษณะของดำวต่ำง ๆ ที่
ปรำกฏ โดยจะไม่แนะน ำให้ท ำอะไรที่พิสดำร ซึ่งกำรจะแนะน ำให้ผู้เข้ำรับบริกำรแก้ปัญหำในบำงเรื่อง
นั้นต้องดูตำมลักษณะดำวต่ำง ๆ ซึ่งอำจมีบ้ำงที่แนะน ำให้ไปท ำบุญ แต่กำรไปท ำบุญนั้นจะต้องเป็น
อะไรที่จับต้องได้ เช่น บำงคนมีเครำะห์ ต้องระวังเรื่องสุขภำพหรืออุบัติเหตุ จะต้องให้คน ๆ นั้นระวัง 
และอำจหำวิธีให้เขำสบำยใจขึ้นด้วยกำรไปท ำบุญ โดยนักโหรำศำสตร์ที่แท้จริงจะต้องท ำกำรวิเครำะห์
จำกดวงชะตำของผู้เข้ำรับบริกำรก่อนว่ำไปท ำบุญที่ไหนจะดีที่สุด เช่น แนะน ำให้ไปท ำบุญกับมูลนิธิ
เด็ก หรือของสถำบันมะเร็ง หรือโรงพยำบำลสงฆ์ โดยจะไม่เฉพำะเจำะจงชื่อสถำนที่ที่ต้องไป แต่ถึง
อย่ำงไรก็มีบำงคนที่ตั้งหน้ำตั้งตำท ำธุรกิจซึ่งจะแนะน ำไปในสิ่งที่ต้องเสียเงินให้กับเขำ แต่นัก
โหรำศำสตร์หรือหมอดูที่แท้จริงจะไม่เก็บเงินใคร 

  บำงครั้งศำสตร์ของโหรำศำสตร์มันก็น่ำน้อยใจตรงที่เวลำที่มีข่ำวไม่ดีอะไร เค้ำก็
 จะใช้ค ำว่ำหมอดู เพรำะงั้นมันเลยเป็นเร่ืองที่น่ำอึดอัดใจอยู่เหมือนกันในกรณีนี้ และเวลำ
 แก้เรำจะไม่ได้ให้เค้ำไปท ำอะไรที่มันวิจิตรพิสดำร ไปทำงไสยศำสตร์ โหรำศำสตร์คือ
 โหรำศำสตร์ ไสยศำสตร์มันก็อีกมุมนึง แต่ว่ำประชำชนคนทั่วไปไปจับมันรวมกัน นั่นคือ
 เหตุผลที่ว่ำท ำไมภำพลักษณ์ของหมอดูมันถึงเสีย  

(อำจำรย์ชลันทรี จนัทร์คลำ้ย, สมัภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ทั้งนี้ อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) และอำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร มีควำมเห็นว่ำโหรำศำสตร์
เป็นตัวช่วยชี้แนะอนำคตได้ดีและมีควำมส ำคัญ ซึ่งอำจำรย์จะแนะน ำผู้ที่เข้ำรับบริกำรดูดวงตลอดว่ำ 
หำกคนไหนดำวอะไรเด่น เหมำะจะท ำอำชีพหรือเรียนอะไรควรไปทำงนั้น เช่น หำกดำวพฤหัสเด่น จะ
แนะน ำให้ไปเรียนแพทย์ พยำบำล โดยอำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “โหรำศำสตร์มี
ประโยชน์มำก แต่ขึ้นอยู่กับกำรแนะน ำของหมอดูแต่ละคน” (อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), 2562:
สัมภำษณ์) 

  โหรำศำสตร์ส ำคัญกับชีวิตไหม ถ้ำโหรำศำสตร์ที่แท้จริงน่ะส ำคัญ แต่ถ้ำที่เค้ำดูดู
 กันอยู่เนี่ยหำแก่นแท้ของโหรำศำสตร์ที่แท้จริงยำกมำก และข้อส ำคัญคือโหรำศำสตร์แต่
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 ละอำจำรย์พยำกรณ์ออกมำไม่ตรงกัน สงสำรคนดู สงสำรคนบริโภคมำก เพรำะว่ำไม่รู้ว่ำ
 จะเลือกฟังอำจำรย์คนไหนกันแน่ นี่คือข้อคับข้องใจมำก 

(อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร, สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 สอดคล้องกับอำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง ที่มีควำมเห็นว่ำหมอดูมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ของผู้เข้ำรับบริกำร เนื่องด้วยคนรุ่นใหม่มองกำรดูดวงเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกและเป็นตัวบ่งชี้ในกำร
ตัดสินใจ และยกตัวอย่ำงกรณีของคุณยำยบุญมี อุดมสุข อำยุ 84 ปี ชำวปำกคลองสำน กรุงเทพฯ ผู้
ล้มป่วยด้วยโรคเก๊ำท์เดินไม่ได้ ใช้ชีวิตอยู่ล ำพังภำยใต้ร่มเงำของผ้ำใบเก่ำ ๆ ของเพิงเล็ก ๆ ในป่ำหญ้ำ
รกร้ำงท้ำยหมู่บ้ำนนำวีทอง 1 ซ.บ่อนไก่ ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งแท้จริงแล้วคุณยำยมีบุตร
รวม 7 คน และอำศัยอยู่กับลูกชำยที่รับรำชกำรอยู่ที่สัตหีบ กระท่ังมีหมอดูท ำนำยทำยทักว่ำ “ดวงกิน
ลูก” หำกใช้ชีวิตร่วมกันจะท ำให้ลูก ๆ ล้มหำยตำยจำก จำกนั้นคุณยำยจึงตัดสินใจออกมำใช้ชีวิต
ล ำพังนำนนับ 10 ปี ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำลูก ๆ ได้มำอ้อนวอนให้กลับบ้ำน แต่คุณยำยยังจ ำค ำท ำนำย
หมอดูได้ขึ้นใจ จึงขอใช้ชีวิตคนเดียวไปจนตำย (“อนำถใจ!!! หมอดูทัก “ดวงกินลูก” แม่เฒ่ำวัย 84 
ยอมทิ้งบ้ำนใช้ชีวิตในป่ำ”, ออนไลน์ : 2559) อีกทั้งอำจำรย์ยังกล่ำวว่ำโหรำศำสตร์มีควำมส ำคัญต่อ
กำรด ำเนินชีวิต เช่นในเรื่องของจังหวะชีวิตหรือกำรลงทุนต่อควำมเสี่ยงต่ำง ๆ และเป็นพ้ืนฐำนที่หมอ
ดูทุกคนต้องรู้ เปรียบเหมือนกำรจบปริญญำเอก 

  หมอดูมีอิทธิพลไหมล่ะ ดูจำกเคสคุณยำยวัย 80 กว่ำสิ ไปหำดูได้ คุณยำยออก
 จำกบ้ำนเพรำะหมอดู จริง ๆ หลักกำรสอนพยำกรณ์มีบทกำรแก้ ไม่ต้องสิ้นเปลือง ไม่
 ผูกขำด แต่ถ้ำเจอหมอดูไม่ดีก็จะแย่ 

(อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง, สัมภำษณ์: 2 มีนำคม 2562) 

  ถ้ำดูแล้วดวงไม่ดีก็จะแนะน ำให้ระวัง เช่น ดำวศุกร์ตกมรณะ ระวังทำงเดินใน
 อำหำร รำหูตกมรณะหรืออังคำรตกมรณะ ระวังอุบัติเหตุในที่สูง มีด้วยที่แนะน ำให้ไป
 ถวำยสังฆทำน แต่ไม่ได้แนะน ำว่ำให้ไปที่นั่นที่นี่ และถ้ำหมอคนไหนบอกให้แก้นั่นแก้นี่
 และจะดี นั่นหมอโกหก มีอะไรแก้ได้นอกจำกควำมดี 

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 6 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนอำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์ มีควำมเห็นว่ำโหรำศำสตร์เป็นเรื่องจ ำเป็นที่หมอดู
ต้องรู้  เพรำะว่ำคนเรำมีวันเดือนปีเกิดและเวลำตกฟำกเป็นตัวก ำหนด เพรำะฉะนั้นหมอดูจึง
จ ำเป็นต้องรู้เรื่องและเข้ำใจดวงดำว แต่หำกไม่เข้ำใจสำมำรถทำยได้ในศำสตร์อ่ืน ๆ เช่น ศำสตร์ไพ่ 
ศำสตร์ลูกเต๋ำ หรือศำสตร์ใบไม้ แต่ในควำมแม่นย ำนั้นอำจำรย์มีควำมรู้สึกว่ำกำรรู้วันเดือนปีเกิด รู้
เวลำตกฟำก หรือรู้ดวงชะตำจะยิ่งเสริมควำมแม่นย ำเข้ำไปอีก นอกจำกนี้อำจำรย์ยังมีควำมเห็นว่ำ
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โหรำศำสตร์มีควำมส ำคัญกับปัจจุบัน เนื่องจำกเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ จึงหนีไม่พ้นในเรื่องของ
โหรำศำสตร์ อีกทั้งยังมีควำมเห็นว่ำหมอดูมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของผู้เข้ำรับบริกำรค่อนข้ำงเยอะ 
เนื่องจำกยุคสมัยเจริญขึ้น คนจึงเริ่มเชื่อในเรื่องศำสตร์ของกำรท ำนำยทำยทักหรือเรื่องของหมอดู
ค่อนข้ำงเยอะ โดยเฉพำะวัยรุ่น ซึ่งปัจจุบันหันมำเรียนในศำสตร์แขนงนี้เยอะ โดยอำจำรย์ได้มีโอกำส
ถำมเด็กที่เข้ำรับบริกำรดูดวงในงำนกำชำด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนแพทย์ว่ำเหตุใดจึงสนใจศำสตร์
แห่งค ำท ำนำย เหตุใดจึงเข้ำมำดูดวง ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะตอบว่ำดูเพ่ือเป็นแนวทำงชีวิต จะได้รู้ว่ำชีวิต
จะเป็นอย่ำงไรต่อไป จำกนั้นจะกลับไปเสริมและป้องกัน โดยอำจำรย์มองว่ำเด็กยุคใหม่ฉลำด  

  ทุกวันนี้ในรั้วในวังยังคงมีโหร มีพรำหมณ์ เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ยังไงมันก็หนี
 ไม่พ้นในเร่ืองของโหรำศำสตร์แหละ แต่หน้ำที่ส ำคัญเลยคนที่จะเข้ำมำเป็นนกัโหรำศำสตร์ 
 นักพยำกรณ์ควรที่จะต้องมีควำมซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ แล้วก็ท ำนำยทุกอย่ำงบน
 พื้นฐำนของควำมเป็นจริงและควำมถูกต้อง มันก็จะดี และก็ควรจะรักษำเอำไว้ค่ะ 

(อำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต,์ สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ทั้งนี้ อำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำย อุปนำยกและเลขำธิกำรสมำคมโหรฯ มองถึงควำมส ำคัญ
ของโหรำศำสตร์ว่ำอยู่ที่มุมมองของแต่ละคน ซึ่งบำงคนอำจมองว่ำงมงำย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ
โหรำศำสตร์กลับใกล้ตัวเรำขึ้นทุกที ๆ ซึ่งทุกวันนี้หลำกอำชีพมีโหรำศำสตร์เข้ำไปแทรกแซงเสียส่วน
ใหญ่ โดยคนที่อยู่ในสำยอำชีพต่ำง ๆ รู้จักที่จะเอำโหรำศำสตร์เข้ำไปเสริมอำชีพของตนเอง เช่น 
วิศวกรใช้วิชำฮวงจุ้ย ดูเรื่องทิศทำงกำรจัดบ้ำน และช่ำงแต่งหน้ำหรือหมอศัลยกรรม ต่ำงหันมำเรียน
ศำสตร์ที่ เกี่ยวกับโหงวเฮ้ง ซึ่งโหรำศำสตร์นั้นแฝงตัวอยู่ ในชีวิตประจ ำวันของแทบจะทุกคน 
เพรำะฉะนั้นในขณะที่ใครหลำยคนต่อต้ำนศำสตร์นี้หรือมองว่ำงมงำย แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว
โหรำศำสตร์กลับอยู่ในพฤติกรรมของเรำทุกอย่ำง เช่น จะออกรถ ออกบ้ำน ต้องหำฤกษ์ว่ำวันไหนวัน
ดี หรือใส่เสื้อตำมสีมงคล แต่ทั้งนี้ต้องมีสติ เพรำะปัจจุบันเรื่องรำวของโหรำศำสตร์นั้นเข้ำถึงได้ง่ำย
เพรำะเป็นยุคของโซเชียลมีเดีย แต่ข้อเสียคือไม่อำจรู้ได้ว่ำสิ่งนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ นอกจำกนี้
อำจำรย์ยังมองว่ำในกำรท ำนำยดวงชะตำนั้น แม้จะต่ำงหมอดูแต่หำกใช้ศำสตร์เดียวกันในกำรท ำนำย
แล้วย่อมไม่ขัดกัน เนื่องจำกศำสตร์ทำงโหรำศำสตร์เป็นศำสตร์ที่มีมำอย่ำงยำวนำนและหำกไม่แม่นคง
ตำยไปด้วยตัวเอง แต่หำกจะต่ำงกันจะไม่ได้ต่ำงที่ตัวศำสตร์ จะต่ำงที่ตัวหมอดูเองว่ำจะละเอียดมำก
น้อยหรือต่ำงกันเพียงใด   

 นอกจำกนี้ อำจำรย์ยังมองว่ำหมอดูมีอิทธิพลในกำรตัดสินใจของคนมำก หำกผู้เข้ำรับบริกำร
เชื่อมั่นในตัวของหมอดู เชื่อมั่นในศำสตร์ของหมอดู เขำก็จะเชื่อหมอดูคนนั้น ซึ่งในควำมเป็นจริง 
อำจำรย์มีควำมเห็นว่ำผู้เข้ำรับบริกำรส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อในตัวหมอดู เพียงแต่เชื่อในศำสตร์ของหมอดู
เท่ำนั้น เพรำะหมอดูไม่ได้แนะน ำจำกประสบกำรณ์ชีวิตของตน แต่แนะน ำผ่ำนศำสตร์โหรำศำสตร์ 
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และโดยพฤติกรรมของคนที่เข้ำรับบริกำรดูดวงจะต้องกำรให้เป็นควำมลับ เขำไม่ได้บอกใครว่ำ
ตัดสินใจเรื่องนี้เพรำะไปดูดวงประกอบ หรือทุกวันนี้คนมีอ ำนำจยังคงดูดวงกันอยู่ อยู่ที่ว่ำจะเปิดเผย
หรือไม่เท่ำนั้น เพียงแต่บำงคนนั้นเชื่อจนถูกหลอก 

  หมอดูบำงคนก็ไปหลงตัวเองว่ำเค้ำเชื่อเรำ จริง ๆ เค้ำไม่ได้เชื่อเรำหรอกค่ะ เค้ำ
 เชื่อมั่นในศำสตร์ของเรำ ในวิชำควำมรู้ของเรำต่ำงหำก เพรำะถ้ำเรำเอำประสบกำรณ์เรำ 
 อย่ำงเค้ำเป็นนักธุรกิจร้อยล้ำนพันล้ำนเนี่ย เรำเป็นหมอดู เรำจะไปรู้ เหรอว่ำธุรกิจเค้ำ
 จะต้องไปยังไง เพรำะงั้นเค้ำไม่เอำชีวิตเค้ำมำเสี่ยงกับเรำหรอก แต่เค้ำเชื่อมั่นในศำสตร์
 เรำต่ำงหำก 

(อำจำรย์ชลันทรี จนัทร์คลำ้ย, สมัภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

3.5 พฤติกรรมการดูดวงของผู้เข้ารับบริการ 

 ในควำมคิดเห็นของหมอดูทุกท่ำนนั้น มองว่ำผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงมีอยู่ด้วยกันหลำกหลำย
ช่วงวัย ดังนั้นเรื่องท่ีสนใจใคร่รู้จำกหมอดูจึงต่ำงกันไปตำมแต่ละช่วงวัย โดยวัยท ำงำนเป็นวัยที่เข้ำรับ
บริกำรดูดวงมำกที่สุด 

 โดยอำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) มีควำมเห็นว่ำผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงนั้นมีด้วยกันหลำกหลำยช่วง
วัย ทั้งขำจรและขำประจ ำ ทั้งมำเองและเพ่ือนแนะน ำมำ โดยเด็กเล็กท่ีอำยุยังไม่ถึง 10 ขวบ ส่วนใหญ่
พ่อแม่ของเด็กจะพำมำให้อำจำรย์ท ำนำยอนำคตให้ ทั้งเรื่องชีวิต กำรศึกษำ อำชีพ หน้ำที่กำรงำน 
เป็นต้น ส่วนรุ่นโตขึ้นมำหน่อยอย่ำงเด็กมัธยมถึงระดับมหำวิทยำลัยมักจะให้ท ำนำยเกี่ยวกับกำรศึกษำ
ว่ำจะสอบเข้ำที่ที่หวังได้ไหม หรือในอนำคตควรเรียนด้ำนใดจึงจะรุ่ง เมื่อโตแล้วควรท ำอำชีพอะไร 
เรียนจบแล้วจะได้งำนไหม รวมถึงเรื่องของควำมรักด้วย ส่วนวัยท ำงำน มักจะมีค ำถำมเกี่ยวกับงำนที่
ท ำอยู่ว่ำดีหรือไม่ มีโอกำสเจริญก้ำวหน้ำมำกน้อยเพียงใด รวมถึงเรื่องแต่งงำนว่ำจะได้แต่งหรือไม่ ซึ่ง
กลุ่มเหล่ำนี้จะนำน ๆ มำที แต่หำกมีเรื่องร้อนใจอย่ำงเช่นกลุ่มวัยท ำงำนที่มุ่งหวังอยำกจะได้หรือกลัว
ที่จะไม่ได้อะไรนั้นจะรีบมำหำอำจำรย์ให้ท ำนำยชะตำชีวิตให้ ซึ่งในหนึ่งปีอำจมำมำกกว่ำหนึ่งครั้ง  
ทั้งนี้ กลุ่มขำประจ ำส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งจะมำทุกเดือน เพ่ือให้อำจำรย์ดูเรื่องของกำร
ลงทุนให้ว่ำช่วงนี้ควรลงทุนไหม ลงทุนแล้วจะได้ผลดีหรือไม่ เป็นต้น แต่ถ้ำคนทั่วไปจะนำน ๆ มำที 
ทั้งนี้ ค ำถำมส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้ำมำรับบริกำรมักจะขึ้นอยู่กับช่วงวัยและอำชีพ 

  ขึ้นอยู่กับอำยุคนที่มำดู โดยทั่วไปเพศไม่เกี่ยว ถ้ำอำยุ 18-25 ปีจะดูกำรศึกษำ 
 ควำมรัก ถ้ำเลย 25 ประมำณ 30 ปีขึ้นก็จะดูเรื่องกำรงำน ดูควำมมั่นคงของชีวิต ส่วน
 เร่ืองสุขภำพเรำจะพูดให้เลยว่ำสุขภำพช่วงนี้เป็นไง 

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 6 มีนำคม 2562) 
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 ขณะที่อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง มีควำมเห็นว่ำกลุ่มคนวัยท ำงำนจะเข้ำรับบริกำรดูดวง
เยอะกว่ำกลุ่มคนวัยอ่ืน นอกจำกนี้ ช่วงวัยหรือเพศนั้นมีผลต่อกำรตั้งค ำถำมด้วย กล่ำวคือ หำกผู้เข้ำ
รับบริกำรอยู่วัยใดจะสนใจเรื่องของวัยนั้น ซึ่งรูปแบบกำรดูดวงของแต่ละคนจะต่ำงกันไปตำม
ควำมชอบส่วนบุคคล โดยอำจำรย์มีลูกค้ำประจ ำที่เข้ำรับบริกำรซ้ ำเป็น 6-7 ปี ซึ่งคนที่เป็นขำประจ ำ
ส่วนใหญ่จะดูเรื่องธุรกิจ เมื่อจะขยับหรือขยำยอะไรจะเริ่มมำดู และปัจจุบันเทคโนโลยีมีควำมทันสมัย 
กำรดูดวงจึงไม่ได้จ ำกัดอยู่แค่รูปแบบของกำรดูตัวต่อตัวอีกต่อไป โดยอำจำรย์ได้รับดูดวงแบบออนไลน์
ด้วย และอำจำรย์มองว่ำผู้ที่เข้ำรับบริกำรดูดวงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีปัญหำ ซึ่งจะเป็นปัญหำในเรื่อง
งำน เงิน และครอบครัวมำกกว่ำ 

  คนมำดูมีตั้งแต่รุ่นนักศึกษำถึงข้ำรำชกำร แต่คนท ำงำนจะดูเยอะ คนมำดูก็จะ
 อยำกรู้เรื่องกำรงำน ควำมรัก สิ่งที่ขำดคือสุขภำพ คนจะสนใจแต่กำรงำน เงินทอง โมเม้น
 ตัวเองไม่ค่อยสนใจ สนใจแบบสิ่งรอบตัวมำกกว่ำ  

 (อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง, สัมภำษณ์: 2 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนอำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์ ได้ให้ควำมเห็นว่ำผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงมีตั้งแต่
นักศึกษำ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยท ำงำน โดยจะปรึกษำเรื่องงำนและควำมรักมำกกว่ำ ซึ่งส่วนใหญ่ของ
ผู้เข้ำรับบริกำรจะมีปัญหำ ไม่ค่อยมีมำปรึกษำเพ่ือเช็คดวงเท่ำนั้น แต่ละคนจะมีปัญหำต่ำงกันไป เช่น 
บำงคนมีปัญหำสุขภำพ บำงคนเรื่องของควำมรัก บำงคนเรื่องหน้ำที่กำรงำน บำงคนเรื่องไป
ท ำศัลยกรรม ซึ่งอำจำรย์จะรับลูกค้ำเพียงวันละ 2-3 คนเท่ำนั้น เนื่องจำกเวลำให้ค ำปรึกษำต่อคนนั้น
จะใช้เวลำประมำณ 1-2 ชั่วโมง โดยอำจำรย์จะไม่ก ำหนดเวลำในกำรปรึกษำ (อำจำรย์รัชดำกร ศิวะ
ไพบูลย์อนันต์, 2562: สัมภำษณ์) สอดคล้องกับอำจำรย์ภัทรปพร บุญนวธนำกุล ประจ ำอยู่ที่สำขำดิ
โอลด์สยำม ซึ่งเป็นสถำนที่รับพยำกรณ์ของสมำคม มีควำมเห็นว่ำกลุ่มผู้ที่เข้ำรับบริกำรดูดวงส่วนใหญ่
เป็นวัยท ำงำน รูปแบบกำรดูดวงของแต่ละคนที่เลือกจะแตกต่ำงกันไปตำมควำมชอบส่วนบุคคลและ
ควำมถนัดของอำจำรย์แต่ละคน 

  วัยท ำงำนก็จะมำดูเรื่องธุรกิจ จะลงทุนเพิ่ม จะลดอะไรดี ข้ำงสมำคมก็มีตลำด
 หุ้น บำงคนก็จะมำดูหุ้น กำรลงทุนระยะสั้น คนพวกนี้จะเป็นคนจร ส่วนพวกขำประจ ำจะ
 อยำกรู้เรื่องทั่วไป บำงท่ำนอำจอยำกรู้แค่ธุรกิจ จะลงทุนเพิ่มจะดีไหมแค่นั้น 

(อำจำรย์ภัทรปพร บุญนวธนำกลุ, สัมภำษณ์: 2 มีนำคม 2562) 

 นอกจำกนี้ กำรที่เทคโนโลยีพัฒนำอย่ำงก้ำวไกลเปรียบเป็นดำบสองคมที่นอกจำกจะให้ผล
ด้ำนควำมสะดวกต่อตัวหมอดูแล้วยังให้โทษจำกกำรทุจริตของกลุ่มผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงด้วย โดย
อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) พยำยำมให้ควำมส ำคัญกับกำรดูดวงลักษณะเผชิญหน้ำกัน ถำมตอบทีละ
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ค ำถำมมำกกว่ำที่จะดูดวงให้ผู้เข้ำรับบริกำรในโลกออนไลน์หรือโทรคุยเป็นกำรส่วนตัว แต่ทั้งนี้หำก
จ ำเป็นจริง ๆ ในกรณีที่มีลูกค้ำประจ ำจำกต่ำงประเทศจะสำมำรถให้ค ำปรึกษำผ่ำนโทรศัพท์ได้ แต่
หำกเป็นคนทั่วไปแล้วอำจำรย์จะไม่รับให้ค ำปรึกษำผ่ำนทำงโทรศัพท์ เนื่องจำกโดนหลอกให้ดูดวงแต่
ไม่โอนเงินมำให้ (อำจำรย์ดวง (นำมสมมต)ิ, 2562: สัมภำษณ)์ 

 ทั้งนี้ รูปแบบของกำรเข้ำรับบริกำรดูดวงมีหลำกหลำยวิธี โดยอำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) ให้
ควำมเห็นว่ำกำรเลือกศำสตร์ในกำรท ำนำยของผู้เข้ำรับบริกำรนั้นจะขึ้นอยู่กับควำมสนใจอยำกจะรู้
หรือควำมชอบของแต่ละคน เช่น หำกใครชอบระยะใกล้จะดูไพ่ ส่วนประจ ำปีจะเป็นเลข 7 ตัว แต่
โหรำศำสตร์สำมำรถดูได้หมดทั้งระยะสั้นและไกล รวมไปถึงตลอดชีวิต โดยอำจำรย์มองว่ำไพ่มีควำม
แม่นย ำ 40% เลข 7 ตัว 60% โหรำศำสตร์ 80% และลำยมือ 100% เนื่องจำกอยู่กับมือ ซึ่งลำยมือ
ไม่มีเปลี่ยน แต่ส ำหรับบำงคนจะชอบโหรำศำสตร์ไทย เพรำะค ำอธิบำยเยอะ แต่ถ้ำไพ่อำจำรย์มองว่ำ
ไม่แน่นอน บำงคนเปิดเอำสนุก อธิษฐำนและจับขึ้นมำ 2 ครั้งก็ไม่เหมือนเดิม แต่หำกเป็นดวงจะไม่
เปลี่ยน นอกจำกปีจรที่เข้ำมำ โดยมำกผู้เข้ำรับบริกำรจะดูดวงแบบโหรำศำสตร์มำกกว่ำ เนื่องจำก
อธิบำยได้เยอะและโยงได้หลำยอย่ำง  

  สมมติลัคนำอยู่ที่เลข 3 ก็ต้องอ่ำนให้คล้องจองกัน อย่ำงรำศีเมษ ดำวอังคำรเป็น
 ดำวเจ้ำเรือน ดำวอังคำรอยู่ตรงไหนก็ผูกควำมหมำยไป ส ำหรับผมคิดว่ำโหรำศำสตร์ไทย
 กับลำยมือ เพรำะที่ดูมำดวงกับลำยมือดูแล้วไม่ค่อยพลำด 

(อำจำรย์ดวง (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 6 มีนำคม 2562) 

 สอดคล้องกับอำจำรย์อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง ที่ให้ควำมเห็นว่ำ ส่วนใหญ่ผู้เข้ำรับ
บริกำรจะดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยเป็นพิเศษ เนื่องจำกมีวิถีและมีหลักกำรมำอย่ำงยำวนำน 
(อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง, 2562: สัมภำษณ์) ด้ำนอำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร กล่ำวว่ำ “กำร
ดูดวงแบบโหรำศำสตร์นั้นตรงที่สุด เนื่องจำกหำกเทียบกับกำรดูไพ่แล้ว เปิดกี่รอบก็ไม่เหมือนเดิม แต่
กับวันเดือนปีเกิด จะดูอีกก่ีรอบก็ยังเหมือนเดิม” (อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร, 2562: สัมภำษณ์)  

 ขณะที่อำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์ มองว่ำผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงจะดูหลำยศำสตร์
ประกอบกัน ซึ่งในบำงรำยอำจใช้โหรำศำสตร์และไพ่ดูควบคู่กัน เพ่ือเป็นกำรยืนยันถึงสิ่งที่ต้องกำร
ทรำบ   

  บำงทีลูกค้ำก็ดูหลำย ๆ ส่วนประกอบนะ อย่ำงบำงคนถ้ำติดขัดเรื่องหน้ำที่กำร
 งำนกับควำมรัก เรำดูจำกวันเดือนปีเกิด ถ้ำอยำกได้ค ำตอบชัดเจนเรำก็เปิดไพ่ประกอบ 
 เป็นกำรย้ ำ ซึ่งในดำว ในวันเดือนปีเกิด ในทักษำที่เรำตั้ง มันบอกอยู่แล้วว่ำอะไรจะเกิดข้ึน 
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 แต่ถ้ำลูกค้ำไม่มั่นใจ อยำกรู้ซ้ ำ ไพ่ก็จะเป็นกำรกำรันตีว่ำที่ทำยไปน่ะมันออกมำแบบนี้
 เหมือนกันนะ  

(อำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์, สัมภำษณ์: 2 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนอำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำย มีควำมเห็นว่ำผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกที่
ศำสตร์แต่จะเลือกที่ตัวหมอดูมำกกว่ำ ซึ่งหำกดูกับใครแล้วคิดว่ำแม่น คุยด้วยแล้วสบำยใจ จะเลือกดู
กับหมอดูคนนั้น โดยไม่ค ำนึงถึงศำสตร์ที่หมอดูใช้ ยกเว้นกรณีผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงรำยใหม่ที่ยังไม่ได้
รู้จักหมอดูอำจจะเลือกใช้บริกำรตำมควำมเชื่อตำมควำมรู้สึกของตน และผู้ที่เข้ำรับบริกำรส่วนใหญ่
นั้นมีปัญหำแตกต่ำงกันไป น้อยคนที่จะมำนั่งดูเล่น ๆ ซึ่งผู้เข้ำรับบริกำรบำงรำยมำเพียงเพ่ืออยำกคุย
เท่ำนั้น กล่ำวคือ ปัญหำอำจจะไม่เยอะแต่ว่ำอยำกจะมำนั่งคุยด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะท ำเหมือนหมอดู
เป็นนักจิตวิทยำ แท้จริงแล้วอำจำรย์มองว่ำตัวหมอดูเองต้องท ำบทบำทหน้ำที่นั้นด้วย เพ่ือให้ผู้เข้ำรับ
บริกำรได้คุย ได้ระบำย เพำะบำงทีเขำแค่ต้องกำรคนรับฟัง ส่วนค ำถำมหรือปัญหำของผู้เข้ำรับบริกำร
จะแตกต่ำงกันไปตำมช่วงวัย คนกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องควำมรักกับงำน กลุ่มคนท ำงำนจะเน้น
เรื่องงำน ต ำแหน่ง ครอบครัว หำกเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ขึ้นมำจะเริ่มมีเรื่องหนี้สิน เรื่องลูกเข้ำมำเกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับบริกำรส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่วัยท ำงำนมำกกว่ำ (อำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำย, 2562:
สัมภำษณ์) 

 สอดคล้องกับอำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร ที่มองว่ำส่วนใหญ่ของผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงจะมี
ปัญหำ เพรำะจำกประสบกำรณ์กำรดูดวงที่ผ่ำนมำนั้น คนที่โชคดี เกิดมำชีวิตไม่ค่อยมีปัญหำ จะไม่
ค่อยดูดวง ส่วนคนที่ดูดวงส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีควำมทุกข์เยอะ ซึ่งผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงกับอำจำรย์
จะมีทั้งคนต่ำงจังหวัดและกรุงเทพฯ เนื่องจำกเป็นกำรดูผ่ำนอินเทอร์เน็ต โดยอำจำรย์มองว่ำผู้ที่มี
ปัญหำเยอะที่สุดน่ำจะเป็นคนกรุงเทพฯ เพรำะคนกรุงเทพฯ ชีวิตยุ่งเหยิง  (อำจำรย์สอนสิริ สุ
เวชยถำวร, 2562: สัมภำษณ์) 

 จำกกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำโหรำศำสตร์ไทยมีควำมผูกพันต่อสังคมไทยมำอย่ำงช้ำ
นำน ดังจะเห็นได้จำกกษัตริย์ใช้ทั้งยำมออกรบ ดูฤกษ์ รวมถึงชำวบ้ำนทั่วไปไม่ว่ำจะชนชั้นใดต่ำงใช้
โหรำศำสตร์เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตทั้งสิ้น เช่น ใช้ก ำหนดเวลำในกำรตัดเล็บหรือผม ซึ่ง
ปัจจุบันศำสตร์แขนงนี้ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทย ดังจะเห็นได้จำกสื่อตำมทีวี หรือตำมหนังสือ นิตยสำร
บำงเล่ม ได้มีเรื่องของกำรดูดวงเข้ำมำเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้ศำสตร์ทำงโหรำศำสตร์ไทยหรือหมอดู
นั้นมีให้เห็นกระจำยอยู่หลำยพ้ืนที่ ทั้งรวมตัวกันอยู่ภำยในสมำคม อย่ำงสมำคมโหรแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ เป็นอีกหนึ่งสถำนที่ที่เป็นแหล่งผลิตหมอดูจ ำนวนมำก รวมทั้งรับดูดวงให้
บุคคลทั่วไปผ่ำนทำงส ำนักงำนของสมำคมโหรฯ ย่ำนบำงล ำพู และห้ำงดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ ชั้น 3 อีก
ด้วย ไม่เพียงเท่ำนี้ ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสมำคมแห่งนี้ ได้มีกำรตั้งร้ำนดูดวงเป็นของตัวเองขึ้น 
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อย่ำงเช่นย่ำนท่ำพระจันทร์ อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีมีควำมก้ำวไกล ผู้คนสำมำรถพบเจอและพูดคุย
กันได้โดยไม่ต้องพบหน้ำ ดังนั้นหมอดูตำมโลกออนไลน์จึงปรำกฏให้เห็นเยอะ อย่ำงเช่นในกลุ่มชมรม
คนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) เป็นแหล่งหนึ่งที่รวมทั้งหมอดูและผู้ที่สนใจด้ำนโหรำศำสตร์
ไทยไว้ในที่เดียวเช่นกัน 

 ถึงแม้ว่ำเหล่ำหมอดูส่วนใหญ่จะไม่ได้ตั้งใจที่จะประกอบอำชีพนี้ตั้งแต่ต้น  แต่สุดท้ำยศำสตร์
ทำงโหรำศำสตร์ได้ท ำให้หมอดูทุกคนมีควำมเชื่อ มีควำมมั่นใจที่จะเรียน และน ำไปใช้ต่อไป เนื่องจำก
เป็นศำสตร์ที่มีหลักกำรบัญญัติไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งหมอดูส่วนใหญ่มองว่ำโหรำศำสตร์มีควำมส ำคัญ ทั้ง
ยังมีอิทธิพลต่อผู้เข้ำรับบริกำรด้วย กล่ำวคือ แม้ผู้เข้ำรับบริกำรหลำยคนจะกล่ำวว่ำไม่น ำค ำท ำนำย
จำกหมอดูมำบงกำรชีวิตทุกอย่ำง แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำเมื่อมีปัญหำ ผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงกำรดูดวง
ให้เป็นตัวช่วยอย่ำงหนึ่ง 
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บทที่ 4 

กลุ่มผู้เข้ารับบริการดูดวง 

 กำรศึกษำเรื่องค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่น
ในสภำวะควำมเป็นเมือง เป็นกำรศึกษำเรื่องรำวชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในเมือง
หลวงอย่ำงกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีเรื่องของศำสตร์กำรดูดวงเข้ำมำเกี่ยวข้อง โดยในบทนี้จะน ำเสนอถึง
มุมมองชีวิตของกลุ่มคนเหล่ำนี้ทั้งเรื่องรำวกำรใช้ชีวิตและกำรใช้โหรำศำสตร์ไทย ผ่ำนกลุ่มประชำกร
ตัวอย่ำงทั้ง 11 คน ดังนี้ 

 1. คุณชลำลัย (นำมสมมติ) อำยุ 21 ปี ชำวนครรำชสีมำ อำชีพ พนักงำนอิสระ 

 2. คุณญำณี (นำมสมมติ) อำยุ 21 ปี ชำวพะเยำ อำชีพ พนักงำนบริษัทเอกชน 

 3. คุณกันตำ (นำมสมมติ) อำยุ 22 ปี ชำวชัยภูมิ อำชีพ พนักงำนบริษัทเอกชน 

 4. คุณหนึ่งฤทัย (นำมสมมติ) อำยุ 22 ปี ชำวฉะเชิงเทรำ อำชีพ พนักงำนจ้ำงในหน่วยงำน
รำชกำร 

 5. คุณฉัตรชนก (นำมสมมติ) อำยุ 23 ปี ชำวรำชบุรี อำชีพ พนักงำนอิสระ 

 6. คุณไขนภำ (นำมสมมติ) อำยุ 23 ปี ชำวนครสวรรค์ อำชีพ พนักงำนบริษัทเอกชน 

 7. คุณทรงพล (นำมสมมติ) อำยุ 26 ปี ชำวนนทบุรี อำชีพ พนักงำนรัฐ 

 8. คุณรัชนีกร (นำมสมมติ) อำยุ 32 ปี ชำวศรีสะเกษ อำชีพ พนักงำนองค์กรกำรกุศล 

 9. คุณบุษบำ (นำมสมมติ) อำยุ 45 ปี ชำวศรีสะเกษ อำชีพ รับรำชกำร 

 10. คุณกำญจนำ (นำมสมมติ) อำยุ 46 ปี ชำวก ำแพงเพชร อำชีพ พนักงำนรับจ้ำง 

 11. คุณจำรุณี (นำมสมมติ) อำยุ 50 ปี ชำวศรีสะเกษ อำชีพ พนักงำนประจ ำร้ำนแห่งหนึ่ง 

4.1 การย้ายถิ่นและความเป็นอยู่ในเมืองท่ีต่าง 

 กรุงเทพมหำนคร เป็นจังหวัดเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีประชำกรอำศัยอยู่เป็นจ ำนวน
มำก ซึ่งประชำกรที่อำศัยอยู่ในจังหวัดนี้มีอยู่ด้วยกันอย่ำงหลำกหลำย เนื่องจำกควำมเป็นเมืองส่งผล
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ให้เกิดกำรย้ำยถิ่นฐำนของประชำกรมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแบบกำรส ำรวจกำรย้ำยถิ่นของ 
ประชำกร ประจ ำ พ.ศ.2559 โดยกลุ่มสถิติแรงงำน ส ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ (2560) และกำรย้ำยถิ่นของประชำกรปี 2560 โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (2561) ได้เผยให้
เห็นว่ำกลุ่มวัยที่มีกำรย้ำยถิ่นมำกที่สุดคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (25-59 ปี) ซึ่งเป็นวัยท ำงำน รองลงมำคือ 
กลุ่มวัยเยำวชน (15-24 ปี) และสำเหตุของกำรย้ำยถิ่นที่มีอัตรำสูงสุด คือ ด้ำนกำรงำน เช่น ย้ำยเพ่ือ
หำงำนท ำหรือต้องกำรเปลี่ยนงำน รองลงมำคือย้ำยเพรำะที่อยู่อำศัยและครอบครัว  

 ทั้งนี้ กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงนั้นเป็นประชำกรที่มิได้มีภูมิล ำเนำอยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งประชำกร
เหล่ำนี้ต่ำงอยู่ในวัยท ำงำน และมีประสบกำรณ์ในกำรใช้ชีวิตในเมืองแตกต่ำงกันไป โดยมูลเหตุที่ท ำให้
บุคคลเหล่ำนี้ตัดสินใจเข้ำมำใช้ชีวิตในเมืองมีอยู่ด้วยกัน 2 เหตุผล คือเรื่องเรียนและเรื่องงำน และ
แม้ว่ำแต่ละคนจะมีกำรใช้ชีวิตที่ต่ำงกัน แต่พวกเขำยังมีควำมคิดที่เหมือนกันตรงที่มองว่ำกำรใช้ชีวิตใน
เมืองนั้นต่ำงจำกบ้ำนเกิดหรือท่ีที่พวกเขำจำกมำ เนื่องจำกในเมือง ค่ำครองชีพสูง กำรแข่งขันสูง จึงท ำ
ให้คิดเยอะ และมีปัญหำอื่น ๆ ตำมมำภำยหลัง ดังนี้ 

 คุณชลำลัย (นำมสมมติ) เข้ำมำใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยเหตุผลด้ำนกำรเรียน ซึ่งเธอ
ตัดสินใจเข้ำเรียนระดับปริญญำตรีในเมืองหลวงเพรำะเพ่ือน เนื่องจำกเพ่ือนของเธอส่วนใหญ่เข้ำมำ
เรียนในเมืองกันเกือบหมด ซึ่งกำรใช้ชีวิตอยู่ในสถำนที่ที่ต่ำงจำกบ้ำนเกิดนั้นเป็นเรื่องที่เธอยอมรับว่ำ
ต่ำงจำกท่ีที่เธอจำกมำมำก โดยเรื่องส ำคัญท่ีจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในกำรเข้ำมำใช้ชีวิตอยู่ต่ำงถิ่นคือเรื่อง
เงิน ซึ่งในหนึ่งวันเธอต้องใช้เงินประมำณ 200 บำท หรือมำกกว่ำนั้น ถึงแม้ว่ำเธอจะไม่ได้เข้ำมำอำศัย
อยู่ที่เมืองหลวงตัวคนเดียว แต่เธอมีควำมรู้สึกว่ำต้องพ่ึงตัวเองมำกกว่ำเดิม เนื่องด้วยวัยที่โตขึ้น จึง
รู้สึกว่ำควรต้องรับผิดชอบตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเงินจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตที่
ส ำคัญอย่ำงมำกส ำหรับเธอ โดยเธอให้เหตุผลว่ำที่ให้ควำมส ำคัญเรื่องของเงินทองมำกกว่ำสิ่งอ่ืน 
เนื่องจำกกำรใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ละเดือนต้องใช้เงินเยอะมำกกว่ำที่บ้ำนเกิด รวมถึงเธอเป็นห่วง
คุณแม่ท่ีต้องคอยท ำงำนหนักและหำเงินมำให้เธอใช้ เธอจึงรับจ้ำงท ำงำนพำร์ทไทม์ตั้งแต่สมัยเรียนเพ่ือ
แบ่งเบำภำระครอบครัวและเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองด้วย เนื่องจำกในเมืองมีแหล่ง
จับจ่ำยใช้สอยเยอะ เมื่อต้องกำรสิ่งใดเธอจึงต้องอำศัยเงินของตัวเอง หำกรอออมเงินเพียงจำกที่คุณแม่
ให้นั้น จะต้องรอนำนกว่ำจะได้ในสิ่งที่ต้องกำรแต่ละอย่ำง 

  ตอนสมัยเรียนก็ยังคิดไรไม่ค่อยได้หรอก ก็ใช้เงินที่แม่ส่งมำให้ไปวัน ๆ ก็รู้สึกว่ำ
 ของแพงกว่ำที่บ้ำนนะ พอเห็นแม่ท ำงำนหนักก็สงสำร เลยพยำยำมประหยัด แต่มันก็ได้
 เท่ำนั้นอ่ะ ประหยัดไม่ประหยัดก็มีค่ำเท่ำเดิม กินก็ต้องกิน รถก็ต้องขึ้น จะให้เดินไปไหน
 มำไหนก็ไม่ได้อีก ของก็แพงแสนแพง ไม่ซื้อก็ไม่ได้อีก มันเป็นเร่ืองจ ำเป็น  

(ชลำลัย (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 25 กุมภำพันธ์ 2562) 
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 ด้ำนคุณญำณี (นำมสมมติ) เข้ำมำอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อครั้งเรียนระดับมหำวิทยำลัย โดยเธอมี
ควำมรู้สึกว่ำต่ำงจังหวัดกับกรุงเทพฯ ต่ำงกันเรื่องกำรเดินทำง ซึ่งกรุงเทพฯ มีกำรเดินทำงสะดวกกว่ำ 
หรือถ้ำเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงห้ำงสรรพสินค้ำ ที่บ้ำนเกิดของเธอก็ไม่มี 
ซึ่งเธอมีควำมรู้สึกว่ำหำกจะมีต้องเป็นในตัวเมือง แต่ในควำมเป็นจริง แม้เธออยู่ในตัวเมืองก็ยังไม่มี
ห้ำงสรรพสินค้ำ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกว๊ำน4  หรือวัดวำอำรำม ซึ่งเมื่อเธอกลับไปบ้ำน
เกิดหลังจำกได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ สักระยะ เธอมองว่ำมีควำมล ำบำก เนื่องจำกไม่มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ประกอบกับเธอคุ้นชินกับกำรเดินเล่นในห้ำงสรรพสินค้ำไปแล้ว อีกทั้งคนในกรุงเทพฯ กับ
ต่ำงจังหวัดนั้นไม่เหมือนกัน โดยในกรุงเทพฯ แม้จะอำศัยอยู่ข้ำงบ้ำนกันยังไม่รู้จักกัน ต่ำงคนต่ำงอยู่ 
แต่ที่พะเยำบ้ำนเกิดของเธอ ทุกคนล้วนรู้จักกันหมดทั้งหมู่บ้ำน ทั้งเป็นญำติ เป็นเพ่ือนกัน แต่ถึง
อย่ำงไร เธอรู้สึกชอบชีวิตในเมืองมำกกว่ำ เนื่องจำกเป็นคนไม่ค่อยผูกมิตรกับใคร 

 ส่วนค่ำครองชีพ เธอมองว่ำไมได้ต่ำงมำกนัก ข้ำวของเครื่องใช้บำงอย่ำงรำคำพอกัน แต่หำกมี
สิ่งที่ต่ำงจะต่ำงกันค่อนข้ำงมำก อย่ำงเช่น มะขำมเปียก 1 ก ำ 20 บำท จะได้เยอะกว่ำที่กรุงเทพฯ 
มำก ถึงแม้ค่ำครองชีพจะไม่ได้ต่ำงกันมำก แต่กำรใช้เงินกลับต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัด กล่ำวคือ ตอนอยู่
พะเยำนั้น เธอไม่ค่อยได้ออกไปไหน จึงไม่ค่อยได้ใช้เงิน กลับกัน ในกรุงเทพฯ มีแหล่งกำรค้ำเยอะ จึง
ท ำให้เธอต้องใช้เงินเยอะตำมไปด้วย อีกทั้งตอนอยู่ต่ำงจังหวัดไม่มีเรื่องเครียดมำกเท่ำในกรุงเทพฯ ซึ่ง
เมื่อเธอเข้ำมำอยู่ในกรุงเทพฯ และเป็นวัยท ำงำน เธอจึงใส่ใจเรื่องงำนมำกที่สุด เพรำะในเมืองมีกำร
แข่งขันสูง และจ ำเป็นต้องท ำงำน ไม่สำมำรถนั่งว่ำง ๆ ได้ ต้องใช้เงิน ซึ่งเงินเป็นเรื่องส ำคัญ ทั้งนี้เธอ
มองว่ำเรื่องควำมสะดวกสบำย เป็นควำมต่ำงของกำรใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ มำกที่สุด  

  อยู่ต่ำงจังหวัดเรำไม่ได้ไปไหนเลย มันไม่มีอะไรให้ใช้ตังค์สักเท่ำไหร่ เพรำะมันไม่
 มีที่ให้ไป คนต่ำงจังหวัดเค้ำก็จะนั่งเล่นนั่งคุยกัน ทักทำยกับคนผ่ำนไปผ่ำนมำเหมือนใน
 หนังเลย  

(ญำณี (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 6 เมษำยน 2562) 

 ด้ำนคุณกันตำ (นำมสมมติ) เป็นอีกผู้หนึ่งที่เข้ำมำใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง เพรำะเรื่องเรียน
เช่นเดียวกัน เหตุผลที่เธอเลือกที่จะเข้ำมำอยู่ในกรุงเทพฯ เนื่องจำกชอบเมือง และในประเทศไทย
กรุงเทพฯ มีควำมเป็นเมืองสร้ำงที่สุด และแน่นอนว่ำดีกว่ำที่บ้ำนเกิด อีกทั้งพ่อและแม่ของเธอท ำงำน
อยู่ที่จังหวัดนี้ด้วย ไม่เพียงเท่ำนี้ เธอยังกล่ำวอีกว่ำเป็นเพรำะอยำกเรียนมหำวิทยำลัยในกรุงเทพฯ 
เนื่องจำกมีควำมวุ่นวำย โดยส่วนตัวเธอเคยไปจังหวัดขอนแก่น และพ่อกับแม่ของเธออยำกให้เรียนที่
นั่นด้วย ซึ่งเธอมองว่ำขอนแก่นมีควำมเป็นเมือง และคนต่ำงจังหวัดส่วนใหญ่จะมองว่ำขอนแก่นคล้ำย

                                                           

 4 ภำษำทำงท้องถิ่นเหนือ หมำยควำมว่ำ บึง, ทะเลสำบ 
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กรุงเทพฯ แต่เธอมองว่ำมันไม่ใช่ เพรำะกรุงเทพฯ เป็นเมืองสร้ำง ส่วนกำรเป็นเมืองของขอนแก่นเป็น
วำทกรรม และอีกเหตุผลที่เธออยำกจะมำใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้คือชอบควำมทุนนิยม  

 โดยเธอเข้ำมำใช้ชีวิต ณ ที่แห่งนี้เมื่อศึกษำจบระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุอยู่ในช่วง 
18 ปี ซึ่งช่วงแรกของกำรเรียนจบ เธอตั้งใจว่ำอยำกจะเข้ำมหำวิทยำลัยรัฐชื่อดังของกรุงเทพฯ 
ประกอบกับช่วงนั้นเธอได้สอบชิงทุนไปเรียนภำคฤดูร้อนที่ต่ำงประเทศและได้ล ำดับที่ 3 แต่ด้วยปัจจัย
ทำงทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ เธอจึงไม่ได้ไปอย่ำงที่หวังใจไว้ รวมถึงทุนอ่ืน ๆ ที่เธอเคยสมัครไว้ก็ไม่ได้ อีก
ทั้งเธอสอบไม่ติดมหำวิทยำลัยที่อยำกเข้ำด้วย จะติดก็เพียงแต่มหำวิทยำลัยต่ำงจังหวัด ที่ถึงแม้จะมี
ชื่อเสียงแต่เธอก็ไม่เลือกเพรำะไม่ได้อยู่ในเมือง สิ่งเหล่ำนี้จึงท ำให้เธอรู้สึกแย่และเครียดมำก คล้ำยกับ
อำกำรอกหัก รวมทั้งรู้สึกว่ำตัวเองไม่มีควำมฝันอะไร ไม่รู้ว่ำควรจะท ำสิ่งใด ช่วงนั้นเธอรู้สึกเศร้ำมำก 
พ่อกับแม่จึงให้เธอมำอยู่กรุงเทพฯ และให้สมัครเรียนมหำวิทยำลัยอิสระไปก่อน ซึ่งเธอไม่ค่อยได้ไป
เรียน เนื่องจำกท ำงำนพำร์ไทม์และเที่ยวเล่น ใช้ชีวิตวัยรุ่นเสียส่วนใหญ่ และแม้จะเป็นกำรเรียนเล่น ๆ 
แตเ่ธอก็รู้สึกท้อ ประกอบกับช่วงนั้นมีสอบแกทแพท เธอจึงลองไปสอบใหม่อีกรอบ ซึ่งกำรไปสอบครั้ง
นี้ท ำให้เธอรู้สึกชอบกำรใช้ชีวิตรูปแบบนี้มำก กล่ำวคือ กำรสอบที่ต่ำงจังหวัดจะให้ควำมรู้สึกไม่
เหมือนกับที่นี่ ถึงแม้จะมีกำรเดินทำง แต่ก็เป็นกำรเดินทำงกับเพ่ือน ได้มีควำมสุขแบบเด็ก ๆ แต่กับใน
กรุงเทพฯ เธอต้องเดินทำงเองเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เธอได้ใช้ชีวิตในเมืองเองโดยปรำศจำก
ผู้ปกครอง ซึ่งเธอรู้สึกสนุกมำก เพรำะได้ลองขึ้นรถไฟฟ้ำเอง ได้ลองท ำอะไรที่ไม่เคยท ำทั้งหมดเอง  

 ทั้งนี้ ตอนที่อยู่ชัยภูมิ ทุกคนรอบตัวเธอมองว่ำเธอเป็นเด็กเรียน สภำพแวดล้อมอยู่ในกรอบ 
ชีวิตจึงมีแต่เรื่องเรียน ส่วนเรื่องเงิน พ่อแม่มีให้ใช้อยำกไม่ขำดตกบกพร่อง แต่เมื่อเข้ำมำกรุงเทพฯ สิ่ง
ที่ท ำให้เธอรู้สึกเครียดกลับกลำยเป็นเรื่องเงินมำกกว่ำเรื่องเรียน ซึ่งถึงแม้ตอนนี้จะเข้ำสู่ช่วงวัยท ำงำนก็
ยังคงเป็นอยู่ เพรำะกำรเรียนในมหำวิทยำลัยต้องใช้เงินเยอะ เธอจึงพะวงเรื่องเงินมำกกว่ำเรื่องเรียน 
เนื่องจำกสภำพแวดล้อมบวกกับสังคมมหำวิทยำลัยด้วย อีกทั้งเธอรู้สึกหมดหวังกับทุกสิ่งตั้งแต่ที่ไม่มี
อะไรเป็นอย่ำงใจหวัง เธอจึงสนใจควำมสุขจำกสิ่งของมำกกว่ำ ซึ่งเธอเล่ำย้อนไปว่ำช่วงแรกที่เข้ำมำอยู่
ในกรุงเทพฯ เธออยู่แถบรอบนอก และเมื่อได้เข้ำมำสยำม เธอมีควำมรู้สึกว่ำต่ำงกับที่ที่เธออยู่มำก ซึ่ง
ท ำให้เธอดูเป็นชนชั้นล่ำงขึ้นมำทันที โดยตอนอยู่ที่บ้ำนเกิดเธอชอบในเรื่องของแฟชั่น กำรแต่งกำย 
หรือควำมเป็นสมัยใหม่อยู่แล้ว แต่ครั้งนั้นได้แค่มองจำกในนิตยสำรหรือดูผ่ำนสื่อต่ำง  ๆ แต่เมื่อได้เข้ำ
มำสัมผัสจริง ๆ เธอรู้สึกว่ำเธอต่ ำเตี้ยมำก จึงคิดว่ำต้องเรียนมหำวิทยำลัยอย่ำงจริงจังและต้องมีทุน
ทำงวัฒนธรรม เพ่ือให้ตนเองเป็นชนชั้นกลำงโดยกำรมีกำรศึกษำ  

  พอเข้ำมหำลัยได้ก็ซัฟเฟอร์เรื่องเงิน เพรำะต้องใช้เงินเยอะ ก็เลยเครียดเรื่องเงิน
 มำกกว่ำเรื่องเรียนเป็นรอง เพรำะว่ำดูสังคมที่นี่สิคะ คือเรื่องเรียนเป็นรองเพรำะว่ำมัน
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 หมดไฟแห่งกำรศึกษำตั้งแต่ไม่ได้ดั่งใจแล้วอ่ะ คือหมดแล้วไม่เอำอะไรแล้วก็เลยสนใจ
 ควำมสุขเรื่องสิ่งของ  

(กันตำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 22 มีนำคม 2562) 

 เช่นเดียวกับคุณหนึ่งฤทัย (นำมสมมติ) ที่ก่อนหน้ำนี้เธอเป็นพนักงำนอิสระ ท ำงำนเกี่ยวกับ
กำรวิจัยระหว่ำงรอสอบเข้ำท ำงำนจริง ได้เข้ำมำใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ สมัยเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย 
โดยสมัยเรียนมัธยมต้นนั้นเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้ำน หลังจำกนั้นจึงได้ย้ำยมำอำศัยในเมืองหลวงพร้อม
กับครอบครัว ซึ่งควำมต่ำงระหว่ำงในเมืองกับฉะเชิงเทรำที่เธอสัมผัสได้อย่ำงชัดเจนเลย คือ เรื่องของ
ค่ำครองชีพ เนื่องจำกเธอมองว่ำกำรใช้ชีวิตในเมืองท ำให้เธอไม่มีเงินออม เพรำะต้องใช้เงินเยอะกับทุก
เรื่อง หน ำซ้ ำยังเพ่ิมภำระให้แม่ของเธอด้วย เธอขยำยควำมว่ำสมัยก่อนน ำเงินไปโรงเรียนไม่เยอะ แต่
ยังมีเหลือเก็บ ไม่ต้องเสียค่ำรถและค่ำรับประทำนอำหำรหลำยมื้อ เพรำะโรงเรียนอยู่ใกล้บ้ ำน ส่วน
กำรใช้ชีวิตในเมือง ต้องใช้เงินไปโรงเรียนมำกกว่ำตอนที่อยู่บ้ำนครึ่งต่อครึ่ง ในเมืองทุกอย่ำงแพงไป
หมด ทั้งรำคำอำหำร ข้ำวของเครื่องใช้ หรือแม้แต่ค่ำโดยสำร ซึ่งแต่ก่อนเงิน 500 บำทอยู่ได้ทั้งอำทิตย์ 
แต่ถ้ำอยู่ในเมืองไม่พอใช้ ท ำให้แม่ต้องเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยอีกมำก ซ้ ำกำรจรำจรยังติดขัดท ำให้หงุดหงิด ส่วน
ตอนเรียนมหำวิทยำลัยยิ่งต้องใช้เงินเยอะ พอเรียนจบและเริ่มโตขึ้นก็ต้องเริ่มหำเงินใช้เอง และต้องหำ
งำนท ำที่ม่ันคง จึงเริ่มมองหำรำกฐำนในชีวิต ไม่เพียงเท่ำนั้น กำรอยู่ในเมืองยังมีกำรแข่งขันสูง ทั้งเรื่อง
กำรเข้ำท ำงำนและกำรสอบต่ำง ๆ โดยปัจจุบันเธอสอบได้เป็นพนักงำนจ้ำงในหน่วยงำนรำชกำร (หนึ่ง
ฤทัย (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณฉัตรชนก (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ บ้ำนของเธออยู่นอกเขตตัวเมืองอย่ำงมำก ไม่ได้มี
ควำมทันสมัย ยังคงมีควำมเป็นสังคมชนบท ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ท ำเกษตรกรรมและเลี้ยงวัว ชีวิตใน
รำชบุรีของเธอด ำรงไปอย่ำงเรื่อย ๆ ไม่มีเรื่องอะไรให้คิดมำก ซึ่งพ่อของเธอเป็นช่ำง ดังนั้นกำรได้
ติดตำมพ่อออกไปบ้ำนลูกค้ำจึงเป็นเหมือนกำรเที่ยวรูปแบบหนึ่ง โดยเธอได้ย้ำยมำอำศัยอยู่ใน
กรุงเทพฯ ด้วยเรื่องเรียน ซึ่งเธอมองว่ำกรุงเทพฯ กับชนบทอย่ำงบ้ำนเธอมีควำมต่ำงกันหลำยด้ำน 
อย่ำงเช่น ค่ำครองชีพ ซึ่งมีควำมต่ำงกันในเรื่องของรำคำอำหำร ถึงแม้จะไม่มำก แต่สำมำรถช่วยให้
ประหยัดเงินได้ อีกทั้งรำยได้ที่เธอได้รับจำกพ่อแม่เมื่อครั้งยังเรียนอยู่ก็ได้ต่ำงกัน กล่ำวคือ หำกเป็นที่
รำชบุรี เงินจะหมดไปกับกำรซื้อของกินมำกกว่ำสิ่งอ่ืน กลับกัน กำรใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ มีสิ่งของให้
อยำกได้อยำกซื้อมำกกว่ำในรำชบุรีมำก ด้วยควำมที่อยู่ใกล้ย่ำนกำรค้ำ ใกล้ย่ำนวัยรุ่น อีกทั้งเป็นเมือง
ที่มีกำรจัดงำนมำกเป็นส่วนใหญ่ เช่น งำนมีตติ้งดำรำเกำหลี งำนคอนเสิร์ตต่ำง ๆ นำนำ ดังนั้นจึงต้อง
ใช้เงินมำกเป็นพิเศษ ทั้งค่ำบัตรคอนเสิร์ต ค่ำเครื่องส ำอำง และค่ำเสื้อผ้ำ ฯลฯ ซึ่งหำกเป็นที่รำชบุรี 
เธอแทบจะไม่มีโอกำสได้ไปเดินที่ห้ำงสรรพสินค้ำเลย เพรำะบ้ำนของเธออยู่ไกลจำกห้ำงสรรพสินค้ำ
มำก แม้แตร่้ำนสะดวกซ้ือ อย่ำงเซเว่น (7-11) ยังอยู่คนละต ำบล ส่วนห้ำงสรรพสินค้ำที่มีในตัวเมืองจะ
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เป็นบิ๊กซี ไม่ก็โรบินสันที่ดูหรูกว่ำขึ้นมำ ซึ่งเธอสังเกตว่ำคนที่ไปเดินที่โรบินสันจะแต่งตัวคนละแบบ
กับบิ๊กซี  

 ควำมต่ำงอีกประกำรหนึ่งคือเรื่องสภำพแวดล้อมของคน ซึ่งที่บ้ำนเกิด เป็นเหมือนสังคมที่
วัยรุ่นส่วนใหญ่มีบุตรเร็ว บำงคนท้อง บำงคนไม่ได้เรียนต่อ และอีกสิ่งที่ถือว่ำมีผลกระทบต่อกำรใช้
ชีวิตในเมืองของเธอมำก คือ ควำมต่ำงของคน โดยเธอมองว่ำสำเหตุเป็นเพรำะโตมำคนละที่ จึงท ำให้
ควำมคิดควำมอ่ำนของเธอกับคนกรุงเทพฯ ไม่ค่อยจะเหมือนกัน อีกทั้งคนในกรุงเทพฯ มีควำมต่ำงคน
ต่ำงอยู่ ไม่ค่อยข้องแวะต่อกัน แต่คนต่ำงจังหวัดจะมีควำมสนิทสนมชิดเชื้อกันโดยส่วนใหญ่ ต่อมำเป็น
เรื่องกำรเดินทำง หำกเป็นแถวบ้ำนเกิดของเธอรถจะไม่ค่อยติด เพรำะไม่ค่อยมีรถผ่ำน คนส่วนใหญ่จะ
ใช้รถจักรยำนยนต์มำกกว่ำ แต่หำกเข้ำมำในตัวเมืองจะมีควำมแออัดและรถติดเล็กน้อย แต่ไม่มำก
เท่ำกับอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งหำกถำมว่ำคุณฉัตรชนกชอบอยู่ที่ไหนมำกกว่ำกัน เธอกล่ำวว่ำพูดยำก 
เพรำะเธอเป็นคนที่หำกตอนนี้อยู่ในเมือง เธอจะอยำกกลับไปอยู่ต่ำงจังหวัด ไปอยู่เงียบ ๆ แต่ถึง
กระนั้น เธอมีควำมรู้สึกว่ำอยู่ได้ไม่นำน จะเบื่อเสียก่อน เพรำะไม่มีอะไรให้ท ำ แต่ถ้ำหำกให้เลือก ณ 
ตอนนี้เธอมีควำมรู้สึกว่ำอยำกอยู่ในเมือง เพรำะหำกอยู่ต่ำงจังหวัด เธอคิดว่ำจะเสียโอกำสในกำร
ออกไปท ำอะไรอย่ำงอ่ืนเยอะ ซึ่งไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตของเธอตอนนี้เสียเท่ำไหร่ แต่หำกอยู่
กรุงเทพฯ นั้นมีหลำยสิ่งให้ท ำเยอะ จึงต้องกำรอยู่ที่นี่มำกกว่ำ 

  ฟีลต่ำงจังหวัดอำกำศบริสุทธิ์ไม่ต้องมีเรื่องให้คิดมำก ถ้ำมีเรื่องให้เครียดคงเป็น
 แบบเรำโตมำไม่เหมือนคนในกรุงเทพฯ ควำมคิดควำมอ่ำนเรำเลยไม่ค่อยเหมือนคนที่นั่น 
 เครียดเวลำไปเจอเพื่อนใหม่ ๆ แล้วไม่อินกับเค้ำ เหมือนจูนกับคนที่เรำไม่คุ้นเคยไม่ติด 
 แล้วที่ต่ำงก็มีกรุงเทพฯ มันมีที่ให้ไปเยอะ อย่ำงใกล้ ๆ ก็คือไปห้ำง บำงทีก็ไปห้ำงแถวบ้ำน
 หรือไม่ก็ไปกินข้ำวข้ำงนอก แอคทิวิตี้มันเยอะ ไปเจอเพื่อน เวลำเบื่อ ๆ ก็มีที่ให้ไป ถ้ำอยู่
 โน่น ถ้ำเบื่อก็ท ำอะไรไม่ได้  

(ฉัตรชนก (นำมสมมต)ิ, สัมภำษณ์: 1 เมษำยน 2562) 

 ด้ำนคุณไขนภำ (นำมสมมติ) เมื่อครั้งเธออำศัยอยู่ที่บ้ำนเกิดจังหวัดเดิม เธอได้อำศัยอยู่กับคุณ
ป้ำ และได้เริ่มเข้ำมำอำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อเข้ำเรียนมัธยมปลำย โดยอำศัยอยู่กับคุณแม่ เนื่องจำก
คุณแม่ท ำงำนอยู่ที่นี่จึงต้องกำรให้เธอมำเรียนที่กรุงเทพฯ ด้วย ซึ่งเธอมีควำมเห็นว่ำที่คุณแม่อยำกให้
เข้ำเรียนที่นี่อำจจะเป็นเพรำะเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเธอไม่ได้อยู่กับคุณแม่ เมื่อโตขึ้นคุณแม่จึงอยำกเลี้ยง
บ้ำง รวมถึงเรื่องของกำรศึกษำนั้นมีโอกำสมำกกว่ำในต่ำงจังหวัด และเมื่อเธอได้เข้ำมำสัมผัสชีวิตใน
เมืองที่ต่ำงเธอพบว่ำเป็นเช่นนั้นจริงๆ โดยกำรใช้ชีวิตในเมืองมีควำมสะดวกสบำยหลำกหลำยด้ำน ทั้ง
ยังมีกำรแข่งขันสูง ท ำให้เธอมีควำมเครียดอยู่บ้ำง และค่ำใช้จ่ำยเยอะ ซึ่งเมื่อครั้งอยู่นครสวรรค์ เธอ
ไม่ได้ใช้เงินเยอะมำก เพรำะได้รำยรับแบบวันต่อวัน แต่อยู่กรุงเทพฯ นั้นได้เป็นเดือน อีกทั้งข้ำวของ
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เครื่องใช้ที่บ้ำนเกิดก็ไม่ได้แพง จึงท ำให้ไม่ต้องใช้เงินเยอะมำก กลับกันเมื่อต้องมำใช้ชีวิตในเมืองหลวง
ต้องใช้เงินเยอะด้วยมีปัจจัยหลำยสิ่งทั้งจ ำเป็นและเป็นตัวกระตุ้นที่ท ำให้ต้องใช้เงินเยอะ กล่ำวคือ กำร
ใช้ชีวิตในเมืองหลวงนั้นหมดไปกับค่ำเดินทำงมิใช่น้อย หน ำซ้ ำยังมีสิ่งของให้เลือกสรรเยอะแยะ
มำกมำยผิดกับที่บ้ำนเกิดของเธอ ซึ่งตัวโรงเรียนอยู่ไกลจำกบ้ำนมำก ดังนั้นเมื่อเรียนเสร็จจึงต้องรีบ
กลับบ้ำน เธอจึงไม่ค่อยได้ออกไปไหนมำกนัก กลับกันในกรุงเทพฯ กำรเดินทำงสะดวกสบำยจึงท ำให้
เธอมีเวลำแวะชมสิ่งที่น่ำสนใจได้มำกกว่ำเดิม โดยครั้งแรกที่มำอยู่ที่นี่หำกต้องกำรเดินเที่ยวเล่น 
เพ่ือนๆจะเป็นผู้ชักชวนเธอ แต่เมื่อเธอเริ่มคุ้นชินกับเส้นทำง เธอจึงเริ่มออกไปไหนมำไหนเองได้คน
เดียว (ไขนภำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 สอดคล้องกับคุณทรงพล (นำมสมมติ) ที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ครั้งแรกด้วยเรื่องเรียน 
ปัจจุบันเป็นพนักงำนรัฐ และถึงแม้จังหวัดนนทบุรีจะอยู่ติดกับกรุงเทพฯ ซึ่งท ำให้มีควำมเป็นเมืองมำก 
แต่หำกเทียบกับเมืองหลวงที่แท้จริงอย่ำงกรุงเทพฯ แล้ว ในควำมคิดของคุณทรงพลนับว่ำมีควำม
ต่ำงกันพอสมควร โดยเขำมองว่ำสังคมต่ำงจังหวัดมีควำมเป็นต่ำงจังหวัด ยังคงมีควำมเป็นท้องถิ่นอยู่ 
แม้จะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ แต่ยังคงเป็นชำนเมือง และด้วยสภำพแวดล้อมจึงท ำให้เขำรู้สึกว่ำพฤติกรรม
ของคนส่วนใหญ่จะไม่แสดงควำมเป็นต่ำงจังหวัดออกมำให้เห็น ย้อนกลับไปสมัยเรียน คุณทรงพลได้
เข้ำศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตที่กรุงเทพฯ นับเป็นช่วงที่ได้เข้ำมำใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอย่ำงเต็มตัว เรื่องที่
ต้องคิดและมีผลกระทบต่อตัวเขำในวัยนั้นจึงเป็นเรื่องเรียนเสียส่วนใหญ่ แต่เมื่อก้ำวเข้ำสู่วัยท ำงำน สิ่ง
ที่ท ำให้เขำต้องคิดเยอะส ำหรับกำรใช้ชีวิตในเมืองหลวงคือเรื่องงำนและเงิน โดยสมัยเรียนนั้นยังไม่
สำมำรถหำเงินใช้ได้เอง แตถ่ึงกระนั้นยังคงมีรำยรับจำกพ่อแม่หรือผู้อุปกำระ แต่เมื่อเริ่มท ำงำนต้องหำ
เงินใช้เอง อีกท้ังเขำยังมองว่ำกำรใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ค่ำใช้จ่ำยเยอะและมีสังคมที่กว้ำงกว่ำ ท ำให้ชีวิต
มีเรื่องรำว ส่งผลให้เกิดควำมเครียด 

 ด้ำนกำรท ำงำนนั้น คุณทรงพลไม่ได้เลือกท ำงำนที่กรุงเทพฯ แต่ด้วยเหตุจ ำเป็นจึงต้องมำ 
ด้วยควำมที่งำนแรกได้ท ำตรงสำยที่เรียนมำ จึงต้องเข้ำมำท ำงำนที่เมืองหลวง เพรำะออฟฟิศหรือ
บริษัทเหล่ำนี้อยู่ในเมืองเสียส่วนใหญ่ และงำนที่สองเนื่องจำกเป็นระบบของหน่วยงำน จึงท ำให้ต้อง
เข้ำมำใช้ชีวิตในเมืองอย่ำงเต็มรูปแบบ แต่หำกสำมำรถเลือกได้เขำจะเลือกท ำงำนที่บ้ำนเกิด เพรำะ
เกิดและโตที่นั่น และต้องกำรอยู่ใกล้บ้ำน ไม่ต้องกำรเดินทำง ร่วมด้วยสภำพแวดล้อมที่มีควำมเป็นพ้ืน
ถิ่นของตน เป็นพ้ืนที่ที่ตนคุ้นเคย มีผู้คนที่ตนรู้จักและคุ้นชินเยอะ ทุกคนในซอยล้วนโตมำด้วยกัน ไม่
เพียงเท่ำนั้น ผู้คนยังมีควำมเป็นชำวบ้ำน และใช้ชีวิตเรียบง่ำยกว่ำในเมือง ซึ่งตนรู้สึกสบำยใจมำกกว่ำ 
แตก่ำรอยู่ในเมืองหลวงมีตัวเลือกเยอะ ต้องพบปะผู้คนหลำกหลำยรูปแบบ ผิดกับในบ้ำนเกิดที่จะเจอ
คนเดิม ๆ ลักษณะเดิม ๆ ไม่ได้ใช้ชีวิตหวือหวำแบบในเมืองมำกนัก ด้วยเหตุผลเหล่ำนี้จึงท ำให้ไม่ชอบ
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ที่จะอยู่ในเมืองเสียเท่ำไหร่ หน ำซ้ ำยังท ำให้เครียดอีกด้วย ส่วนค่ำใช้จ่ำยในเรื่องอำหำรกำรกินนั้นเขำ
มองว่ำไม่ต่ำงจำกที่นนทบุรีมำกนัก จะต่ำงก็เพียงแต่ค่ำเดินทำง ซึ่งในแต่ละวันต้องใช้เงินมำก 

  กำรใช้ชีวิตในเมืองกับนนต่ำง ผู้คนต่ำง ลักษณะกำรใช้ชีวิตต่ำง สิ่งที่ท ำให้เรำ
 เครียดหลังจำกอยู่ในเมืองก็คือสิ่งแวดล้อม ก็คือคนนี่แหละ เรำเจอคนในจ ำนวนที่มำก
 หน้ำหลำยตำมำกขึ้น แต่ถ้ำสมมติอย่ำงคนต่ำงจังหวัดมันจะมีควำมชำวบ้ำนอยู่  คือ
 ต่ำงจังหวัดมันก็จะเป็นคนกลุ่มนึงที่เหมือนกัน แต่ค ำว่ำกรุงเทพฯ มันคือเมืองหลวง ทุกคน
 มันเข้ำมำท ำให้มันมีควำมหลำกหลำยทำงประชำกรเยอะ จำกเดิมที่เรำเคยเจอแค่ 10 
 แบบ เรำะก็อำจจะเจอมำกแบบ 50 60 แบบ และพอมำเจอคนเยอะมันก็มีเรื่องให้เครียด  

(ทรงพล (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนคุณรัชนีกร (นำมสมมติ) เริ่มเข้ำมำอยู่กรุงเทพฯ ตอนเรียนจบปริญญำตรี โดยสำเหตุที่
เธอเลือกท ำงำนที่กรุงเทพฯ เนื่องจำกเธอเคยมีโอกำสฝึกงำนที่นี่ครั้งมหำวิทยำลัยให้เลือกสถำนที่
ฝึกงำน ทำงบริษัทจึงรับเข้ำท ำงำนต่อ และอีกประกำรหนึ่งที่ส ำคัญ เธอคิดว่ำในเมืองหลวงตลำดกว้ำง
กว่ำ หน ำซ้ ำยังใกล้ควำมเจริญ มีควำมสะดวกสบำยกว่ำ สิ่งเหล่ำนี้จึงท ำให้เธอมองว่ำกรุงเทพฯ เป็น
เมืองที่มีช่องทำงและโอกำสมำกกว่ำบ้ำนเกิด โดยในตอนแรกนั้น เธอท ำงำนในโรงพยำบำล จำกนั้นจึง
ออกมำค้ำขำย เธอมองว่ำกำรใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ต่ำงจำกตอนอยู่บ้ำนเกิดมำก ทั้งเรื่องสังคม ค่ำครอง
ชีพ กำรงำน จึงมีบ้ำงที่เครียด เพรำะในเมืองกำรแข่งขันสูง และใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจึงมีบ้ำงทีรู่้สึกเหงำ 

  ตอนอยู่ต่ำงจังหวัดแฮปปี้ดีไม่ได้มีปัญหำอะไร พอมำอยู่กรุงเทพฯ จะรู้สึกเหงำ
 มำกกว่ำต้องใช้ชีวิตคนเดียว 

 (รัชนีกร (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 4 เมษำยน 2562) 

 คุณบุษบำ (นำมสมมติ) เข้ำมำอำศัยในกรุงเทพฯ ได้ประมำณ 20 กว่ำปี ด้วยเหตุผลเรื่องกำร
งำน ซึ่งในตอนแรกสอบบรรจุเข้ำรับรำชกำรที่ต่ำงจังหวัดก่อนแต่ยังไม่ได้ ระหว่ำงรอสอบอีกรอบจึง
ท ำงำนโรงงำนแถบชำนเมืองไปพลำง ๆ เมื่อถึงเวลำสอบจึงลองไปสอบที่กรุงเทพฯ และได้เข้ำท ำงำน 
โดยสำเหตุที่เลือกมำท ำงำนในเมืองเนื่องจำกเธอมองว่ำมีสถำนที่ท ำงำนและอัตรำกำรจ้ำงงำนเยอะ ท ำ
ให้โอกำสที่จะได้งำนมีมำกกว่ำในต่ำงจังหวัด อีกทั้งยังมีค่ำแรงสูง ซึ่งกำรท ำงำนรำชกำรนั้นเธอได้ย้ำย
สถำนที่ท ำงำน 2 รอบ โดยรอบท่ี 2 คือท ำอยู่จนถึงปัจจุบัน  

 เรื่องของกำรใช้ชีวิตในเมืองหลวงนั้น เธอมองว่ำในเมืองต่ำงกับที่บ้ำนเกิดมำก กล่ำวคือ ตอน
แรกท่ีเข้ำมำกรุงเทพฯ ด้วยคิดว่ำมีโอกำสเยอะกว่ำ แต่พออำยุเริ่มมำกขึ้นจึงเริ่มอยำกกลับบ้ำน เพรำะ
มีทีดิ่น ทีส่ำมำรถแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้ หำกอยู่กรุงเทพฯ มีเพียงเงินเดือนอย่ำงเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
ค่ำใช้จ่ำย หน ำซ้ ำค่ำครองชีพยังสูง และเธอเพ่ิงมีลูกได้ไม่นำน ซึ่งอยู่ในวัยก ำลังโต ต้องเรียน ต้องใช้
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เงินอีกเยอะ โดยก่อนมีลูกอยำกไปไหนก็ไป อยำกซื้ออะไรก็ได้ซื้อ หำกเงินเดือนเหลือก็เก็บ หำกไม่
เหลือก็ไม่ใส่ใจ แต่เมื่อมีลูกต้องคิดเยอะมำก จะซื้อของแต่ละครั้งต้องคิดก่อนเสมอ กำรมีลูกท ำให้เธอ
คิดอยำกจะเก็บเงิน คิดอยำกท ำในหลำยสิ่งที่จะท ำให้มีเงินเก็บ เพ่ืออนำคตของลูกในวันข้ำงหน้ำ อีก
ทั้งกำรใช้ชีวิตที่บ้ำนเกิดนั้นมีสภำพแวดล้อมที่ดีกว่ำและไม่ต้องดิ้นรน อยู่เมืองหลวงต้องดิ้นรนท ำงำน
แข่งกับเวลำ ค่ำครองชีพสูง โดยเธอมองว่ำตอนอยู่ที่บ้ำนเกิดใช้เงินไม่เยอะเท่ำในกรุงเทพฯ เนื่องจำก
สำมำรถปลูกหรือเก็บพืชผักสวนครัวที่ขึ้นตำมธรรมชำติมำรับประทำนเองได้ ซ้ ำยังมีอำหำรมิตรภำพ 
คือ อำหำรที่เพ่ือนบ้ำนแบ่งปันให้ กลับกันหำกอยู่กรุงเทพฯ สภำพควำมเป็นอยู่จะเป็นในรูปแบบต่ำง
คนต่ำงอยู่ มลภำวะเยอะ ซึ่งเธอมองว่ำสิ่งที่ท ำให้เครียดมำกของกำรอยู่ในเมืองคือเรื่องของกำร
เดินทำง เรื่องเงิน เรื่องควำมเป็นอยู่ และสภำพแวดล้อม (บุษบำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณกำญจนำ (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ เมื่อครั้งอยู่ก ำแพงเพชร เธอได้ช่วยแม่ท ำสวน ท ำไร่ 
จำกนั้นได้เข้ำมำอำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ตอนอำยุ 14 ปี ซึ่งจุดประสงค์ที่เข้ำมำในตอนแรกคือช่วยเลี้ยง
ลูกของน้ำ จำกนั้นเธอได้มีกำรเปลี่ยนงำน โดยเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ท ำงำนเย็บผ้ำ และ
เป็นพนักงำนบริษัทซึ่งมีหน้ำที่คือกำรรับโทรศัพท์ ซึ่งหลังจำกที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงไม่ นำน 
เธอได้พบกับควำมต่ำงระหว่ำงบ้ำนเกิดกับที่อยู่อำศัยแห่งใหม่ โดยเธอมองว่ำกรุงเทพฯ อำกำศไม่
บริสุทธิ์เท่ำกับบ้ำนเกิด หน ำซ้ ำค่ำครองชีพยังสูงต่ำงจำกบ้ำนเกิดที่สำมำรถปลูกพืชผักหรืออะไรก็ตำม
รับประทำนได้ แต่ในกรุงเทพฯ กลับต้องซื้อทุกอย่ำง ดังนั้นสิ่งที่ท ำให้เธอกังวลมำกที่สุดเมื่อใช้ชีวิตใน
เมืองจึงเป็นเรื่องเงิน (กำญจนำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณจำรุณี (นำมสมมติ) ย้ำยเข้ำมำในกรุงเทพฯ พร้อมกับเพื่อนเพ่ือท ำงำน โดยเธอไม่ได้มี
ควำมต้องกำรอยำกจะมำ แต่เพรำะควำมจนจึงท ำให้เธอต้องดิ้นรน และต้องกำรมีเงิน ซึ่งขณะนั้นเธอ
มีอำยุได้เพียงประมำณ 18-19 ปี เท่ำนั้น โดยก่อนหน้ำที่เธอจะย้ำยเข้ำมำในกรุงเทพฯ เธอได้ท ำงำนที่
โรงงำนแถวนนทบุรีพร้อมกับเพ่ือนบ้ำนก่อน ในช่วงแรกนั้นท ำงำนโรงงำน อำหำรกำรกินและที่อยู่
อำศัยจึงไม่ต้องซื้อต้องหำ เนื่องจำกทำงโรงงำนเตรียมให้ทุกอย่ำง  หลังจำกนั้นเธอจึงได้ย้ำยเข้ำมำ
ท ำงำนในกรุงเทพฯ โดยกำรตำมเพ่ือนบ้ำนมำ ครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสกับสภำพแวดล้อมในเมืองกรุง 
เธอมองว่ำมีควำมต่ำงจำกท่ีบ้ำนเกิดมำก โดยสิ่งแรกที่เธอสังเกตเห็นคือพ้ืนที่เต็มไปด้วยอำคำรและตึก
สูง ช่วงแรกของกำรใช้ชีวิตในเมืองหลวงนั้น เธอไม่ได้มีควำมรู้สึกเบื่อสักเท่ำใด เพรำะชีวิตส่วนใหญ่อยู่
แต่ในโรงงำน อีกทั้งเธอไม่ค่อยได้ออกไปเปิดหูเปิดตำภำยนอก จึงไม่ทรำบว่ำวิถีชีวิตในเมืองกรุงนั้น
เป็นอย่ำงไร  

 ต่อมำจนถึงปัจจุบัน เมื่อเธอออกจำกโรงงำนและได้ท ำงำนในท่ีแห่งใหม่ เธอจึงได้เปิดหูเปิดตำ
มำกขึ้น ได้หำที่อยู่เอง ได้ซื้ออำหำรเอง ซึ่งเธอมองว่ำสมัยนั้นข้ำวของเครื่องใช้หรืออำหำรกำรกินไม่ได้
แพงจึงไม่ต้องใช้เงินเยอะ ส่วนหนึ่งเพรำะประหยัดด้วย อีกทั้งสมัยก่อนข้ำวถุงละ 3 บำท แกงถุงละ 5 
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บำท ซึ่งเธอไม่ทรำบว่ำรำคำนี้ต่ำงกับที่บ้ำนเกิดอย่ำงไร เพรำะที่บ้ำนไม่มีตลำด และอยู่บ้ำนเธอไม่ต้อง
ซื้อข้ำวกิน อีกทั้งสมัยอยู่บ้ำนเธอไม่ค่อยได้ใช้เงินด้วย เพรำะพ่อแม่ไม่ได้ให้เงินใช้ ดังนั้น เมื่อได้มำใช้
ชีวิตในกรุงเทพฯ ในช่วงแรกเธอจึงมองว่ำข้ำวของไม่ได้แพง รำยรับที่ได้จำกกำรท ำงำนเดือนละ 5,000 
บำท มีควำมสมดุลกับรำยจ่ำย ทั้งยังมีเงินเหลือเก็บด้วย แต่เธอเริ่มคิดว่ำรำยรับไม่พอกับรำยจ่ำยช่วงมี
ครอบครัวและลูก ทั้งค่ำอยู่ ค่ำกินของลูก ประกอบกับเธอเจอพิษเศรษฐกิจจำกภำวะวิกฤตต้มย ำกุ้ง
ด้วย ท ำให้เธอถูกจ้ำงออกจำกงำน และไม่ว่ำเวลำจะผ่ำนไปกี่ปี กำรเงินของเธอก็ยังไม่ค่อยคงที่ มีแค่
พอให้หมุนใช้ไปแต่ละเดือนเท่ำนั้น ในขณะเดียวกันเธอจึงเริ่มมองเห็นควำมต่ำงระหว่ำงกรุงเทพฯ และ
บ้ำนเกิด ซึ่งเธอมองว่ำในเมืองมีควำมวุ่นวำย ต้องดิ้นรน หำเช้ำกินค่ ำ อีกท้ังมีจ ำนวนประชำกรเยอะ มี
กำรใช้ชีวิตแบบต่ำงคนต่ำงอยู่ ไม่เหมือนที่บ้ำนเกิดทุกคนเป็นเหมือนพ่ีน้องกัน และกำรจรำจรติ ดขัด 
ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเบื่อที่สุด เพรำะต้องเดินทำงไปท ำงำนทุกวัน ต้องเจอทั้งผู้คนเบียดเสียดกันบนรถเมล์
มำกมำย ซ้ ำยังต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงไปท ำงำนหลำยชั่วโมงอีกด้วย  (จำรุณี (นำมสมมติ), 2562: 
สัมภำษณ์) 

4.2 พฤติกรรมการดูดวง 

 กำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยนับว่ำได้รับควำมนิยมในหมู่ผู้ใช้บริกำรดูดวงหลำยรำย 
ซึ่งในควำมคิดเห็นของหมอดหูลำยท่ำน อย่ำงอำจำรย์ดวง (นำมสมมติ) และ อำจำรย์สอนสิริ ต่ำงมอง
ว่ำโหรำศำสตร์ไทยมีควำมแม่นย ำอย่ำงมำก ด้วยวิธีกำรที่ต้องรู้วันเดือนปีและเวลำเกิดอย่ำงแน่ชัดก่อน 
จึงจะท ำกำรผูกดวงได้ จึงท ำให้ศำสตร์แขนงนี้มีควำมน่ำเชื่อถือ ไม่เพียงเท่ำนี้ ศำสตร์นี้ยังสำมำรถบอก
ได้ถึงภำพรวมของชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยำวได้ และที่ส ำคัญสำมำรถแนะแนวทำงชีวิต ทั้งยัง
ช่วยแก้ปัญหำชีวิตได้อีกด้วย ดังนั้นกำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่
ผู้คนนึกถึงเม่ือเกิดควำมไม่สบำยใจ และจำกผลส ำรวจจำกข้อมูลทำงเอกสำรพบว่ำวัยท ำงำนมักจะดูด
วงมำกกว่ำวัยอ่ืน เช่น วัยท ำงำนที่มีอำยุระหว่ำง 20-40 ปี เป็นผู้เข้ำรับบริกำรดูดวงมำกที่สุด (อัคร
กิตติ์ สินธุวงศ์ศรี, 2560: 201-225)  

 ทั้งนี้ บทบำทของโหรำศำสตร์ทำงด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำนั้นพบว่ำมีทั้งด้ำนกำรเงิน ครอบครัว 
ควำมรัก สุขภำพ และกำรงำน เป็นต้น ซึ่งสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อเจตนำเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร
โหรำศำสตร์ คือ เลือกใช้บริกำรตำมควำมเชื่อถือในควำมแม่นย ำของหลักวิชำทฤษฎี ด้ำนควำมรู้  
ควำมเชี่ยวชำญในวิชำ ชื่อเสียง และให้แนวทำงที่สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ดี เป็นต้น 
ส ำหรับควำมคำดหวังจำกกำรใช้บริกำรคือต้องกำรค ำแนะน ำวำงแผนชีวิต ต้องกำรก ำลังใจ และ
ต้องกำรฤกษ์ยำม (รุจิกำญจน์ สำนนท์ และคนอ่ืนๆ, 2559: 85-105) เป็นต้น ซึ่งในส่วนต่อไปจะ
กล่ำวถึงพฤติกรรมกำรเข้ำรับบริกำรดูดวงของกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงของกำรศึกษำ โดยจะแบ่งเป็น
ช่วงอำยุและค ำถำมที่ถำมหมอดูเป็นส่วนใหญ่ โดยในหนึ่งคนจะมีเรื่องรำวของปัญหำกำรดูดวงที่
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แตกต่ำงไปตำมช่วงวัย ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของกำรเข้ำรับบริกำรดูดวงของแต่ละคนนั้นจะมีควำมต่ำงกัน 
ดังนี้ 

 4.2.1 จุดเริ่มต้นของการดูดวง 

 กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงนั้นมีจุดเริ่มต้นของกำรดูดวงที่หลำกหลำย ซึ่งบำงคนได้รู้จักกำรดูดวง
ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ทั้งจำกสื่อ จำกเพ่ือน จำกพ่อแม่ หรือจำกบุคคลใกล้ชิด แต่มิได้สนใจใคร่รู้
หรือแสวงหำกำรดูดวงมำก ครั้นเมื่อเริ่มโตขึ้น ด้วยวัยที่เปลี่ยนจึงส่งผลต่อควำมคิดด้วย กล่ำวคือ เมื่อ
มีปัญหำให้คิดไม่ตก ทุกคนต่ำงใช้กำรดูดวงเป็นหนึ่งในทำงออกด้วยกันทั้งสิ้น 

 คุณชลำลัย (นำมสมมติ) เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง โดยไม่ว่ำจะตัดสินใจท ำกำรใด ๆ จะต้อง
ขอค ำปรึกษำจำกผู้อ่ืนทุกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นกำรตัดสินใจครั้งใหญ่ โดยเป็นกำรวำงแผนชีวิตในอนำคต 
เธอจึงเลือกที่จะไปปรึกษำหมอดู เพ่ืออนำคตที่รำบรื่น แต่ถึงกระนั้นเธอยังไม่เคยดูดวงกับหมอดูมำ
ก่อน จะมีก็เพียงแต่อ่ำนตำมนิตยสำรหรือทำงอินเทอร์เน็ต และจำกแอพพลิเคชั่นเท่ำนั้น เนื่องจำกเธอ
ให้เหตุผลว่ำเวลำเครียดหรือมีปัญหำให้ต้องคิดจะนึกถึงเรื่องดวงเป็นอันดับแรก อีกทั้งปัจจุบันเธอเริ่ม
ก้ำวเข้ำสู่วัยท ำงำนอย่ำงเต็มตัว จึงต้องมีกำรวำงแผนอนำคต สิ่งแรกที่เธอนึกถึงจึงเป็นหมอดู แต่ทั้งนี้
เธอยังไม่ทรำบว่ำจะเลือกดูดวงกับหมอดูท่ำนใด เธอจึงได้สอบถำมเพ่ือน และเพ่ือนของเธอได้แนะน ำ
ร้ำนดูดวงแห่งหนึ่งให้ ซึ่งเป็นร้ำนย่ำนท่ำพระจันทร์ โดยหมอดูท่ำนนี้เคยอยู่ในส ำนักโหรฯ เธอจึงมอง
ว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือในระดับหนึ่ง ประกอบกับเมื่อได้พบหมอดูครั้งแรก เธอมีควำมรู้สึกว่ำหมอดูท่ำนนี้
น่ำจะมีควำมแม่น เพรำะมีลักษณะสูงอำยุ ส่วนลักษณะท่ำทำงกำรพูดนั้นมีควำมน่ำฟัง ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้
ล้วนช่วยเสริมให้หมอดูท่ำนนี้ดูมีควำมน่ำเชื่อถือและส่งผลให้เธอคิดว่ำเขำน่ำจะให้ค ำปรึกษำได้ดี และ
เมื่อได้เข้ำรับบริกำรดูดวงแล้วเธอมองว่ำสิ่งที่หมอดูพูดนั้นตรงในเรื่องของนิสัย แต่เรื่องที่หมอดูแนะน ำ
นั้นเธอกล่ำวว่ำต้องคิดดูก่อน (ชลำลัย (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณญำณี (นำมสมมติ) เติบโตมำด้วยสภำพแวดล้อมที่คนรอบข้ำง ทั้งพ่อ แม่ และพ่ีสำว 
ไม่ได้สนใจกำรดูดวงมำก โดยเฉพำะพ่อของเธอ แต่เธอเป็นคนที่ชักจูงให้คนในครอบครัวหันมำดูดวง 
โดยเธอเริ่มรู้จักกำรดูดวงตั้งแตส่มัยมัธยมต้น จำกนิตยสำร I Like โดยรู้จักนิตยสำรเล่มนี้จำกพ่ีสำว ซึ่ง
พ่ีสำวได้ซื้อมำและเธอได้น ำมำอ่ำน จำกนั้นเห็นว่ำมีคอลัมน์เกี่ยวกับกำรดูดวง ซึ่งเธอคิดว่ำน่ำสนใจจึง
ได้ลองเปิดอ่ำน หลังจำกนั้นเธอได้เริ่มดูดวงกับหมอดูเมื่อครั้งเรียนอยู่มัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่งเธอ
กล่ำวว่ำ หำกเพ่ือนบอกว่ำหมอดูคนใดแม่น เพ่ือนคนอ่ืนรวมถึงเธอก็จะตำมไปดูด้วย รวมถึงขณะนั้น
แม่เห็นว่ำเธอชอบดูดวง จึงพำเธอไปดูดวง เนื่องจำกได้ยินคนพูดถึงหมอดูท่ำนหนึ่งกันเยอะ ด้วยช่วง
วัยนั้น เธอสนใจเรื่องกำรเข้ำมหำวิทยำลัยกับเรื่องควำมรักเพียงสองอย่ำง โดยครั้งนั้น เธอถำมหมอดู
ประมำณว่ำจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไร ซึ่งหมอดูตอบว่ำจะได้เรียนเกี่ยวกับภำษำ ซึ่งครั้งนั้นเธอไม่แน่ใจ
ว่ำตัวเธอชอบภำษำหรือไม่ จะเรียนจริงหรือ จึงไม่สำมำรถรูได้ว่ำสิ่งที่หมอดูพูดจะถูกหรือไม่ จึงเชื่อ
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ครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ไปดูเพรำะมีควำมชอบและมีควำมสนใจ ไม่ได้คิดว่ำเป็นเรื่องเสียหำย ซึ่งเธอได้เริ่ม
ดูดวงอย่ำงจริงจังเมื่อประมำณสองถึงสำมเดือนก่อน 

  มันเป็นอะไรที่น่ำสนใจ แบบเค้ำรู้ได้ไงว่ำมันเป็นอย่ำงนี้ แบบมันดูลึกลับดี ก็เลย
 สนใจว่ำมันเป็นยังไง ตอนเด็กเวลำอ่ำนยังไม่ค่อยอินมำก แค่เหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ที่
 น่ำสนใจกว่ำคอลัมน์เรื่องอื่น ๆ ตอนเด็กก็อ่ำนภำพรวมมำกกว่ำเพรำะยังไม่ได้สนใจเรื่อง
 อะไรในชีวิต 

 (ญำณี (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 6 เมษำยน 2562) 

 ส่วนคุณกันตำ (นำมสมมติ) ไม่ทรำบแน่ชัดว่ำเริ่มต้นดูดวงครั้งแรกตั้งแต่เมื่อใด เนื่องจำกเธอ
ได้รับอิทธิพลมำจำกที่บ้ำน ทั้งจำกคุณแม่และคุณยำย แต่ถึงอย่ำงไรคนในบ้ำนเธอจะไม่ค่อยดูดวงมำก
หำกไม่ทุกข์ แต่ช่วงที่เธอรู้สึกว่ำทำงบ้ำนสนใจเรื่องกำรดูดวงมำกเป็นพิเศษเห็นจะเป็นช่วงคุณพ่อย้ำย
งำนและเรื่องกำรเรียนระดับชั้นมัธยมปลำยของเธอ ซึ่งในตอนแรกคุณพ่อของเธอท ำงำนที่กรุงเทพฯ 
และจะย้ำยกลับมำอยู่ชัยภูมิเพ่ือดูแลเธอกับน้อง ฝั่งญำติของเธอจึงชวนให้คุณพ่อและคุณแม่ไปดูดวง
ว่ำด้วยเรื่องจะได้ย้ำยงำนหรือไม่ ส่วนเรื่องกำรเรียนของเธอนั้นเป็นช่วงที่เธอรู้สึกแย่และเครียดมำก 
เนื่องจำกเข้ำกับเพื่อนร่วมชั้นไม่ได้และต้องกำรเปลี่ยนสำยกำรเรียน เนื่องจำกเลือกผิดสำย ไม่ได้เลือก
ตำมท่ีใจคิดไว้ หำกแต่เลือกตำมสัญชำตญำณ เพรำะไม่ต้องกำรเรียนวิชำชีววิทยำ แต่ด้วยเหตุผลที่เธอ
เรียนไปร่วม 2 เดือนแล้ว จึงเป็นเรื่องยำกที่จะย้ำยห้องกะทันหัน เมื่อรู้เช่นนั้นเธอจึงหำจุดอ่อนของ
ห้องท่ีเธอเรียนอยู่ รวมทั้งจุดอ่อนของอำจำรย์ผู้สอน เพ่ือให้เธอได้ย้ำยสำยกำรเรียนตำมควำมตั้งใจ ซึ่ง
เมือ่มองย้อนกลับไปถึงช่วงนั้นเธอยอมรับว่ำเธอเป็นคนมีปัญหำ  

 โดยกำรหำจุดอ่อนเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งที่ต้องกำรนั้น เธอท ำโดยกำรเข้ำพบผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
พร้อมผู้ปกครอง และเธอก็ได้เล่ำถึงปัญหำต่ำง ๆ นำนำ ที่เธอประสบพบเจอมำ เช่น อำจำรย์สอน
สังคมแต่ชี้น ำทำงกำรเมืองให้เด็ก หรืออำจำรย์วิทยำศำสตร์ เธอมองว่ำมีหน้ำที่สอนนักเรียน ไม่ว่ำ
นักเรียนจะชอบหรือไม่ชอบในตัวเขำหรือไม่ แต่เขำต้องท ำให้นักเรียนเข้ำใจและไม่มีสิทธิ์จะมำว่ำใคร
โง่หรือไม่โง่ได้ เพรำะสิ่งเหล่ำนี้เป็นควำมสำมำรถของครู หำกท ำไม่ได้เหตุใดจึงไม่โทษที่ควำมสำมำรถ
ของตนว่ำมีควำมขำดตกบกพร่องมำกน้อยเพียงใด ส่วนครูภำษำไทยดูถูกเด็กห้องศิลป์โดยกำร
เปรียบเทียบกับเด็กสำยวิทย์ เป็นต้น ซึ่งสรุปสุดท้ำยแล้วเธอไม่ได้ย้ำยอย่ำงใจนึก เธอต้องยอมรับและ
เรียนต่อไป เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณแม่ของเธอจึงพำเธอไปพบหมอดูหลำกหลำยแห่ง ซึ่งตอนนั้นเธอรู้สึกว่ำ
เหมือนเป็นกำรไปคุยเพ่ือให้ผ่อนคลำย โดยเธอถำมหมอดูถึงเรื่องที่สงสัยว่ำจะได้ย้ำยสำยกำรเรียน
หรือไม่ แต่หมอดูกลับปลอบใจเธอและบอกว่ำไม่ได้ย้ำย เพรำะเธอเป็นอย่ำงนี้ เธอมำทำงสำยนี้ เธอ
ต้องอยู่แบบนี้ และเจออะไรแบบนี้ ซึ่งเธอคิดว่ำเขำอำจจะไม่ได้โกหก เพียงแต่ พูดในสิ่งที่เห็นว่ำเธอ
เป็นคนอย่ำงไร เมื่อได้ฟังแล้วเธอรู้สึกเสียใจ รู้สึกเย็นลงคล้ำยคนปลง และท ำใจให้ได้ในที่สุด ทั้งนี้ เธอ



78 
 

 
 

ได้สงสัยว่ำกำรกระท ำของหมอดูมีควำมเข้ำข่ำยเป็นนักจิตวิทยำ จึงถำมหมอดูท่ำนนั้นว่ำเรียนศำสตร์นี้
จำกที่ใด ซึ่งเขำบอกไม่ได้ บอกได้เพียงแค่มีต ำรำและมีผู้สอนสืบต่อกันมำ โดยเธอมองว่ำกำรดูดวงใน
ต่ำงจังหวัดต่ำงจำกกรุงเทพฯ มำก เนื่องจำกเป็นกำรดูดวงที่ไม่เหมือนอำชีพ เป็นกำรให้ค่ำครู แต่ใน
กรุงเทพฯ จะเป็นเชิงธุรกิจเสียมำกกว่ำ  

  บ้ำนเรำไม่ค่อยจะดูดวงกันเท่ำไหร่ เพรำะว่ำไม่ทุกข์ จะมำทุกข์ก็ตอนนี้แหละ 
 แต่ถำมว่ำดูมั้ยก็ดูนะ แต่ไม่เข้มข้นมำก แต่ว่ำที่เห็นบ้ำนแอคทีฟเรื่องกำรดูดวงจริงๆอ่ะ  

(กันตำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 9 กุมภำพันธ์ 2562) 

 โดยเธอรู้สึกว่ำคุณแม่ให้ไปพบหมอดูแทนกำรไปพบแพทย์ เพ่ือให้เธอสงบลง เนื่องจำกเธอ
รู้สึกว่ำเรื่องจิตกับจิตแพทย์ยังคงเป็นเรื่องทีเ่ข้ำไม่ถึง ซึ่งเมื่อเธอคิดมำก คุณแม่จะมีวิธีกำรโดยให้เธอไป
คุยกับใครก็ได้ที่คิดว่ำเธอจะรับฟัง และสำมำรถตอบค ำถำมเธอได้ ไม่เพียงเท่ำนี้ต้องสำมำรถช่วยให้
เธอผ่อนคลำยได้ด้วย แตใ่นกรณีจิตแพทยน์ั้น เธอมีควำมเห็นว่ำประเทศไทยยังไม่ได้เข้ำถึงควำมหมำย
ของกำรไปพบปะพูดคุยกับจิตแพทย์ว่ำคือวิธีกำรผ่อนคลำยอย่ำงหนึ่ง กลับกันทุกคนจะคิดว่ำกำรคุย
กับจิตแพทย์คือเป็นบ้ำ ซึ่งกำรกระท ำของคุณแม่ต่ำงส่งผลให้เธอและคุณพ่อคิดว่ำคุณแม่เป็นคนงมงำย 
ทั้งนี้ หมอดูท่ำนนี้ได้ทักว่ำคุณพ่อของเธอจะมีภรรยำน้อยด้วย ซึ่งช่วงนั้นคุณพ่อกับคุณแม่รักกันมำก 
คุณพ่อไม่เคยมีปัญหำเรื่องผู้หญิงมำก่อน ท ำให้เธอไม่เชื่อ ส่วนคุณแม่นั้นไม่ได้เครียดเพรำะเชื่อใจ และ
ถ้ำเรื่องอะไรที่เขำมั่นใจอยู่แล้ว ไม่ว่ำใครจะทักอย่ำงไรก็จะไม่สนใจ หน ำซ้ ำคุณพ่อยังรู้สึกตลก 
เนื่องจำกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวงมำแต่ไหนแต่ไร แต่สุดท้ำยคุณพ่อของเธอก็มีภรรยำน้อยจริงๆเมื่อเธอ
เรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 จึงท ำให้เธอคิดอยำกกลับไปดูกับหมอดูคนเดิมอีกครั้ง 

  ช่วงนั้นแม่ก็พำไปหำหมอดู ก็ไปหลำยที่เลย มันเหมือนเป็นกำรไปคุยให้ผ่อน
 คลำยอ่ะ ตอนนั้นก็ไปคุยว่ำเรื่องจะได้ย้ำยเรียนมั้ย คือเค้ำก็ปลอบใจโดยกำรพูด เค้ำก็
 ไม่ได้โกหกหรอกมั้ง แต่เขำก็พูดในสิ่งที่แบบว่ำเออเรำเป็นยังไง แล้วเรำจะได้ท ำอะไรอะไร
 อย่ำงนี้ ตอนคุยเรื่องย้ำยห้องเรียนก็เสียใจอ่ะ รู้สึกเย็นลงแบบมันปลง กลับกลำยเป็นว่ำ
 ปลงแบบท ำใจ และเรำก็ไม่เคยถำมแม่นะว่ำให้ไปดูท ำไม แต่เรำรู้สึกว่ำเค้ำต้องกำรให้เรำ
 สงบลง แม่จะมีวิธีกำรแบบว่ำให้เรำไปคุยอ่ะ คุยกับใครก็ได้ที่สำมำรถช่วยให้ผ่อนคลำย  

(กันตำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 22 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนคุณหนึ่งฤทัย (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ เธอเคยอ่ำนเรื่องดวงตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้น จำก
กำรชักน ำของเพ่ือน โดยจะเป็นกำรอ่ำนจำกนิตยสำรอย่ำง I Like ที่เห็นเพ่ือนอ่ำน แต่ไม่ได้ขวนขวำย
ที่จะหำอ่ำน โดยจะเป็นกำรอ่ำนเล่น ๆ ข ำ ๆ มำกกว่ำ พอเริ่มโตขึ้นอย่ำงตอนเรียนระดับชั้นมัธยม
ปลำย เธอจึงเริ่มอ่ำนเกี่ยวกับเรื่องเพ่ือน เรียน สุขภำพ และทุกเรื่องที่นิตยสำรมีให้อ่ำน โดยขณะนั้น
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เธออ่ำนเพื่อควำมบันเทิง ไม่ได้อ่ำนเพื่อเอำควำมจริง โดยเธออยำกรู้แค่ว่ำดวงจะบอกอะไรบ้ำงเท่ำนั้น 
ทั้งนี้ คนในครอบครัว อย่ำงแม่และพ่ีสำวของเธอนั้นชอบดูดวง แต่ไม่ได้ดูบ่อย ซึ่งเธอรับรู้ว่ำแม่และ
พ่ีสำวชอบดูดวง แต่เธอไม่ได้สนใจ เนื่องจำกเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องเช่นนี้เท่ำใด ทั้งนี้ เธอยังเคย
ดูดวงตำมเพจออนไลน์ เช่น ดูดวงควำมรักประจ ำวัน ซึ่งจำกที่เธอสังเกตนั้น เธอให้ควำมเห็นว่ำควำม
รัก 7 วัน เป็นเหมือนกำรแรนดอม สลับค ำท ำนำยของแต่ละวันไปมำ เธอจึงเลิกติดตำมไป แต่ก่อน
หน้ำนี้เธอได้มีโอกำสดูไพ่ยิปซีและลำยมือบ้ำง แต่ยังไม่เคยดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทย ซึ่งเธอ
กล่ำวว่ำหำกเธอมีเรื่องเครียดหรือมีเรื่องให้ต้องคิด เธอจะปรึกษำพ่ี และบำงครั้งจะปรึกษำตัวเองร่วม
ด้วย ส่วนสำเหตุที่ท ำให้เธอตัดสินใจดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยเป็นเพรำะอยำกลอง เพรำะไม่
เคยดูดวงอย่ำงกำรผูกวันเดือนปีเกิดมำก่อนสักครั้งในชีวิต ประกอบกับเห็นผู้อ่ืนดูกันบ่อยจึงอยำกลอง
ดูสักครั้ง อยำกรู้ว่ำบรรยำกำศกำรดูดวงจะเป็นอย่ำงไร อยำกรู้ว่ำจะโดนพูดหรือโดนทักว่ำอย่ำงไร  

  ที่บ้ำนคลุกคลีกับเรื่องกำรดูดวง ทั้งแม ่ทั้งพี่ บ้ำนเรำอ่ะมูเตลูสุดๆ คือไม่เชิงชอบ 
 แต่เวลำมีอะไรรู้สึกอยำกรู้ก็จะไปดู แล้วค่อนข้ำงเชื่อเยอะกว่ำเรำ เค้ำจะไม่เป็นเหมือนเรำ 
 อย่ำงถ้ำเค้ำดูเค้ำจะเก็บมำอ่ะ ถึงถูกรำยล้อมมำอย่ำงนี้เด็ก ๆ ก็เฉย ๆ ก็ไม่ได้อะไร ถำมว่ำ
 ชอบฟังไหม แต่ก็ฟัง แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอยำกรู้หรือท ำตำม อะไรที่ท ำให้เรำสนใจได้ก็เป็น
 เพรำะว่ำเรำสนใจเอง ส่วนมำกที่ผ่ำนมำมีเร่ืองอ่ืนที่น่ำสนใจมำกกว่ำเร่ืองแบบนี้  

(หนึ่งฤทัย (นำมสมมต)ิ, สัมภำษณ์: 3 เมษำยน 2562)  

 นอกจำกนี้ เธอยังได้รู้จักกำรดูดวงจำกรำยกำรทีวีหรือจำกกำรอ่ำนผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดียด้วย 
เช่น ผ่ำนสื่อด้ำนละคร ซึ่งเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในกำรรับรู้มำโดยตลอดว่ำมีกำรดูดวงกี่ประเภท ซึ่งเธอ
จะรู้จักกำรดูดวงด้วยวิธีโหรำศำสตร์ผ่ำนทำงสื่อด้ำนละครเสียส่วนใหญ่ ซึ่งละครบำงเรื่องจะมีบำงฉำก
ที่แม่เอำดวงวันเกิดของลูกไปดูว่ำเป็นอย่ำงไร ดวงสมพงษ์กันหรือไม่ ถึงแม้สื่อเหล่ำนี้จะแทรกซึมอยู่ใน
โสตประสำทกำรรับรู้ของเธอ แต่เธอไม่ได้อยำกจะดูดวงอย่ำงจริงจัง เนื่องจำกยังเด็ก เธอจึงมี
ควำมรู้สึกว่ำไม่ต้องดูและรู้สึกเฉย ๆ แต่สิ่งเหล่ำนี้เริ่มมำสะกิดให้เธออยำกดูอย่ำงจริงจังเมื่ออำยุมำก
ขึ้นในระดับหนึ่ง ประกอบกับเพ่ือนที่มหำวิทยำลัยไปดูดวงและมำเล่ำให้เธอฟังว่ำตรงมำก เธอจึงเริ่ม
คิดว่ำน่ำสนใจ ทั้งนี้ หำกเธอได้มีโอกำสอ่ำนดวงไม่ว่ำจะอ่ำนจำกที่ใดก็ตำม เธอจะไม่ปักใจเชื่อกับเรื่อง
เหล่ำนี้ 100% เนื่องจำกส่วนหนึ่งมีควำมเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่เพียงเท่ำนี้ เธอยังกล่ำวถึงควำมเชื่อของ
กำรดูดวงของเธอกับที่บ้ำนด้วยว่ำมีควำมต่ำงกัน โดยหำกเธออ่ำนเรื่องดวง ควำมเชื่อของเธอจะอยู่ที่ 
50/50 แต่คนในบ้ำนจะ 80/20 (หนึ่งฤทัย (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณไขนภำ (นำมสมมติ) ได้กล่ำวว่ำ เธอรู้จักกำรดูดวงตั้งแต่ตอนเรียนชั้นประถมศึกษำ 
เนื่องจำกป้ำของเธอชอบดูดวงมำก และเชื่อหมอดูมำกเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่ำดูกี่หมอดูก็เชื่อหมด ซึ่ง
เธอมีโอกำสได้ไปกับป้ำทุกครั้ง และมีควำมรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง โดยเธอมีควำมคิดว่ำคนอะไรจะรู้
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ทุกเรื่องขนำดนั้น รวมถึงขณะนั้นยังเป็นเด็ก จึงไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องนี้เสียเท่ำไหร่ เนื่องจำกรู้สึกว่ำยัง
ไม่เห็นผลมำก อย่ำงเช่น หมอดูบอกป้ำของเธอว่ำจะดวงดีขึ้น แต่ด้วยควำมที่เธออยู่กับป้ำตลอด เธอ
กลับไม่เห็นว่ำป้ำดวงดีขึ้น ระหว่ำงนั้นสมัยเรียนมัธยมต้น เธอได้มีโอกำสดูดวงบ้ำงตำมนิตยสำรอย่ำง I 
Like ซึ่งเป็นนิตยสำรยอดฮิตของวัยรุ่นในช่วงนั้น ขณะนั้นเธอสนใจอ่ำนเรื่องกำรเรียน ควำมรัก และ
สุขภำพ โดยให้ควำมรักส ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง แต่เมื่อโตขึ้นจึงเริ่มมีควำมอยำกดูดวง เพรำะต้องกำร
ลองว่ำหมอดูจะรู้จริงหรือไม่ หรือว่ำแท้จริงแล้วเขำใช้จิตวิทยำ ซึ่งเธอเริ่มสนใจกำรดูดวงตอนเข้ำเรียน
ระดับปริญญำตรี ซึ่งเธอได้อ่ำนทั้งดวงออนไลน์และไปดูดวงกับหมอดู ซึ่งขณะนั้นเธอสนใจเรื่องกำร
เรียนเพียงอย่ำงเดียว ต่อมำ เธอมีควำมรู้สึกว่ำเธอสนใจและจริงจังกับกำรดูดวงมำกขึ้นตอนใกล้เรียน
จบระดับปริญญำตรี เนื่องจำกอยู่ในช่วงคำบเกี่ยวระหว่ำงวัยเรียนกับกำรเริ่มเข้ำสู่ช่วงวัยท ำงำน 
ประกอบกับเป็นช่วงที่เริ่มมีคนเข้ำมำคุยด้วย เธอจึงเชื่อเรื่องดวงเป็นพิเศษ เรียกได้ว่ำดูทุกวัน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นกำรดูแบบออนไลน์ 

  พอเริ่มโตก็มีอ่ำนดวงออนไลน์บ้ำง แล้วที่ไปดูหมอครั้งนั้นเหมือนหมอดูเค้ำลำก
 เข้ำไป ละช่วงมีคนคุยนะรู้สึกว่ำคนนี้ใช่ก็ดูทุกวันอ่ะ โคตรงมงำยตอนนั้นน่ะ ดูทุกวันว่ำ
 ดวงวันนี้จะเป็นยังไง ก็เลยเชื่อตำมดวงตลอดเลย เวลำอ่ำน เวลำเค้ำแนะน ำเรำก็ท ำตำม 
 อะไรท ำได้ก็ท ำ  

(ไขนภำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ:์ 6 เมษำยน 2562) 

 ด้ำนคุณฉัตรชนก (นำมสมมติ) เริ่มรู้จักกำรดูดวงช่วงมัธยมศึกษำตอนต้นจำกเพ่ือน ใน
ลักษณะบอกต่อหรือเล่ำให้กันฟัง ซึ่งแหล่งดูดวงส่วนใหญ่ ทั้งจำกนิตยสำรและเว็บออนไลน์จะเป็นที่
รู้จักอย่ำงมำกในช่วงนั้น อย่ำง เว็บ Dek-D ซึ่งจะมีกำรดูดวงประจ ำวัน เธอจะกดเข้ำไปดูและเริ่ม
เปลี่ยนเว็บไปเรื่อย ๆ ทั้งยังมีกำรดูดวงตำมนิตยสำรอย่ำง I Like ด้วย ซึ่งในช่วงนั้นจะไม่ดูบ่อย จะดู
ช่วงที่ว่ำงเท่ำนั้น และเมื่อเริ่มโตขึ้น เธอจะรู้จักกำรดูดวงจำกกำรรีวิวของคนส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์
และเพ่ือน ว่ำมีเว็บไซต์ดูดวงอะไรที่แม่นบ้ำง หรือหมอดูคนใดแม่น เธอก็จะตำมไปดู เมื่อครั้งที่เธอได้
ดูดวงกับหมอดคูรั้งแรกนั้นเริ่มเม่ือตอนที่เธอยังอยู่ชั้นมัธยมต้น โดยครั้งนั้นญำติเป็นคนดูดวงให้เธอ ซึ่ง
เธอกล่ำวว่ำ ญำติจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป อย่ำงเช่น ดวงของเธอเป็นดวงผู้อุปถัมภ์ และมีกำรเตือน
เรื่องขับรถด้วยว่ำต้องระวังว่ำจะไปชนคนอ่ืน หรือหำกไม่ได้ขับเองก็ต้องระวังรถจะมำชน ซึ่งครั้งนั้น
เธอได้สังเกตว่ำญำติของเธอจดอะไรสักอย่ำงลงในกระดำษก่อนที่จะพูดกับเธอด้วย โดยกำรดูดวงใน
ครั้งนั้นเธอไม่ได้เป็นฝ่ำยถำม หำกแต่เป็นผู้รับฟังที่ดี เนื่องจำกครั้งนั้นเธอยังเด็ก จึงไม่ได้สนใจอะไร
มำก และเธอไม่ได้เชื่อมำกหรือไม่ได้วิตกกังวลว่ำรถจะต้องมำชนเธอ ควำมเชื่อของเธออยู่ในระดับ 
50/50 หลังจำกนั้นเมื่อเข้ำเรียนในระดับมหำวิทยำลัยและเริ่มท ำงำน เธอจึงเริ่มสนใจดูดวงด้วยตัวเอง
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โดยไม่ต้องมีใครชักจูงหรืออำสำขึ้น โดยเพ่ือนของเธอได้มีโอกำสดูดวงแถวท่ำพระจันทร์และมำเล่ำให้
เธอฟัง เธอจึงอยำกรู้บ้ำง ประกอบกับมีเรื่องที่สนใจอยำกจะรู้จึงเริ่มสนใจต้องกำรไปดูดวง  

  เรำเลือกดูกับหมอดูที่คนส่วนใหญ่บอกแม่นอ่ะ เพื่อนหรือใครบอกว่ำดีว่ำแม่น
 เรำก็จะตำมไปดู พอดกู็ถือว่ำแม่นอยู ่ก็บำงเร่ืองที่เกิดขึ้นมันก็จริง 

(ฉัตรชนก (นำมสมมต)ิ, สัมภำษณ์: 1 เมษำยน 2562) 

 ด้ำนคุณทรงพล (นำมสมมติ) มีควำมเห็นว่ำสังคมในครอบครัวไม่มีใครสนใจเรื่องกำรดูดวง ทั้ง
พ่อและแม่ที่ไม่เคยสังเกตเห็นท่ำนสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ แต่น้องสำวเขำคิดว่ำอำจจะมีดูดวงบ้ำง 
แต่คนที่ท ำให้เขำได้รู้จักกำรดูดวงคือพ่ีข้ำงบ้ำนที่เปิดนิตยสำรดูดวงและอ่ำนให้ฟัง ซึ่งตอนนั้นยังเด็กจึง
มีควำมอยำกรู้อยำกลองอ่ำนเป็นธรรมดำ แต่เมื่อโตขึ้นได้มีควำมสนใจเรื่องดวงมำกขึ้น โดยเพ่ือนสมัย
มัธยมศึกษำตอนปลำยจะชอบน ำนิตยสำรเกี่ยวกับเรื่องดวงมำอ่ำน ซึ่งเป็นที่นิยมของวัยรุ่นช่วงนั้น
อย่ำงมำก ท ำให้เขำรู้สึกสนใจและขอให้เพ่ือนอ่ำนให้ฟังบ้ำง ซึ่งเหตุที่เขำสนใจเป็นเพรำะคิดว่ำตนโต
พอแล้ว เนื่องจำกแม่เคยบอกว่ำถ้ำยังเป็นเด็ก ไม่ควรดูดวง เพรำะตอนเด็ก ควำมเปลี่ยนแปลงไม่เยอะ 
จึงให้เริ่มดูดวงตอนที่รู้สึกว่ำโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งตนก็เชื่อ แต่ไม่ได้พยำยำมเลี่ยงกำรดูดวง ซึ่งจะมีดูบ้ำงแต่
จะไม่เชื่อ ประกอบกับช่วงนั้นเขำอำยุมำกกว่ำเพ่ือนในชั้นเรียนจึงรู้สึกว่ำตนเองเริ่มโตแล้ว จึงเริ่มหัน
มำดูดวงบ้ำง ซึ่งเขำมีควำมรู้สึกว่ำเมื่อได้ดูดวงตอนที่มีอำยุมำกขึ้นจะรู้สึกเชื่อมำกขึ้น เริ่มปฏิบัติตำม
บ้ำง เริ่มมีผลกระทบบำงอย่ำง และเริ่มเอำเข้ำมำในชีวิตกว่ำเดิมจำกตอนเด็ก ที่มีดูบ้ำงแต่ไม่ได้รู้สึก
และไม่ได้คิดอะไร เพรำะไม่ได้สนใจดูมำกนัก เนื่องจำกจ ำค ำพูดของแม่ว่ำเป็นเด็กไม่ควรดูดวง และ
เมื่อเริ่มสนใจจึงกลำยเป็นว่ำมีหำอ่ำนเองบ้ำงและถ้ำรู้สึกเครียดจะเปิดอ่ำนดูบ้ำง แต่ถ้ำเป็นก่อนที่จะได้
รู้จักกำรดูดวง หำกมีควำมรู้สึกเครียดจะปรึกษำเพ่ือน พ่อ แม่ ส่วนปัจจุบันยังคงเป็นเช่นนั้นแต่จะมี
เรื่องดวงเข้ำมำช่วยเสริมด้วย เนื่องจำกด้วยควำมที่เป็นเรื่องเล็กจึงไม่ได้คิดอะไรมำก หรือรู้สึกเบื่อ ๆ 
ว่ำท ำไมชีวิตช่วงนี้เป็นอย่ำงนี้ จะมีดูดวงบ้ำง โดยเป็นกำรเปิดอ่ำนจำกโทรศัพท์   

  ตอนเด็กเวลำอ่ำนไม่เชื่อด้วยซ้ ำ เพรำะว่ำเหมือนตอนนั้นทำงเดินเรำยังตรงอยู่ 
 เรำไม่ได้ว่ำฉันจะเรียนอันนี้นะ ฉันจะเรียนอันนั้น ตั้งแต่ม.1 ม.2 ไม่ได้แบบต้องไปหำงำน
 ท ำเอง เลยแบบดูไปก็เท่ำนั้น ยังไงก็ต้องเรียน ม.2 ม.3 ต่อไป ก็ต้องได้เงินจำกแม่วันละ
 เท่ำนี้บำทเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร พอเข้ำเรียน ม.ปลำย ก็สนใจดูดวงมำกขึ้น
 เพรำะรู้สึกว่ำโตแล้ว รู้สึกอย่ำงนั้นจริง ๆ นะ พอโตขึ้นเรำเร่ิมที่จะเลือกอะไรได้ด้วยตัวเอง
 มำกขึ้น มันเหมือนกับว่ำกำรเปลี่ยนแปลงมันเยอะ แบบถ้ำเรำเลือกอันนี้แล้วเรำจะเป็น
 แบบนี้ ถ้ำเรำไม่ท ำอย่ำงนี้แล้วเรำจะเป็นแบบนี้ ทำงเลือกเรำมันเยอะขึ้นมำกกว่ำตอนเด็ก 
 ตอนเด็กมันคือแบบยิ่งกว่ำไม่ต้องใช้สมองอีก เรียนไปวัน ๆ เรียนตกแล้วก็ซ่อมได้ แบบไม่
 เปลี่ยนแปลงอะไรเลยซักอย่ำง แบบเดินตำมทำงไปเรื่อย ๆ ที่ที่บ้ำนขีดเอำไว้ แค่นั้นเอง 
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 แต่รู้สึกมำฉีกมำกจริง ๆ คือช่วงม.ปลำย ช่วงแบบมหำลัย ที่จะท ำอะไรก็ได้เลยรู้สึกว่ำ
 ควำมเปลี่ยนแปลงมันสูง ก็เลยจะเชื่อเรื่องดวง  

(คุณทรงพล (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ทั้งนี้ คุณทรงพล (นำมสมมติ) ยังมองว่ำกำรดูดวงเป็นเรื่องที่สะดวกรวดเร็ว เพรำะหำกมีเรื่อง
ให้ต้องคิด ต้องเครียด แค่เพียงกดเปิดอ่ำนดวงก็สำมำรถช่วยได้แล้ว ซึ่งเร็วกว่ำกำรโทรปรึกษำเพ่ือน  
อีกทั้งเมื่อโตขึ้นเริ่มมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะ จึงต้องกำรที่พ่ึงว่ำสิ่งที่กระท ำไปจะมีผลอย่ำงไร จะพอมี
โอกำสไหม ซึ่งจะเป็นกำรดูเพ่ือกำรประกอบควำมรู้สึก และหำกมีเรื่องที่ต้องท ำอย่ำงจริงจัง เช่น เรื่อง
สอบเข้ำมหำวิทยำลัยหรือเรื่องหำงำน จะตั้งใจเฉพำะเจำะจงกดดูดวงในแอพลิเคชั่นเป็นพิเศษ  

 ถึงแม้คุณทรงพลจะเริ่มสนใจดูดวงอย่ำงจริงจังตอนอำยุ 18 ปี เมื่อครั้งศึกษำในระดับมัธม
ศึกษำตอนปลำย แต่ใช่ว่ำในช่วงชีวิตเขำจะไม่เคยดูดวงเลย โดยสมัยเรียน ปวช. ตอนอำยุประมำณ 16 
ปี จะมีอ่ำนเรื่องดวงบ้ำง เนื่องจำกเพ่ือนอ่ำนและเล่นเกมในนิตยสำรยูไลค์ โดยตนไม่ได้สนใจอะไร แต่
จะเล่นไปกับเพื่อนด้วย โดยไม่ได้เล่นหรืออ่ำนจริงจังอย่ำงเพ่ือนผู้หญิง ทั้งนี้ ตนไม่รู้ว่ำเพ่ือนผู้หญิงจะมี
ควำมเชื่อในเรื่องนี้มำกน้อยเพียงใด แต่หำกเป็นสมัยท ำงำนเพ่ือน ๆ จะมีอ่ำนเรื่องดวงบ้ำง ส่วนตนจะ
ได้รับหนังสือพิมพ์จำกรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่มีเรื่องดวงประกอบทุกวัน ซึ่งตนจะน ำไปเปิดอ่ำนกับเพ่ือนที่
ท ำงำนอยู่เสมอ โดยปฏิกิริยำของแต่ละคนจะเป็นไปในทำงเดียวกันคือตื่นเต้นไปกับดวง แต่ไม่ได้ชวน
กันไปดูดวงอย่ำงจริงจัง จะมีก็แต่ตอนฝึกงำนที่เพ่ือนคนหนึ่งชวนกันไปดูดวง ซึ่งเพ่ือนคนนี้จะเป็นคนที่
สนใจเรื่องดวงมำก โดยเพ่ือนตั้งใจมำฝึกงำนที่นี่เพรำะต้องกำรมำดูดวงที่ตลำดใกล้ที่ฝึกงำน ซึ่งเพ่ือน
จะชอบมำเล่ำว่ำหมอดูแม่นมำก ดูตรงต่ำง ๆ นำนำ และจะชอบพูดถึงเรื่องดวงมำกเหมือนชีวิตด ำเนิน
ด้วยดวง และดูจะท ำตำมค ำแนะน ำของหมอดูอยู่มำก ไม่เพียงเท่ำนั้นเพ่ือนคนนี้ยังชักจูงให้เพ่ือนทุก
คนไปดูดวงกับเธอด้วย ซึ่งจะมีเพ่ือนคล้อยตำมไปด้วยประมำณ 2-3 คน โดยตนมีควำมอยำกลองบ้ำง
แตไ่ม่ได้ไปด้วย  

 ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไปดูดวงกับเพ่ือน ๆ เนื่องจำกกลัวค ำตอบของหมอดู เพรำะกำรดูดวงจริง ๆ 
กับคนจริง ๆ นั้นต่ำงจำกกำรอ่ำนที่ผลเป็นลักษณะกว้ำง ๆ แต่กับคนนั้น สำมำรถทักและโต้ตอบได้ 
ฉะนั้นคุณทรงพลจึงมีควำมกลัวผลลัพธ์อยู่บ้ำง เนื่องจำกเคยมีเพ่ือนเล่ำให้ฟังว่ำแม่กับป้ำพำไปดูดวง
ตอนจะสอบเข้ำมหำวิทยำลัย ซึ่งหมอดูทักว่ำเพ่ือนจะไม่ติด เพ่ือนจึงไม่เลือกที่จะแอดมิชชั่นตั้งแต่แรก 
โดยตัดสินใจไปเรียนที่มหำวิทยำลัยเอกชนแทน ซึ่งตนไม่รู้ว่ำเพ่ือนเชื่อหมอดูมำกน้อยเพียงใด แต่
เพ่ือนเลือกที่จะท ำตำมโดยที่ไม่ลองพิสูจน์ก่อนว่ำสุดท้ำยจะแอดมิชชั่นติดหรือไม่ แต่สุดท้ำยแล้วคุณ
ทรงพลก็ได้มีโอกำสได้ดูดวงจริง ๆ จำกคนรู้จักที่สำมำรถดูดวงได้ ซึ่งควำมรู้สึกที่ได้ดูครั้งแรกตนรู้สึกว่ำ
เขำดูตรง เขำทักว่ำจะมีเครียดเรื่องงำน หำกมีเรื่องรำวอะไรมำสะกิดให้ไม่ไหวคือไม่ไหวไปเลย ซึ่งหมอ
ดูได้แนะน ำให้ท ำอะไรสักอย่ำงเพ่ือแก้ปัญหำที่จะต้องประสบ แต่ตนไม่ได้ท ำตำมเนื่องจำกไม่สะดวก 
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จะมีก็แต่เพียงเตรียมตัวรับมือกับปัญหำที่จะเกิดเท่ำนั้น เนื่องจำกรู้อยู่แล้วว่ำงำนที่ท ำช่วงนั้นหนักและ
เหนื่อย แต่สุดท้ำยแล้วก็ไม่ไหวจนถึงขั้นได้ลำออกจำกงำนอย่ำงค ำที่หมอดูพูดจริง ๆ ว่ำหำกไม่ไหวจะ
ไม่ไหวไปเลย ซึ่งก่อนหน้ำนั้นตนไมไ่ด้คิดว่ำงำนจะหนักถึงขั้นท ำให้ตนลำออกจริง ๆ 

  เวลำได้ยินอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ว่ำคล้อยตำมมั้ย แต่แค่ก็อยำกลองไปดูเหมือนกันนะ 
 แต่ก็รู้สึกว่ำมันมีอะไรมำกกว่ำที่เรำอ่ำนอ่ะ เรำก็รู้สึกว่ำมันคือคนอ่ะ มันเป็นคนที่ตอบโต้
 กับเรำได้ ดวงที่เรำอ่ำนเรำไม่สำมำรถถำมแล้วตอบได้ ถ้ำเป็นคนมันจะท ำให้รู้สึกเครียด
 หนักเลยแบบเรำเลือกที่จะไม่รู้ดีกว่ำ เรำเลือกที่จะให้ชีวิตมันด ำเนินไปดีกว่ำ ถ้ำรู้เดี๋ยวชิบ
 หำยไปมำกกว่ำนี้ แต่สุดท้ำยก็ได้ดูจริง เค้ำก็ทัก ก็รู้สึกไม่ได้เครียดอะไร แค่เตรียมตัว
 รับมือว่ำเออเรำอำจจะเครียดก็ได้นะ 

(ทรงพล (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ส่วนคุณรัชนีกร (นำมสมมติ) นั้นเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก เธอไม่รู้จักกำรดูดวงมำก่อน จะเริ่มรู้จัก
ตอนเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัย โดยรู้จักจำกเพ่ือน ซึ่งช่วงนั้นเพ่ือนแนะน ำกันไปดูดวง หำกมอง
ย้อนกลับไป เธอคิดว่ำคงเป็นเพรำะน่ำสนใจ เธอจึงไปดูดวงตำมเพ่ือน และเมื่อได้ดูดวงครั้งแรกจึง
อยำกดูเป็นครั้งท่ีสอง เนื่องจำกเธอมองว่ำกำรดูดวงท ำให้เธอลุ้น ประมำณว่ำจะเป็นอย่ำงที่หมอดูบอก
หรือไม่ ซึ่งมีบ้ำงท่ีเคยไปซ้ ำกับหมอดูคนเดิม และช่วงนั้นมีดูตรงบ้ำง โดยสมัยเรียนเธอสนใจดูดวงเรื่อง
งำนมำกที่สุด เนื่องจำกต้องกำรทรำบว่ำเมื่อเรียนจบแล้วจะไปท ำงำนอะไร ส่วนเรื่องที่สนใจต่อมำจะ
เป็นเรื่องของควำมรัก เนื่องจำกเป็นวัยเรียน เรื่องควำมรักจึงเป็นเรื่องพ้ืนฐำนที่เธอคิดว่ำทุกคนอยำกรู้ 
โดยช่วงนั้นนับว่ำเพ่ือนมีส่วนส ำคัญอย่ำงมำกที่ท ำให้เธอสนใจกำรดูดวง และรำคำของกำรดูดวงแต่ละ
ครั้งนั้นไม่แพง คล้ำยกับให้เป็นค่ำครู แต่หำกเป็นในกรุงเทพฯ จะก ำหนดรำคำตำยตัว โดยปัจจุบัน 
หำกมเีวลำว่ำงหรือบังเอิญเจอหมอดูเธอจะเข้ำรับบริกำรดูดวง ซึ่งสมัยก่อนหมอดูที่เธอดูดวงด้วยส่วน
ใหญ่จะเป็นลักษณะร้ำนข้ำงทำง แต่ปัจจุบันเธอจะดูดวงเมื่อมีงำนเสียส่วนใหญ่ เช่น งำนกำชำด โดย
หมอดูส่วนใหญ่จะมำจำกสมำคมโหรฯ ซึ่งเธอมักจะไปดูดวงด้วย เนื่องจำกมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยเวลำ
ของกำรดูดวงแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมำณ 30 นำที ซึ่งหมอดูจะดูเกี่ยวกับภำพรวมให้ (รัชนีกร (นำม
สมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 โดยคุณบุษบำ (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ กำรดูดวงของคนต่ำงจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นกำรดูกับ
หมอธรรม5  ซึ่งตนได้ยินเรื่องกำรดูดวงดวงเช่นนี้มำตลอด แต่ยังไม่ได้มีโอกำสไปดู เนื่องจำกไม่อยำกดู 
เธอกล่ำวว่ำหำกเป็นที่บ้ำนเกิดนั้น ผู้คนจะดูดวงเมื่อมีเหตุกำรณ์เกิดข้ึนภำยในบ้ำน กับคนในครอบครัว 
                                                           

 5 ผู้ที่เรียนคำถำอำคมทำงพุทธเวทย์และไสยเวทย์ ปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม มีศีลมี
ธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชำยสูงอำยุ หรือเป็นพระภิกษุ สำมำรถถือข้อคะล ำ (ข้อห้ำม) ได้อย่ำง
เคร่งครัด และเป็นคนที่ชำวบ้ำนให้ควำมเคำรพนับถือ 
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หรือเกี่ยวกับสุขภำพ อย่ำงเช่น เธอเล่ำว่ำล่ำสุดคนในหมู่บ้ำน ไม่สบำย มีอำกำรปวดหัวโดยไม่ทรำบ
สำเหตุ ครั้นไปหำหมอ เจำะเลือดยังคงเป็นปกติ ซึ่งหมอไม่พบสำเหตุของอำกำรแต่อย่ำงใด แต่อำกำร
กลับไม่มีวี่แววจะทุเลำลงเลย เขำจึงไปดูดวงกับหมอธรรม ซึ่งหมอธรรมกล่ำวว่ำอำจจะผิดผีบ้ำนผีเรือน 
หมอธรรมจึงให้ท ำกำรแก้ไข โดยสำเหตุพบว่ำแท้จริงแล้ว พ่อตำกับแม่ยำยของผู้ป่วยทะเลำะกัน ผู้เป็น
แม่จึงกลับมำอยู่ในหมู่บ้ำนกับลูกสำวและไม่ยอมกลับบ้ำนไปอยู่กับสำมี ส่วนผู้เป็นพ่อนั้นอยู่ที่บ้ำนคน
เดียว สิ่งนี้เป็นเหมือนกำรกระท ำที่ผิดผีบ้ำนผีเรือน เนื่องจำกพ่อกับแม่ฝ่ำยภรรยำทะเลำะและไม่ยอม
คืนดีกัน ผลจึงมำตกที่ลูกเขย ทั้งนี้ ช่วงแรกของกำรเข้ำมำอำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มีงำนประจ ำปีที่วัด
แห่งหนึ่ง ซึ่งคุณบุษบำได้มีโอกำสไปและได้พบกับหมอดูท่ำนหนึ่ง ซึ่งในตอนแรกเธอมิได้สนใจที่จะดู
ดวง แต่ถูกเพ่ือนชักจูง เนื่องจำกผู้เป็นเพ่ือนอยำกดูดวง เธอจึงไปกับเพ่ือนด้วย ซึ่งในตอนนั้นเธอไม่ได้
ถำมอะไรจำกหมอดู แต่หมอดูเป็นฝ่ำยทักเธอก่อนในเรื่องของควำมรัก ซึ่งเธอไม่ได้มีทีท่ำสนใจสัก
เท่ำใด หลังจำกนั้นเธอได้มีโอกำสดูดวงอีกครั้ง เนื่องจำกมีคนแนะน ำหมอดูให้ ประกอบกับช่วงนั้นมี
ปัญหำให้ต้องคิดจึงตัดสินใจเข้ำรับบริกำรดูดวง 

  ส ำหรับพี่ ไม่ใช่ว่ำไม่ได้สนใจเลยไม่ได้ไปดู จะเชื่อก็แบบเพรำะว่ำมันก็เป็น
 ประเพณีเหมือนกัน มันเป็นประเพณีแถวบ้ำนไปแล้ว เรำก็เชื่อแต่ก็ไม่ได้อยำกไปดู แต่พอ
 มำอยู่กรุงเทพฯ พอมีปัญหำเลยได้มีโอกำสดู 

(บุษบำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 4 เมษำยน 2562) 

 ด้ำนคุณกำญจนำ (นำมสมมติ) เริ่มดูดวงตั้งแต่อำยุ 15 ปี หลังจำกเข้ำมำอำศัยอยู่ใน
กรุงเทพฯ โดยก่อนหน้ำนั้นเธอไม่เคยมีประสบกำรณ์ดูดวงมำก่อน เมื่อเข้ำมำท ำงำนในเมืองหลวงจึงได้
รู้จักกำรดูดวงจำกกำรที่ เพ่ือนแนะน ำ ด้วยอยำกรู้ว่ำหมอดูแม่นหรือไม่แม่น โดยจะเป็นกำรดูดวง
ลักษณะตำมบ้ำนบ้ำง ตำมข้ำงทำงบ้ำง ซึ่งปัจจุบันจะดูดวงกับหมอดูแถวบ้ำนเสียส่วนใหญ่ โดย
สมัยก่อนเธอกล่ำวว่ำอยำกรู้เรื่องควำมรักหรือเนื้อคู่เป็นพิเศษ เนื่องจำกเป็นสำว ซึ่งหมอดูจะทัก
ประมำณว่ำจะเจอคนแบบใด ผิวสีใด ซึ่งขณะนั้นเธอเชื่อบ้ำงไม่เชื่อบ้ำง ส่วนปัจจุบันเธอจะสนใจเรื่อง
โชคลำภและเงินทองเป็นส่วนใหญ่ เพรำะเป็นคนชอบเสี่ยงโชค จึงสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ เธอ
ไม่ได้ดูดวงบ่อย หำกมีโอกำสหรือมีเรื่องที่ต้องกำรรู้จึงจะไปดู (กำญจนำ (นำมสมมติ), 2562: 
สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณจำรุณี (นำมสมมติ) รู้จักกำรดูดวงเมื่อเข้ำมำท ำงำนในกรุงเทพฯ โดยเพ่ือนร่วมงำนได้
มีโอกำสไปดูดวงและมำเล่ำให้เพื่อน ๆ ฟัง ประมำณว่ำไปดูดวงกับหมอคนนี้ที่นั่นมำแล้วดี ซึ่งเธอได้แต่
ฟัง ไม่ได้รู้สึกคล้อยตำมหรืออยำกจะไปดูบ้ำง เนื่องจำกวันเดือนปีเกิดไม่ตรง จึงท ำให้เธอไม่เคยดูดวง
เลยสักครั้งในชีวิต โดยเธอกล่ำวว่ำไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย เธอจึงไม่อยำกดูดวง 
แต่ทั้งนี้ เธอได้เคยเปลี่ยนชื่อมำก่อน เนื่องจำกต้องกำรเปลี่ยน เพรำะชื่อไม่เพรำะ เหมือนชื่อผู้ชำย 
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โดยเธอได้ให้พระตั้งชื่อให้ ซึ่งเป็นพระที่รุ่นพ่ีในที่ท ำงำนแนะน ำมำ ซึ่งเหตุที่เธอให้พระตั้งชื่อให้
เนื่องจำกรู้สึกว่ำเป็นมงคลกว่ำคิดเอง โดยเธอมีควำมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจำกคิดว่ำอำจท ำให้ชีวิต
รุ่งโรจน์ได้ แต่ถึงอย่ำงไรเมื่อครั้งที่เธอไม่เคยดูดวงมำก่อนและมีท่ำทีว่ำไม่สนใจเรื่องกำรดูดวง แต่ใน
ควำมเป็นจริงแล้วเธอมีควำมสนใจระดับหนึ่ง เนื่องจำกอยำกรู้ว่ำดวงตนจะจนหรือจะรวย (จำรุณี 
(นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 4.2.2 สาเหตุที่เข้ารับบริการดูดวง 

 จำกกำรส ำรวจพบว่ำ กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงทั้ง 11 คน ล้วนมีสำเหตุของกำรดูดวงที่ต่ำงกัน 
ทั้งจำกปัญหำครอบครัว ปัญหำเรื่องงำน เรื่องเงิน เรื่องอนำคต หรือบำงคนดูดวงแค่เพียงต้องกำรคุย
กับหมอดูหรือหำที่ระบำยก็มี ซึ่งเมื่อทุกคนมีปัญหำต่ำงเลือกให้กำรดูดวงเป็นตัวช่วยหนึ่งในกำร
ปรึกษำปัญหำที่เกิด  

 โดยคุณหนึ่งฤทัย (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ ในควำมเป็นจริงเมื่อเธอมีเรื่องเครียดจะปรึกษำพ่ีหรือ
ปรึกษำตัวเอง แต่สำเหตุที่ตัดสินใจดูดวง เนื่องจำกอยำกลองและอยำกรู้ถึงบรรยำกำศของกำรดูดวง 
เนื่องจำกเธอไม่เคยดูดวงมำก่อนเลยในชีวิต จึงอยำกรู้ว่ำจะโดนทักว่ำอย่ำงไรบ้ำง ประกอบกับเห็นคน
ดูเยอะจึงอยำกลองดูบ้ำง อีกทั้งเธอมีควำมรู้สึกว่ำปัจจุบันกระแสของกำรดูดวงเป็นสิ่งที่เห็นได้บ่อย 
อย่ำงเช่น เพ่ือน ๆ คนรอบตัว พูดให้ฟังบ่อย จึงท ำให้เธอเกิดควำมอยำกรู้และคิดว่ำจะไปดูบ้ำง คล้ำย
กับสุภำษิตไทยที่ว่ำ เห็นช้ำงขี้ขี้ตำมช้ำง ซึ่งเมื่อครั้งยังเรียนอยู่ สิ่งที่เธออยำกรู้จะเป็นเรื่องเรียนและ
เรื่องอนำคตหลังจำกเรียนจบว่ำเธอจะเป็นอย่ำงไร จะมีงำนท ำหรือไม่ ซึ่งเธอมองว่ำเป็นเรื่องพ้ืนฐำน
ทั่วไปของคนช่วงวัยนั้น ประมำณว่ำเรื่องงำนจะได้งำนอย่ำงที่ชอบไหม ชีวิตจะเป็นยังไง อนำคตมีแผน
จะเรียนต่อจะดีไหม ซึ่งเรื่องที่เธออยำกรู้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลำนั้น ๆ กล่ำวคือ 
หำกอยู่ในสถำนภำพใดจะถำมถึงเรื่องนั้น เช่น หำกเรียนอยู่จะถำมเรื่องเรียน เรื่องเพ่ือน (หนึ่งฤทัย 
(นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณกันตำ (นำมสมมติ) ด้วยควำมที่เมื่อมีปัญหำ คุณแม่มักจะพำไปพบหมอดู จึงท ำให้
เมื่อยำมมีปัญหำเธอจึงคิดไปพ่ึงหมอดูด้วยตนเองด้วย แต่หำกเป็นที่ต่ำงจังหวัดอย่ำงชัยภูมิบ้ำนเกิด
ของเธอนั้น เธอไม่กล้ำที่จะดูดวงมำกนักเนื่องจำกมีเรื่องของศำสตร์มืดเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย สิ่งที่เธอ
สนใจและกล้ำที่จะดูดวงในช่วงนั้นจึงเป็นกำรท ำนำยจำกนิตยสำรหรือปัญหำทำยใจ ซึ่งเป็นเกมที่เด็ก
สมัยนั้นทุกคนจะต้องเล่น แต่เมื่อจะเข้ำเรียนในระดับปริญญำตรี เธอได้เริ่มดูดวงกับหมอดูมำกขึ้น 
เนื่องจำกไม่ทรำบถึงหนทำงที่แน่ชัด หรืออีกนัยคือไม่รู้ตัวตนของตัวเอง ไม่รู้ว่ำจะเรียนอะไร เพรำะเธอ
โดนอิทธิพลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งแวดล้อม ผู้คน หรือสื่อนิยม เข้ำครอบง ำให้เธอคิดว่ำเธอชอบสิ่ง
หนึ่งแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ เช่น เธอคิดว่ำเธอชอบสถำปัตย์ เพรำะป๊อบปี้ วง K-Otic ซึ่งเธอถึงกับเคยเข้ำ
ไปดูงำน Open House ของคณะสถำปัตย์ฯ ด้วย แต่ในควำมเป็นจริงเธอไม่ได้มีควำมสุขหรือสนุกกับ
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กำรวำดรูปมำกนัก ซึ่งเธอคิดว่ำส่วนหนึ่งอำจเพรำะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สนับสนุน และกำรฝึกเองท ำให้
เธอรู้สึกทรมำน 

 เมื่อไม่มีควำมมั่นใจในเรื่องกำรเรียน เธอจึงลองท ำแบบสอบถำมทำงจิตวิทยำเพ่ือหำตัวตนที่
แท้จริง เนื่องจำกเธอได้รับกำรอธิบำยจำกคนรอบข้ำงมำตลอด ว่ำเธอเก่งค ำนวณ จึงท ำให้เธอเชื่อว่ำ
เธอมำทำงสำยนี้ แต่ในที่สุดเธอรู้สึกว่ำไม่ใช่ เพรำะคณิตศำสตร์เป็นศำสตร์ที่ตำยตัว เพียงต้องมีสูตร
เพ่ือน ำไปท ำโจทย์เท่ำนั้น อีกทั้งช่วงนั้นเธอมีควำมรู้สึกต้องกำรวำดรูปได้ ซึ่งเธอให้ค่ำกับศิลปะมำก 
แต่ไม่มีใครสนับสนุนด้ำนนี้ จะมีเพียงแต่น้องที่รู้ว่ำเธอวำดรูปได้และขอให้เธอวำดรูปให้ ส่วนคนอ่ืน ๆ 
จะเห็นแต่ภำพเธอนั่งท ำโจทย์คณิต ไม่เพียงเท่ำนั้น เธอกับเพ่ือนยังไปปรึกษำปัญหำกับหมอดูในอ ำเภอ
เมืองด้วย โดยหมอดูบอกเพียงว่ำเลือกอะไรก็ได้ ส่วนอำจำรย์ของเธอที่พอสำมำรถดูดวงได้ก็บอกว่ำจะ
เป็นเรื่องของวิชำกำรและเธอจะได้ท ำงำนด้ำนวิชำกำร ซึ่งครั้งนั้นเธอต่อต้ำนมำก เพรำะใจอยำกไป
สถำปัตย์ อีกทั้งช่วงที่สอบแกทแพท เธอได้มีกำรไปพบหมอดู เพรำะช่วงนั้นเธอสอบทุกวิชำ เนื่องจำก
เลือกไม่ได้ว่ำจะเรียนอะไร เธอได้ไปถำมหมอดูอีกว่ำจะเรียนอะไรดี ซึ่งหมอดูท่ำนนี้ได้บอกอีกว่ำจะ
เป็นงำนวิชำกำร แต่ในใจเธอไม่เลือก สุดท้ำยแล้วเธอนั้นได้เรียนและได้ท ำงำนคลุกคลีทำงด้ำนวิชำกำร
จริง ๆ  

  พอเริ่มเข้ำมหำลัยก็จะแบบหำดูเอง เพรำะว่ำตอนนั้นไม่รู้ว่ำจะท ำอะไรดี ก็ไม่รู้
 ว่ำจะเรียนอะไร ช่วงที่สอบแกทแพทก็ไปหำหมอดู เพรำะว่ำเพื่อนอยำกดู และกเ็พรำะเรำ
 สอบทุกอย่ำงเลย อยู่ตั้งแต่เช้ำยันเย็นทุกวัน ก็ไปถำมหมอดูว่ำจะเรียนอะไรดี  

(กันตำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 9 กุมภำพันธ์ 2562) 

 นับแต่นั้น คุณกันตำได้ดูดวงมำตลอด ซึ่งเหมือนเป็นกิจวัตรในชีวิตเธอไปแล้ว เนื่องจำกเธอ
อยำกจะรู้ว่ำคนที่ไม่เคยรู้จักกันมำก่อนจะอธิบำยตัวเธอในรูปแบบใด เรียกได้ว่ำถึงไม่มีปัญหำเธอก็จะดู
ดวงบ่อยครั้งถ้ำมีโอกำส แต่เธอมองว่ำกำรดูดวงที่บ้ำนเกิดจะไม่ได้เป็นไปในรูปแบบทำงธุรกิจอย่ำงใน
กรุงเทพฯ ซึ่งหำกเป็นที่บ้ำนเกิดต้องรู้แหล่งจึงจะสำมำรถไปดูได้ กลับกันกับที่เมืองหลวง เธอมองว่ำมี
อยู่ทุกมุม เรียกได้ว่ำเดินไปทำงไหนก็เจอร้ำนดูดวง  

  คือเรำดูดวงเป็นกิจวัตรอ่ะ เห็นก็คือแบบว่ำน่ำสนใจไปเล่น พอมำอยู่กรุงเทพฯ 
 ไปที่ไหนก็เจอ ก็เลยแบบว่ำจ่ำยตังค์แล้วก็นั่งถำม ที่ดูบ่อยไม่ว่ำจะมีปัญหำหรือไม่มี 
 เพรำะว่ำชอบควำมที่แบบว่ำ อยำกรู้ว่ำเค้ำไม่รู้จักเรำ แล้วเค้ำจะอธิบำยเรำยังไง คือแบบ
 ว่ำชอบลุ้นว่ำจะพูดตรงใจหรือเปล่ำ 

(กันตำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 9 กุมภำพันธ์ 2562) 
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 ต่ำงจำกคุณชลำลัย (นำมสมมติ) ที่จะดูดวงอย่ำงจริงจังเมื่อมีปัญหำให้ต้องคิด กล่ำวคือ เธอ
ต้องกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยในครอบครัวด้วยกำรท ำงำนพิเศษตั้งแต่สมัยเรียน และเมื่อเห็น
ครอบครัวล ำบำกเธอจึงตั้งใจว่ำจะต้องเรียนให้จบเพ่ือให้ครอบครัวของเธอสุขสบำย แต่เมื่อเรียนจบ
แล้วทุกอย่ำงกลับยำกกว่ำที่เธอคิด เพรำะเหมือนชีวิตเพ่ิงได้เริ่มต้น ทั้งต้องหำงำนท ำที่มั่นคง ต้อง
วำงแผนอนำคตให้ดี ไม่เพียงเท่ำนั้น กับกำรอำศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่ำงกรุงเทพฯ ที่มีทั้งกำรแข่งขันสูง 
มีงำนให้ท ำที่หลำกหลำย และมีโอกำสอยู่รอบตัว ซึ่งเหลือแค่เธอต้องคว้ำโอกำสเหล่ำนั้นมำให้ได้ 
ประกอบกับเธอเป็นคนที่ไม่มีควำมมั่นใจในตนเอง จึงต้องไปขอค ำปรึกษำจำกหมอดู เพ่ือที่จะได้
วำงแผนอนำคตได้อย่ำงรำบรื่น  

  กรุงเทพฯ มันเป็นเมืองหลวง ทุกคนก็เข้ำมำอยู่ที่นี่กันทั้งนั้น ก็ไม่รู้ว่ำคิดผิดคิด
 ถูกที่เข้ำมำอยู่ที่นี่ แต่ก็ต้องยอมรับว่ำที่นี่มีงำนให้ท ำเยอะ  

(ชลำลัย (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 25 กุมภำพันธ์ 2562) 

 ส ำหรับคุณทรงพล (นำมสมมติ) นั้นดูดวงเพรำะต้องกำรควำมสบำยใจ ซึ่งเขำกล่ำวว่ำอยู่
กรุงเทพฯ ดูดวงมำกกว่ำตอนอยู่บ้ำนเกิด เนื่องจำกมีควำมเครียดกว่ำ  และตัวแปรที่ท ำให้ต้องดูดวง
เยอะ ซ่ึงตอนอยู่บ้ำนเกิดที่นนทบุรีนั้นมีบ้ำงที่ได้ดูดวงแต่จะไม่มำกเท่ำตอนอยู่กรุงเทพฯ ซึ่งกำรดูดวง
ของเขำจะสลับกันไปทั้งดูในออนไลน์และดูกับหมอดู แต่ถ้ำหำกมีเรื่องให้ต้องคิดจริง  ๆ จะเลือกดูกับ
หมอดูมำกกว่ำ โดยเวลำดูดวงจะดูเก่ียวกับงำน เงิน ควำมรัก สุขภำพ แต่จะเน้นไปที่เรื่องงำนมำกกว่ำ 
ถ้ำหำกเป็นสมัยเรียนจะเน้นเรื่องเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่จะไม่ได้ดูบ่อย ด้วยกลัวว่ำจะเพ้ียน จะดูดวงก็
ต่อเมื่อต้องเผชิญกับอะไรสักอย่ำง อย่ำงเช่น จะสอบหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่ำง จะได้งำนที่
สมัครไว้หรือไม่ ซึ่งช่วงสมัครงำนหรือหำงำนใหม่จะเป็นช่วงที่ดูดวงบ่อยที่สุด ส่วนช่วงเรียน อย่ำงตอน
จะสอบเข้ำมหำวิทยำลัย จะดูดวงว่ำจะสอบเข้ำคณะที่ตัวเองหวังได้หรือไม่ ซึ่งช่วงนี้เป็นอีกช่วงที่ดูดวง
บ่อย แตห่ำกดูแล้วดวงบอกว่ำไม่ได้อย่ำงที่หวัง ก็ยังจะเลือกเรียน เนื่องจำกคิดว่ำหำกชอบอะไรจะท ำ
ได้ดี แต่ถึงอย่ำงไร ตอนที่ไม่มีเรื่องเครียด ก็จะมีบ้ำงที่ดวงเล่น ๆ แต่จะดูน้อยกว่ำตอนที่เครียด โดย
ปกติตนมองว่ำตนเป็นคนดูดวงน้อย ถ้ำไม่ได้รู้สึกอะไรจะไม่ดูเลย แต่ทั้งนี้จะมีช่วงหนึ่งที่ดูทุกวัน ซึ่งจะ
เป็นกำรดูดวงแบบออนไลน์ แต่ซักพักก็เลิกดูไป หรือถ้ำไม่ตั้งใจจะดูดวงจริง  ๆ เป็นต้องมีเหตุให้ดู
ตลอด เพรำะตนคิดว่ำดวงอยู่ทุกที่รอบตัว อย่ำงในแอพพลิเคชั่นบนมือถือก็มี ขึ้นรถไฟฟ้ำไปท ำงำนก็
ต้องเจอคนยืนแจกหนังสือพิมพ์ที่มีเรื่องดวง  

  จะดูจุดเปลี่ยนหลัก ๆ ของชีวิต มันจะอยู่ตำมช่วงวัยอ่ะ อย่ำงคร้ังแรกที่ดูดวงคือ
 ตอนวัยเรียน ก็จะสนใจเรื่องเรียน พอเริ่มโตขึ้น ก็เป็นเรื่องงำน เพรำะชีวิตเรำเป็นงำนซะ
 มำกกว่ำ ตอนนั้นก็ดูเรื่อย ซักช่วงนึง ซักเดือนนึง ตอนเข้ำมำท ำงำนใหม่ ๆ ช่วงนั้นก็จะดู
 ว่ำงำนจะเป็นไง เรำจะโอเคมั้ย เพื่อนร่วมงำนจะเป็นไง พี่จะแรก ๆ อ่ะดูช่วงนึง 
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 เพรำะเพิ่งเข้ำมำอยู่ ใหม่  ๆ พอเข้ำมำละมันอยู่ตัวก็จะอีฟไปนิดนึง พอมำมีเรื่อง
 เปลี่ยนแปลงงำนก็จะดูอีกละ มีช่วงนึงที่ท ำงำนก็จะมีไลน์ดูดวงอ่ะ ก็กดแม่งทุกวันเลย  

(คุณทรงพล (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 โดยคุณทรงพลกล่ำวว่ำเมื่อมีเรื่องให้เครียด ตนจะให้ดวงเป็นตัวช่วยหนึ่งในกำรเป็นที่ พ่ึงเพ่ือ
ท ำให้สบำยใจขึ้น แต่จะมีปรึกษำเพ่ือนและทำงบ้ำนด้วย กล่ำวคือ อันดับแรก เชื่อตัวเอง อันดับสอง 
ปรึกษำผู้อ่ืน อันดับสำม ดวง ซึ่งในกำรคลำยควำมกังวลบำงครั้งดวงก็เป็นสิ่งแรกที่ตนนึกถึง เนื่องจำก
สะดวกรวดเร็ว ในกำรท ำให้ตนสบำยใจขึ้นได้จำกปัญหำเล็ก ๆ อย่ำงทะเลำะกับเพ่ือนหรือช่วงนี้เงินไม่
พอใช้ ซึ่งถ้ำเป็นเรื่องเล็ก ๆ จะหำอ่ำนดวง แต่ถ้ำเป็นเรื่องใหญ่จะใช้ 3 ตัวช่วยที่ได้กล่ำวไป และดูดวง
กับหมอดู (คุณทรงพล (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 สอดคล้องกับคุณไขนภำ (นำมสมมติ) ที่จะดูดวงในช่วงที่ต้องเริ่มท ำอะไรใหม่ ๆ หรือเริ่มเกิด
กำรเปลี่ยนแปลง อย่ำงวันเกิดและวันปีใหม่ เป็นต้น ในขณะเดียวกันหำกช่วงไหนรู้สึกไม่มั่นใจหรือ
รู้สึกแย่จะดูดวงด้วย โดยเรื่องที่สนใจอยำกจะรู้ จะเป็นเรื่องของกำรงำน ควำมรัก กำรเงิน และ
สุขภำพ หำกเป็นสมัยเรียน เธอจะสนใจเรื่องเรียนเป็นอันดับแรก เนื่องจำกมีควำมรู้สึกว่ำไม่มีอะไรให้
ต้องคิดมำกไปกว่ำกำรเรียน เช่น ช่วงนั้นสนใจอยำกรู้ว่ำจะได้ที่ที่อยำกเรียนไหม และจะได้ไปเรียน
ต่ำงประเทศไหม ซึ่งหมอดูบอกว่ำเธอจะได้ไปเรียนต่ำงประเทศเมื่อเธอเรียนจบ และบอกว่ำเธอจะติด
มหำวิทยำลัยรัฐชื่อดังที่เธออยำกจะเข้ำ แตใ่นควำมเป็นจริงเธอกลับไม่ติดอะไรซักอย่ำง ซึ่งเธอกล่ำวว่ำ
ตอนที่หมอดูพูด ท ำให้เธอมีควำมเชื่อมั่นและมีก ำลังใจ โดยเธอเชื่อไปแล้วว่ำจะติด เธอจึงอ่ำนหนังสือ
น้อยลง สุดท้ำยเธอก็ไม่ติด ท ำให้เธอคิดโทษทั้งตัวเองและหมอดูว่ำที่ไม่ติดเพรำะตัวเธอเองด้วยและ
เพรำะหมอดูทำยไม่แม่นด้วย จำกเหตุกำรณ์ดูดวงแล้วมีควำมรู้สึกว่ำไม่ตรง เธอจึงไม่ต้องกำรดูดวงอีก 
จนกระทั่งเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยจึงได้กลับมำดูดวงอีกครั้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันเธอสนใจเรื่องของกำรงำน
มำกกว่ำ เนื่องจำกเป็นช่วงของวัยท ำงำน ส่วนใหญ่เธอจะไปดูดวงเมื่อมีปัญหำ ทั้งแบบออนไลน์และ
กับหมอดู ซึ่งหำกวันไหนเครียดจริง ๆ เธอจะเปิดเว็บเข้ำไปดูดวง หรือไม่ก็คิดไปหำหมอดู ซึ่งแม้ตอน
เด็กกำรดูดวงของเธอจะเป็นในรูปแบบไม่จริงจังเท่ำใด แต่ปัจจุบันเมื่อเริ่มโตขึ้นจึงได้เริ่มเข้ำหำกำรดูด
วงแบบจริงจัง ซึ่งเธอกล่ำวว่ำโดยปกติแล้วหำกเธอเครียด เธอจะจัดกำรปัญหำด้วยตัวเองก่อน ซึ่งกำร
ดูดวงจัดอยู่ในขั้นนี้ด้วย แต่ถ้ำอยำกเล่ำให้ใครฟังจริง ๆ จะเล่ำให้เพื่อนสนิทฟัง 

  ตอนอยู่ต่ำงจังหวัดก็ดูดวงเป็นปกติ ตอนนั้นดูแค่เรื่องควำมรักกับเรื่องเรียน เร่ือง
 เรียนเรำดูประมำณว่ำเทอมนี้เกรดจะดีไหมประมำณนั้น เรำก็เชื่อนะ เวลำเรำอ่ำนแต่ก็คือ
 แบบไม่ได้เชื่อมำก ก็รู้แหละว่ำตอนนั้นมันก็ข้ึนอยู่กับตัวเรำด้วยก็คืออ่ำนให้เป็นก ำลังใจ  

(ไขนภำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ:์ 6 เมษำยน 2562) 
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 ด้ำนคุณญำณี (นำมสมมติ) จะดูดวงเมื่อมีปัญหำและเมื่อไม่มีอะไรท ำด้วย ซึ่งเมื่อเธอมีปัญหำ 
เธอต้องกำรพบหมอดูด้วย แต่เธอจะเลือกหมอดูที่เธอเคยดูแล้วแม่น แต่หำกอยู่ไกลก็ไม่มีโอกำสได้ไปดู
บ่อย ซึ่งหำกเธอมีเรื่องที่อยำกจะรู้จริง ๆ เธอจะไม่เลือกดูกับหมอดูคนไหนเลย เธอจะเลือกดูกับคนที่
รู้สึกว่ำใช่เท่ำนั้น หลังจำกนั้นเธอได้มีโอกำสเจอหมอดูที่เธอคิดว่ำแม่น โดยกำรดูตำมช่องวิดีโอบน 
Youtube ของหมอดูผู้นั้นก่อน จำกนั้นเธอจึงได้ติดต่อขอดูดวงกับหมอดูเป็นกำรส่วนตัว  (ญำณี (นำม
สมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณฉัตรชนก (นำมสมมติ) จะดูดวงเมื่อมีปัญหำ ซึ่งเป็นช่วงที่เหมือนกับเจอมรสุมชีวิต
รุมเร้ำ เธอจึงอยำกรู้ว่ำอนำคตจะแย่กว่ำนี้ไหมหรือจะผ่ำนไปได้ด้วยดีไหม จะมีปัญหำเกิดขึ้นระหว่ำง
ทำงหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหำที่ในปัจจุบันเธอไม่รู้ว่ำต้องแก้ไขอย่ำงไร ซึ่งช่วงนั้นมีปัญหำทั้งเรื่องงำน ควำม
รักจะดีไหม กับคนนี้จะพังอีกไหม สุขภำพที่เธอจะต้องมีกำรผ่ำตัด ซึ่งอยำกจะถำมหมอดูว่ำจะผ่ำนไป
ได้ด้วยดีไหม จะมีปัญหำอะไรหรือเปล่ำ ซึ่งเธอให้หมอดูเป็นทำงออกสุดท้ำยหลังจำกที่ถำมคนรอบข้ำง
แล้ว โดยเธอเลือกปรึกษำคุณแม่ก่อน จำกนั้นเป็นเพื่อน และหมอดู ตำมล ำดับ  

  เหมือนวันนี้มันแย่แล้วอ่ะ เรำก็ไม่รู้ว่ำพรุ่งนี้มันจะแย่กว่ำเดิมไหม เหมือนเรำ
 เลือกดูเพรำะว่ำถ้ำมันเป็นเรื่องที่ดีเรำจะได้มีก ำลังใจใช้ชีวิตต่อไปในแบบพรุ่งนี้อ่ะ  แต่ถ้ำ
 มันไม่ดีเรำก็จะมองว่ำเหมือนเป็นกับกำรเตือนให้เรำระวังตัวตรงนี้นะ 

(ฉัตรชนก (นำมสมมต)ิ, สัมภำษณ์: 1 เมษำยน 2562) 

 ทั้งนี้ คุณรัชนีกร (นำมสมมติ) ไปดูดวงเพรำะเป็นคนชอบดูดวง ถ้ำมีโอกำสจะดูตลอดหำกค่ำ
ดูไม่แพงเกิน 300 บำท ส่วนหมอดูไม่เฉพำะเจำะจงว่ำใคร แต่ปัจจุบันจะเฉพำะเจำะจงสถำบันขึ้นด้วย 
คือจะดดูวงเฉพำะกับหมอดูของสมำคมโหรฯ เนื่องจำกรู้สึกว่ำน่ำเชื่อถือ ซึ่งลักษณะกำรดูดวงของเธอ
จะเป็นในรูปแบบดูเรื่อย ๆ ถ้ำเจอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอตำมงำนที่มีหมอดูมำตั้งบูท เช่น งำนกำชำด 
เรื่องที่สนใจอยำกรู้เป็นพิเศษจำกหมอดู คือ เรื่องกำรงำน เนื้อคู่ (รัชนีกร (นำมสมมติ), 2562: 
สัมภำษณ์) ส่วนคุณกำญจนำ (นำมสมมติ) ไปดูดวงเพรำะอยำกรวยจะได้สบำย เธอจะไปดูเมื่ออยำกรู้
ว่ำท ำไมไม่มีโชคลำภบ้ำง ซึ่งสิ่งที่ท ำให้เธอเครียดจนถึงขั้นไปดูดวงคือเรื่องกำรเงิน เนื่องจำกอยู่
กรุงเทพฯ ต้องใช้เงินเยอะ ผิดกับตอนอยู่ที่บ้ำนเกิดที่ไม่เคยคิดจะดูดวง (กำญจนำ (นำมสมมติ), 2562: 
สัมภำษณ์)  

 ด้ำนคุณจำรุณี (นำมสมมติ) เธอไม่เคยสนใจกำรดูดวงมำกซักเท่ำใด เนื่องจำกวันเกิดไม่ตรง 
แต่เหตุที่ท ำให้เธอตัดสินใจลองดูดวง เนื่องจำกช่วงนั้นมีปัญหำครอบครัว ลูกไม่เข้ำใจเธอ เธอจึง
ต้องกำรควำมชัดเจนจำกหมอดูด้วยว่ำลูกเธอจะเป็นอย่ำงไร เธอจะได้ไม่ต้องคำดหวังมำก กำรได้รู้
ก่อนจะได้ช่วยให้เธอรู้แนวทำงว่ำเธอควรจะต้องท ำอย่ำงไรต่อ อีกทั้งเธอต้องกำรทรำบด้ วยว่ำชีวิต
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ข้ำงหน้ำจะเป็นอย่ำงไร จึงลองไปดู (จำรุณี (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) ส่วนคุณบุษบำ (นำม
สมมติ) ดูดวงเนื่องจำกเริ่มแรกเพ่ือนชักจูง เธอจึงมีโอกำสได้ดู หลังจำกนั้นเธอจึงเริ่มดูดวงเมื่อมีปัญหำ 
มีเรื่องต้องให้คิด ซึ่งเธออยำกย้ำยไปท ำงำนที่ต่ำงจังหวัด แล้วทำงอีกฝ่ำยยังไม่ติดต่อกลับมำ เธอจึง
ต้องใช้ศำสตร์ทำงนี้เป็นตัวช่วยให้รู้ว่ำเธอพอมีหวังหรือไม่ เหตุที่เธอเลือกที่จะไปปรึกษำหมอดูเพรำะ
เธอมองว่ำเป็นหนทำงควำมเชื่ออีกอย่ำงหนึ่ง โดยสมัยก่อนเธอจะอยำกรู้เรื่องงำนอันดับหนึ่ง ควำมรัก
อันดับสอง ส่วนปัจจุบันอยำกรู้ว่ำอนำคตเธอจะหมดหนี้หมดสินหรือไม่ (บุษบำ (นำมสมมติ), 2562: 
สัมภำษณ์) 

 4.2.3 ค าถามที่มักถามหมอดู 

 กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงทั้ง 11 คน มีค ำถำมถำมหมอดูที่แตกต่ำงกันไป โดยผู้ศึกษำจะแบ่ง
ค ำถำมออกเป็น ปัญหำส่วนตัว, กำรงำน, กำรเงิน, ควำมรัก, สุขภำพ และหนทำงชีวิต ซึ่งจำกผล
ส ำรวจพบว่ำส่วนใหญ่ของกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงได้ให้เรื่องกำรงำนเป็นค ำถำมอันดับแรกที่น ำไป
ปรึกษำหมอดู 

 4.2.3.1 ปัญหาส่วนตัว 

 ผลส ำรวจพบว่ำประชำกรตัวอย่ำงได้ถำมเกี่ยวกับปัญหำส่วนตัวทั้งปัญหำครอบครัวและ
ปัญหำภำยในองค์กร ทั้งหมด 3 คน 

 โดยคุณกันตำ (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ ช่วงหนึ่งเธอมีปัญหำที่บ้ำน คือ คุณพ่อมีภรรยำน้อย ซึ่ง
ท ำให้เธอและคุณแม่เครียดมำก คุณแม่ถึงขนำดกับต้องไปตรวจคลื่นหัวใจหลำยครั้ง โดยคุณแม่ของ
เธอมีอำกำรหำยใจไม่ค่อยออก แต่คุณหมอกลับตรวจไม่พบควำมผิดปกติของร่ำงกำย ซึ่งเธอมองว่ำ
อำกำรของคุณแม่น่ำจะเกิดจำกควำมเศร้ำภำยในจิตใจ คุณแม่จึงตัดสินใจกลับบ้ำนเกิด ซึ่งญำติหรือ
คนรอบข้ำงได้แนะน ำให้คุณแม่เธอไปดูดวงหลำกหลำยศำสตร์ ทั้งกับหมอธรรมและหมอดู เป็นต้น ซึ่ง
ได้ควำมว่ำคุณพ่อโดนของ จำกนั้นจึงให้แก้ ซึ่งเธอไม่ทรำบว่ำเป็นเพรำะเรื่องแก้หรือเป็นเพรำะกำรดูด
วงที่ท ำให้แม่ของเธอดีขึ้น จำกนั้นเธอจึงกลับไปที่บ้ำนเกิดและได้ไปดูดวงพร้อมกับคุณแม่ โดยท่ำนนี้
เป็นหมอธรรมที่แก้ของให้พ่อของเธอ เขำได้บอกให้เธอกับแม่เลิกดูดวงได้แล้ว ซึ่งเธอไม่ทรำบว่ำเขำรู้
หรือไม่รู้ว่ำก่อนหน้ำนี้เธอกับแม่ไปดูดวงมำเยอะ โดยเธอให้ควำมเห็นว่ำจำกกำรที่ไปดูดวงหลำยที่ เธอ
คิดว่ำหมอดูและหมอธรรมพูดถูกอยู่บ้ำงแต่ไม่ได้ถูกแท้ 100% เธอรู้สึกว่ำมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี ซึ่ง
หมอดูจะทักแบบหลวม  

 โดยเธอมองว่ำคุณแม่นั้นเชื่อหมอธรรมด้วยที่บอกว่ำคุณพ่อโดนของ แต่เธอกลับมีควำมเห็นที่
ไม่แน่ใจว่ำแท้จริงแล้วคุณพ่อโดนของหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอไม่สำมำรถหำค ำตอบได้ บำงครำเธอ
รู้สึกว่ำผู้หญิงที่มำติดพันพ่อของเธอมีควำมเกี่ยวข้องกับของอะไรบำงอย่ำง แต่ในบำงครำเธอก็มี
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ควำมรู้สึกว่ำกำรกระท ำของพ่อเป็นเหมือนช่วงระยะเวลำหนึ่ งของผู้ชำยที่จะต้องมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น 
กลับกันเธอก็มีควำมคิดอีกว่ำคุณพ่อเธอเหมือนคนโดนของ เพรำะคุณพ่อไม่มีสง่ำรำศีเลยในตอนนั้น 
ซึ่งปกติคุณพ่อจะมีควำมออร่ำมำกกว่ำนี้ แต่ในขณะเดียวกันเธอได้คิดถึงในมุมของคนท ำผิด เพรำะเธอ
รู้สึกว่ำคนท ำเรื่องผิดจะมีควำมหมองที่สะท้อนออกมำ ซึ่งคุณพ่อเธอมีสีหน้ำที่ไม่สดชื่น ยังคงมีควำม
ส ำนึกกับสิ่งที่ตนได้กระท ำอยู่ โดยเธอสังเกตจำกตอนที่เธอมีเรื่องกับภรรยำน้อยของคุณพ่อจนถึงขั้น
ไปโรงพัก ซึ่งคุณพ่อดูไม่เหมือนคนโดนของ น่ำจะชอบพอกับฝ่ำยนั้นจริง  ๆ แต่ถึงอย่ำงไรเธอได้
พยำยำมบังคับให้ตัวเองเชื่อว่ำคุณพ่อโดนของ คุณพ่อไม่ได้เปลี่ยนไป แต่สุดท้ำยเธอท ำไม่ได้ ด้วยลึก ๆ 
แล้วคิดว่ำไม่ใช่ (กันตำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณหนึ่งฤทัย (นำมสมมติ) ได้มีโอกำสปรึกษำหมอดูจำกควำมเครียดที่ต้องต่อสู้กับอะไร
บำงอย่ำง ซึ่งมีผลกระทบต่อหลำยด้ำน ว่ำเรื่องรำวจะเป็นอย่ำงไร จะมีทำงชนะหรือไม่ โดยหมอดูบอก
ว่ำชนะแน่นอน ประกอบกับก่อนหน้ำเธอเคยดูดวงด้วยไพ่ยิปซี ซึ่งหมอดูได้ท ำนำยว่ำจะชนะด้วย 
ดังนั้นผลของสิ่งที่ต้องกำรรู้มีควำมตรงกันทั้งสองศำสตร์ จึงท ำให้เธอรู้สึกมีก ำลังใจและมีควำมมั่นใจ
ขึ้นมำก เนื่องจำกว่ำผลตรงกัน (หนึ่งฤทัย (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณจำรุณี (นำมสมมติ) ดูดวงเพรำะมีปัญหำครอบครัว ทั้งเรื่องสำมีและลูกท ำให้ไม่สบำย
ใจ เนื่องจำกเธอคำดหวังกับลูกพอสมควร แต่เมื่อเธอได้รู้ควำมคิดของลูกซึ่งไม่ได้เป็นไปในแบบที่เธอ
คิดไว้ เธอจึงรู้สึกต้องกำรควำมชัดเจน เธอจะได้ก ำหนดทิศทำงได้ถูกว่ำควรจะท ำอย่ำงไรต่อไป หมอดู
ได้บอกว่ำลูกของเธอสำมำรถพ่ึงได้ หำกเอ่ยปำกลูกก็ช่วย ไม่เอ่ยปำกลูกก็ลืม ซึ่งเธอรู้สึกว่ำหมอดูพูด
ตรง ท ำให้เธอก ำหนดทิศทำงชีวิตตัวเองได้โดยไม่ไปคำดหวังกับลูกมำกแล้ว ทั้งนี้ เธอกล่ำวว่ำหมอดูได้
ปลอบใจ ประมำณว่ำลูกก็ดีนะ พ่ึงได้ ท ำให้เธอรู้สึกสบำยใจและจะได้ไม่ต้องหวังพ่ึงใครอีก อีกทั้งเรื่อง
ของสำมีเป็นอีกเรื่องที่ท ำให้เธอรู้สึกปลง ไม่ได้เครียดหรือคำดหวังหรือคิดมำกอะไร แต่บำงครั้งเธอ
และสำมีก็มีปัญหำด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง หรือบำงครั้งก็ไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกัน จึงท ำให้เธอรู้สึกเครียดไปจนถึง
ปลง (จำรุณี (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 4.2.3.2 การงาน 

 แน่นอนว่ำกำรงำนเป็นเรื่องส ำคัญเรื่องหนึ่งที่ขำดไม่ได้ของกลุ่มคนวัยท ำงำน เนื่องจำกเป็นวัย
ที่ต้องวำงรำกฐำนและควำมมั่นคงให้ชีวิต ดังนั้นจึงเป็นปัญหำที่กลุ่มคนวัยนี้ส่วนใหญ่จะอยำกรู้มำก
ที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ 

 โดยคุณชลำลัย (นำมสมมติ) ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องงำนเป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบันเธอยังไม่ได้
ท ำงำนประจ ำ เนื่องจำกไม่รู้ว่ำจะท ำงำนอะไรและที่ส ำคัญคือยังเลือกไม่ได้ เพรำะต้องกำรได้งำนท ำที่
มั่นคง และไม่ต้องกำรเปลี่ยนงำนบ่อย ๆ จึงคิดปรึกษำหมอดูเพ่ืออนำคตที่มั่นคง ซึ่งเธอให้ควำมส ำคัญ
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กับเรื่องงำนเป็นอันดับแรก เนื่องจำกต้องกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยทำงบ้ำน ระหว่ำงกำรดูดวง หมอ
ดูได้ถำมเธอว่ำเรียนจบอะไรมำ ซึ่งเธอได้ตอบไปตำมควำมเป็นจริง จำกนั้นหมอดูกล่ำวว่ำตำมพ้ืนฐำน
ดวงหำกเป็นครู ทนำย นักพูด หรือนักสะสมของเก่ำ จะรุ่งและไปได้ไกล เมื่อได้ฟังแล้วเธอรู้สึกเสียดำย
มำกเพรำะไม่ได้จบทำงด้ำนนี้ โดยเฉพำะด้ำนครู ซึ่งที่จริงแล้วคุณแม่อยำกให้เธอเป็นครู แต่ตัวเธอไม่
ชอบ จึงไม่ได้เรียน แต่เมื่อพ้ืนฐำนดวงของเธอท ำนำยออกมำกว่ำหำกท ำอำชีพครูจะดี จึงท ำให้เธอรู้สึก
เสียดำยและมีเขวอยู่บ้ำง ซึ่งหมอดูพูดในเชิงว่ำน่ำจะมำปรึกษำเขำก่อน เพรำะเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ก่อน
สอบเข้ำท่ีไหนจะมำปรึกษำเขำก่อน เขำก็จะแนะน ำให้ ดังนั้นหมอดูจึงแนะน ำให้เรียนต่อด้ำนกฎหมำย
หรือไม่ก็ครู สองด้ำนนี้หมอดูรับรองว่ำไปได้ไกล 

  งำนมันเป็นเรื่องที่ส ำคัญที่สุดที่จะนึกถึงเลยนะ ไม่มีงำนก็ไม่มีเงิน ไม่มีเงินก็อยู่
 ไม่ได้ เพรำะงั้นจะมีเงินได้ก็ต้องมีงำนท ำ ครั้นจะให้ไปคอยวำสนำมันก็ไม่ได้ป่ะ ตำยก่อน
 พอดี และที่หมอดูพูดมำว่ำอำชีพไหนท ำแล้วจะรุ่งนี่ไม่ตรงซักอย่ำงกับที่เรียนมำเลย ก็เซ็ง
 นะ เอำจริงอำชีพอะไรถ้ำท ำแล้วไม่มีควำมสขุก็ไม่อยำกท ำหรอกนะ แต่ว่ำถ้ำมันมั่นคงก็คง
 จะท ำมั้ง 

(ชลำลัย (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 20 กุมภำพันธ์ 2562) 

 สอดคล้องกับคุณหนึ่งฤทัย (นำมสมมติ) ที่มีควำมคิดว่ำเมื่อเรียนจบและเริ่มโตขึ้นก็ต้องเริ่มหำ
เงินใช้เอง และต้องหำงำนท ำที่มั่นคง จึงเริ่มมองหำรำกฐำนในชีวิต ซึ่งเธอกล่ำวว่ำเรื่องพวกนี้ส ำคัญ
เป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่เด็ก อย่ำงเช่น หำกอยู่ในวัยเรียน เรื่องเรียนส ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง แต่ถ้ำเรียนจบ
เข้ำสู่วัยท ำงำน เรื่องงำนจะมำเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับช่วงวัยของเธอ โดยเธอมองว่ำเรื่อง
อันดับควำมส ำคัญนั้น อันดับหนึ่งจะสอดคล้องกับช่วงวัยของเธอว่ำอยู่ช่วงวัยใด ซึ่งก่อนหน้ำนั้น เธอ
ท ำงำนอิสระระหว่ำงรอสอบเข้ำท ำงำนจริง โดยงำนที่ท ำเป็นงำนเกี่ยวกับกำรวิจัย และเธอได้มีโอกำส
ไปดูดวง เนื่องจำกกำรอยู่ในเมืองมีกำรแข่งขันสูง ทั้งเรื่องกำรเข้ำท ำงำนและกำรสอบต่ำง ๆ ดังนั้น
เรื่องท่ีถำมหมอดูจึงเป็นเรื่องงำนอันดับหนึ่ง ซึ่งหมอดูได้บอกว่ำหำกสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่ำงประเทศ
ช่วงนี้หรือสอบเข้ำท ำงำนอะไรก็ตำมจะสอบได้แน่นอน ส่วนเรื่องกำรงำนที่หมอดูแนะน ำก็ตรงกับที่
ชอบ จึงไม่ได้คิดขัดแย้ง (หนึ่งฤทัย (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณทรงพล (นำมสมมติ) ให้เรื่องงำนส ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เพรำะรู้สึกว่ำควบคุมได้ โดย
เรื่องงำนจะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อควำมคิดของเขำอย่ำงมำก ซึ่งเขำจะดูดวงบ่อยช่วงสมัครงำน 
เนื่องจำกต้องติดตำมอะไรหลำยอย่ำง โดยเรื่องงำนจะเชื่อมโยงไปด้วยตัวแปรหลำกหลำยอย่ำงที่ส่งผล
ให้เครียด กล่ำวคือ เรื่องงำนจะโยงไปถึงเพ่ือนร่วมงำนด้วย เพรำะต้องพบปะผู้คนหลำกหลำยรูปแบบ 
และเมื่อได้เข้ำท ำงำนแล้ว จึงกังวลถึงเรื่องเพ่ือนร่วมงำนว่ำจะเป็นอย่ำงไร และงำนที่ท ำจะเหนื่อย
หรือไม่ ซึ่งช่วงที่เข้ำท ำงำนใหม่ ๆ เขำจะดูดวงกับหมอดูมำกกว่ำตำมนิตยสำรหรือโลกออนไลน์เป็น
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พิเศษ อีกทั้งวัยท ำงำนยังเป็นวัยที่ได้เข้ำสู่กำรดูดวงแบบเต็มตัว เนื่องจำกต้องกำรควำมสบำยใจมำก
ขึ้นกว่ำเดิม เพรำะเป็นช่วงที่ต้องท ำงำนหำเงินใช้เองและต้องดูแลครอบครัว จึงท ำให้คิดมำกกว่ำสมัย
เรียน ปัจจุบันยังคงดูดวงเรื่องงำนเป็นส ำคัญ เนื่องจำกเป็นจังหวะที่ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องงำน โดยจะมี
กำรโยกย้ำยครั้งใหญ่ของออฟฟิศ ซึ่งหำกเป็นเรื่องเกี่ยวกับต ำแหน่งหรือกำรโยกย้ำย เขำจะดูบ้ำง แต่
หำกตอนสถำนกำรณ์ปกติ ไม่ได้มีเรื่องให้เครียด เขำจะดูดวงแบบผ่ำน ๆ โดยไม่เจำะจงสนใจที่จะดู 
ด้วยกำรอ่ำนตำมนิตยสำรหรือตำมโลกออนไลน์ ซึ่งช่วงดูหนัก ๆ จะเป็นกำรดูรำยวันหรือรำยสัปดำห์  

  ช่วงเครียดส่วนมำกก็จะมีแต่เรื่องงำน ช่วงสมัครงำนหรือหำงำนใหม่ จะดูบ่อย 
 เพรำะมันจะต้องติดตำมอะไรหลำยอย่ำง สมัครไปได้มั้ย สัมภำษณ์แล้วได้มั้ย จะผ่ำนรึ
 เปล่ำ พอท ำงำนแล้วใช่ป่ะ ก็จะแบบเพื่อนร่วมงำนเรำจะเป็นยังไง งำนเรำจะเหนื่อยมั้ย 
 ตอนนี้ที่ดูล่ำสุดก็เรื่องงำนเหมือนเดิม เพรำะมันแบบเข้ำจังหวะตรงที่มีปรับเปลี่ยนเรื่อง
 งำนพอดี ก็เลยไม่รู้จะแจ็คพอตโดนอะไรยังไรรึเปล่ำ  

(คุณทรงพล (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562)   

 เช่นเดียวกับคุณกันตำ (นำมสมมติ) ได้ให้เรื่องงำนส ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยเธอได้ปรึกษำ
หมอดูเมื่อเกิดควำมเครียดเรื่องงำน ซึ่งครั้งนั้นเธอรู้สึกเครียดมำกจนทนไม่ไหวและต้องไปปรึกษำหมอ
ดูในวันแรกของกำรเกิดปัญหำ ซึ่งเป็นเรื่องที่หัวหน้ำไม่ใส่ใจงำนของเธอ ซึ่งเธอไม่ทรำบว่ำควรท ำ
อย่ำงไรให้ตรงใจเขำ เมื่อเธอไปถำมถึงงำนที่จะต้องรับผิดชอบว่ำยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่หรือไม่ เขำกลับ
ให้เธอเปลี่ยน ซึ่งเธอรู้สึกมีควำมกังวลมำก เพรำะงำนนั้นไม่ได้เป็นอย่ำงที่เธอวำงแผนไว้ในตอนแรก 
ซึ่งหมอดูที่เธอเลือกไปปรึกษำเป็นคนที่เธอเคยเลิกดูด้วยด้วยเหตุผลบำงอย่ำง โดยหมอดูได้แนะน ำว่ำ
ให้ท ำตำมที่หัวหน้ำบอก เพรำะดีแล้ว เธอจึงถำมต่อไปว่ำหัวหน้ำที่เธอท ำงำนด้วยเป็นอย่ำงไร หมอดู
ตอบเธอว่ำถึงหัวหน้ำจะลักษณะอำจดูร้ำย ปำกร้ำยไปบ้ำง แต่จริง  ๆ แล้วเขำใจดี จำกนั้นเธอได้มี
โอกำสดูกับหมอดูคนเดิมอีก โดยครั้งนี้เธอมีปัญหำกลุ้มใจเรื่องกำรไปพบลูกค้ำ ซึ่งเธอไม่ได้เครียดมำก 
เพียงแค่อยำกหำคนรับฟัง ให้เธอได้ระบำยเท่ำนั้น เธอได้ถำมว่ำกำรไปพบลูกค้ำครั้งนี้จะคุ้มค่ำหรือไม่  

  ไปดูเรื่องงำนช่วงนั้นก็ซัฟเฟอร์ โดนพิษหัวหน้ำวันแรกก็ไปดูเลย ก็อยำกจะให้
 หมอดูช่วยแนะเพรำะมันคิดอะไรไม่ออก และเรำอยำกรู้ว่ำหัวหน้ำโอเคกับเรำมั้ย เลยถำม
 หมอดู เค้ำก็บอกว่ำเค้ำก็เห็นว่ำเรำโอเค แต่ว่ำเค้ำต้องกำรให้เรำพัฒนำตัวเองให้มำกกว่ำนี้  

 (กันตำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ:์ 22 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนคุณญำณี (นำมสมมติ) สนใจเรื่องงำนเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจำกเป็นเรื่องที่ต้องวำงแผนใน
ระยะยำว ซึ่งก่อนที่เธอจะได้ท ำงำน เธอได้มีกำรปรึกษำหมอดูก่อนด้วย เธอจะถำมหมอดูประมำณว่ำ
งำนที่จะได้ในอนำคตจะเป็นงำนแบบไหน เป็นงำนที่ถนัดหรือไม ่ซึ่งหมอดูบอกว่ำงำนที่ได้จะเป็นงำนที่
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ถนัด จะมีงำนเข้ำมำให้เลือกหลำยอย่ำง และยังบอกอีกด้วยว่ำงำนที่เธอถนัดเป็นแนวไหน ซึ่งเธอกล่ำว
ว่ำสำเหตุที่ให้เรื่องงำนเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจำกช่วงแรกของกำรหำงำนท ำ เธอไม่ทรำบว่ำจะท ำงำน
อะไรดี ประกอบกับเห็นคนอ่ืน ๆ ดูจะรู้อนำคตกันแล้วว่ำต่อไปจะไปในทิศทำงใด จะท ำงำนอะไร ซึ่ง
เธอยังไม่รู้อะไรเลย อีกทั้งงำนนั้นหำยำก ซึ่งเธอไม่อยำกหวังอย่ำงไม่มีจุดหมำย จึงอยำกจะไปในที่ที่
เหมำะกับเธอมำกกว่ำ ซึ่งเธอมองว่ำหำกอยู่ต่ำงจังหวัดเธอคงจะไม่คิดมำกเรื่องงำน เท่ำนี้ เนื่องจำก
ค่ำใช้จ่ำยไม่เยอะ ดังนั้นงำนจะเป็นงำนอะไรก็ได้ไม่น่ำต้องคิดมำก และเมื่อเริ่มท ำงำนจริง ๆ เธอก็
ยังคงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องงำน เพรำะเป็นเรื่องส ำคัญที่สุดที่เธอจะต้องใส่ใจ เนื่องด้วยวัยของเธอด้วย 
(ญำณี (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณฉัตรชนก (นำมสมมติ) คิดว่ำกำรอยู่ในเมืองท ำให้เธอเครียดเรื่องงำนมำกที่สุด และให้
งำนเป็นอันดับหนึ่งของกำรดูดวง เนื่องจำกเธอกังวลว่ำจะได้งำนตำมที่หวังไว้ไหม อีกทั้งสำขำที่เธอ
เรียนหำงำนยำกด้วย เธอจึงเริ่มคิดว่ำจะได้งำนตำมท่ีต้องกำรไหม จะมีงำนไหม จะเลี้ยงตัวเองรอดไหม 
ซึ่งเรื่องนี้จะดูบ่อยทีสุ่ด เพรำะไม่ม่ันใจในตัวเองในบำงครั้ง และอยำกรู้ว่ำชีวิตจะเป็นอย่ำงไร อยำกให้
มีอะไรแนะน ำชีวิต และเมื่อเธอจะไปสัมภำษณ์งำน เธอจะมีควำมกังวลทุกครั้ง และต้องดูดวงก่อน
บ่อยครั้ง ทั้งแบบออนไลน์และกับหมอดู ซึ่งท ำให้เธอเครียดหนักกว่ำเดิมในบำงที เพรำะดวงแต่ละครั้ง
ที่ดูออกมำไม่เหมือนกัน ซึ่งก่อนกำรดูดวงเธอลังเลกลัวว่ำหำกดวงออกมำไม่ดี จะเสียเสียใจ แต่หำก
ดวงดีจะคิดว่ำเป็นก ำลังใจให้เธอฮึดสู้ แต่พอดูดวงแล้วดวงออกมำไม่ดี เธอรู้สึกว่ำควำมมั่นใจหำยไป
แล้ว 40% ท ำให้เธอมีควำมกังวล และพยำยำมคิดว่ำท ำดีที่สุดแล้ว ยิ่งเมื่อสัมภำษณ์งำนเสร็จแล้วเธอก็
รู้สึกว่ำมีข้อผิดพลำด แต่แก้อะไรไม่ได้แล้ว เธอจึงคิดว่ำจะเกิดอะไรก็ต้องเกิด ต้องยอมรับผลให้ได้ 
(ฉัตรชนก (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณไขนภำ (นำมสมมติ) นั้นปัจจุบันสนใจเรื่องงำนเป็นหลัก เนื่องจำกเมื่อเริ่มเข้ำท ำงำน
เธอได้สนใจดูดวงมำกขึ้น เพรำะอยำกรู้ว่ำกำรงำนจะเป็นอย่ำงไร ซึ่งช่วงนี้เธอจะดูดวงบ่อยเป็นพิเศษ 
แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละวัน ซึ่งเธอกล่ำวว่ำไม่ได้เครียดแต่แค่อยำกรู้ว่ำงำนจะเป็น
อย่ำงไร แต่หำกวันไหนเครียดจำกงำน เธอจะเชื่อเรื่องดวงเป็นพิเศษ คล้ำยกับกำรให้ดวงเป็นที่พ่ึงทำง
ใจ และเหตุที่สนใจเรื่องงำนเป็นส ำคัญเนื่องจำกอยำกรู้อนำคต เพรำะอยำกหำควำมมั่นคงให้กับ
ตนเอง เพรำะช่วงนี้เธอลังเลระหว่ำงท ำงำนต่อให้ครบสองปีหรือจะไปเรียนต่อ ซึ่งเธอมองว่ำเหตุที่ท ำ
ให้เธอต้องหำควำมมั่นคงในชีวิต ส่วนหนึ่งเพรำะกำรใช้ชีวิตในเมือง เนื่องจำกตอนอยู่ต่ำงจังหวัด เธอ
ไม่ได้คิดเยอะเท่ำนี้ เพรำะสภำพแวดล้อมในเมืองกับต่ำงจังหวัดต่ำงกัน กล่ำวคือ ทุกคนที่กรุงเทพฯ มี
กำรแข่งขันสูง และตั้งแต่สมัยเรียนคนรอบข้ำงมีแต่คนเรียนเก่ง ท ำให้เธอกดดัน ส่วนตอนที่อยู่
ต่ำงจังหวัด ทุกอย่ำงสบำย ๆ ผู้คนไม่ได้แข่งขันกันมำก ทุกคนดูเสมอกัน ไม่ได้เครียดเท่ำคนใน
กรุงเทพฯ และกำรที่เธออยำกไปเรียนต่อเมืองนอก อยำกท ำงำนมั่นคง เป็นเพรำะกำรใช้ชีวิตในเมือง



95 
 

 
 

ด้วย โดยเธอกล่ำวว่ำ “เรำลังเลเพรำะเรำรู้สึกว่ำท ำงำนหนึ่งปีมันน้อยไปไหมหรือเรำจะท ำงำนสองปีดี 
แล้วก็หำทุนไปเรียนต่อ มันลังเลอย่ำงนี้ แล้วก็เรียนต่อจะเรียนสำขำอะไร พอมำอยู่กรุงเทพฯ เรำเจอ
แต่คนเก่ง ๆ ตอนแรกเรำก็รู้สึกว่ำเรำปกติดีแต่พอมำเจอเพ่ือน ๆ ก็รู้สึกว่ำเพ่ือนเก่งกว่ำ ก็เลยท ำให้เรำ
เริ่มขวนขวำยอนำคต” (ไขนภำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ต่ำงจำกคุณรัชนีกร (นำมสมมติ) ที่ให้ควำมส ำคัญเรื่องงำนเป็นอันดับสอง ซึ่งก่อนที่จะได้
ท ำงำนประจ ำเธอได้มีโอกำสถำมหมอดูว่ำเรียนจบไปจะได้งำนหรือไม่ มีโอกำสได้โยกย้ำยหรือไม่ 
เพรำะช่วงนั้นมีเรื่องจะย้ำยงำน หมอดูนั้นบอกได้บ้ำง ไม่ได้บ้ำง แตกต่ำงกันไปแล้วแต่รอบ ซึ่งบำงครั้ง
ได้แนะน ำงำนให้เธอท ำประมำณว่ำหำกท ำงำนสำยนั้นสำยนี้แล้วจะดี โดยเธอคิดว่ำเธอไม่เคยมีปัญหำ
หนักถึงขนำดต้องไปดูดวง ซ่ึงเวลำดูดวงเธอจะไม่ได้เชื่อมำก (รัชนีกร (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณบุษบำ (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ มีอยู่ช่วงหนึ่ง เธอต้องกำรย้ำยกลับไปท ำงำนที่บ้ำนเกิด 
เนื่องจำกต้องกำรกลับไปดูแลบุพกำรี เพรำะท่ำนอยู่กันเพียง 2 คน จึงไปปรึกษำหมอดูว่ำจะได้ย้ำย
หรือไม่ ประกอบกับช่วงนั้นเธอได้มีกำรท ำเรื่องย้ำยแล้ว แต่ทำงนั้นไม่ติดต่อกลับมำ เธอจึงคิดพ่ึงทำงนี้
ว่ำเธอจะพอมีหวังบ้ำงไหม ซึ่งเธอมองว่ำวิธีนี้เป็นเหมือนหนทำงควำมเชื่ออย่ำงหนึ่ง โดยตอนนั้นหมอดู
บอกว่ำไม่ได้ย้ำย ซึ่งก็ไม่ได้ย้ำยจริง ๆ ครั้งนั้นที่เธอฟังหมอดูพูด เธอรู้สึกเชื่อหมอดู เนื่องจำกเธอเขียน
เรื่องไปนำนแล้วแต่ไม่ได้รับกำรตอบกลับ เมื่อหมอดูเสริมว่ำไม่ได้อีก เธอจึงเชื่อว่ำเป็นอย่ำงที่เขำพูด 
แต่ถึงหมอดูจะบอกว่ำไม่ได้ เธอก็ยังคงมีหวัง โดยไม่ใช่ว่ำเชื่อเต็ม 100 % จำกนั้นเธอจึงถำมต่อว่ำท ำ
อำชีพรำชกำรจะรวยหรือไม่ แต่หมอดูกลับบอกว่ำเธอจะรวยในอำชีพเกษตร ซึ่งช่วงนั้นเธอไม่ได้เชื่อ
เลย จะมีก็แต่เพียงคิดตำมสิ่งที่หมอดูพูดบ้ำงเท่ำนั้น ซึ่งปัจจุบันเธอไม่ได้จัดอันดับให้เรื่องงำนอยู่ใน
อันดับที่เท่ำใด เนื่องจำกไม่ได้สนใจมำกแล้ว (บุษบำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 4.2.3.3 การเงิน 

 สังคมไทยนั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยระบบทุนนิยมและสังคมนิยม ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลย
ว่ำเรื่องเงินเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรด ำรงชีวิต โดยเงินเป็นที่ยอมรับและใช้อย่ำงทั่วไปในกำร
แลกเปลี่ยนสินค้ำและบริกำร โดยมีหน้ำที่หลักในกำรเป็นเป็นสื่อกลำงกำรแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยวัด
มูลค่ำ ทั้งยังเป็นเครื่องเก็บรักษำมูลค่ำ ซึ่งในบำงครำเงินยังเปรียบเสมือนเครื่องหมำยทำงชนชั้น 
เปรียบเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของสังคมภำยใต้ระบบทุนนิยม ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงขวนขวำยเพ่ือให้
ได้มำซึ่งเงินตรำกันมำก ดังนั้นกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่จึงนึกถึงเรื่องเงินยำมดูดวงเสมอ  

 โดยคุณกำญจนำ (นำมสมมติ) สนใจเรื่องโชคลำภ เงินทอง เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท ำให้
เครียดจนถึงขั้นต้องไปดูดวง เนื่องจำกอยู่กรุงเทพฯ ต้องใช้เงินเยอะ ซึ่งถ้ำเป็นตอนอยู่ที่บ้ำนเกิด เธอ
ไมเ่คยคิดอยำกดูดวง ส่วนหนึ่งเพรำะไม่ค่อยจะรู้และไม่ค่อยจะมีให้ดูด้วย ซึ่งเธอเริ่มสนใจเรื่องเงินหรือ
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โชคลำภมำก ๆ ก็ตอนมีครอบครัว เนื่องจำกกำรใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ต่ำงจำกที่ก ำแพงเพชรอยู่มำก ทั้ง
เรื่องท่ีอยู่อำศัย อำหำรกำรกิน โดยตอนอยู่ที่บ้ำนเกิดไม่ค่อยได้ซื้อของ แต่เมื่ออยู่กรุงเทพฯ ต้องซื้อทุก
อย่ำง ทุกอย่ำงล้วนเป็นเงินเป็นทอง ดังนั้นเธอจึงอยำกรวย เพ่ือหวังจะได้สบำย ดังนั้นช่วงเวลำที่เธอ
จะไปดูดวงส่วนใหญ่จึงจะเป็นช่วงใกล้หวยออก ซึ่งเธอจะคอยถำมหมอดูว่ำงวดนี้จะมีโชคหรือไม่ หำก
หมอดูบอกมี เธอจะเล่นเยอะ แต่หำกหมอดูบอกว่ำไม่ควร เธอจะไม่เสี่ยงหรือซื้อน้อยลง ซึ่งเรื่องนี้
นับเป็นเรื่องส ำคัญอันดับหนึ่งและเป็นเรื่องเดียวที่เธอสนใจจะดู  

  เวลำเสี่ยงโชคลำภจะได้รู้ไงว่ำจะมีโชคไหม ถ้ำไม่มีก็ซื้อน้อยลง ที่สนใจ
 เพรำะอย่ำงเวลำเสี่ยงโชคอะไรเรำเสี่ยงไปเยอะ มันก็เสียเงินไปเยอะไง ถ้ำเค้ำทักดีเรำก็ซื้อ
 เยอะหน่อย ต้องกำรรู้ล่วงหน้ำก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินไปมำก  

(กำญจนำ (นำมสมมต)ิ, สัมภำษณ์: 3 เมษำยน 2562) 

 ต่ำงจำกคุณทรงพล (นำมสมมติ) ซึ่งมองว่ำเมื่อเข้ำมำอยู่กรุงเทพฯ ท ำให้สนใจดูดวงมำกขึ้น 
เนื่องจำกสังคมในกรุงเทพฯ กว้ำงกว่ำ ท ำให้ชีวิตมีเรื่องรำว หน ำซ้ ำค่ำใช้จ่ำยยังสูง ก่อเกิดเป็น
ควำมเครียด จึงต้องพ่ึงกำรดูดวงเพ่ือควำมสบำยใจในระดับหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นเขำได้ให้เรื่องเงินส ำคัญ
เป็นอันดับสองของกำรดูดวง เนื่องจำกเขำมองว่ำตอนเป็นเด็กไม่สำมำรถหำเงินใช้เองได้ แต่เมื่อโตขึ้น
ต้องเริ่มหำเงินใช้เอง แต่ทั้งนี้ตนเป็นคนไม่ชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้ว จึงคิดเพียงแค่ว่ำเงินสำมำรถหำได้จำก
กำรท ำงำน จึงไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้มำกเป็นอันดับหนึ่ง 

  ในเมืองค่ำใช้จ่ำยมันเยอะ แตเ่ป็นคนไม่ได้เสี่ยงโชคอยู่แล้ว ก็ไม่รู้ว่ำเงินมันจะมำ
 จำกทำงไหนได้อีกนอกจำกเงินเดือน ก็ไม่ค่อยอะไรกับมันเท่ำไหร่ 

(คุณทรงพล (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนคุณกันตำ (นำมสมมติ) ได้ให้เรื่องเงินส ำคัญเป็นอันดับสองของกำรดูดวงเช่นเดียวกัน โดย
เธอได้กล่ำวถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงอยู่ในกรุงเทพฯ และชัยภูมิว่ำ ช่วงที่อยู่บ้ำนเกิดจะสนใจเรื่อง
เรียนเป็นพิเศษ เนื่องจำกช่วงนั้นเธออยู่ในวัยเรียน และถึงแม้เธอจะย้ำยเข้ำมำเรียนระดับปริญญำตรีที่
มหำวิทยำลัยในกรุงเทพฯ สิ่งที่ท ำให้เธอเครียดมำกที่สุดกลับไม่ใช่เรื่องเรียน หำกแต่เป็นเรื่องเงิน 
เนื่องจำกตอนอยู่ที่บ้ำนเกิดนั้นด ำเนินชีวิตอยู่ในกรอบ ยังคงมีควำมตั้งใจเรียนและเรียนดีมำตลอดอยู่
บ้ำง โดยเธอมองว่ำกำรเรียนดีมิใช่เรื่องควำมเก่งหรือไม่เก่ง หำกแต่เป็นเรื่องของกำรให้ค่ำเสียมำกกว่ำ 
ซึ่งเธอไม่ได้ชอบกำรเรียนเช่นนี้ เพรำะท ำให้รู้สึกว่ำไม่มีเวลำท ำอย่ำงอ่ืนหรือไม่มีเวลำใช้ชีวิตเป็นของ
ตัวเอง ประกอบกับสภำพแวดล้อมและสภำพสังคมที่บ้ำนเกิดจะมีแต่เรื่องเรียน คล้ำยกับคนแถวบ้ำน
ให้ค่ำกับกำรเรียนมำก จึงท ำให้เธอเป็นเด็กเรียนมำโดยตลอด กลับกัน กำรใช้ชีวิตในเมืองหลวงท ำให้
เธอเครียดเรื่องเงิน เนื่องจำกต้องกำรปรับชนชั้น เพ่ือสนองควำมต้องกำรของตนเอง โดยเธอมองว่ำ
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เมืองอยู่ภำยใต้ระบบทุนนิยม ซึ่งทุกคนต้องใช้ชีวิตภำยใต้ระบบนี้ แต่เธอก็ชอบกำรใช้ชีวิตภำยใต้
ระบอบเศรษฐกิจเช่นนี้ เธอจึงมองว่ำเมืองท ำร้ำยเธอโดยกำรมีระบบทุนนิยม ส่วนตัวเธอเป็นคนสนใจ
เรื่องแฟชั่นหรือของมียี่ห้ออยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อเข้ำมำใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ สิ่งของเหล่ำนี้จึงมีให้พบเห็น
ได้โดยง่ำย ต่ำงจำกตอนที่บ้ำนเกิด เธอจะพบเห็นเรื่องรำวของแฟชั่นผ่ำนทำงโทรทัศน์หรือสื่อทำง
โซเชียลมีเดียอยู่เป็นประจ ำ ซึ่งขณะนั้นเธอไม่ต้องกำรที่จะไขว่คว้ำสิ่งของเหล่ำนั้นให้ได้เท่ำปัจจุบัน  

  ตอนอยู่บ้ำนเครียดเรื่องเรียน พอมำนี่เครียดเรื่องเงิน เพรำะเป็นคนใช้เงิน
 เยอะแต่เด็กแล้วแหละ แต่ว่ำมันจะมีเรื่องเงินรองลงมำจำกเรื่องเรียน เพรำะว่ำตอนที่อยู่
 บ้ำนมีควำมรู้สึกว่ำยังอยู่ในกรอบอยู่ แบบว่ำยังเหมือนเป็นเด็กเรียนแล้วก็ไม่เคยเกรด 3 
 เกิน 3 ตัว คือเกรด 4 ตลอด ตอนเข้ำมำอยู่กรุงเทพฯ ใหม่  ๆ เครียดเรื่องเงิน
 เพรำะอยำกปรับชนชั้น รู้สึกว่ำอยำกปรับตัวเอง อยำกสนองควำมต้องกำรเฉย ๆ พื้นฐำน
 เป็นคนชอบแฟชั่นแต่มันเข้ำไม่ถึง พอมำอยู่เมืองทุกอย่ำงมันใกล้ขึ้น เพรำะว่ำได้เดินเข้ำ
 ไป มันท ำให้รู้สึกว่ำเป็นเรื่องปกติของคนในเมือง เพรำะว่ำแบบเพื่อนท ำให้มันจับต้องได้ 
 อย่ำงแต่ก่อนเรำเคยมองว่ำ H&M มันก็รำคำแรงอยู่นะ แต่ว่ำตอนนี้ก็ไม่ 

(กันตำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 22 มีนำคม 2562)    

 โดยในตอนแรกที่มีปัญหำเรื่องเงิน เธอจะยังไม่ได้ดูดวง แต่จะท ำงำนพิเศษแทน เรียกได้ว่ำ
หำกเครียดเรื่องเงินจะพยำยำมหำเงินใช้เอง หลังจำกนั้นเมื่อเธอเริ่มไปดูดวง ประเด็นหลักที่เธอมักจะ
ถำมถึงเสมอและทุกครั้งก็คือเรื่องเงิน ซึ่งเธอมองว่ำชีวิตของเธอเท่ำกับเงิน ไม่ว่ำช่วงนั้นจะมีปัญหำ
ชีวิตอะไรจนถึงขั้นให้ไปหำหมอดู แต่ประเด็นหนึ่งที่พ่วงไปด้วยตลอดก็คือเรื่องเงิน ผิดกับตอนอยู่ที่
บ้ำนเกิดเธอจะสนใจถำมเรื่องเรียน และจำกกำรสังเกต เธอมองว่ำปัญหำที่เธอพบส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องของควำมสัมพันธ์ แต่เมื่อได้มำใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยควำมที่ต่ำงคนต่ำงไม่สนิทชิดเชื้อกัน 
สิ่งที่จะท ำให้ทุกคนอยู่ได้คือต้องมีทุนทรัพย์ เพรำะถ้ำมีเงินนั้นแทบจะไม่ต้องพ่ึงใคร แต่หำกอยู่ที่บ้ำน
เกิดนั้นไม่ต้องใช้เงิน ต้องใช้น้ ำใจ 

  เวลำไปดูดวงก็จะพูดถึงเรื่องเงินทุกครั้ง มันจะเป็นท็อปปิกหลักของเรำ ใช่เรื่อง
 ชีวิตจะเป็นยังไงนั่นแหละเรื่องชีวิตเรำเท่ำกับเงิน เวลำปรึกษำเรื่องอะไร เรื่องเงินมันจะ
 ติดมำด้วยตลอด มันจะอยู่ในส่วนเสี้ยวของควำมคิดตลอดเวลำ เงินจะไหลเวียนอยู่
 ตลอดเวลำรำวกับเป็นเลือดเรำเอง เรำรู้สึกว่ำควำมเป็นเมืองมันก็ท ำให้คนซัฟเฟอร์แล้วก็
 ไม่สำมำรถที่จะปรึกษำคนที่บ้ำนได้ด้วย 

(กันตำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 22 มีนำคม 2562) 

 ส่วนคุณหนึ่งฤทัย (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ เรื่องเงินมักจะสอดคล้องกับเรื่องงำน จึงให้เป็น
อันดับสองของกำรดูดวง เนื่องจำกอยำกรู้ว่ำที่ท ำงำนจะได้เงินแค่ไหน ด้วยเธอไม่ได้เป็นเศรษฐี 
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เพรำะฉะนั้นต้องกังวลเรื่องเงินเป็นพิเศษ เนื่องจำกปัจจุบันเงินคือปัจจัยส ำคัญ จึงอยำกรู้ว่ำดวงของ
ตนที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ มีแนวโน้มเป็นอย่ำงไร จะได้รู้ว่ำต้องระมัดระวังกำรใช้เงินมำกน้อยเพียงใด 
เช่น หำกหมอดูบอกว่ำเธอเก็บเงินไม่อยู่ เธอจะได้เริ่มจัดกำรตัวเองว่ำควรระมัดระวังมำกน้อยเพียงใด 
ขณะเดียวกันเธอได้กล่ำวว่ำหำกหมอดูบอกจะมีโชค จะได้เงินก้อนโต ก็อย่ำไปหวังน้ ำบ่อหน้ำ
เช่นเดียวกัน (หนึ่งฤทัย (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณญำณี (นำมสมมติ) ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรเงินเป็นอันดับสำม เนื่องจำก เธอรู้สึกว่ำ
เธอเงินขำดมือหรือไม่พอใช้ตลอดเวลำ โดยเธอมักจะถำมหมอดูว่ำช่วงนี้จะมีรำยได้เข้ำมำไหม เหตุที่
เธอมีเงินไม่พอใช้บ่อยเป็นเพรำะเธอชอบจับจ่ำยซื้อของบ่อย รวมถึงควำมสะดวกสบำยในเมืองด้วย 
อย่ำงเช่น หำกสั่งไปรษณีย์ในตัวเมืองจะได้รับของเร็ว ต่ำงจังหวัดได้ช้ำ ซึ่งให้ควำมรู้สึกต่ำงกัน อีกทั้ง
ในต่ำงจังหวัดไม่มีแหล่งให้ซื้อของมำกมำย โดยเธอกล่ำวว่ำที่บ้ำนเกิดไม่มีห้ำงเลย และเธอไม่ได้สนุก
กับกำรเดินตลำด แต่หำกอยู่กรุงเทพฯ แหล่งซื้อของล้วนเป็นทำงผ่ำนของกำรเดินทำงกลับบ้ำนทั้งสิ้น 
เธอจึงได้แวะและซื้อของบ่อย  

  ถ้ำอยู่ที่เนี่ย สมมติบำงทีเรำเดินทำงกลับจำกที่บ้ำนมำทองหล่อ ระหว่ำงทำงเรำ
 ผ่ำนสยำม ผ่ำนอนุฯ บำงทีเรำก็ลงไปแวะซื้อของหรือบำงทีแค่แบบฆ่ำเวลำก็ได้จ่ำยตังค์ไป
 แล้ว แบบของมันเยอะ มันมีอะไรให้ท ำเยอะแยะมำกกว่ำ แล้วเรำยิ่งเป็นคนชอบช็อปอยู่ก็
 ยิ่งไปใหญ่ 

(ญำณี (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 6 เมษำยน 2562) 

 อีกทั้ง เธอคิดว่ำหำกเธอยังอยู่ที่พะเยำ เธอคงไม่ใส่ใจเรื่องกำรเงินเท่ำนี้ เพรำะที่ต่ำงจังหวัด 
บ้ำนไม่ต้องจ่ำยค่ำเช่ำ ไม่ต้องกังวลอะไร แม้ค่ำอำหำรกำรกินต่ำงจังหวัดกับกรุงเทพฯ จะพอ ๆ กัน 
แต่ก็ไม่ต้องกังวลมำก เพรำะบำงครั้งสำมำรถหยิบยืมหรือขอของคนข้ำงบ้ำนได้ ไก่ก็มีฟำร์ม ไข่ก็มีกิน 
เธอมองว่ำบำงทีสบำยกว่ำด้วยซ้ ำ ไม่จ ำเป็นต้องมีเรื่องให้เครียดขนำดที่ต้องมำพ่ึงดวง แต่อยู่กรุงเทพฯ 
มีตัวแปรที่ท ำให้เครียดเยอะ เมื่อเครียดก็ต้องไปดูดวง อีกอย่ำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญเรื่องเงิน เพรำะว่ำ
ทุกวันนี้จะท ำอะไรต้องใช้เงินทุกอย่ำง (ญำณี (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์)  

 4.2.3.4 ความรัก 

 กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องควำมรักมำกเท่ำกับครั้งยังเป็น
เด็ก แต่ถึงอย่ำงไรยังมีบำงคนที่ให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมรักหรือคู่ครองเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจำกอยู่ใน
วัยที่ต้องแต่งงำน สร้ำงครอบครัว รวมทั้งบำงคนมีควำมเห็นว่ำเรื่องที่สนใจจะอยู่ที่ช่วงวัย ซึ่งหำกตนมี
อำยุมำกขึ้น อำจจะสนใจเรื่องควำมรักและกำรแต่งงำนก็เป็นได้ 
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 โดยคุณรัชนีกร (นำมสมมติ) เป็นผู้ที่ให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมรักหรือเนื้อคู่มำเป็นอันดับหนึ่ง
ทุกครั้งเมื่อดูดวง เนื่องจำกเธออยำกรู้ว่ำจะได้เจอหรือจะมีเนื้อคู่หรือไม่ และจะมำเมื่อไหร่ โดยหมอดู
จะบอกประมำณว่ำเนื้อคู่มีลักษณะ รูปร่ำง สีผิวอย่ำงไร เป็นรุ่นพ่ีหรือรุ่นน้อง หรือจะเจอเนื้อคู่ตอน
อำยุเท่ำใด ซึ่งเธอมีควำมเห็นว่ำหมอดูตอบค ำถำมประมำณกลำง ๆ โดยเธอกล่ำวว่ำกำรถำมหมอดู
เป็นกำรช่วยให้เธอมีหวัง และที่อยำกรู้เรื่องเนื้อคู่ที่สุดเป็นเพรำะว่ำเธอยังไม่ได้แต่งงำน จึงถือว่ำยังไม่
เจอคู่แท้ และถึงวัยที่ต้องแต่งงำนแล้ว จึงอยำกรู้ว่ำเนื้อคู่จะมำเมื่อไหร่ (รัชนีกร (นำมสมมติ), 2562: 
สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณชลำลัย (นำมสมมติ) มีควำมสนใจเรื่องควำมรักอยู่บ้ำง โดยเธอให้เรื่องควำมรักเป็น
อันดับสอง เนื่องจำกรู้สึกว่ำมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ เธอเพียงแค่อยำกรู้เท่ำนั้นว่ำเธอจะมีเนื้อคู่หรือไม่ 
เนื่องจำกเธอยังไม่เคยมีแฟนเลยแม้แต่คนเดียว ซึ่งหมอดูได้บอกว่ำเธอมีเนื้อคู่ ซ้ ำยังระบุอำชีพและ
วันที่ที่จะได้เจอมำด้วย  

  เกิดมำยังไม่เคยมีแฟนเลยอ่ะนะ มันก็สงสัยอยำกรู้ว่ำเออเกิดมำมีเนื้อคู่รึเปล่ำ 
 หมอดูเค้ำก็บอกว่ำมีสิ คนเรำมันต้องมีเนื้อคู่ แต่บำงคนก็ไม่มีนะ เค้ำก็บอกว่ำจะได้เจอวัน
 ไหน และเนื้อคู่เรำมีแต่อำชีพดี ๆ ทั้งนั้นอ่ะ ทนำยบ้ำง หมอ ผู้พิพำกษำ และอะไรอีกก็จ ำ
 ไม่ได้ แต่ดีไปหมด  

(ชลำลัย (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 20 กุมภำพันธ์ 2562) 

 ด้ำนคุณทรงพล (นำมสมมติ) จะให้ควำมรักอยู่อันดับสำมของกำรดูดวง โดยเขำมองว่ำเรื่อง
ควำมรัก ไม่สำมำรถให้ค ำตอบได้ตรงมำก คล้ำยกับเป็นกำรพูดกลำง ๆ เสียมำกกว่ำ แต่ในบำงครั้งเขำ
ก็รู้สึกว่ำมีบ้ำงที่ตรง แต่ท ำอะไรไม่ได้ ซึ่งกำรดูดวงแต่ละเรื่องนั้นเขำมองว่ำต้องอยู่ที่ช่วงด้วย หำกช่วง
ไหนให้ควำมส ำคัญกับเรื่องใดมำกเป็นพิเศษจึงจะมีควำมรู้สึกร่วมด้วย (คุณทรงพล (นำมสมมติ), 
2562: สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณกันตำ (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ ครั้งเป็นเด็กสมัยวัยเรียนเธอมีควำมสนใจเรื่องควำมรัก 
เป็นพิเศษ เนื่องจำกเป็นเรื่องคำดฝัน ซึ่งอะไรที่เธอคำดฝันเธอจะอยำกที่จะดู อยำกที่จะรู้ แต่ว่ำสมัย
เรียนจะเล่นเกมทำยใจมำกกว่ำ ซึ่งเกมเหล่ำนี้จะเป็นเรื่องควำมรักเสียส่วนใหญ่ โดยเธอจะสนุกกับกำร
ที่ได้ตื่นเต้นกับค ำท ำนำย จำกนั้นเมื่อโตขึ้นเธอได้มีโอกำสดูดวง เนื่องจำกมีควำมกังวลเรื่องผู้ชำย ซึ่ง
เธอมองว่ำหมอดูท ำนำยไม่ถูกสักอย่ำง โดยหมอดูพูดเรื่องที่ดีที่เธอรู้ว่ำไม่จริง แต่เธอก็รู้สึกมีควำมสุข
ไปกับค ำท ำนำยของเขำ จำกนั้นเธอได้มีโอกำสดูดวงเรื่องควำมรักอีก ซึ่งครั้งนี้เธอตัดสินใจเลิกดูด้วย
เหตุที่หมอดูบอกว่ำเธออำภัพรัก หรือจะเป็นควำมรักที่ผิด ซึ่งเขำเป็นคนเดียวที่ทักเธอเรื่องนี้ ส่วน
ปัจจุบันเธอให้ควำมรักเป็นอันดับสำมที่จะถำมหมอดู 



100 
 

 
 

  เด็กวัยเรียนมันก็จะมีควำมรัก เพรำะว่ำมันเป็นเรื่องคำดฝัน แบบว่ำอะไรที่เรำ
 คำดฝัน เรำก็อยำกจะดูดวง เพรำะแบบว่ำมันจะได้เติมเต็มควำมต้องกำร มีคนมำพูดใน
 สิ่งที่เรำอยำกจะเป็น อยำกจะท ำ แล้วเรำต้องรู้สึกมีควำมสุขไม่ใช่ทุกข์ พอโตมำหน่อยก็มี
 ซัฟเฟอร์เรื่องผู้ชำย คือเค้ำท ำนำยยังไม่ถูกซักอันเลยนะที่ผ่ำนมำอ่ะ แต่ว่ำกำรท ำนำยของ
 เค้ำท ำให้เรำรู้สึกมีควำมสุขข้ึน คือเหมือนพูดเรื่องดีที่เรำก็รู้ว่ำมันไม่จริงแน่นอน มันท ำให้
 เรำฝันอ่ะ  

(กันตำ (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 22 มีนำคม 2562) 

 ด้ำนคุณหนึ่งฤทัย (นำมสมมติ) ได้มีโอกำสสอบถำมหมอดูเรื่องควำมรัก เนื่องจำกยังไม่เคยมี
แฟน ซึ่งหมอดูบอกว่ำเธอจะได้แต่งงำนตอนอำยุ 26 ปี และเนื้อคู่ของเธอจะเป็นเพ่ือนร่วมชั้นหรือ
เพ่ือนร่วมงำน ไม่เพียงเท่ำนี้ หมอดูยังระบุวันที่จะเจอกับควำมรักด้วย ซึ่งเธอได้กล่ำวว่ำจะรอดู  ทั้งนี้ 
เธอไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับควำมรักมำกนักและไม่ได้จัดให้อยู่ในอันดับใด เนื่องจำกเธอมองว่ำอยู่ที่ช่วง
วัย หำกเป็น ณ ตอนนี้เธอจะไม่ได้สนใจ แค่อำจจะอยำกรู้บ้ำงบำงที แต่ไม่ได้ขวนขวำย ซึ่งเธอมี
ควำมเห็นว่ำ หำกอำยุมำกขึ้นเธออำจจะสนใจก็ได้ เพรำะตอนนั้นเรื่องนั้นอำจจะส ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
ได้หำกเวลำนั้นเธอไม่มีใคร 

  เรำไม่เคยมีแฟนนะ ก็อยำกรู้ว่ำจะมีมั้ย เค้ำก็บอกว่ำมี จะมำวันนี้ ๆ นะ จะได้
 แต่งงำนตอน 26 แฟนจะเป็นเพื่อนที่แบบเคยเจอกัน ร่วมชั้นหรือร่วมงำนกัน ก็จะรอดูว่ำ
 จะมำมั้ยและจะได้แต่งจริงมั้ย 

(หนึ่งฤทัย (นำมสมมต)ิ, สัมภำษณ์: 14 กุมภำพันธ์ 2562) 

 ทั้งนี้ คุณฉัตรชนก (นำมสมมติ) ได้ให้ควำมเห็นว่ำเมื่อสมัยเธอยังเด็ก เธอสนใจเรื่องควำมรัก
เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งครั้งนั้นเพ่ือนมำเล่ำให้เธอฟังว่ำมีหมอดูท่ำนหนึ่งแม่น เธอจึงตำมไปดู และเจำะจง
ไปที่เรื่องควำมรัก ซึ่งเธอมีควำมเห็นว่ำเรื่องควำมรักของเธอออกมำไม่ดีเลยสักครั้งที่ไปดู ช่วงนั้นเธอมี
ปัญหำเรื่องนี้อยู่ด้วย เธอถำมหมอดูประมำณว่ำคนที่เธอรักจะกลับมำไหม ซึ่งหมอดูตอบว่ำไม่กลับมำ 
โดยเธอเชื่อไปแล้ว 70% ส่วนหนึ่งเพรำะลึก ๆ เธอคิดว่ำเป็นอะไรที่เธอรู้ค ำตอบอยู่แล้ว สุดท้ำยนั้น
จริงอย่ำงที่หมอดูว่ำ แต่ปัจจุบันเธอไม่ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้แล้ว เนื่องจำกมีเรื่องอ่ืนให้สนใจ
มำกกว่ำ (ฉัตรชนก (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณบุษบำ (นำมสมมติ) ได้กล่ำวว่ำ เมื่อสมัยที่เธอยังสำว เธอได้มีโอกำสดูดวงที่งำนวัด
ประจ ำปี หมอดูทักว่ำเธอจะได้เนื้อคู่เป็นชำวต่ำงชำติ แต่เธอแย้งหมอดูเพรำะว่ำเธอมีแฟนเป็นคนไทย 
หมอดูจึงบอกกับเธอว่ำ ไม่เชื่อให้รอดู จำกนั้นเธอจึงถำมต่อไปว่ำจะได้แต่งงำนและมีลูกหรือไม่ ซึ่ง
หมอดูบอกว่ำจะได้แต่งงำนแล้วจะมีลูก 2 คน แต่ปัจจุบันเธอไม่ได้ดูดวงเรื่องควำมรักแล้ว เนื่องจำก
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แต่งงำนมีลูกแล้ว (บุษบำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) สอดคล้องกับคุณกำญจนำ (นำมสมมติ) ที่
กล่ำวว่ำ ตอนสำวจะสนใจเรื่องควำมรักเป็นอันดับแรก แต่ปัจจุบันไม่ได้สนใจแล้ว เนื่องจำกแต่งงำนมี
ลูกแล้วเช่นเดียวกัน (กำญจนำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 4.2.3.5 สุขภาพ 

 จำกผลส ำรวจพบว่ำกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงไม่ได้สนใจเรื่องสุขภำพมำกนัก จะมีก็แต่ผู้ที่ป่วย
บ่อยหรือถำมเพรำะคิดอยำกจะถำมเท่ำนั้น โดยไม่ได้เฉพำะเจำะจงว่ำเป็นสิ่งที่ต้องรู้ 

 โดยคุณชลำลัย (นำมสมมติ) ให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพเป็นอันดับที่สำม ซึ่งตอนดูดวงเธอไม่ได้
กล่ำวถึงเรื่องนี้มำกนัก จะถำมเพียงแต่สุขภำพของตนช่วงนี้เป็นอย่ำงไรเท่ำนั้น ไม่เพียงเท่ำนี้ เธอยัง
สนใจที่จะท ำศัลยกรรม จึงได้มีกำรถำมหมอดูร่วมด้วยว่ำหำกเธอท ำศัลยกรรมจะเป็นอย่ำงไร จะมี
ปัญหำหรือไม่ (ชลำลัย (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์)  

 ส่วนคุณรัชนีกร (นำมสมมติ) สนใจเรื่องเรื่องสุขภำพเป็นอันดับสำม เนื่องจำกเมื่ออำยุมำกขึ้น
ยิ่งป่วยบ่อย จึงท ำให้เธอสนใจเรื่องนี้และจะได้ระวังตัวด้วย (รัชนีกร (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 
สอดคล้องกับคุณฉัตรชนก (นำมสมมติ) ที่เน้นเรื่องสุขภำพเป็นอันดับสอง โดยเธอห่วงสุขภำพของคน
ภำยในครอบครัวและตนเอง ซึ่งตนสุขภำพไม่ค่อยดีและป่วยบ่อย อีกทั้งคนที่บ้ำนเริ่มมีอำยุมำกขึ้น
แล้ว จึงท ำให้เธอเป็นห่วง และหำกดวงไม่ดีจะได้ระวังตัวเองให้มำกขึ้นด้วย (ฉัตรชนก (นำมสมมติ), 
2562: สัมภำษณ์) 

 4.2.3.6 หนทางชีวิต 

 กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยมีควำมสนใจว่ำชีวิตจะไปในทิศทำงใด เนื่องจำกเบื่อกับสภำพ
ควำมเป็นอยู่ในเมือง ทั้งเต็มไปด้วยควำมแออัด มลภำวะ รวมถึงต้องดิ้นรน จึงอยำกทรำบว่ำอนำคตใน
ภำยภำคหน้ำจะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นไหม โดยคุณบุษบำ (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ ปัจจุบันเรื่องที่ต้องกำรรู้
ที่สุดคือเรื่องชีวิตในอนำคตว่ำจะเป็นคนที่มีอยู่มีกินไหม ชีวิตในอนำคตจะเป็นอย่ำงไร เธอจะอยู่ห้อง
เช่ำเช่นนี้หรือไม่ จะมีบ้ำนอยู่ไหม ถ้ำพ้ืนฐำนชีวิตเป็นเช่นนี้แล้วอนำคตจะดีขึ้นไหม เพรำะปัจจุบันเธอ
มีหนี้สินอยู่ จึงอยำกรู้ว่ำอนำคตนี้เธอจะหมดหนี้หมดสินไหม จะมีเงินเก็บหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอ
อยำกรู้โดยไม่มีเหตุผล เธอแค่ต้องกำรรู้ว่ำอนำคตจะรวยไหม เนื่องจำกหำกรวยจึงจะมีเงินใช้หนี้ เหตุที่
เธอมีหนี้สินเยอะเนื่องจำกกำรใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ที่ท ำให้เธอต้องใช้เงินเยอะ รำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย 
ท ำให้เธอต้องขวนขวำยท ำหลำกหลำยสิ่งที่ไม่ใช่แค่เพียงงำนประจ ำ เธอจึงต้องกำรลงทุนโดยเป็นกำร
ลงทุนด้วยอสังหำริมทรัพย์ อย่ำงเช่นที่ดิน จึงท ำให้หนี้ส่วนใหญ่ของเธอมำจำกกำรกู้ซื้อที่ดิน เพ่ือ
ต้องกำรเก็บไว้เป็นหลักทรัพย์และท ำธุรกิจปลูกข้ำว (บุษบำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 
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 ส่วนคุณจำรุณี (นำมสมมติ) ให้เหตุผลว่ำ ไม่สนใจเรื่องสุขภำพ เพรำะรู้ว่ำต้องทำนอะไร
อย่ำงไรให้สุขภำพดีขึ้น หมอดูไม่สำมำรถทักได้ว่ำเธอจะเป็นอย่ำงไรได้ ซึ่งเธอสนใจแต่เรื่องรำวของ
ชีวิต หำกดวงไม่ดีจะได้แก้ไข ส่วนเรื่องกำรงำนเธอก็ไม่ได้สนใจ จริงอยู่ที่ตอนนี้เธอยังไม่ได้ลำออกจำก
งำน แต่เธอมองว่ำตัวเธออำยุมำกแล้ว และขณะนี้มีงำนให้ท ำ ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นต้องแสวงหำงำนท ำ
อย่ำงเด็กจบใหม่ ซึ่งเธอมองว่ำกำรใช้ชีวิตในต่ำงจังหวัดกับกรุงเทพฯ ไม่ได้ท ำให้เธอเครียดอะไร 
เนื่องจำกครั้งอยู่ต่ำงจังหวัด เธอก็ท ำนำ เงินก็ไม่เคยได้ใช้  เมื่อมำอยู่กรุงเทพฯ จึงไม่เครียดมำก เพรำะ
เป็นคนไม่ได้สนใจใครมำกมำย ซึ่งเธอมองว่ำต่ำงจังหวัดกับกรุงเทพฯ ต่ำงกันที่ควำมวุ่นวำย ซึ่งเธอเจอ
ทุกวันนับเป็นเรื่องปกติ แต่บำงครั้งก็เบื่อที่จะเจอ เธออยำกจะรวย อยำกสบำย อยำกกลับไปอยู่บ้ำน 
และอยำกมีเงิน ซ่ึงเป้ำหมำยที่เข้ำมำกรุงเทพฯ คือเข้ำมำท ำงำนเพ่ือที่จะได้เงิน ต้องกำรเก็บเงินเพ่ือไป
สร้ำงเนื้อสร้ำงตัวอยู่ที่บ้ำนเกิด กลับไปเป็นคนมีเงินใช้อยู่ที่นั่น สิ่งเหล่ำนี้จึงท ำให้เธออยำกรู้เรื่องรำว
ของชีวิตมำกกว่ำว่ำจะด ำเนินไปในทิศทำงใด จะมีโอกำสดีขึ้นบ้ำงไหม (จำรุณี (นำมสมมติ), 2562: 
สัมภำษณ์) 

 4.2.4 ผลลัพธ์และความรู้สึกหลังจากเข้ารับบริการดูดวง 

 คุณชลำลัย (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ ตอนดูดวงนั้น หมอดูจะท ำกำรถำมวัน เดือน ปีเกิด จำกนั้น
จดใส่กระดำษหนึ่งแผ่นพร้อมกับเปิดต ำรำและค ำนวณ เมื่อทรำบผลจึงชี้แจงให้ฟังว่ำดวงของเธอเป็น
อย่ำงไร โดยเรื่องควำมรักนั้น หมอดูบอกว่ำจะได้เจอเร็ว ๆ นี้ ซ้ ำยังระบุวันที่จะเจอมำด้วย ไม่เพียง
เท่ำนี้ยังบอกอีกว่ำเนื้อคู่จะท ำอำชีพอะไร ซึ่งมีแต่อำชีพที่เธอชอบและคิดว่ำดี เมื่อเธอได้ฟังแล้วเธอ
ไม่ได้เชื่อมำกนัก เพียงแค่ฟังแล้วรู้สึกดีเท่ำนั้น ทั้งนี้ เธอมีควำมเห็นว่ำจำกที่ฟังหมอดูมำทั้งหมด เรื่อง
อะไรก็ไม่น่ำสนใจเท่ำค ำแนะน ำเรื่องกำรเรียน ซึ่งหมอดูได้แนะน ำให้ไปเรียนต่อด้ำนทนำยหรือไม่ก็ครู 
เธอมองว่ำเป็นเรื่องที่น่ำคิด เพรำะหำกเรียนได้และได้ท ำงำนอย่ำงที่หมอดูแนะน ำน่ำจะมีอนำคตที่ดี
และมั่นคง เธอจึงลังเลว่ำจะไปลงเรียนดีหรือไม่ เพรำะกลัวเสียเวลำ เนื่องจำกเพ่ิงเรียนจบจึงอยำก
ท ำงำน แต่อีกใจหนึ่ง เธออยำกจะไปเรียน เพรำะว่ำหมอดูพูด และสิ่งที่เขำพูดมำจำกพ้ืนฐำนดวงชะตำ
ชีวิตของเธอ ซึ่งถ้ำเธอท ำตำมได้ น่ำจะเป็นเรื่องที่ดี และอำชีพที่หมอดูแนะน ำ เธอมองว่ำเป็นอำชีพที่
มั่นคง หำกเธอสำมำรถเรียนได้น่ำจะดี  

 สุดท้ำยแล้วถ้ำเป็นไปได้ เธออยำกจะท ำตำมค ำแนะน ำของหมอดู เพรำะว่ำเขำแนะน ำสิ่งที่ดี 
มิใช่สิ่งที่เลวร้ำย ถ้ำหำกเธอสำมำรถท ำตำมได้จะเป็นผลดีต่อตัวเธออย่ำงมำก ยิ่งเธออยู่ในกรุงเทพฯ 
ด้วยแล้ว หำกไม่ท ำงำนที่มั่นคงก็คงจะอยู่ยำก นอกจำกดูดวงแบบโหรำศำสตร์ไทยแล้ว หมอดูได้ดูไพ่
ยิปซีให้เธอด้วย ซึ่งเธอกล่ำวว่ำมีเรื่องหนึ่งที่น่ำคิด คือ หมอดูบอกให้ระวังคนในครอบครัวหรือญำติพ่ี
น้องจะประสบอุบัติเหตุ หลังจำกนั้น 3 วัน พ่อแม่ของเธอรถล้ม ซึ่งเธอไม่แน่ใจว่ำเป็นเพรำะค ำท ำนำย
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แม่นหรือเป็นเรื่องบังเอิญ โดยเธอได้มีโอกำสกลับไปถำมหมอดูอีกครั้ง และหมอดูได้บอกว่ำหำกตอน
เปิดไพ่คิดเรื่องอะไรอยู ่ไพ่ก็จะตรงได ้

  ตอนดูนะ เรำเลือกแบบโหรำศำสตร์ เพรำะน่ำเชื่อถือดี มันเป็นกำรผูกดวงของ
 เรำอ่ะ ถึงจะมีคนอื่นเกิดวันเดือนปีเดียวกันกับเรำ แต่เขำไม่ใช่เรำไง มันต้องมีจุดต่ำงกัน
 บ้ำงแหละ หมอดูก็น่ำจะมองออก หมอดูก็บอกว่ำเนื้อคู่จะท ำอำชีพหมอ ทนำย ผู้
 พิพำกษำ แต่ละอำชีพดี ๆ ทั้งนั้นเลย ฟังแล้วก็มีควำมสุข แต่ไม่เชื่อมำกหรอก แค่ฟังแล้ว
 รู้สึกดี รู้สึกกระชุ่มกระชวยเท่ำนั้น  

  (ชลำลัย (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 20 กุมภำพันธ์ 2562) 

 ด้ำนคุณกันตำ (นำมสมมติ) ให้ควำมเห็นว่ำกำรดูดวงเรื่องควำมรักเป็นเหมือนเรื่องคำดฝัน 
เป็นเหมือนกำรเติมเต็มควำมต้องกำร คล้ำยกับมีคนพูดในสิ่งที่เธออยำกจะเป็นหรืออยำกจะท ำ แล้ว
สิ่งนั้นต้องท ำให้เธอมีควำมสุขมิใช่ควำมทุกข์ จำกนั้นเธอเจอกับปัญหำครอบครัวที่ท ำให้เธอเป็นกังวล 
ซึ่งเธอมองว่ำกำรไปหำหมอดูหลำยคนของแม่เพ่ือปรึกษำปัญหำในครั้งนั้นเป็นเหมือนกำรรักษำอำกำร
บำงอย่ำง คล้ำยกับเป็นกำรเยียวยำที่ไม่ได้ท ำกำรแก้ไขอะไร แต่ครั้งนั้นเธอพยำยำมเชื่อตำมค ำที่หมอดู
พูดว่ำพ่อโดนของ เพ่ือท ำให้ตนเองสบำยใจ ไม่เพียงเท่ำนี้ เมื่อเธอมีปัญหำเรื่องงำนเธอได้ไปปรึกษำ
หมอดูด้วย ซึ่งเป็นหมอดูคนเดียวกับคนที่เธอเคยตัดสินใจเลิกดูไปด้วยเหตุผลที่เขำทักว่ำเธออำภัพรัก 
และด้วยตำมค ำแนะน ำของหมอดูที่บ้ำนเกิดด้วยว่ำให้เลิกดูดวงในตอนที่มีปัญหำครอบครัว แต่สุดท้ำย
เธอกลับเลือกหมอดูคนเดิมให้ดูดวงให้เธออีกครั้งเมื่อเกิดปัญหำ เนื่องจำกเธอมองว่ำหำกหมอดูคนใด
พูดในสิ่งที่ไม่ดี คนนั้นจะแม่น ทั้งนี้ เธอรู้สึกว่ำกำรดูดวงเหมือนมีคนพูดในสิ่งที่เธอคิด เหมือนมีคนคอย
ปลอบใจ ซึ่งคน ๆ นั้นเป็นใครไม่รู้ แต่สำมำรถปลอบใจเธอได้และใช้ควำมพิเศษของกำรเป็นหมอดู ซึ่ง
จะท ำให้เธอมีควำมหลอกตัวเองให้เชื่อ ส ำหรับเธอเหตุที่กล้ำน ำเรื่องของตัวเองไปปรึกษำกับคนที่ไม่ได้
รู้จักมักคุ้นกันอย่ำงหมอดู เนื่องจำกหมอดูไม่ได้รู้จักเธอ ดังนั้นเขำจึงไม่มีเหตุจ ำเป็นที่จะต้องน ำข้อมูล
ของเธอไปท ำเรื่องไม่ดี อีกทั้งเธอไม่ได้หวังจะพ่ึงจิตแพทย์ เนื่องจำกต้องใช้เงินเยอะกว่ำ ซึ่งเธอเคยมี
โอกำสโทรไปทีก่รมสุขภำพจิต แต่เธอรู้สึกว่ำค ำแนะน ำของกรมฯ เหมือนเป็นกำรบังคับเธอมำกเกินไป  

 นอกจำกนี้ สมัยก่อนเธอและพ่อมีควำมคิดว่ำแม่ของเธอชอบดูดวงเพรำะงมงำย เนื่องจำกเมื่อ
มีปัญหำแม่จะชอบไปดูดวงและพำเธอไปด้วยเสมอ แตท่ี่จริงแล้วเธอกลับคิดว่ำแม่ของเธอใช้หมอดูเป็น
เครื่องมือในกำรท ำให้ตัวเองรู้สึกดี เนื่องจำกแม่เพ่ิงบอกกับเธอว่ำดูไปงั้น ๆ ดูเอำสนุก เมื่อเธอมำย้อน
คิดถึงตอนที่พ่อจะเปลี่ยนงำนแล้วกลับมำอยู่ที่ชัยภูมิ เธอจึงเข้ำใจว่ำสำเหตุที่แม่ไปดูดวงเนื่องจำก
ควำมกลัวกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งเธอมองว่ำกำรได้รู้ไว้อุ่นใจกว่ำ แม้จะเป็นกำรหลอกตัวเองก็ตำม ซึ่งช่วง
นั้นหมอดูบอกว่ำพ่อเธอจะได้ย้ำยงำนและจะได้ต ำแหน่งดี แตเ่งินไม่ดี สุดท้ำยพ่อก็ได้ย้ำยจริง ๆ แต่จน
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มำก พ่อของเธอจึงกลับมำท ำงำนที่กรุงเทพฯ ซึ่งฐำนะทำงกำรเงินของครอบครัวดีขึ้นตำมล ำดับ (กัน
ตำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ส่วนคุณหนึ่งฤทัย (นำมสมมติ) มองว่ำขั้นตอนกำรท ำนำยของหมอดูเหมือนเป็นกำรทดลอง
อย่ำงหนึ่ง มีวิธีกำรที่น่ำเชื่อถือ ไม่เหมือนที่เห็นในทีวีหรือละคร โดยเธอเลือกกำรดูดวงด้วยวิธีทำง
โหรำศำสตร์ไทย เนื่องจำกดูมีหลักกำร ด้วยกำรน ำวันเดือนปีเกิดหรือเวลำตกฟำกเป็นตัวตั้งและ
ค ำนวณ ซ้ ำยังมีกำรใช้ต ำรำระหว่ำงกำรดูและอ่ำนตำมศำสตร์ ซึ่งมีแหล่งอ้ำงอิง ไม่ได้พูดขึ้นมำลอย ๆ 
และภำพรวมของค ำท ำนำยทุกเรื่องออกมำดีมำก ไม่มีเรื่องที่แย่หรือเรื่องให้เตือน เธอจึงไม่อยำกเชื่อ
มำก เพรำะกลัวได้ใจ แต่ในขณะเดียวกันค ำท ำนำยเปรียบเป็นแรงผลักดันและก ำลังใจให้กับตัวเอง 
อย่ำงตอนที่เธอมีควำมเครียดจำกเรื่องที่ต้องต่อสู้กับอะไรบำงอย่ำง ที่มีผลกระทบต่อหลำยด้ำน ซึ่งเธอ
กังวลถึงผลของเรื่องนั้นว่ำจะเป็นไปอย่ำงที่หวังหรือไม่ จะชนะอย่ำงที่คิดหรือเปล่ำ หมอดูได้บอกว่ำ
ชนะแน่นอน ประกอบกับก่อนหน้ำนั้นเธอเคยดูไพ่ยิปซี ซึ่งหมอดูท ำนำยว่ำจะชนะ ผลของสิ่งที่
ต้องกำรรู้นั้นตรงกันทั้งสองศำสตร์ เธอจึงรู้สึกมีก ำลังใจและมีควำมมั่นใจขึ้นมำก ถึงแม้ค ำท ำนำยจะ
เปรียบเป็นแรงผลักดันและก ำลังใจให้กับตัวเธอ แต่เธอไม่ได้เอำค ำพูดนั้นมำเป็นตัวตั้งว่ำทุกอย่ำงที่ท ำ
ต้องดี ต้องได้ไปหมดอย่ำงที่หมอดูว่ำ ถ้ำหำกหมอดูทักสิ่งที่ไม่ดี เธอจะไม่ประมำทและจะระวังให้มำก
ขึ้น แต่ลึก ๆ แล้วเธอยังคงเชื่อในกำรกระท ำของตัวเอง หำกน ำค ำท ำนำยมำตัดสินจะท ำให้เสีย
สุขภำพจิต แต่ทั้งนี้ เธอจะระวังและเลือกค ำแนะน ำบำงอย่ำงมำปรับใช้ให้ไปด้วยกันกับกำรใช้ชีวิต
มำกกว่ำน ำมำเป็นตัวบงกำรชีวิต (หนึ่งฤทัย (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณทรงพล (นำมสมมติ) รู้สึกว่ำกำรดูดวงเป็นเหมือนกำรเผื่อใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้
ระดับหนึ่ง และตนจะไม่หวังมำกว่ำจะให้เป็นไปตำมผลของค ำท ำนำย อย่ำงเช่น เมื่อตนไปสมัครงำน
หรือว่ำไปสอบ หำกดูดวงแล้วทั้งจำกหนังสือกับหมอดูบอกว่ำดี ตนจะรู้สึกว่ำยังพอมีลู่ทำงที่พอจะ
เป็นไปได้ แต่หำกค ำท ำนำยออกมำไม่ดี ตนจะรู้สึกว่ำที่ไปสอบหรือสมัครงำนไว้อำจจะได้ก็ได้ หำก
ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ตนจะรู้สึกเผื่อทุกครั้งเมื่อดูดวง ซึ่งกำรดูดวงท ำให้ตนกลับมำยืนอยู่ตรงกลำง โดยตน
จะมีกรำฟคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในใจ เมื่อจะเริ่มท ำอะไรตนจะยืนอยู่ที่คะแนน 50 หำกดูดวง
แล้วดวงว่ำดี ว่ำได้ ตนอำจจะขึ้นไปที่คะแนน 75 ซึ่งจะไม่ขึ้นไปสุดถึง 100 ถ้ำหมอดูทักไม่ดี ตนจะ
พิจำรณำว่ำหำกไม่ดีจริง ๆ จะไม่ดีเพรำะอะไร โดยกำรดูดวงส ำหรับตนคือดูเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ 
โดยเปรียบเหมือนกำรเผื่อใจไว้มำกกว่ำ และท ำให้รู้สึกดีขึ้นด้วย คือไม่หวังมำกจนเกินไป โดยตนมี
ควำมเห็นว่ำดวงจับต้องไม่ได้ ซึ่งมีขึ้นมำเพ่ือให้คนสบำยใจเท่ำนั้น เพรำะตนรู้สึกว่ำกำรที่คนจะเลือก
มำดูดวงคือคน ๆ นั้นไม่สบำยใจ 

  กำรตอบโจทย์มันขึ้นอยู่กบัผลลัพธ์ ถ้ำมันตรงมันก็คงตอบโจทย์ แต่ถ้ำไม่ตรงมัน
 ก็ต้องไม่ตอบโจทย์ แต่มันก็ต้องอยำกให้มันเป็นผลดีแหละนะ แต่ว่ำถ้ำหมอดูพูดออกมำ
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 หรืออ่ำนออกมำแล้วมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรอ่ะ อย่ำงที่บอกมันก็จะมีควำมเผื่ออยู่หน่อย ส่วน
 ยิ่งดูยิ่งเครียดมั้ยนี่ไม่มีนะ ดูดวงแล้วได้ควำมพึงพอใจในระดับนึง ถ้ำมันเป็นเร่ืองที่ดี แต่ถ้ำ
 ไม่ดีพี่ก็ไม่ได้จะไปดำวน์กับมัน ไม่ได้ตั้งใจที่จะคล้อยตำมกะดวงสุด ๆ อะไรขนำดนั้น ถ้ำ
 มันบอกว่ำช่วงนี้มันจะมีเร่ืองลบ ๆ เข้ำมำ เรำก็แค่แบบระวังตัวมำกขึ้นกว่ำเดิม แต่ก็ไม่ได้
 แบบอุ๊ยฉันท้อแท้จังเลย  

(คุณทรงพล (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ทั้งนี้ ค ำแนะน ำจำกหมอดูส่งผลให้คุณทรงพลท ำตำมบ้ำงในบำงครั้ง ซึ่งเขำคิดว่ำกำรเตือน
ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไร ท ำตำมก็ไม่เสียหำย อย่ำงตอนเข้ำท ำงำนใหม่ ๆ จะดูดวงบ่อย และหมอดูได้เตือน
ว่ำอย่ำโผงผำง อย่ำเถียงหรือไปอำรมณ์ร้อนใส่ใคร เพรำะอำจจะโดนกระท ำกลับมำได้ ตนก็จะ
พยำยำมนิ่งไว้ ซึ่งสิ่งที่หมอดูเตือนนั้นตนคิดว่ำดีและตรงกับงำนที่ท ำ เพรำะต้องเจอคนนอกเข้ำมำ
ติดต่องำนตลอด ประกอบกับนิสัยของตนไม่ใช่ว่ำเป็นคนใจเย็น ซึ่งค ำแนะน ำหรือค ำเตือนนี้ท ำให้ตน
ระวัง ให้ตนพยำยำมเงียบ หรืออำจให้ระวังเพ่ือนร่วมงำน ตนก็จะระวังและพยำยำมไม่สุงสิงกับใคร ซึ่ง
ปกติตนเป็นคนคุยเก่ง แต่หำกช่วงนั้นรู้สึกไม่ดีประกอบกับดูดวงแล้วตรง ตนก็จะท ำตำมค ำแนะน ำ 
เผื่อว่ำเหตุกำรณ์จะดีขึ้น ซึ่งตนไม่เคยเครียดจำกกำรดูดวง เนื่องจำกเผื่อใจไว้แล้ว นอกจำกนี้ เรื่องที่
ตนเคยดูดวงแล้วตรง ตนคิดว่ำเป็นเรื่องควำมรักด้วย แต่ถึงอย่ำงไรตนไม่ได้คิดว่ำกำรดูดวงส ำคัญกับ
ชีวิต เนื่องจำกเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ท ำให้ตนสบำยใจขึ้นมำระดับหนึ่ง แต่จะไม่ได้ยึดติดกับดวงมำกนัก 
แต่หำกตนรู้สึกเครียดจริง ๆ จะดูดวงประกอบกำรตัดสินใจบ้ำงระดับหนึ่ง กระนั้นตนคิดว่ำกำรดูดวง
มิได้แก้ปัญหำให้ตน เพียงแต่ท ำให้ตนสบำยใจในชั่วขณะหนึ่งเท่ำนั้น 

 นอกจำกนี้ คุณทรงพลได้เปลี่ยนสถำนที่ท ำงำนมำ 2 แห่งแล้ว โดยแห่งแรกเป็นกำรท ำงำน
ตรงสำย และที่ปัจจุบันไม่ตรงสำย เหตุที่ตนลำออกจำกงำนแรกนั้น เนื่องจำกตนเกิดควำมเครียดจำก
เนื้องำน ซึ่งตนได้มีกำรดูดวงประกอบกำรตัดสินใจก่อนลำออกด้วย ซึ่งค ำแนะน ำจำกหมอดูคือหำก
ออกจำกงำนจะดีกว่ำเดิม จะไม่เครียดเหมือนอย่ำงที่เป็นอยู่ โดยช่วงนั้นประจวบกับตนต้องลำงำนไป
รับปริญญำ และได้สอบเข้ำท ำงำนที่ใหม่ไว้แล้ว แต่ยังไม่ทรำบว่ำติดหรือไม่ ซึ่งตนกล่ำวว่ำลำออกทั้ง ๆ
ที่ยังไม่รู้อนำคตตัวเอง ส่วนหนึ่งที่ลำออกจำกงำนเป็นเพรำะดวงด้วย แต่ควำมเครียดสะสมจำกเรื่อง
งำนและใจของตนที่อยำกจะลำออกนั้นมีผลท ำให้ตนตัดสินใจลำออกมำกกว่ำ เมื่อลำออกจำกที่ท ำงำน
เก่ำได้เพียงหนึ่งอำทิตย์ ตนจึงได้รู้ผลสอบของงำนที่เคยไปสอบไว้ ซึ่งผลคือติด และได้ท ำมำจนปัจจุบัน 
ซึ่งตนมีควำมรู้สึกว่ำยังไม่ได้เครียดมำก แต่มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกกังวลเนื่องจำกมีเรื่องปรับเปลี่ยนภำยใน  

  เคยลำออกจำกงำนเพรำะไม่ไหวจริง ๆ คือเรำก็ไม่ได้เลือกที่จะท ำตำมดวงขนำด
 นั้นถ้ำแบบไม่ไหวจริง ๆ สุดจริง ๆ แต่ตอนนั้นเรื่องดวงก็ยังไม่ได้ดู ก็ยังไม่ได้เอำดวงมำ
 ก่อน คือเอำใจมำก่อน แต่ถ้ำดวงมำเสริมปุ๊บ มันเหมือนมีมือมำผลักมือนึง และถ้ำดวง
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 บอกไม่ให้ย้ำยอำจจะมียึกยัก แต่สุดท้ำยคือใจก่อนตอนนั้นอ่ะ ดวงไม่ใช่ที่หนึ่งนะ ใจเรำ
 เป็นที่หนึ่ง แล้วก็คนรอบข้ำงก่อนสอง ดวงนี่คือเร่ืองเสริม ๆ เลย ดูประกอบ  

(คุณทรงพล (นำมสมมติ), สัมภำษณ์: 13 มีนำคม 2562) 

 ส่วนคุณฉัตรชนก (นำมสมมติ) นั้นมีควำมเห็นว่ำ เหตุที่ไปปรึกษำหมอดูโดยที่ไม่ใช่คนที่เธอ
รู้จักเลย เป็นเพรำะเธอคิดว่ำหำกฟังจำกมุมมองของคนที่เขำไม่รู้จักเธอเลย น่ำจะช่วยให้มีทำงออก
หรือมุมมองที่แปลก ที่อำจจะไม่เคยได้รับค ำปรึกษำเช่นนี้มำก่อน ถึงแม้จะรู้สึกเขินบ้ำงก็ตำม ทั้งนี้ 
กำรดูดวงมีควำมส ำคัญกับชีวิตเธอไม่มำก เนื่องจำกในบำงครั้งกำรดูดวงเป็นเหมือนกำรสร้ำงควำม
มั่นใจ ท ำให้สบำยใจในเรื่องบำงเรื่องที่เธอไม่รู้ว่ำควรจะไปถำมใครหรือเธอหำค ำตอบให้ตัวเองไม่ได้ 
แตไ่มไ่ด้งมงำยมำกเกินไป เพรำะว่ำเธอเชื่อว่ำดวงเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และที่ส ำคัญอยู่ที่เรำท ำตัวด้วย อีก
ทั้ง เธอคิดว่ำกำรใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ มีส่วนส ำคัญที่ท ำให้เธอต้องกำรดูดวง เนื่องจำกใน เมือง คน
แข่งขันกันสูง ควำมกดดัน และควำมเครียดจึงมีเยอะกว่ำต่ำงจังหวัด เธอจะเครียดจำกกำรที่เอำตัวเอง
ไปเปรียบเทียบกับเพ่ือนคนอ่ืน หรือโดนปัจจัยภำยนอกที่ส่งมำยังเธอ เนื่องจำกเธอรู้สึกว่ำเมื่ออยู่ใน
เมือง คนเรำถูกตีค่ำด้วยควำมส ำเร็จ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ดูระหว่ำงทำง หำกแต่ดูตอนปลำยทำง อีก
ทั้งในกำรท ำงำนเป็นกำรใช้ชีวิตจริง ซึ่งจะมีคนที่เก่งกว่ำเธออีกเยอะ ต้องไปแข่งกันอีกก็มี ซึ่งเธอคิดว่ำ
หำกปัจจุบันเธอยังอยู่ที่รำชบุรี เธออำจจะเครียดในเรื่องกำรใช้ชีวิตแต่คงไม่มำกเท่ำกับที่เป็นอยู่ขณะนี้ 
อำจจะแค่เครียดตรงที่เธอจะท ำอะไรต่อไป แตค่งไม่ได้เครียดถึงขนำดที่ว่ำชีวิตจะไปได้ถึงตรงไหน  

 เธอดูดวงเพ่ือควำมสบำยใจเป็นส่วนใหญ่ ดูเพ่ือปลงว่ำอนำคตคงจะเป็นประมำณนี้ เป็น
เหมือนกับกำรเตรียมใจและเป็นเหมือนกำรแนะแนวทำงให้ชีวิต ซึ่งเธอคิดว่ำหำกโลกนี้ไม่มีกำรดูดวง 
ชีวิตของเธอจะไม่มีใครแนะแนวทำงให้ ถึงตอนนั้นเธออำจเป็นโรคประสำท ซึ่งเธอถือว่ำกำรดูดวง
ส ำคัญต่อเธอในแง่ของจิตใจ ดูแล้วท ำให้สบำยใจขึ้น ซึ่งบำงครั้งกำรดูดวงตอบโจทย์ควำมสบำยใจของ
เธอ แต่บำงครั้งก็เคยมีที่ยิ่งดูยิ่งเครียด ซึ่งเธอต้องยอมรับว่ำหำกจะเกิดอะไรขึ้นคงต้องช่ำงมัน แต่อย่ำง
น้อยเธอก็ได้รู้และเตรียมใจไว้ก่อน แต่ถึงอย่ำงไร เธอก็ไม่ได้ให้ดวงเป็นตัวแนะแนวทำงชีวิตหรือบังคับ
ชีวิตของเธอมำก ซึ่งเธอมองว่ำดูไว้เป็นแนวทำงแต่ไม่ได้ให้ดวงมำมีอิทธิพลอะไรกับเธอ ทั้งนี้ เธอมี
ควำมเห็นว่ำส ำหรับเธอนั้น กำรดูดวงมีควำมส ำคัญตำมช่วงเวลำ เช่น หำกเมื่อใดที่เธอรู้สึกชีวิตมี
ปัญหำ เธอจะให้ควำมส ำคัญกับกำรดูดวงมำก แต่หำกช่วงใดชีวิตไม่ได้มีเรื่องรำวอะไร เธอจะไม่ค่อยได้
สนใจดวงเท่ำไหร่ แต่ถ้ำหำกให้เลือกระหว่ำงกำรเลือกปรึกษำปัญหำนั้น เธอจะเลือกปรึกษำแม่ก่อน
ไม่ใช่ดวง (ฉัตรชนก (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณญำณี (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ เมื่อเธอขำดท่ีพ่ึง เธอจะไปดูดวง ซึ่งเธอมองว่ำต้องหำคน
ที่ไม่ได้รู้จักกัน แต่สำมำรถให้ค ำปรึกษำได้ ซ่ึงส่วนใหญ่เธอไม่ได้ดูดวงเพรำะคำดหวังอะไรมำก เพียงแค่
อยำกไประบำย และรับฟังค ำแนะน ำจำกคนอ่ืนมำกกว่ำ ซึ่งเมื่อมีปัญหำเธอไม่ค่อยปรึกษำคนใน
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ครอบครัว เนื่องจำกปรึกษำแล้วไม่ได้อะไร เพรำะว่ำพ่อแม่ของเธออำยุเยอะแล้วประมำณ 60-70 ปี 
ทั้งคู่  ซ่ึงห่ำงจำกเธอมำก ดังนั้นจึงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ส่วนพ่ีสำว ถึงแม้จะอำยุห่ำงกันเพียง 4 ปี แต่
เธอก็ไม่เลือกที่จะปรึกษำ เพรำะมีควำมรู้สึกว่ำทุกคนล้วนมีปัญหำเป็นของตัวเองให้ต้องรับผิดชอบ ทั้ง
พ่ี ทั้งแม่ ทั้งพ่อ ทั้งเพ่ือน บำงครั้งจึงท ำให้เธอรู้สึกไม่อยำกคุยด้วย ด้วยวัยที่ต่ำงและเกรงใจ เธอจึง
เลือกไปปรึกษำกับอะไรที่ใช้เงินเป็นกำรแลกเปลี่ยนดีกว่ำ ด้วยกำรเป็นลูกค้ำ ซึ่งเธอรู้สึกว่ำเมื่อเธอ
จ่ำยเงินไปแล้ว เธอจะสำมำรถเรียกร้องอะไรได้นิดหน่อย เธอจึงเลือกปรึกษำคนอ่ืน และเหตุที่เธอ
เลือกหมอดูแทนกรมปรึกษำสุขภำพจิตเป็นเพรำะเธอไม่ได้อยำกได้รับกำรรักษำ เธอแค่ต้องกำรคุย
ปรึกษำแบบเป็นกันเองกับใครซักคน และเพ่ือควำมสนุกด้วย คล้ำยกับเป็นกำรหำเพ่ือนคุย  โดยเธอ
เลือกเชื่อหมอดูมำกกว่ำวิธีกำรที่เขำใช้ เพรำะเธอรู้สึกว่ำหำกหมอดูพูดจำน่ำเชื่อถือจะดีกว่ำ  

 เหตุที่เธอเลือกไปปรึกษำหมอดูเพรำะบำงเรื่องไม่สำมำรถปรึกษำคนรู้จักได้ โดยผลจำกกำร
กำรดูดวง เธอมองว่ำจะว่ำเพ่ือควำมสบำยใจก็ไม่ใช่ เพรำะเธอให้ควำมเห็นว่ำบำงทีก็ได้เรื่องกลับมำคิด
เพ่ิม แต่ถึงอย่ำงไร จะมีบำงเรื่องที่เธอรู้สึกว่ำจริง และเป็นควำมรู้สึกมั่นใจที่ท ำให้เธอย้ ำคิดย้ ำท ำกับ
ควำมคิดของตนอีกที ซึ่งไม่ว่ำหมอดูจะทักดีหรือแย่ สิ่งที่เขำทักจะท ำให้เธอรู้สึกมั่นใจขึ้น เช่น เรื่องที่
แย่ที่เธอคิดไว้อยู่แล้ว เมื่อหมอดูตอบกลับมำอีก จะท ำให้เธอมั่นใจว่ำใช่ และไปหำทำงให้สิ่งนั้นไม่
เกิดขึ้นให้ได้ ซึ่งเรื่องค ำแนะน ำของหมอดูนั้น หำกเรื่องใดท ำได้เธอจะท ำ แต่ไม่น ำมำเป็นตัวก ำหนด
ชีวิต เช่น หำกทะเลำะกับเพื่อน หมอดูจะแนะน ำให้เธอใจเย็น เนื่องจำกเป็นคนปำกไว เป็นต้น (ญำณี 
(นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 อีกทั้ง คุณบุษบำ (นำมสมมติ) ได้กล่ำวว่ำ หมอดูเคยทักเธอเมื่อสมัยยังเป็นสำวว่ำ เธอจะได้
เนื้อคู่เป็นชำวต่ำงชำติ ซึ่งครั้งนั้นเธอไม่เชื่อเนื่องจำกมีแฟนเป็นคนไทย หมอดูพูดอย่ำงไรเธอก็ไม่เชื่อ 
หมอดูจึงพูดว่ำถ้ำไม่เชื่อให้รอดูว่ำจะจริงอย่ำงที่เขำพูดไหม จำกนั้นเธอจึงถำมต่อไปว่ำจะได้ไป
ต่ำงประเทศหรือไม่ เนื่องจำกพ่ีสำวท ำงำนอยู่ที่ต่ำงประเทศ เธอจึงอยำกรู้ แต่หมอดูตอบว่ำอะไรช่วง
นั้นเธอจ ำไม่ได้ จำกนั้นเธอมีโอกำสได้ดูดวงอีก โดยครั้งนี้เธอต้องกำรย้ำยกลับไปท ำงำนที่บ้ำนเกิด จึง
ไปปรึกษำหมอดูว่ำจะได้ย้ำยหรือไม่ ซึ่งหมอดูบอกว่ำไม่ได้ย้ำย เธอจึงถำมถึงเรื่องแต่งงำน ซึ่งหมอดู
บอกว่ำจะได้แต่งงำนและมีลูกสองคน ไม่เพียงเท่ำนี้ เธอได้ถำมต่อว่ำท ำงำนรำชกำรจะรวยหรือไม่ ซึ่ง
หมอดูตอบว่ำคุณจะรวยในอำชีพเกษตร โดยเธอกล่ำวว่ำช่วงนั้นไม่ได้เชื่อเลย แต่มีบ้ำงที่คิดตำม โดย
ปัจจุบันนั้นทุกอย่ำงกลับตรงตำมที่หมอดูเคยพูดไว้ทั้งหมด จึงท ำให้เธอเชื่อ ทั้งเรื่องได้แฟนต่ำงชำติ มี
ลูกสองคน และปัจจุบันเธอได้ท ำงำนด้ำนกำรเกษตร ซึ่งผลลัพธ์ก ำลังไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ เธอได้ให้
ควำมเห็นว่ำ ถึงแม้ตอนแรกจะไม่เชื่อเรื่องกำรดูดวง แต่ค ำท ำนำยจำกหมอดูช่วยท ำให้เธอมีสติขึ้น 
และท ำให้เธอรู้สึกสบำยใจ เนื่องจำกเวลำที่หมอดูทักจะท ำให้เธอมีสติในกำรคิดหรือท ำอะไรทุกครั้ง  
(บุษบำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 
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 ส่วนคุณกำญจนำ (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ เมื่อดูดวงจะเชื่อค ำท ำนำยของหมอดู เนื่องจำก
ลักษณะท่ำทำงของหมอดูมีควำมน่ำเชื่อถือ อีกทั้งหลำยเรื่องที่ผ่ำนมำนั้นตรงกับค ำท ำนำยของหมอดู 
ซึ่งหมอดูช่วยให้เธอสบำยใจ หำกสิ่งที่หมอดูทักเป็นเรื่องดี เธอจะดีใจ แต่หำกทักเรื่องไม่ดี จะช่วยให้
เธอมีสติในกำรด ำเนินชีวิตมำกขึ้น ระวังตัวมำกขึ้น ช่วยให้ไม่เกิดสิ่งร้ำย ๆ ได้ง่ำย ส่วนค ำแนะน ำจำก
หมอดูนั้น หำกบำงเรื่องเธอท ำได้ เธอจะท ำ หำกท ำไม่ได้จะไม่ท ำ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ต้องอยู่ที่โอกำสและ
ควำมสะดวกของตัวเธอเองด้วย (กำญจนำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 ด้ำนคุณรัชนีกร (นำมสมมติ) ไม่เขินอำยที่จะต้องไปปรึกษำคนที่เธอไม่รู้จัก เนื่องจำกเธอมอง
ว่ำเป็นเหมือนร้ำนค้ำที่จะไปซื้อของ ซึ่งเธอจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวกับหมอดูมำก โดยเธอคิดว่ำกำรดูดวง
ไม่ได้มีผลส ำคัญต่อชีวิต เพียงแค่เธอต้องกำรอยำกรู้เท่ำนั้น เหตุที่อยำกรู้ก็เพ่ือจะได้วำงแผน แต่ไม่งม
งำย เมื่อเธอมีปัญหำจะเลือกปรึกษำเพ่ือนมำกกว่ำ ทั้งนี้ เธอมองว่ำกำรดูดวงนั้นท ำให้เธอสบำยใจด้วย
ส่วนหนึ่ง ซึ่งจุดประสงค์ของกำรดูดวงของเธอนั้น หำกเป็นตอนเด็กจะอยำกรู้เพ่ือควำมเพลิดเพลิน 
ส่วนเมื่อเริ่มโตขึ้นจะอยำกรู้เพรำะต้องกำรวำงแผน ซึ่งเธอไม่เคยท ำตำมค ำท ำนำย เพียงแต่ดูเพ่ือให้
สบำยใจเท่ำนั้น (รัชนีกร (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 โดยคุณจำรุณี (นำมสมมติ) มองว่ำผลของกำรดูดวงนั้นท ำให้เธอมีควำมระวังในกำรใช้ชีวิต
มำกขึ้น กล่ำวคือ หำกหมอดูทักไม่ดี จะได้ระวังและท ำให้ดี หำกหมอดูทักเรื่องดี เธอจะสบำยใจ ท ำ
อะไรก็มีควำมสุข โดยเธอจะไม่เอำผลของค ำท ำนำยมำก ำหนดชีวิต หำกหมอดูเตือนจะพยำยำม
ระมัดระวังเท่ำนั้น มิได้น ำมำเป็นตัวตัดสินว่ำเธอควรท ำอย่ำงไร และหำกหมอดูทัก เธอจะไม่เชื่อมำก
เต็ม 100% เพรำะเขำไม่ใช่คนมำก ำหนดชีวิตเธอ เธอเป็นคนก ำหนดเอง ชีวิตไม่ได้ด ำเนินไปด้วยดวง
แต่ด ำเนินด้วยตัวเอง ตัวเองท ำก็ได้ ไม่ท ำก็ไม่ได้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน โดยเธอได้พูดถึงช่วงเวลำของกำร
ดูดวงนั้นเธอรู้สึกว่ำหมอดูทักไปตำมอำกำร และบำงเรื่องนั้นทักมำไม่ถูกกับควำมเป็นจริง ซึ่งเธอรู้สึก
ว่ำเธออำจจะให้ข้อมูลผิด เนื่องจำกวันเดือนปีเกิดไม่ตรง แต่ถึงอย่ำงไรเธอก็ฟังทุกเรื่องที่หมอดูพูด
พร้อมทั้งวิเครำะห์ไปในตัวด้วย และถึงแม้เธอจะมีควำมเห็นว่ำชีวิตไม่ได้ด ำเนินไปด้วยดวง แต่เธอก็มี
ควำมรู้สึกว่ำเชื่อถือไว้ก็ดี หำกเขำทักมำไม่ดีเรำควรแก้ไข ถ้ำเขำทักสิ่งที่ดีให้เรำท ำได้ก็ท ำ หำกหมอดู
แนะน ำอะไรที่เกินก ำลัง ก็ปฏิบัติตำมแต่ไม่ต้องมำก  

 ทั้งนี้ เธอรู้สึกว่ำกำรดูดวงท ำให้เธอรู้สึกดี ท ำให้ผ่อนคลำย ค ำแนะน ำจำกหมอดูท ำให้เธอรู้สึก
ดีขึ้น นอกจำกนี้ เธอมองว่ำหมอดูไม่ได้ทักตำมดวง หำกแต่ทักตำมที่เธออธิบำยให้ฟังมำกกว่ำ หมอดู
เปรียบเหมือนนักจิตวิทยำที่เมื่อเธอเล่ำอำกำรไป เขำจะพูดประมำณว่ำให้ท ำใจและปลอบเธอ ให้คติ 
ให้ตั้งมั่นในควำมดี  โดยเธอกล่ำวว่ำกำรดูดวง มีประโยชน์ตรงที่ท ำให้เธอตั้งสติได้ ท ำให้มีควำม
ระมัดระวังในกำรที่จะท ำอะไร นอกจำกนี้ เธอยังคิดว่ำกำรดูดวงส ำคัญกับชีวิต เนื่องจำกเมื่อเขำทักมำ 
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เธอจะได้ปฏิบัติตำมในสิ่งที่เขำแนะน ำ ซึ่งมีควำมส ำคัญในแง่ที่ท ำให้เธอได้วำงแผนเวลำ (จำรุณี (นำม
สมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 

 สุดท้ำย คุณไขนภำ (นำมสมมติ) กล่ำวว่ำ ตอนดูดวงนั้นมีบ้ำงท่ีเอำมำคิดและท ำให้รู้สึกแย่ จึง
พยำยำมไม่นึกถึงดวง และเวลำดูดวงจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เพรำะเชื่อในตัวเองมำกกว่ำ ส ำหรับเธอกำร
ดูดวงช่วยเป็นก ำลังใจได้ เพรำะถ้ำเป็นเรื่องดีจะเป็นเหมือนแรงผลักดัน ท ำให้มั่นใจมำกขึ้น ทั้งนี้เธอ
เคยเชื่อตำมดวงว่ำจะติดที่เรียนที่อยำกเข้ำ และเมื่อเชื่อ เธอจึงอ่ำนหนังสือน้อย แต่สุดท้ำยไม่ติด ซึ่ง
เธอคิดว่ำเป็นเพรำะตัวเองและหมอดูไม่แม่นด้วย ซึ่งเหตุกำรณ์ครั้งนั้นท ำให้เธอเลิกดูดวงไปหลำยปี
เช่นกัน นอกจำกนี้ เธอมีควำมคิดเห็นต่อโหรำศำสตร์ว่ำ สำมำรถเชื่อได้ ซึ่งเหมือนเป็นศำสตร์ที่เป็น
แบบแผนของไทย และเธอให้เหตุผลว่ำเหตุที่กล้ำไปปรึกษำคนที่ตนไม่รู้จัก น่ำจะเป็นเรื่องของควำม
ไว้ใจ คล้ำยกับกำรไปสำรภำพบำปกับคุณพ่อในศำสนำคริสต์ ทั้งนี้ กำรท ำตำมค ำแนะน ำของหมอดูนั้น 
เธอจะเชื่อตำมสภำวะจิตใจ ณ ตอนนั้นมำกกว่ำ เช่น หำกหมอดูไม่ให้ย้ำยงำน แต่สภำวะจิตใจของเธอ
เต็ม 100 ต้องกำรย้ำย ณ ตอนนั้นเธออำจจะฝืนดวงและย้ำยงำนก็ได้ โดยเธอรู้สึกว่ำกำรดูดวงไม่ได้
ส ำคัญกับชีวิตมำก เพียงแค่ดไูว้เป็นที่พ่ึงเฉย ๆ แต่ถึงจะไม่ส ำคัญเธอก็ยังคงเลือกให้เป็นหนทำงหนึ่งใน
กำรแก้ปัญหำ (ไขนภำ (นำมสมมติ), 2562: สัมภำษณ์) 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุป 

 กำรศึกษำเรื่องค ำท ำนำยโหรำจำรย์ : อิทธิพลในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่น
ในสภำวะควำมเป็นเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงบทบำทค ำท ำนำยจำกหมอดูด้วยวิธีทำง
โหรำศำสตร์ไทยว่ำมีอิทธิพลและมีหน้ำที่อย่ำงไรต่อกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่น
ท่ำมกลำงภำวะควำมเป็นเมือง โดยท ำกำรศึกษำจำกกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงทั้งหมด 11 คน แบ่งเป็น
เพศชำย 1 คน เพศหญิง 10 คน ซึ่งกลุ่มประชำกรเหล่ำนี้เป็นผู้ที่เคยดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทย 
โดยคัดเลือกจำกกลุ่มคนที่เคยดูดวงกับสมำชิกหรือลูกศิษย์ของสมำคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชินูปถัมภ์ และเป็นผู้ที่เคยมีประสบกำรณ์ดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยที่เป็นสมำชิกของกลุ่ม
ชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ใน Facebook  

 โดยผู้ศึกษำได้ท ำกำรสัมภำษณ์หมอดูจำกสมำคมโหรฯ ด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและ
สัมภำษณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำรทั้งสิ้น 5 คน จำกส ำนักงำนของสมำคมโหรฯ ซอยวัดส้มเกลี้ยง เลขที่ 
35/12-13 ต ำบลคูเวียง อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนวัดมกุฏกษัติยำรำม เลขที่ 
330/3 ถนนกรุงเกษม แขวงบำงขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร ประกอบกับได้สัมภำษณ์เชิง
ลึกกับหมอดูที่เป็นสมำชิกของสมำคมโหรฯ และได้เปิดร้ำนดูดวงย่ำนท่ำพระจันทร์ 1 คน ร่วมด้วยกำร
สัมภำษณ์หมอดูที่เป็นสมำชิกกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ใน Facebook 
จ ำนวน 2 คน โดยสัมภำษณ์เชิงลึก 1 คน และสัมภำษณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำร 1 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน 
ได้ข้อสรุปว่ำหมอดูส่วนใหญ่มองว่ำผู้ที่เข้ำรับบริกำรดูดวงนั้นมีหลำกหลำยเพศและวัย แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นวัยท ำงำน และล้วนเป็นผู้ที่มีปัญหำที่ต้องกำรจะปรึกษำหมอดูทั้งสิ้น น้อยคนนักที่จะมำสอบถำม
อย่ำงไม่จริงจัง  

 ส่วนวิธีแนะน ำในกำรแก้ปัญหำของหมอดูจะเป็นไปในรูปแบบของกำรให้แก้ที่ตัวเองร่วมด้วย
กับกำรดูดำวในดวงของเจ้ำชะตำ กล่ำวคือ หำกผู้เข้ำรับบริกำรมีปัญหำกับเพ่ือน และเกิดในดำวที่มี
ลักษณะไม่ยอมใคร หมอดูจะแนะน ำให้บุคคลนั้นพยำยำมมีสติ รอบคอบ และใจเย็น หรือหำกผู้เข้ำรับ
บริกำรอยู่ในช่วงมีเครำะห์ หมอดูจะแนะน ำให้มีสติ รอบคอบ ใช้ชีวิตโดยไม่ประมำท และอำจแนะน ำ
ให้ไปท ำบุญร่วมด้วย ซึ่งกำรท ำบุญจะต้องไม่ผูกมัดกับสถำนที่ใดสถำนที่หนึ่งเป็นส ำคัญ หรือบำงครั้ง
อำจดูดำวของผู้เข้ำรับบริกำรว่ำเด่นหรือด้อยในด้ำนใด จึงจะให้ไปท ำบุญเสริมในด้ำนนั้น แต่จะไม่
เจำะจงสถำนที่เนื่องจำกเป็นสิ่งที่หมอดูไม่พึงกระท ำ 
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 ทั้งนี้  หมอดูเหล่ำนี้มีควำมคิดเห็นต่อโหรำศำสตร์ไทยว่ำเป็นเรื่องจ ำเป็นที่หมอดูต้องรู้ 
เนื่องจำกปัจเจกมีวันเดือนปีเกิดและเวลำตกฟำกเป็นตัวก ำหนด เพรำะฉะนั้นหมอดูจึงจ ำเป็นต้องรู้
และเข้ำใจเรื่องดวงดำว ซึ่งกำรรู้ในวิชำนี้จะช่วยเพ่ิมควำมแม่นย ำมำกยิ่งขึ้น โดยโหรำศำสตร์มี
ควำมส ำคัญกับสังคมไทยในปัจจุบัน และควรค่ำแก่กำรรักษำไว้ ดังจะเห็นได้จำกในวังยังคงมีโหร มี
พรำหมณ์ คอยท ำหน้ำที่ก ำหนดฤกษ์ยำมและประกอบพิธีส ำคัญอยู่ อีกทั้งกำรดูดวงด้วยวิธีทำง
โหรำศำสตร์ไทยยังเป็นตัวช่วยชี้แนะอนำคตได้ดี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค ำแนะน ำของหมอดูแต่ละคนด้วย 
เนื่องด้วยปัจจุบันมีมิจฉำชีพแอบแฝงเยอะ ดังนั้นคนส่วนใหญ่อำจเหมำรวมว่ำหมอดูไม่ดีหรือถูกหมอดู
หลอก เพรำะเจอหมอดูที่รู้ไม่จริงมำ โดยเหล่ำหมอดูมีควำมเห็นว่ำค ำท ำนำยมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ของผู้เข้ำรับบริกำร เนื่องด้วยคนรุ่นใหม่มองกำรดูดวงเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกและเป็นตัวบ่งชี้ในกำร
ตัดสินใจ 

 แต่ถึงอย่ำงไร กำรให้ควำมส ำคัญต่อศำสตร์แขนงนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน กล่ำวคือ 
บำงคนอำจมองว่ำงมงำย หรือมองว่ำกำรดูดวงไม่จ ำเป็น ไม่ส ำคัญ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำโหรำศำสตร์
กลับใกล้ตัวเรำขึ้นทุกที ๆ ซึ่งทุกวันนี้หลำยอำชีพได้มีเรื่องรำวของโหรำศำสตร์เข้ำไปแทรกแซงด้วย 
โดยคนที่อยู่ในสำยอำชีพต่ำง ๆ รู้จักที่จะเอำโหรำศำสตร์เข้ำไปเสริมอำชีพของตัวเอง เช่น วิศวกร ใช้
วิชำฮวงจุ้ยดูเรื่องทิศทำงกำรจัดบ้ำน ช่ำงแต่งหน้ำหรือหมอศัลยกรรม ต่ำงหันมำเรียนศำสตร์ที่
เกี่ยวกับโหงวเฮ้ง เป็นต้น และเม่ือมีปัญหำนั้นปฏิเสธไม่ได้อีกว่ำกำรดูดวงยังคงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผู้คน
บำงส่วนจะนึกถึง แม้จะไม่ท ำตำมค ำแนะน ำก็ตำม เนื่องจำกปัจจุบันเทคโนโลยีมีควำมก้ำวไกล กำรดูด
วงจึงไม่จ ำกัดอยู่แค่เพียงต้องไปพบกับหมอดูเท่ำนั้น แต่สำมำรถดูดวงผ่ำนแอพลิเคชั่นหรือโทรคุยแบบ
ส่วนตัวกับหมอดูได้ ซึ่งต่ำงช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่อตัวผู้เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น  

 ไม่เพียงเท่ำนี้ เหตุที่หมอดูหรือค ำท ำนำยมีอิทธิพลต่อผู้เข้ำรับบริกำรนั้น หมอดูบำงส่วนมี
ควำมเห็นว่ำเป็นเพรำะบุคคลเหล่ำนั้นมีควำมเชื่อมั่นในตัวของหมอดู ซึ่ง Max Weber ได้เรียก
คุณสมบัตินี้ว่ำ Charisma หรือบำรมี ซึ่งในสมัยก่อนหมอดูถือเป็นผู้ที่มีบุคลิกภำพที่ผิดจำกคนธรรมดำ 
โดยเป็นคุณลักษณะที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเหนือธรรมชำติหรือเหนือมนุษย์ และอ ำนำจเหล่ำนี้ล้วนมำ
จำกเทพ ดังนั้นคนทั่วไปจึงให้เกียรติเป็นผู้น ำ ทั้งนี้ บำรมีจะเกิดขึ้นและคงอยู่ไดย้่อมมำจำกกำรยอมรับ
จำกผู้อ่ืน ซึ่งผู้ที่มีบำรมีดังกล่ำวจะได้รับควำมจงรักภักดี เนื่องมำจำกผู้ที่ยกย่องมีควำมศรัทธำและ
ต้องกำรที่พ่ึงทำงใจ ดังนั้นบำรมีอ ำนำจจึงอยู่ได้ด้วยแรงศรัทธำหรือเพรำะคนทั่วไปต้องกำรที่พ่ึงในยำม
ทุกข์ (บรรพต วีระสัย,2517 : 206-210) และถึงแม้ว่ำปัจจุบันจะมีมิจฉำชีพแฝงอยู่ในครำบของหมอดู 
จนเกิดเป็นควำมไม่เชื่อและไม่ศรัทธำในตัวหมอดูหรือศำสตร์ที่หมอดูใช้ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำหมอดู
ยังคงมีสิ่งที่เรียกว่ำ Charisma อยู่ ไม่เช่นนั้นหมอดูคงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ 
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 แต่ถึงอย่ำงไรหมอดูบำงส่วนนั้นเชื่อว่ำเหตุที่หมอดูหรือค ำท ำนำยมีอิทธิพลต่อผู้เข้ำรับบริกำร
นั้น เป็นเพรำะผู้เข้ำรับบริกำรเชื่อในศำสตร์ของหมอดู เนื่องจำกโหรำศำสตร์หรือศำสตร์ใด ๆ ก็ตำม
ต่ำงมีหลักกำรหรือบทบัญญัติไว้ มิได้กล่ำวอ้ำงขึ้นมำลอย ๆ ดังนั้นผู้เข้ำรับบริกำรจึงมั่นใจที่จะดูดวง 
เพรำะล ำพังประสบกำรณ์จำกหมอดูนั้นไม่เพียงพอที่จะท ำให้เหล่ำผู้เข้ำรับบริกำรเชื่อได้ สิ่งที่พวกเขำ
เชื่อจึงเป็นที่ตัวศำสตร์มำกกว่ำ 

 หำกวิเครำะห์ตำมหลักหน้ำที่นิยมแล้วจะเห็นได้ว่ำ กำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทยจำก
หมอดูนั้นมิใช่เรื่องงมงำย หำกแต่มีหน้ำที่ในตัวเอง เนื่องจำกพฤติกรรมใด ๆ ที่มนุษย์คิดขึ้นมำเพ่ือ
ปฏิบัติตำม ๆ กัน จนเป็นกระบวนกำรและสถำบัน ล้วนแต่มีหน้ำที่ตอบสนองควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ทั้งสิ้น (นิยพรรณ วรรณศิริ , 2550: 94) โดยในสังคมวิทยำ ค ำว่ำ หน้ำที่ 
ใช้อธิบำยเหมือนชีวิต อินทรีย์ เหมือนกับหน้ำที่ต่ำง ๆ ของโครงสร้ำง โดยหน้ำที่จะด ำเนินต่อไปให้
โครงสร้ำงด ำรงอยู่ได้ ทั้งนี้ Radcliffe Brown ได้ท ำกำรเปรียบเทียบชีวิตและสังคมว่ำ กิจกรรมต่ำง ๆ 
ที่มีในสังคม เช่น พิธีฝังศพหรือกำรลงโทษอำชญำกรรม สิ่งเหล่ำนี้เป็นหน้ำที่ที่มีขึ้นเพ่ือควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสังคม (สุนทรี ศีลพิพัฒน์, 2521: 66) และกำรกระท ำเหล่ำนี้จะถูกสื่อสำรออกไป
เพ่ือท ำให้โครงสร้ำงสังคมด ำรงอยู่ได้ (“Functionalism”, ออนไลน์ : มปป.) โดยผู้ศึกษำมองว่ำ
โหรำศำสตร์ไทยเปรียบเป็นโครงสร้ำงอย่ำงหนึ่ง ที่มีหมอดูเป็นผู้ด ำเนินกำรในกำรท ำหน้ำที่ดูดวงให้แก่
ผู้เข้ำรับบริกำร ซึ่งหมอดูที่ดีเปรียบเป็นสื่อกลำงที่ท ำให้โหรำศำสตร์สำมำรถด ำรงอยู่และตอบสนอง
ควำมต้องกำรต่อผู้เข้ำรับบริกำรได้ 

 ทั้งนี้ Robert K. Merton ได้ให้แนวควำมคิดเกี่ยวกับหน้ำที่หรือประโยชน์ของสถำบันว่ำมี 2 
อย่ำง คือ หน้ำที่ชัดและหน้ำที่แฝง โดยเขำให้ควำมหมำยของหน้ำที่แฝงว่ำเป็นผลของกำรกระท ำที่
ได้มำโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่เห็นชัด และไม่ก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรปรับตัวให้เข้ำ
กับควำมต้องกำร ส่วนหน้ำที่ชัด คือ กำรกระท ำที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด และจะพิจำรณำจำกผลที่ได้
ตำมที่คำดหมำยเอำไว้ ไม่ว่ำจะส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ก็ตำม (สุนทรี ศีลพิพัฒน์ , 2521: 69-
70) ซึ่งหำกวิเครำะห์ถึงบทบำทของค ำท ำนำยแล้วจะเห็นได้ว่ำ ผู้คนที่เข้ำรับบริกำรดูดวงต่ำงต้องกำร
ทรำบถึงค ำท ำนำยของสิ่งที่ตนเองสงสัย เช่น จะได้งำนหรือไม่ ซึ่งค ำตอบที่จะได้รับมีอยู่ 2 ค ำตอบ คือ 
ได้และไม่ได้ ซึ่งผู้ศึกษำมองว่ำนี่คือหน้ำที่ชัด เพรำะส่วนใหญ่ของผู้ที่มำดูดวงล้วนต้องกำรค ำตอบของ
ค ำถำมที่ตนสงสัยจำกหมอดู แต่หน้ำที่แฝงนั้นปรำกฏให้เห็นชัดในควำมเห็นของเหล่ำหมอดูว่ำค ำ
ท ำนำยเป็นตัวบ่งชี้ในกำรตัดสินใจ ทั้งยังยังเป็นตัวช่วยชี้แนะอนำคตได้ดี โดยค ำท ำนำยไม่เพียงแต่ให้
ค ำตอบเท่ำนั้น แต่ค ำท ำนำยยังมีหน้ำที่ช่วยให้ปัจเจกบุคคลได้รู้แนวทำงอนำคต ได้วิตก หรือได้รับ
ควำมสบำยใจขึ้น 
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 โดยร้ำนดูดวงนั้นปรำกฏให้เห็นอยู่ทั่วไปหลำกหลำยพ้ืนที่ ทั้งชนบทและในเมือง ซึ่งในเมือง
หลวงของประเทศไทย อย่ำงกรุงเทพมหำนครนั้นมีร้ำนดูดวงกระจำยให้พบเห็นมำกกว่ำชนบทที่จะพบ
เจอร้ำนดูดวงได้ด้วยกำรรู้แหล่ง ซึ่งผู้ศึกษำมีควำมเห็นว่ำผู้คนทุกพ้ืนที่ ไม่ว่ำจะเป็นเมืองหลวงหรือ
ชนบทต่ำงต้องเคยดูดวง แต่สิ่งที่น่ำสนใจคือบริบทของควำมเป็นอยู่ในเมืองที่ต่ำง จะส่งผลต่อปัญหำ
ของกำรดูดวงมำกน้อยเพียงใด ผู้ศึกษำจึงได้ก ำหนดกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงของกำรศึกษำ 11 คน โดย
มีอำยุระหว่ำง 20-50 ปี และอยู่ในช่วงวัยท ำงำน ที่ได้มีกำรย้ำยมำอำศัยอยู่ในตัวเมือง ผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกผู้ที่เคยมีประสบกำรณ์ดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ ไทยจำกร้ำนดูดวงย่ำนท่ำพระจันทร์
และห้ำงดิโอลด์สยำมพลำซ่ำ ชั้น 3 ร่วมด้วยกำรคัดเลือกจำกผู้ที่เป็นสมำชิกกลุ่มชมรมคนชอบดูดวง 
(เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ใน Facebook โดยจำกกำรส ำรวจพบว่ำประชำกรตัวอย่ำงทั้ง 11 คน ได้
เดินทำงมำอำศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่ำงกรุงเทพฯ ด้วยเหตุผลเพียง 2 ประกำร ดังนี้ 

 ประกำรแรก เหตุผลด้ำนกำรเรียน โดยผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 20-30 ปี เป็นผู้ที่ย้ำยเข้ำมำในเมือง
หลวงด้วยเรื่องเรียนก่อนทั้งหมด 7 คน จำกนั้นจึงได้ท ำงำนและปักหลักแหล่งที่กรุงเทพฯ 

 ประกำรที่สอง เหตุผลด้ำนกำรท ำงำน โดยผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 31-50 ปี เป็นผู้ที่ย้ำยเข้ำมำใน
เมืองหลวงด้วยเรื่องงำนทั้งหมด 4 คน  

 จำกกำรศึกษำพบว่ำส่วนใหญ่ของกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงมองว่ำกำรใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ มี
ควำมต่ำงจำกบ้ำนเกิดของตนอย่ำงมำก ซึ่งปัญหำหลักเป็นเรื่องของกำรจรำจรติดขัด ควำมแออัด 
ควำมต่ำงของผู้คน ค่ำครองชีพสูง ซึ่งแต่ละปัญหำล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขำไม่มำกก็น้อย 
กล่ำวคือ ควำมเป็นอยู่ในพ้ืนที่บ้ำนเกิดของแต่ละปัจเจกนั้น มีควำมเป็นท้องถิ่น เป็นสังคมที่ปัจเจก
คุ้นเคย เนื่องจำกโตมำกับสังคมเช่นนั้น จึงคุ้นชินกับสภำพแวดล้อมและผู้คนที่มีควำมเป็นมิตรต่อกัน 
แต่เมื่อมำใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ซึ่งบำงคนอำศัยอยู่คนเดียวจึงท ำให้เกิดควำมรู้สึกเหงำ เนื่องจำกไม่รู้จัก
ใคร อีกท้ังคนในสังคมเมืองยังมีลักษณะที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร ไม่เหมือนกับในต่ำงจังหวัดที่ผู้คนส่วนใหญ่
ในละแวกบ้ำนใกล้เรือนเคียงต่ำงรู้จักกัน ไม่เพียงเท่ำนี้นิสัยใจคอของแต่ละคนยังต่ำงกันมำกยิ่งขึ้นไป
อีก เนื่องด้วยควำมที่เป็นเมืองหลวงจึงท ำให้ผู้คนจำกหลำกหลำยท้องที่ต่ำงมำกระจุกรวมตัวกันอยู่ใน
พ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งจำกที่ปัจเจกต้องรับมือกับคนในท้องที่เพียงแค่ไม่กี่แบบ กลับกลำยเป็นว่ำต้องมำ
รับมือกับคนนับร้อยแบบเลยก็ว่ำได้ สอดคล้องกับแนวคิดควำมเป็นเมืองของ Louis Wirth ที่มองว่ำ
เมืองคือบริเวณที่ผู้คนมีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่เฉพำะพิเศษแบบหนึ่ง ซึ่งรูปแบบชีวิตอันจ ำเพำะนี้
เกิดข้ึนโดยปัจจัยด้ำนประชำกรเป็นส ำคัญ กำรเพ่ิมจ ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ที่จ ำกัดของเมืองส่งผลให้
เกิดกำรจ ำแนกแตกต่ำงทำงศักยภำพที่อยู่บนฐำนของลักษณะเด่นส่วนตัว (Wirth, 1938: 189-194 
อ้ำงใน ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552: 23-24) 
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 นอกจำกปัจเจกต้องเผชิญกับควำมต่ำงของผู้คนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพบเจอคือเรื่องควำม
แออัด ซึ่งส่งผลในรูปแบบของกำรจรำจรติดขัด และส่งผลให้เกิดมลภำวะ ซึ่งเป็นสำเหตุที่ท ำให้เสีย
สุขภำพด้วย โดยประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยมีควำมเห็นว่ำ กำรใช้ชีวิตในบ้ำนเกิดไม่ต้องเดินทำงไกล
บ้ำนมำก เพรำะโรงเรียนหรือสถำนที่ท ำงำนอยู่ใกล้บ้ำน กำรจรำจรไม่ติดขัด บรรยำกำศบริสุทธิ์ แต่
เมื่อเข้ำมำใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ สิ่งที่ท ำให้เครียดส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกำรเดินทำงไกล ซึ่งหำกใครไม่มี
รถส่วนตัวนั้นกำรเดินทำงจะเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำกมำก เพรำะต้องไปเบียดเสียดกับผู้คนบนรถ
หรือเรือโดยสำรประจ ำทำง หน ำซ้ ำกำรจรำจรยังติดขัด ส่งผลให้ล้ำทั้งตัว ทั้งไปท ำงำนสำยก็มี  

 โดยควำมต่ำงที่ส ำคัญท่ีสุดนั้นหนีไม่พ้นเรื่องของค่ำครองชีพ ซึ่งประชำกรตัวอย่ำงมีทั้งมองว่ำ
ข้ำวของแต่ละอย่ำงรำคำไม่ต่ำงกันมำกและบำงรำยมองว่ำต่ำงกันมำกก็มี แต่สิ่งที่ทุกคนมีควำมเห็น
ตรงกันคือกำรใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ค่ำใช้จ่ำยสูง เนื่องจำกต้องใช้เงินไปกับกำรจ่ำยค่ำเดินทำง 
ค่ำอำหำร และค่ำจิปำถะ ซึ่งในหนึ่งวันต้องใช้เงินมำกกว่ำตอนอยู่ที่บ้ำนเกิดก็มี บำงรำยให้ควำมเห็น
ว่ำเพรำะบ้ำนกับสถำนที่ต่ำง ๆ อยู่ใกล้กัน เดินทำงไม่นำนก็ถึงและไม่ต้องจ่ำยค่ำโดยสำรมำก หรือบำง
รำยไม่ต้องเสียค่ำอำหำรในตอนเช้ำเนื่องจำกไม่ต้องรีบฝ่ำรถติดเพ่ือไปไหนอย่ำงเช่นในเมือง ท ำให้มี
เงินออมมำก นอกจำกนี้ หำกใครได้สร้ำงครอบครัวที่กรุงเทพฯ แล้ว ก็ยิ่งต้องเผชิญกับปัญหำหลำย
อย่ำง โดยเฉพำะเรื่องเงิน 

 ไม่เพียงเท่ำนั้น กรุงเทพฯ ยังเป็นศูนย์กลำงของควำมเจริญดังจะเห็นได้จำกกำรเกิดขึ้นของตึก
รำมบ้ำนช่อง โรงงำนอุตสำหกรรม และห้ำงสรรพสินค้ำ ต่ำงกระจำยรวมกันอยู่ในพ้ืนที่แห่งนี้ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของควำมเป็นทุนนิยม ท ำให้ประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยนั้นชื่นชอบ เนื่องจำกที่บ้ำนเกิดไม่มี
หรือไม่ได้อยู่ใกล้ห้ำงสรรพสินค้ำ หำกต้องกำรสิ่งของอะไรบำงครั้งไม่สำมำรถจับต้องได้ เนื่องจำกไม่มี
แหล่งให้ซื้อ หรือกำรซื้อของกลำยเป็นเรื่องที่น่ำเบื่อ เนื่องจำกกำรรอไปรษณีย์ที่ยำวนำน กลับกันเมื่อ
เข้ำมำใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง ทุกสิ่งทุกอย่ำงสำมำรถจับต้องได้ กำรเดินทำงล้วนสะดวกสบำยกว่ำใน
ชนบทแม้จะมีรถติดก็ตำม โดยประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยจะหมดเงินส่วนใหญ่ไปกับกำรซื้อของ 
เนื่องจำกห้ำงสรรพสินค้ำหรือแหล่งจับจ่ำยใช้สอยสำมำรถพบเห็นได้ง่ำย อีกทั้งกำรได้พบเจอกับ
สถำนที่ใหม ่ๆ สังคมใหม่ ๆ ยังท ำให้ประชำกรตัวอย่ำงรำยหนึ่งต้องกำรที่จะปรับชนชั้นของตน เพรำะ
เล็งเห็นถึงควำมต่ำงของที่ที่ตนจำกมำกับในเมืองอย่ำงมำก ซึ่งควำมต่ำงนี้ท ำให้ปัจเจกมีควำมรู้ สึกว่ำ
ตนเองเป็นชนชั้นล่ำง ทั้งนี้ ในเมืองยังเป็นสถำนที่จัดงำนคอนเสิร์ตต่ำง ๆ ซึ่งเมื่อประชำกรตัวอย่ำงรำย
หนึ่งได้เข้ำมำอยู่ในเมืองนั้นต้องหมดเงินไปกับเรื่องบัตรคอนเสิร์ตเยอะมำก  

 ในขณะที่ประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยเบื่อที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง เบื่อที่ต้องทนกับควำม
แออัดและกำรเดินทำงไปท ำงำนด้วยกำรจรำจรที่ติดขัด รวมถึงบำงรำยมีควำมเครียดที่กรุงเทพฯ เป็น
เมืองที่มีกำรแข่งขันสูงในทุก ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงำน ถึงขนำดที่บำงรำยต้องกำรกลับไปใช้
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ชีวิตที่บ้ำนเกิดก็มี แต่ทั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้อีกว่ำในเมืองมีโอกำสมำกกว่ำในชนบทอย่ำงมำก ดังจะเห็นได้
จำกประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยเข้ำมำอำศัยอยู่ในเมืองด้วยเรื่องเรียน เนื่องจำกมีสถำนที่เรียน
หลำกหลำยมำกกว่ำ หรือในบำงรำยเข้ำมำเพ่ือท ำงำน เนื่องจำกมีสถำนที่ท ำงำนและมีต ำแหน่งงำน
มำกกว่ำ รวมถึงกำรอำศัยอยู่ในเมืองยังเป็นแหล่งรวมของโอกำสดี ๆ ด้วย ซึ่งท ำให้ปัจเจกสำมำรถมี
อนำคตที่ดีได้ โดยประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยกล่ำวว่ำเธอชอบในควำมสงบของชนบท แต่เธอยังคงจะ
เลือกใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมำกกว่ำ เพรำะมีโอกำสมำกกว่ำ ได้ท ำกิจกรรมหลำยอย่ำง ในขณะที่บ้ำนเกิด 
เธอรู้สึกว่ำเธอขำดโอกำสที่จะท ำหลำยสิ่งหลำยอย่ำง เนื่องจำกไม่มีอะไรให้ท ำ 

  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรใช้ชีวิตในเมืองกับชนบทที่กล่ำวไปข้ำงต้นนั้น น ำมำซึ่งกำรดูดวง
เพ่ือแก้ปัญหำต่อสิ่งที่ประชำกรตัวอย่ำงต้องเผชิญ ซึ่งปัญหำของกำรดูดวงที่ถูกถำมกับหมอดูมำกที่สุด
คือเรื่องงำน เนื่องจำกเป็นตัวก ำหนดควำมมั่นคงในชีวิต ซึ่ งหลำยเสียงให้ควำมเห็นว่ำเหตุที่เลือกมำ
อำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เพรำะมีควำมมั่นคงมำกกว่ำ ทั้งยังมีโอกำสในกำรท ำงำนในอำชีพที่หลำกหลำย
มำกกว่ำ แต่ถึงอย่ำงไรกำรน ำมำซึ่งโอกำสมำกมำยย่อมต้องส่งผลกระทบไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง อำจ
กล่ำวได้ว่ำมีข้อดีย่อมต้องมีข้อเสียเช่นเดียวกัน โดยหลำยเสียงส่วนใหญ่กล่ำวถึงกำรท ำงำนท่ำมกลำง
ควำมเป็นเมืองว่ำทุกคนล้วนแต่ต้องแข่งขันกันเพ่ือให้ได้มำซึ่งโอกำสที่ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องด้วยกำรงำน
เป็นเรื่องที่ต้องวำงแผนในระยะยำว ดังนั้นจะประมำทไม่ได้  

 ต่อมำ ผู้ศึกษำจะขอกล่ำวถึงเรื่องกำรเงิน เพรำะกำรเงินมีควำมสอดคล้องกับเรื่องของกำร
งำน โดยประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยสนใจเรื่องโชคลำภ เงินทอง เนื่องจำกกำรใช้ชีวิตในเมืองหลวงต้อง
ใช้เงินเยอะ อีกทั้งมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบด้วย และค่ำครองชีพในกรุงเทพฯ ก็สูง ดังนั้นจึงอยำก
รวย ไม่เพียงเท่ำนี้ เหตุที่เรื่องเงินส ำคัญเป็นเพรำะประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยมองว่ำกำรด ำรงชีวิตใน
เมืองต้องมีเงินเท่ำนั้นจึงจะอยู่รอด เนื่องจำกกำรใช้ชีวิตในรูปแบบต่ำงคนต่ำงอยู่ ไม่เหมือนกับใน
ชนบทที่ของบำงอย่ำงสำมำรถหยิบยืมกันได้ เมื่ออยู่ในเมืองจึงท ำให้ปัจเจกไม่สำมำรถพ่ึงใครได้
นอกจำกกำรมีทุนทรัพย์ รวมถึงกรุงเทพฯ เป็นเมืองสร้ำง เป็นเมืองแห่งโลกของทุนนิยม ทุกสิ่งอย่ำง
ถูกวัดค่ำด้วยเงินตรำ จึงท ำให้ประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยต้องกำรปรับชนชั้น อีกทั้งด้วยควำมที่สำมำรถ
พบเจอห้ำงสรรพสินค้ำหรือแหล่งค้ำขำยได้โดยง่ำย จึงท ำให้ประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยต้องใช้เงินเยอะ
จนส่งผลให้กำรเงินไม่คล่องตัว จึงต้องถำมหมอดูถึงเรื่องเงิน  

 ทั้งนี้ กำรใช้ชีวิตในเมืองได้ส่งผลให้เกิดปัญหำหนี้สินเนื่องจำกประชำกรตัวอย่ำงบำงรำย
ต้องกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้ชีวิตด้วยกำรลงทุนด้ำนอสังหำริมทรัพย์ จึงท ำให้ต้องกู้เงินเยอะและเป็น
หนี้ อีกทั้งชีวิตควำมเป็นอยู่ในเมืองนั้นมิได้สุขสบำย บำงรำยต้องอำศัยอยู่ในห้องเช่ำ หรือบำงรำยก็
เบื่อท่ีจะต้องพบเจอกับกำรใช้ชีวิตรูปแบบเดิมซ้ ำ ๆ ก่อเกิดเป็นควำมอยำกรู้ถึงหนทำงชีวิตในภำยภำค
หน้ำว่ำจะมีชีวิตเช่นไร  
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 นอกจำกนี้ กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงได้ถำมค ำถำมหมอดูในหลำยเรื่องด้วยกัน เช่น เรื่องควำม
รัก สุขภำพ และปัญหำส่วนตัว แต่ผู้ศึกษำมองว่ำปัญหำเหล่ำนี้เป็นเรื่องทั่วไปมิได้สอดคล้องกับควำม
เป็นเมือง ซึ่งจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น พบว่ำกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องงำนและเงิน
มำก ซึ่งสองสิ่งนี้จะอยู่คู่กันเสมอ เพรำะไม่มีเงินก็ไม่มีงำน ดังนั้นสิ่งที่ท ำให้คนส่วนใหญ่คิดมำกจึงเป็น 
2 เรื่องนี้ และด้วยควำมที่เข้ำมำอยู่ในเมืองหลวง ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกับที่บ้ำนเกิดอย่ำงมำก จึงท ำให้
คนส่วนใหญ่เครียดเรื่องงำนและเงิน ทั้งกลัวกำรแข่งขัน กลัวควำมกดดัน หรือมีของล่อตำล่อใจเยอะ
ท ำให้ต้องซ้ือของตลอดเวลำ เงินจึงไม่พอใช้ หรือบำงคนต้องกำรเข้ำมำแสวงหำโอกำสในเมืองด้วยกำร
เข้ำมำทั้งเรียนและท ำงำน ซึ่งหลำยคนมองว่ำมีโอกำสมำกกว่ำด้วยควำมที่เป็นเมือง แต่ขณะเดียวกัน
นั้นท ำให้ชีวิตคิดมำกด้วย ดังนั้นจึงต้องพ่ึงกำรดูดวงเพ่ือช่วยตอบโจทย์ปัญหำต่ำง ๆ  

  สิ่งเหล่ำนี้ผู้ศึกษำมองว่ำสอดคล้องกับแนวคิดควำมเป็นเมือง เนื่องจำก Pile ผู้ศึกษำแนวคิด
นี้ มองว่ำเมืองได้ชักน ำผู้คน สินค้ำ เงินตรำ ควำมเชื่อ ฯลฯ จำกต่ำงถิ่นมำสู่ตัวเมือง หรือกล่ำวอีกนัย
คือควำมเป็นเมืองส่งผลให้เกิดกำรย้ำยถิ่นฐำนของประชำกรมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแบบกำร
ส ำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกรหลำยรำยกำร อย่ำงเช่น แบบกำรส ำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร
ประจ ำ พ.ศ.2559 โดยกลุ่มสถิติแรงงำน ส ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
(2560) และกำรย้ำยถิ่นของประชำกรปี 2560 โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (2561) ได้เผยให้เห็นว่ำ
กลุ่มวัยที่มีกำรย้ำยถิ่นมำกที่สุดคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (25-59 ปี) ซึ่งเป็นวัยท ำงำน รองลงมำคือ กลุ่มวัย
เยำวชน (15-24 ปี) และสำเหตุของกำรย้ำยถิ่นที่มีอัตรำสูงสุด คือ ด้ำนกำรงำน เช่น ย้ำยเพ่ือหำงำน
ท ำหรือต้องกำรเปลี่ยนงำน รองลงมำคือย้ำยเพรำะที่อยู่อำศัยและครอบครัว 

 ทั้งนี้ จำกกำรส ำรวจกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงจำกร้ำนดูดวงทั้ง 2 แห่งรวมถึงในกลุ่มชมรมคน
ชอบดูดวง (เน้นโหรำศำสตร์ดวงดำว) ใน Facebook ทั้งสิ้น 18 รำย พบว่ำเป็นคนต่ำงถิ่นที่เข้ำมำอยู่
ในเมืองทั้งหมด 12 รำย สิ่งเหล่ำนี้สอดคล้องกับแนวคิดควำมเป็นเมืองที่ควำมเป็นเมืองได้ดึงคนจำก
ต่ำงถ่ินให้เข้ำมำกระจุกตัวกันอยู่ในที่เดียว เกิดเป็นควำมแออัด และถึงแม้กำรเกิดขึ้นของเมืองจะท ำให้
พ้ืนทีม่ีควำมเจริญ แต่ยังส่งผลให้คนมีควำมหลำกหลำยด้วย เนื่องจำกมำจำกต่ำงที่ต่ำงถิ่นกันเยอะ อีก
ทั้งกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นเมือง ไม่เพียงแต่น ำมำซึ่งควำมเจริญในเชิงกำยภำพเท่ำนั้น หำกแต่ยัง
น ำมำซึ่งปัญหำส ำคัญในหลำยด้ำน เช่น กำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน ควำมหนำแน่นของประชำกร ระบบ
สำธำรณูปโภคไม่พอต่อควำมต้องกำร และปัญหำจรำจร เป็นต้น (ธนศักดิ์ สำยจ ำปำ, มปป.: 8)  

 รวมทั้งตำมวิธีคิดของนักทฤษฎีแนวมำร์กซิสต์ใหม่ เมืองเป็นเพียงเงื่อนไขหนึ่งของวิถีกำรผลิต
แบบทุนนิยม ภำยใต้ควำมเป็นระบบทุนนิยม เมืองจึงมีฐำนะเป็นพ้ืนที่ที่สร้ำงวิธีคิดและวิธีจัดกำร
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุดหนึ่งขึ้นมำ คือ กำรแยกบ้ำนกับที่ท ำงำนออกจำกกันอย่ำงเด็ดขำด เพ่ือสร้ำงระบบ
โรงงำน อันเป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำรผลิต กำรท ำงำน และกำรสะสมทุนโดยเฉพำะ พร้อม ๆ กับกำรสร้ำง
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ชนชั้นใหม่ขึ้นมำ เรียกว่ำ ชนชั้นแรงงำนในเมือง นอกจำกนี้ เมืองยังท ำให้ที่ดินกลำยเป็นสินค้ำตัวใหม่
ที่มีรำคำแพง เช่น กำรเช่ำที่ดิน กำรก ำหนดย่ำนต่ำง ๆ ขึ้น เช่น ย่ำนอุตสำหกรรม ย่ำนที่อยู่อำศัย 
และย่ำนโรงงำน ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบเมืองขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ำห้ำงสรรพสินค้ำและศูนย์กำรค้ำได้
แสดงให้เห็นถึงกำรเป็นพื้นที่ของกำรสร้ำงวิถีชีวิตแบบเมือง ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 กำรขูดรีดส่วนเกิน
ได้ย้ำยจำกปริมณฑลของภำคกำรผลิตสู่ปริมณฑลของภำคกำรบริโภค ดังนั้นระบบทุนนิยม ใน
คริสต์ศตวรรษนี้จึงได้ย้ำยกำรสะสมทุนจำกกำรผลิตสินค้ำภำยใต้พ้ืนที่เฉพำะแบบหนึ่ง เช่น โรงงำนสู่
กำรผลิตพ้ืนที่อย่ำงห้ำงสรรพสินค้ำ เพ่ือกำรผลิตซ้ ำแรงงำนผ่ำนกำรสร้ำงค่ำนิยมกำรบริโภคสินค้ำให้
เกิดขึ้นในหมู่คนงำน เพรำะเมื่อมีควำมต้องกำรบริโภค ผู้คนจ ำต้องเร่งท ำงำนหำเงิน กำรขูดรีด
ส่วนเกินจึงกระท ำผ่ำนกำรบริโภคและกำรก ำหนดรำคำสินค้ำที่สูงเกินจริงอย่ำงมำก เป็นต้น (เพ่ิงอ้ำง , 
มปป.: 17-18) 

 ดังนั้น ภำยใต้ควำมเป็นเมืองจึงน ำมำซึ่งควำมเจริญหลำยสิ่งหลำยอย่ำง ทั้งยังชักน ำผู้คนเข้ำ
มำอย่ำงกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงทั้ง 11 คน ที่ต่ำงเข้ำมำในตัวเมืองด้วยควำมต้องกำรที่ต่ำงกัน ทั้งเรื่อง
เรียนและงำน แต่สิ่งที่เชื่อมประสำนกันคือโอกำสที่ทุกคนมีมำกกว่ำหำกเข้ำมำอยู่ในเมือง และ
หลังจำกเข้ำมำอยู่ในเมืองได้เกิดควำมเครียดเพรำะคนเยอะ ทุกคนที่เป็นคนต่ำงถิ่นล้วนเข้ำมำในเมือง
ด้วยเป้ำประสงค์คล้ำยกัน จึงท ำให้คิดมำก อีกทั้งอยู่ในช่วงวัยท ำงำนจึงต้องคิดเรื่องเงิน เรื่องงำนมำก
ที่สุด เพรำะนอกจำกต้องกำรแสวงหำโอกำสในชีวิตแล้ว บำงคนที่เข้ำมำใช้ชีวิตในเมืองก็หวังที่จะเข้ำ
มำตั้งตัวเพื่อให้ตนเองมีอยู่มีกินขึ้น หรือควำมเป็นเมืองได้ท ำให้เขำเหล่ำนั้นต้องกำรปรับชนชั้น จึงต้อง
สนใจเรื่องเงิน โอกำส หรือโชคลำภเป็นส ำคัญ 

 ด้วยควำมที่คนในเมืองมีกำรใช้ชีวิตที่ต่ำงคนต่ำงอยู่ ไม่ข้องแวะต่อกัน สอดคล้องกับที่ 
Tonnies ให้ควำมเห็นว่ำสังคมเมืองสมัยใหม่มีโครงสร้ำงสลับซับซ้อน โดยเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนมีควำมเป็น
ปัจเจกชนสูง ด ำเนินชีวิตไปบนฐำนของกำรแสวงหำประโยชน์เพ่ือตนเอง และไม่มีส ำนึกของควำมเป็น
กลุ่มก้อน (Flanagan,1993: 14 อ้ำงใน ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552: 18) สอดคล้องกับควำมเห็นของ 
Emile Durkheim ที่ชี้ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของควำมเป็นปึกแผ่นระหว่ำงสังคมเมืองกับสังคม
ชนบทในช่วงนั้น โดยงำน The Division of Labor in Society ชี้ให้เห็นว่ำชีวิตในสังคมชนบทมี
ค่ำนิยมและโลกทัศน์ที่ก่อให้เกิดกำรมีส ำนึกร่วมกันของคนในสังคม ในขณะที่ชีวิตในเมืองนั้นแตกต่ำง
อย่ำงสิ้นเชิง (ธนศักดิ์ สำยจ ำปำ, มปป.: 8) จึงท ำให้ประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยไม่สำมำรถพ่ึงพำใครได้ 
แม้แต่คนในครอบครัวหรือเพ่ือน เนื่องจำกทุกคนล้วนมีปัญหำเป็นของตัวเอง จึงท ำให้ต้องพ่ึงหมอดูซึ่ง
แม้ไม่มีควำมคุ้นเคยกันมำก่อน แต่ปัจเจกได้ให้ควำมไว้ใจ เพรำะด้วยควำมที่ไม่รู้จักกัน จึงไม่มีเหตุผล
อะไรที่หมอดูจะน ำข้อมูลของตนไปเผยแพร่ ทั้งนี้ในประชำกรตัวอย่ำงบำงรำยได้ดูดวงเพ่ือต้องกำรหำ
เพ่ือนคุยเท่ำนั้น หรือเพ่ือหำคนที่พร้อมจะรับฟังกำรระบำยของปัจเจกได้ สอดคล้องกับบทควำมเรื่อง
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The Metropolis and Mental life (1905) ของ Georg Simmel ที่ได้เสนอภำพเมืองในฐำนะ
บริเวณที่เต็มไปด้วยควำมแปลกแยก อย่ำงมหำนครสมัยใหม่ ทั้งยังเป็นสถำนที่ที่ปัจเจกเผชิญกับสิ่ง
กระตุ้นทำงประสำทอย่ำงมำก ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและควำมแตกต่ำงของสิ่งเร้ำรอบตัวใน
มหำนครท ำให้ชีวิตของผู้คนเต็มไปด้วยควำมระมัดระวังและต้องใช้สมองคิดค ำนวณอยู่ตลอดเวลำ 
(Simmel, 1950: 635 อ้ำงใน ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552: 21-22) 

 ทั้งนี้ ผู้ศึกษำมองว่ำกำรดูดวงมิใช่เรื่องของควำมงมงำย เพียงแต่เป็นควำมเชื่อของคนกลุ่ม
หนึ่งที่มีหน้ำที่ในตัวเอง กล่ำวคือ เหล่ำกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงต่ำงมองว่ำค ำท ำนำยจำกกำรดูดวงล้วนมี
หน้ำที่แตกต่ำงกันไป ทั้งเป็นแนวทำงในกำรใช้ชีวิตที่ท ำให้เกิดควำมลังเลที่จะท ำตำม, เป็นกำรเติมเต็ม
ควำมต้องกำร, เป็นกำรรักษำอำกำรบำงอย่ำง คล้ำยกับเป็นกำรเยียวยำ , ท ำให้สบำยใจ คลำยควำม
กังวล, เปรียบเหมือนแรงผลักดันและก ำลังใจ, เป็นกำรเผื่อใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, เป็นที่พ่ึง, ท ำให้มี
สติในกำรคิดหรือท ำอะไรทุกครั้ง, เพ่ือวำงแผน และท ำให้ระวังในกำรใช้ชีวิตมำกขึ้น  

  จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้ศึกษำพบว่ำกำรดูดวงนั้นมีหน้ำที่แตกต่ำงกันไปตำมควำมคิดของแต่
ละบุคคล ซึ่งกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงทุกคนไม่ได้ให้กำรดูดวง เข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิต 
เพียงแต่ดูเพ่ือเป็นแนวทำง เพ่ือควำมสบำยใจ เป็นที่พ่ึงทำงใจ เพ่ือควำมมั่นใจ หรือเป็นกำรเยียวยำก็
ตำม สิ่งเหล่ำนี้ล้วนสื่อให้เห็นว่ำแม้กำรดูดวงจะไม่ได้มีอิทธิพลถึงขนำดท ำให้ใครบำงคนเปลี่ยนชีวิต แต่
กำรดูดวงได้แทรกซึมอยู่ในควำมคิดของกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงทุกคน เนื่องจำกเมื่อมีปัญหำทุกคนจะ
นึกถึงดวง ไม่ว่ำจะให้ควำมส ำคัญในกำรนึกถึงเป็นอันดับที่เท่ำใด แต่กำรดูดวงมักเป็นหนึ่งทำงเลือกที่
ทุกคนนึกถึง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหน้ำที่นิยม อย่ำงที่ Robert K. Merton ได้อธิบำยไว้ในเรื่องของ
หน้ำที่ชัดและหน้ำที่แฝง  

 รวมถึง Thornstein Veblen ได้อธิบำยเรื่องของหน้ำที่ชัดและหน้ำที่แฝงไว้เช่นกันว่ำ กำร
บริโภคสินค้ำฟุ่มเฟือย เป็นผลมำจำกกำรพอใจหรือต้องกำรใช้สินค้ำตำมลักษณะภำยนอกของสินค้ำ 
ซึ่งอำจรวมถึงคุณภำพของสินค้ำด้วย แต่ในบำงครั้มิได้มุ่งเรื่องคุณภำพเสมอไป เช่น กำรผลิตรถยนต์
แต่ละรุ่น จะมีหน้ำที่ชัดคือเพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินทำง เพ่ือประโยชน์ในกำรขนส่ง แต่เมื่อ
พิจำรณำหน้ำที่แฝงในกำรบริโภคสินค้ำเหล่ำนี้ กลับพบว่ำไม่ใช่เรื่องของควำมต้องกำรคุณภำพสูงอย่ำง
เดียว แต่ยังหมำยรวมถึงฐำนะทำงสังคมด้วย อำจกล่ำวได้ว่ำ ผู้บริโภคสินค้ำที่มีรำคำสูงอำจไม่ได้
ต้องกำรสินค้ำที่ดีกว่ำ แต่ต้องกำรสื่อถึงฐำนะก็เป็นได้ ดังนั้นสินค้ำรำคำสูงจึงเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของ
ควำมมีฐำนะสูงทำงสังคม กำรวิเครำะห์หน้ำที่แฝงจึงอำจเป็นในลักษณะ รำคำสูง = สัญลักษณ์ (ฐำนะ
ทำงสังคม) ส่วนหน้ำที่ชัด คือ รำคำสูง = สินค้ำคุณภำพดี (สุนทรี ศีลพิพัฒน์, 2521: 71) 

 หำกจะน ำมำเปรียบเทียบกับกำรดูดวงแล้ว ผู้ศึกษำมองว่ำกำรดูดวงมีหน้ำที่ชัดและหน้ำที่แฝง
หลำยอย่ำงแตกต่ำงกันไปตำมเรื่องรำวของแต่ละคน กล่ำวคือ ทุกคนไปดูดวงด้วยควำมที่มีปัญหำไม่ว่ำ
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จะเรื่องอะไรก็ตำม ทุกคนล้วนมีปัญหำจึงไปดูดวง ซึ่งดูดวงเพรำะอยำกรู้ในค ำตอบของค ำท ำนำยที่
หมอดูจะสื่อออกมำ แต่ขณะเดียวกันกำรอยำกรู้ค ำตอบของบำงสิ่งนั้นมีผลพลอยได้ตำมมำอีกมำกมำย 
เช่น ดูแล้วสบำยใจขึ้น ดูแล้วได้แนวทำง หรือดูแล้วเครียดขึ้น ซึ่งสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ผู้ศึกษำมองว่ำเป็น
หน้ำที่แฝงของกำรดูดวงทั้งสิ้น ซึ่งในบำงคนไม่ได้ดูดวงเพ่ืออยำกรู้เท่ำนั้น แต่อำจแค่ต้องกำร เพ่ือนคุย
หรือต้องกำรเพื่อนปรับทุกข์ โดยสิ่งที่ได้จำกกำรดูดวงมีหลำกหลำยมำก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ศึกษำมองว่ำเป็น
หน้ำที่แฝงทั้งนั้น และถึงแม้บำงคนจะบอกว่ำค ำท ำนำยจำกกำรดูดวงไม่ได้มีอิทธิพลต่อกำรใช้ชีวิตมำก
นัก แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ เมื่อมีปัญหำ กำรดูดวงจะผุดขึ้นมำในควำมคิดของกลุ่มประชำกรตัวอย่ำง
เสมอ ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง 

 ทั้งนี้ ตำมแนวคิดของ Bronislaw  Malinowski นักมำนุษยวิทยำวัฒนธรรมชำวโปแลนด์ 
เชื่อว่ำพฤติกรรมทุกชนิดหรือทุกประเภทที่มนุษย์สร้ำงขึ้นล้วนมีเหตุผล ไม่มีมนุษย์คนใดคิดสร้ำง
พฤติกรรมหรือกำรกระท ำที่ไร้เหตุผลขึ้นมำใช้ เพรำะเหตุที่ว่ำกำรกระท ำเกิดมำจำกควำมคิดของ
มนุษย์ มนุษย์จะท ำอะไรต้องคิดก่อนว่ำดี ว่ำเหมำะสมแล้วจึงกระท ำออกมำ กำรกระท ำใด  ๆ ที่คน
ส่วนมำกในสังคมยอมรับและปฏิบัติตำมถือว่ำมีเหตุผลทั้งสิ้น คนในสังคมเข้ำใจในเหตุผลของกำร
กระท ำนั้น ๆ แต่ไม่ได้มีกำรอธิบำยถึงเหตุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม คนในสังคมเดียวกันจึงเข้ำใจพฤติกรรม
เดียวกันได้ไม่ยำก เพรำะพฤติกรรม (วัฒนธรรม) ถูกบงกำรโดยสิ่งแวดล้อม คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
เดียวกันจะเข้ำใจในสิ่งเดียวกัน (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550: 94-95)  

 ดังนั้น ผู้ศึกษำจึงมองว่ำกำรดูดวงมิใช่เรื่องงมงำย หำกแต่เป็นวิธีหนึ่งที่สร้ำงมำเพ่ือค้นหำ
ค ำตอบบำงอย่ำงที่มนุษย์อยำกจะรู้หรือสงสัยแล้วหำค ำตอบไม่ได้ สอดคล้องกับบทควำมเรื่อง 
Applied Sciences for Hedging Risk and Anticipating Outcomes in Police Work  ของ 
Craig J. Reynolds (2014-2015) ที่ชี้ให้เห็นว่ำ คนไทยส่วนใหญ่ต่ำงใช้โหรำศำสตร์ รวมถึงศำสตร์
ประยุกต์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพยำกรณ์ เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดฝัน 
เพ่ือขจัดควำมกลัว เพ่ือหลีกเลี่ยงหำยนะ และเพ่ือเป็นตัวก ำหนดกำรตัดสินใจในกำรก ำหนดกิจวัตร 
โดยผู้คนเหล่ำนี้มองว่ำศำสตร์แขนงนี้สำมำรถแนะน ำกำรตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของเวลำและ
วิธีด ำเนินกำรให้มนุษย์ได้ และงำนวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อเจตนำเชิงพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริกำรโหรำศำสตร์ในประเทศไทย ของ รุจิกำญจน์ สำนนท์ , จุฑำ เทียนไทย, คณิต ไข่มุกด์ และ
กันยำวีร์ สัทธำพงษ์ (2559) มีใจควำมว่ำ บทบำทของโหรำศำสตร์ทำงด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำนั้นพบว่ำ
มีทั้งด้ำนกำรเงิน ครอบครัว ควำมรัก สุขภำพ และกำรงำน เป็นต้น ซึ่งสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อเจตนำเชิง
พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรโหรำศำสตร์ คือ เลือกใช้บริกำรตำมควำมเชื่อถือในควำมแม่นย ำของหลัก
วิชำทฤษฎี ด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในวิชำ ชื่อเสียง ให้แนวทำงท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน
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ได้ดี เป็นต้น ส ำหรับควำมคำดหวังจำกกำรใช้บริกำรคือต้องกำรค ำแนะน ำวำงแผนชีวิต และก ำลังใจ 
ต้องกำรฤกษ์ยำม เป็นต้น 

 ทั้งนี้ มีงำนวิจัยหลำยชิ้นที่มีเนื้อหำสอดคล้องกันที่ชี้ให้เห็นว่ำหมอดูมีหน้ำที่เป็นทั้งที่ปรึกษำ
และผู้ท ำนำยโชคชะตำชีวิต รวมถึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนมำกขึ้น ซึ่งเหตุผลของกำรเข้ำรับบริกำร
จำกหมอดูส่วนใหญ่ เพรำะต้องกำรรับรู้ดวงชะตำและอนำคต เพ่ือสร้ำงก ำลังใจและควำมหวัง เพ่ือ
ระบำยควำมคับข้องใจและท ำให้เกิดควำมสบำยใจมำกข้ึน อีกท้ังผู้เข้ำรับบริกำรต้องกำรทรำบถึงควำม
เป็นไปในอนำคต เพ่ือจะได้วำงแผนในกำรด ำเนินชีวิตให้มีควำมพร้อมและรัดกุมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งควำม
กังวลทั้งหลำยจะออกมำในรูปแบบของค ำถำมที่ถำมหมอดู อีกทั้งอิทธิพลของหมอดูนั้นมีผลต่อผู้ เข้ำ
รับบริกำรแต่ละคนไม่เท่ำกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนฐำนของผู้เข้ำรับบริกำรแต่ละคนด้วย และคนส่วนใหญ่
เห็นว่ำค ำท ำนำยของหมอดูสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรด ำรงชีวิตได้  

 จำกงำนศึกษำที่ผ่ำนมำมีควำมสอดคล้องกับงำนศึกษำของผู้วิจัยในเรื่องของหน้ำที่ของค ำ
ท ำนำยจำกกำรดูดวงด้วยวิธีทำงโหรำศำสตร์ไทย จะต่ำงกันก็เพียงแต่งำนศึกษำของผู้ศึกษำนั้นศึกษำ
ถึงมุมมองของผู้ที่เป็นคนวัยท ำงำนต่ำงถิ่นที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในเมืองเท่ำนั้น  

บทสรุป  

 กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงดูดวงเพ่ือต้องกำรแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต และถึงแม้จะไม่ได้ให้ค ำ
ท ำนำยจำกหมอดูหรือดวงมำมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดชีวิตตน แต่ส่วนใหญ่เลือกให้กำรดูดวงเป็นวิธี
หนึ่งที่นึกถึงยำมมีปัญหำ ซึ่งกำรดูดวงล้วนมีหน้ำที่ในตัวเองแตกต่ำงกันไปตำมควำมต้องกำรของแต่ละ
คน อีกทั้งท่ำมกลำงกำรใช้ชีวิตในเมืองที่มีควำมต่ำงจำกบ้ำนเกิด ล้วนมีผลต่อปัญหำที่น ำไปปรึกษำ
หมอดูทั้งสิ้น เนื่องจำกหลำยคนคิดว่ำหำกใช้ชีวิตอยู่ที่ต่ำงจังหวัดคงจะไม่เครียดเท่ำกำรเข้ำมำใช้ชีวิต
ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีตัวแปรหลำยอย่ำง ทั้งเรื่องงำน เรื่องเงิน สภำพแวดล้อม คน กำรจรำจร ที่ต่ำงจำกที่
บ้ำนเกิดและมีผลต่อควำมคิดของคนส่วนใหญ่ อีกทั้งด้วยวัยที่ต่ำงก็มีผล กล่ำวคือ เมื่ออยู่ที่บ้ำนเกิด 
กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในวัยเรียนหรือไม่ต้องคิดกับชีวิตมำก แต่เมื่อย้ำยเข้ำมำอยู่ใน
เมือง หลำยคนช่วงวัยเปลี่ยนผ่ำนกลำยเป็นวัยท ำงำน หรือบำงคนย้ำยเข้ำมำตั้งแต่ยังเป็นวัยเรียน 
ดังนั้นเรื่องท่ีท ำให้เครียดจนต้องไปปรึกษำหมอดูจึงมีควำมต่ำงกัน  

 แต่ทั้งนี้ เพรำะควำมเป็นเมืองจึงท ำให้ทุกคนได้มำกระจุกตัวกันอยู่ ในที่แห่งนี้ ท ำให้คนส่วน
ใหญ่เลือกที่จะมำเนื่องจำกมีโอกำสมำกกว่ำ ทั้งเรียน ทั้งท ำงำน ดังนั้นควำมเป็นเมืองจึงมีผลต่อค ำถำม
ที่ถำมหมอดู เนื่องด้วยสภำพแวดล้อมที่ต่ำง ท ำให้บำงคนเหงำ หรือไม่สำมำรถปรึกษำสิ่งที่อยำกจะรู้
กับใครได้ จึงต้องพ่ึงหมอดูหรือกำรดูดวง และควำมเป็นเมืองท ำให้ปัญหำหลำกหลำยอย่ำงก่อตัวขึ้น 
ทั้งเรื่องเงิน เรื่องงำน เรื่องควำมมั่นคง จึงท ำให้คนต้องกำรแสวงหำค ำตอบในสิ่งที่อยำกรู้ ดังนั้นกำร
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ดูดวงจึงมีหน้ำที่หลำกหลำย ถึงแม้ใครหลำยคนจะบอกว่ำไม่ให้ค ำท ำนำยมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิต 
แต่ช่วงชีวิตหนึ่งเมื่อมีควำมเครียดหรือเรื่องให้ต้องคิด ทุกคนต่ำงเลือกกำรดูดวงให้เป็นวิธีหนึ่งในกำร
เลือกปรึกษำทั้งนั้น ซึ่งบำงทีอำจเป็นตัวกระตุ้นหรือเสริมควำมมั่นใจให้กระท ำกำรสิ่งใดที่ตนเองคิดไว้
แล้วก็เป็นได้ 

 ไม่เพียงเท่ำนี้ ผู้ศึกษำมองว่ำผลกระทบของควำมเป็นเมืองที่ออกมำเป็นรูปแบบของค ำถำมใน
กำรถำมหมอดูนั้นส ำคัญที่เรื่องงำน เงิน และกำรสนใจท ำให้ชีวิตมั่นคงเป็นส่วนใหญ่ เพรำะหำกเป็น
เรื่องควำมรัก สุขภำพ หรือปัญหำส่วนตัว ผู้ศึกษำมองว่ำเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องเกิดขึ้นสักวันของทุกคน 
ทุกคนล้วนต้องมีควำมสนใจในเรื่องของควำมรัก สุขภำพ และต้องมีปัญหำเป็นของตัวเองอยู่แล้ว  จะ
มำกหรือน้อยก็ว่ำกันไป แต่หำกเป็นเรื่องเงิน งำน หรือกำรแสวงหำควำมมั่นคงนั้น จริงอยู่ที่ เมื่อถึง
ช่วงหนึ่งของชีวิตไม่ว่ำจะอยู่ที่ใดทุกคนต้องคิดเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ผู้ศึกษำมองว่ำควำมเป็นเมืองเป็น
ตัวกระตุ้นอย่ำงมำกที่ท ำให้กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงคิดเยอะมำกกว่ำเดิม ตั้งแต่กำรเข้ำมำแสวงหำ
โอกำสทั้งกำรเรียนและกำรท ำงำนแล้ว เมื่อเข้ำมำในเมืองหลำยคนก็หลำยควำมคิด ซึ่งกำรรวมคนที่
แตกต่ำงกันให้เข้ำมำอยู่ในที่เดียวกันยิ่งท ำให้ปัจเจกมีควำมเครียด จำกทั้งกำรเข้ำกันไม่ได้ หรือกำร
ต้องแข่งขันกันในเรื่องของกำรท ำงำนอีก สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ท ำให้ปัจเจกเครียดมำกกว่ำอยู่ที่บ้ำนเกิด ไม่
เพียงเท่ำนั้นค่ำครองชีพในเมืองกับต่ำงจังหวัดยังต่ำงกัน จะมำกจะน้อยยังไงก็ต่ำง ซึ่งท ำให้บำงคนไม่มี
เงินออม เนื่องจำกของแพงบ้ำง ซื้อของเยอะบ้ำง แตกต่ำงกันไป และส ำหรับคนที่มีครอบครัวยิ่งต้องใช้
เงินเยอะเข้ำไปอีก จึงท ำให้บำงคนต้องกำรเสี่ยงโชค หรือพยำยำมค้นหำค ำตอบว่ำอนำคตจะรวย
หรือไม ่จะเป็นอย่ำงไร เป็นต้น ซึ่งค ำถำมที่อยำกรู้จำกหมอดูเหล่ำนี้ ผู้ศึกษำคิดว่ำเป็นผลมำจำกควำม
เป็นเมืองที่ท ำให้คนต้องคิดเยอะ 

 อีกทั้งหมอดูและผู้เข้ำรับบริกำรต่ำงมีควำมเห็นตรงกันว่ำ โหรำศำสตร์ไทยสำมำรถเชื่อถือได้ 
เนื่องจำกเป็นศำสตร์ที่มีหลักกำรบัญญัติไว้ มิได้พูดขึ้นมำลอย ๆ และถึงแม้กลุ่มตัวอย่ำงประชำกรจะ
มองว่ำค ำท ำนำยจำกกำรดูดวงไม่ได้มีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตมำกนัก แต่พวกเขำก็มองว่ำศำสตร์
แขนงนี้เป็นสิ่งทีเ่ชื่อถือได้ 
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ภำพที่ 1 ย่ำนท่ำพระจันทร์ 

(ภำพถ่ำยโดย วณัชญำ ไชยนอก เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 ส ำนักงำนโหรฯ วัดส้มเกลี้ยง 

(ภำพถ่ำยโดย วณัชญำ ไชยนอก เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2562) 
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ภำพที่ 3 อำจำรย์ชลันทรี จันทร์คล้ำย อุปนำยกและเลขำธิกำรสมำคมโหรฯ 

(ภำพถ่ำยโดย วณัชญำ ไชยนอก เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4 อำจำรย์ณิชำรัศมิ์ สิริแสงสว่ำง 

(ภำพถ่ำยโดย วณัชญำ ไชยนอก เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2562) 
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ภำพที่ 5 อำจำรย์รัชดำกร ศิวะไพบูลย์อนันต์ 

(ภำพถ่ำยโดย วณัชญำ ไชยนอก เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6 อำจำรย์สอนสิริ สุเวชยถำวร 

(ที่มำ : https://bit.ly/2vT9fIF) 

https://bit.ly/2vT9fIF
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