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บทคดัย่อ 

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัจะพบว่าสงัคมไทยมอีทิธพิลของโหราศาสตร์ในการควบคุมหรอืการตดัสนิใจดวงชะตา
ของบ้านเมอืง ตัง้แต่ในสมยัทีป่ระเทศไทยมกีารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์จนมาถงึการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตย โหราศาสตร์ยงัคงมบีทบาททางการเมอืงในการตดัสนิใจของผูน้ ามาหลายรุ่น หลาย
สมยั บางครัง้ผูน้ าบางท่านจะมนีักโหราศาสตร์ประจ าตวัเพื่อใชใ้นการท านายอนาคตทางการเมอืงดวงของบ้านเมอืงเพื่อ
น ามาเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพฒันาและการบรหิารประเทศ รวมถงึการตดัสนิใจดา้นการเมอืง ปัจจุบนัถงึแมจ้ะมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตยแล้วแต่ค าท านายทางโหราศาสตร์ของนักพยากรณ์ต่างๆยงัคง
ไดร้บัความสนใจจากประชาชน สื่อมวลชน และผูน้ าหลายคนเช่นเดยีวกนั เพราะมหีลายครัง้ทีค่ าท านายนัน้เป็นไปใน
แบบทีผู่ท้ านายไดท้ านายไว ้ผูว้จิยัต้องการศกึษาถงึอทิธพิลของโหราศาสตร์ต่อการสื่อสารทางการเมอืงของไทยและ
ศกึษาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากค าท านายของการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ โดยผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาโดยใชว้ธิกีาร
วจิยัเอกสาร และพบว่า ค าท านายทางโหราศาสตร์มอีทิธพิลทัง้ทางตรงและอทิธพิลทางอ้อมต่อการสื่อสารทางการเมอืง
ของไทย มผีลกระทบทางดา้นสงัคมต่อประชาชน สื่อมวลชน และผู้น า รวมถงึมผีลกระทบดา้นการเมืองในระดบัพธิกีาร
ต่างๆ อกีทัง้ยงัมผีลกระทบดา้นเศรษฐกจิในบางกรณี ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว่้าอทิธพิลของโหราศาสตร์ต่อการสื่อสาร
ทางการเมอืงของไทยนัน้ยงัคงมอียู่ในปัจจุบนัและเป็นความเชื่อทีฝั่งรากลกึอยู่ในจารตีประเพณีของสงัคมไทย  
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Abstract 
 

From the past to the present, it is found that Thai society has the influence of astrology 
in controlling or deciding the destiny of the country. From the time when Thailand was ruled in 
an absolute monarchy until the change of government to a democratic system. Astrology 
continues to play a role in politics in the decision making of leaders for many generations and 
generations. Sometimes, some leaders have personal astrologers to use in predicting the 
political future of the country to be part of their development and development guidelines. 
administration of the country including political decisions Even now, despite the transition to 
democracy, the astrological predictions of the forecasters still attract the attention of the public, 
the media and many leaders as well. Because there are times when the prophecies are carried 
out in the way the seers predicted. The researcher wanted to study the influence of astrology 
on Thai political communication and to study the impact of astrological forecasts. The 
researcher conducted a study using document research method and found that astrological 
predictions have both direct and indirect influence on Thai political communication and social 
impact on people, media and leaders. The political impact at the ceremonial level also has 
economic consequences in some cases. Therefore, it can be said that the influence of 
astrology on Thai political communication still exists today and is a belief deeply rooted in Thai 
social customs.  
 
Keywords: political astrology, influence of astrology, political communication. with 
astrology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทน า 

ในหว้งประวตัศิาสตร์การเมอืงไทยความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์จะยดึโยงเกี่ยวพนักบัการตดัสนิใจหลายเรื่อง
อย่างแยกไม่ออกตวัอย่างจากคณะราษฎร์เปลี่ยนแปลงการปกครองมกีารเปลี่ยนแปลงเกดิขึน้หลายอยา่ง เช่น วงการ
โหร กม็กีารเปลี่ยนแปลงเช่นกนั มกีารยุบกรมโหรทีอ่ยูใ่นวงัและท าใหโ้หราศาสตร์กลายเป็นเรื่องของประชาชนมากขึน้
ทัง้นี้การต่อสูก้นัระหว่างความคดิและอุดมการณ์ทางการเมอืงและมกีารน าเอาความเชื่อและโหราศาสตร์มาใชอ้ย่าง
เขม้ขน้โดยทางคณะราษฎร์เองกม็กีารใชส้ญัลกัษณ์ทางความเชื่อเขา้มาเพื่อส่งเสรมิการสร้างประชาธปิไตยในประเทศ 
เช่น การน าลายอรุณเทพบุตรมาประดบัเหนือซุ้มประตูของอนุสาวรีย์ประชาธปิไตยซึ่งสื่อถงึแสงสว่างแรกขึน้ของไทยใน
ยุคใหม่และคณะกม็กีารเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนเชา้มดืดว้ยรวมถงึการสรา้งฝังหมุดคณะราษฎร์ทีล่านพระบรม
รูปทรงมา้ เป็นต้น  

ในปัจจุบนันัน้โหราศาสตร์ เป็นพธิกีรรมอย่างหนึ่งทีใ่ชใ้นการสรา้งขวญัและก าลงัใจในการสรา้งบ้านสรา้งเมอืง
กต็้องใชฤ้กษ์งามยามด ีนักพยากรณ์จ านวนหนึ่งสามารถอธบิายใหค้นผ่านช่วงเวลาวกิฤตไปไดไ้ม่ว่าจะอธบิายถงึเรื่อง
ของการโคจรของดวงดาวในทางโหราศาสตร์ต่างๆหรอืเป็นการท านายโดยใชว้นัเดอืนปีเกดิกต็ามประเดน็ส าคญัคอืการ
แก้เคลด็หรอืการตดัสนิใจตามหมอดูนกัพยากรณ์นัน้เกดิขึน้ในบุคคลในระดบัปัจเจกทีไ่ม่มอี านาจทางการเมอืง  

ส ำหรับโหรำศำสตร์กบักำรส่ือสำรทำงกำรเมืองนั้นโดยทัว่ไปผูส่้งสำร (Sender) เก่ียวกบัค ำพยำกรณ์ทำงกำรเมือง
จะเป็น นกัพยำกรณ์ หรือ ส่ือมวลชน ท่ีมกัจะน ำสำรคือค ำท ำนำยของนกัพยำกรณ์ (Massage) มำเผยแพร่ผ่ำนทำงช่องทำงส่ือ
ต่ำงๆ (Channel)เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสำร โทรทศัน์ ส่ือโซเชียลมีเดียต่ำงๆ โดยมีผูร้ับสำร (Receiver) คือ ประชำชน        
ทุกกลุ่ม ผูน้ ำและผูม้ีอ ำนำจทำงกำรเมืองสำมำรถรับรู้ไดถ้ึงค ำพยำกรณ์ จำกช่องทำงท่ีส่ือมวลชนน ำเสนอผ่ำนส่ือต่ำงๆ 

 ส าหรบัผูม้อี านาจทางการเมอืงการตดัสนิใจตามโหรหรอืนกัพยากรณ์ทัง้หมดนัน้กค็งจะเป็นไปไดย้ากเพราะ
การตดัสนิใจของคนทีม่อี านาจทางการเมอืงจะส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมากมายและเป็นเรื่องทีเ่ขา้ใจไดเ้นื่องจากการ
ตดัสนิใจทกุอย่างมคีวามเสีย่งสูงผูค้รองอ านาจบางคนจงึใชน้ักวชิาการหรอืนักวเิคราะห์ในการจดัการความเสีย่งใช้
เหตุผลตามหลกัศาสตร์ต่างๆเช่น รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิตศิาสตร์ สงัคมศาสตร์ ในการบรหิารประเทศมากกว่าการ
ใชโ้หรในการพยากรณ์ส าหรบัค าท านายบางประการกน็ าไปสู่การก าหนดทิศทางความคดิของสงัคมได ้ค าท านายของ
โหราศาสตร์บางครัง้จงึเป็นเครื่องมอืในการก าหนดกระแสสงัคมในบางวาระ  

ดงันัน้การศกึษาถงึอทิธพิลของโหราศาสตร์กบัการสื่อสารทางการเมอืงของสงัคมไทยจงึเป็นไปเพื่อศกึษาถงึ
อทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางอ้อมทีเ่กดิขึน้ของโหราศาสตร์ไทยกบัการเมอืงไทยและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการ
สื่อสารทางการเมอืงจากค าท านายของโหราศาสตร์ซึ่งจะพบว่าโหราศาสตร์ยังคงมอีทิธพิลต่อการสื่อสารทางการเมอืง
ของไทยและและยงัคงเป็นความเชื่อทีฝั่งรากลกึอยู่ในจารตีประเพณีของสงัคมไทย วตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาถงึอทิธพิล
ของโหราศาสตร์กบัการสื่อสารทางการเมอืงของไทย เพื่อศกึษาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากค าท านายของโหราศาสตร์กบั
การสื่อสารทางการเมอืงของไทย 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1.แนวคิดโหราศาสตร ์วชิาโหราศาสตร์เป็นวชิาทีบ่รรพบุรุษไดค้น้ควา้ทดลองและน ามาใชจ้รงิดว้ยเวลาไม่ต ่ากว่า
หา้พนัปีกฎเกณฑ์เหล่านี้ไดถู้กพสูิจน์ซ า้แล้วซ ้าเล่ากระบวนการเหลา่นี้ไม่ต่างจากการทีส่ิง่ทีเ่ราทัง้หลายเรยีกว่า

วทิยาศาสตร์โดยวชิาโหราศาสตร์นัน้เป็นวชิาทีอ่ธบิายว่ามนุษย์แต่ละคนเกดิมาไดอ้ย่างไรเกดิสถานการณ์ด ารงชวีติ

แบบไหนท าอะไรจะไดร้บัผลจากการกระท านัน้อยา่งไรช่วงเวลาเดยีวกนักบัทีม่วีชิาทีศ่กึษาความคดิกระบวนทศัน์และ

สามารถก าหนดพฤตกิรรมของมนุษย์ไดใ้กลเ้คยีงกนัคอืวชิาปรชัญา (โหราศาสตร์,ออนไลน์) 



2..ทฤษฎีการการสื่อสารทางการเมืองของฮาโรลด์ ดี. ลาสเวลล ์(Harold D. Lasswell, 1949) นัก

รฐัศาสตร์ทีใ่หค้วามส าคญัแก่กระบวนการสื่อสารทีส่่งผลทางการเมอืง โดยเสนอแบบจ าลองทางการเมอืงไวด้งันี้                                       

(ปกติ  สนัตนิิยม ,2555)  

 

 

  

Who คอืใคร หมายถงึผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการส่งสาร Says What คอืเนื้อหาของสาร 

 In What Channel คอืช่องทางการสื่อสาร to Whom คอื ถงึใคร 

            With What Effect คอืผลกระทบทีเ่กดิจากการส่งสารเป็นเช่นไร 

2.ทฤษฎีการสื่อสารและการสื่อสารทางการเมืองของ เดวิด เค เบอรโ์ล (David K. Berlo)                       

เดวดิ เค เบอร์โล (David K. Berlo) ใหค้วามหมายการสื่อสาร หมายถงึ  (SMCR) การส่งขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่ง

หรอืกลุ่มบุคคลหนึ่งไปยงัอกีคนหนึ่งหรอือกีกลุ่มหนึ่ง โดยใชก้ระบวนการ (process) อย่างหนึ่ง เช่นเดยีวกบัการพฒันา 

หรอืการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม กล่าวคอื เป็นกจิกรรมทีม่กีารเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่งและไม่มจีุดเริม่ต้นหรอื

จุดจบทีเ่หน็ชดัเจน (นันทนา นันทวโรภาส,2558) 

4.ทฤษฎีและปฏิบติัการทางจิตวิทยาสงัคม (อิทธิพลทางสงัคม) เป็นการกระท าโดยคนหนึ่งหรอืหลายคน

เพื่อทีจ่ะเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรอืความคดิเกี่ยวกบัความรูส้กึของคนอื่นอทิธพิลทางสงัคมนี้จะออกมาไดห้ลาย

รูปแบบแต่ทีน่ิยมกล่าวถงึมอียู่ 4 แบบคอื 1.การชกัจูงใจ (Persuasion) 2.การคล้อยตาม (Conformity) 3.การยอมท า

ตามค าขอ (Compliance) 4.การเชื่อฟัง (Obedience) (สิทธิโชค วรานุสนัติกลู,2549) 

วิธีการวิจยั 

การศกึษานี้ใชว้ธิกีารทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะห์เอกสารเพื่อศกึษาถงึอทิธพิลของโหราศาสตร์กบัการ

สื่อสารทางการเมอืงของไทยโดยการศกึษาในครัง้นี้ไดศ้กึษาจากขอ้มูลบทความวิชาการ หนังสอื เวบ็ไซต์ทาง

อนิเตอร์เน็ต และงานวจิยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอทิธพิลของโหราศาสตร์กบัการสื่อสารทางการเมอืงของไทยเป็นขอ้มูล

ทุตยิภูม ิ(Secondary Data) และเป็นการวจิยัผ่านเอกสาร (Documentary Research) การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิยัได้

ศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่าง คอื ขอ้มูลจากนักพยากรณ์ตามส านักต่างๆ สื่อมวลชน ประชาชน และบทสมัภาษณ์จากผูน้ า 

เช่น นักการเมอืงต าแหน่งต่างๆ รวมถงึมกีารเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งอืน่ๆทีเ่ป็นผลการส ารวจโพลตา่งๆ รายละเอยีด

เกี่ยวกบัอทิธพิลของโหราศาสตร์กบัการสื่อสารทางการเมอืงของไทยแล้วน าขอ้มูลมารวบรวมและวเิคราะห์ผ่านกรอบ

ทฤษฎีและสงัเคราะห์เพื่อแจง้ผลการวจิยัทีเ่กดิประสทิธภิาพสูงสุด การเกบ็รวบรวมข้อมูล การศกึษานี้เป็นการ

รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2564 ถงึ เดอืนตุลาคม 2564 โดยเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลเกี่ยวกบั จากหนังสอื บทความวจิยั บทความทางวชิาการ อนิเทอร์เน็ตเอกสารขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ต่างๆมากมาย 

Who Says What 
In What 

Channel 

to Whom 
With What 

Effect 



โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มูลประมาณ 3 เดอืน และท าการศกึษาเกี่ยวกบั ทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอีกดว้ยการวิเคราะห์ข้อมูล  ใชว้ธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสารดว้ยวธิกีารเชงิ

คุณภาพและ ตคีวามเชงิพรรณนาขอ้มูลโดยใชก้ารวจิยัเอกสารโดยมกีารคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ต่างๆบทความทาง

วชิาการ ดุษฎีนิพนธ์ วทิยานิพนธ์และงานวจิยัต่างๆและน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้รอบทฤษฎีและแนวคดิ

วเิคราะห์ทางวชิาการมาวเิคราะห์ ศกึษาและรายงานผลการศกึษาดว้ยการพรรณนาและบรรยายขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล

ทุตยิภูมทิีม่ที ัง้หมดแล้วน ามาสรุปผลเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางตอ่ไป 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

ผูว้จิยัพบว่าอิทธิพลของโหราศาสตรใ์นการสื่อสารทางการเมืองนัน้มคีวามหมายในเรื่องของ 1.การชกัจูงใจ
(Persuasion) การใชก้ารสื่อสารเพื่อเปลี่ยนความคดิตลอดจนพฤตกิรรมของบุคคลโดยโหราศาสตร์นัน้จะมกีารใชก้าร
ท านายผ่านนกัพยากรณ์ โดยใชโ้หราศาสตร์เป็นเรื่องของดวงดาว วนัเดอืนปีเกดิและมศีาสตร์อื่นๆทีอ่ยู่ในโหราศาสตร์
อกีมากแล้วแต่ผูพ้ยากรณ์นัน้จะใชศ้าสตร์ใด เช่น นักพยากรณ์บางท่านใชไ้พ่ยปิซใีนการท านายนกัพยากรณ์บางท่านใช้
วนัเดอืนปีเกดิของผูน้ าในการท านาย  นักพยากรณ์บางท่านใชอ้ทิธพิลของดวงดาวในการท านายซึ่งเป็นหลกัทาง
โหราศาสตร์ซึ่งมคีวามกวา้งมาก หลกัของการชกัจูงใจนัน้มผีลท าใหเ้กดิกระแสสงัคมไดม้ากพอสมควร อาท ิเช่นในเรื่อง
ของการท านายเกีย่วกบัเรื่องของการเมอืงผลของการเลอืกตัง้ หรอืวกิฤตการณ์ต่างๆในบ้านเมอืง เช่น วกิฤตการณ์โรค
ระบาดวกิฤตการณ์เกี่ยวกบัเศรษฐกจิสามารถท านายไดโ้ดยอ้างองิจากหลกัของโหราศาสตร์ต่างๆพบว่าจะท าใหผู้ท้ีถู่ก

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

1.อิทธิพลของโหราศาสตรก์บั

การสื่อสารทางการเมืองของไทย 

2.ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากค า

ท านายของโหราศาสตรก์บัการ

สื่อสารทางการเมืองของไทย 

1.1การชกัจูงใจ 

(Persuasion)  

1.2.การคล้อยตาม 

(Conformity)  

1.3.การยอมท าตามค าขอ 

(Compliance)  

1.4.การเชื่อฟัง 

(Obedience) 

                                          

 

 

2.1 ผลกระทบดา้นการเมอืง 

2.2 ผลกระทบดา้นสงัคม 

2.3 ผลกระทบดา้น

เศรษฐกจิ 



ชกัจูงใจนัน้มผีลทางความคดิทีเ่ปลี่ยนไปได ้เกดิความยัง้คดิและเชื่อถอืบ้างพอสมควร ท าใหห้ลกัของการจูงใจนัน้เป็น
หลกัทางจติวทิยาอย่างหนึ่งทีท่ าใหผู้ท้ีถู่กจูงใจนัน้มคีวามเชื่อและน าไปสู่การปฏบิตัติามในบางเรื่องตัง้เป็นผลใหเ้กดิ
กระแสสงัคมและมผีลกระทบกบัการสื่อสารทางการเมอืงของนักการเมอืงและผูน้ าได ้2.การคล้อยตาม (Conformity) 
ส่วนของการคล้อยตามนัน้ตามหลกัทฤษฎีและปฏบิตักิารทางจติวทิยาสงัคมลกัษณะของการคล้อยตามนัน้จะเป็นการที่
พยายามเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของตนเองใหเ้ขา้กบัมาตรฐานหรอืความเชื่อเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปปัจจยัส าคญัทีท่ าให้
เกดิการคล้อยตามคอืแรงกว่าจากกลุ่มดงันัน้เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งหรอืนักการเมอืงส่วนหนึ่งไดม้คีวามเชื่อถอืในเรื่อง
ของโหราศาสตร์แล้วกจ็ะท าใหเ้กดิลกัษณะของการคล้อยตามหรอืการมคีวามเชื่อในกลุ่มบุคคลนัน้ๆประชาชนมคีวาม
เชื่อถอืในกลุ่มบุคคลนัน้ๆเนื่องจากเหน็ว่าโหราศาสตร์เป็นสิง่ทีเ่ป็นประเพณีไทยมาแต่โบราณมคีวามเชื่อนี้มาตัง้แต่ใน
สมยัทีป่ระเทศไทยยงัไม่ไดม้กีารเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมยัทีป่ระเทศไทยยงัมกีารปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสทิธริาชย์อยู่ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว่้าเมื่อเกดิการชกัจูงใจแล้วจะส่งผลใหเ้กดิการคล้อยตามตามแรงกดดนั
ของกลุ่มโหราศาสตร์และมผีลใหเ้กดิความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ว่ามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง ดงัตวัอย่าง เช่นการวาง
เสาหลกัเมอืงกจ็ะต้องมพีธิกีารทีม่กีารน าหนมาดฤูกษ์ยามในการวางเสาหลกัเมอืงเพราะถอืว่าเป็นการพีจ่ะเริม่ต้นใน
การสรา้งประเทศเพราะเสาหลกัเมอืงเป็นเสาหลกัของประเทศนัน้เองถอืเป็นความเชื่อทีม่ีมาแต่โบราณและท าใหค้นรุ่น
หลงัเกดิการคล้อยตามไดเ้ช่นเดยีวกนัถอืเป็นการสื่อสารทางการเมอืงแบบหนึ่งทีท่ าใหผู้ร้บัสารเกดิการคล้อยตาม
ได ้โดยปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการคล้อยตามนัน้ เช่น กลุ่มอ้างองิทางโหราศาสตร์ ขนาดของกลุ่มโหราศาสตร์กบัการ
คล้อยตาม พนัธมติรกบัการคล้อยตาม การแลกเปลี่ยนทางสงัคม และวฒันธรรมทีม่อีทิธพิลต่อการคล้อยตาม 3.การ
ยอมท าตามค าขอ (Compliance) ลกัษณะของการยอมท าตามค าขอคอื พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เนื่องมาจากการไดร้บัค า
ขอรอ้งจากผูอ้ื่นใหก้ระท าทัง้ทีใ่จจรงิอาจจะอยากท าหรอืไม่อยากท ากต็าม การยอมท าตามค าขอนัน้จะเป็นลกัษณะของ
อทิธพิลทางสงัคมในรูปแบบหนึ่งซึ่งซึ่งตามทฤษฎีและปฏบิตักิารทางจติวทิยาสงัคมในเรื่อง ของอทิธพิลทางสงัคมนัน้ 
บางครัง้การสื่อสารทางการเมอืงของนักพยากรณ์ทีส่ื่อสารต่อประชาชนเป็นเครื่องต่อรองหนึ่งทีท่ าใหป้ระชาชนใช้
โหราศาสตร์ในการรอ้งขอใหร้ฐับาลท าตามค าขอของตนเนื่องจากใชห้ลกัทางโหราศาสตร์มาอ้างองิ อาทเิช่น อาจมี
ประชากรจ านวนหนึ่ง กลุ่มหนึ่งซึ่งตัง้กลุ่มชุมนุมประทว้งขึน้และได้น าเอาค าท านายของนักพยากรณ์คนหนึ่งทีท่ านายว่า
จะเกดิการยุบสภาหรอืเปลี่ยนนายกรฐัมนตรคีนใหม่แล้วจะเกดิผลดตี่อประเทศมาโดยใชเ้ป็นขอ้ต่อรองในการทีจ่ะให้
รฐับาลยอมท าตามค าขอของตน ซึ่งกเ็ป็นหลกัทางจติวทิยาอย่างหนึง่ทีใ่ชอ้ทิธพิลของโหราศาสตร์ในการใหร้ฐับาลยอม
ท าตามค าขอของตน ในกลุ่มตน ตามความเชื่อของตน แต่โดยมากแล้วมกัจะไดร้บัการปฏเิสธเนื่องจากการน า
โหราศาสตร์อ้างองิและท าใหผู้อ้ื่นยอมท าตามค าขอนัน้ดูจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากไม่มเีหตผุลในการอธบิายไดอ้ย่าง
ชดัเจนทางวชิาการ เนื่องจากหลกักฎหมายและ หลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงนัน้ส าคญักว่าการใชโ้หราศาสตร์หรอื
อทิธพิลของโหราศาสตร์มาต่อรองหรอืเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลท าตามค าขอของตนเป็นต้นดงันัน้การยอมท าตามค าขอจงึเป็น
พฤตกิรรมอย่างหนึ่งทีส่่งผลต่ออทิธพิลทางสงัคมแต่กม็ไิดห้มายความว่าการยอมท าตามค าขอนัน้เมื่อผูร้อ้งขอไดข้อแล้ว
ทางผูท้ีถู่กรอ้งขอจะต้องปฏบิตัติามเสมอไปเนื่องจากต้องมเีหตุผลปัจจยัอื่นๆในการสนับสนุนมากกว่านี้อกีดว้ย 1.4.
การเชื่อฟัง (Obedience) ในส่วนของการเชื่อฟังนัน้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีและปฏบิตักิารทางจติวทิยาสงัคมคอื
เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากการทีบุ่คคลยอมท าตามค าสัง่ของผูท้ีม่อี านาจเหนือกว่าผูท้ีม่คีวามรูม้ากกว่า ผูท้ีม่คีวาม
เชีย่วชาญเฉพาะทางมากกว่า เป็นต้น ในทีน่ีเ้ราจะกล่าวถงึการเชื่อฟังค าท านายของนักพยากรณ์หรอืนักโหราศาสตร์ที่
มอีทิธพิลในการสื่อสารทางการเมอืงเพื่อท าใหม้คีนเชื่อฟังซึ่งผูท้ีเ่ชื่อฟังในทีน่ี้อาจหมายถงึประชาชนทีเ่ชื่อฟังค าท านาย
ของโหรและยอมปฏบิตัติาม อาทเิช่น หากมนีักพยากรณ์ ท านายว่าประเทศไทยจะมวีกิฤตของโรคระบาดเกดิขึน้อาจมี
ประชาชนจ านวนหนึ่งทีเ่ชื่อฟังในค าพูดของนักพยากรณ์นัน้ทีไ่ดท้ าการท านายไวล้่วงหน้าแล้วและรบีประหยดั เกบ็หอม
รอมรบิ เนื่องจากกลวัว่าจะเกดิวกิฤตเศรษฐกจิและวกิฤตโรคระบาดตามทีน่ักพยากรณ์ไดท้ านายไวเ้ช่นนัน้เนื่องจาก
ประชาชนหรอืผูน้ าบางคนเชื่อฟังจากอ านาจของอทิธพิลทางสงัคมจากผูท้ีม่อี านาจจากความเชีย่วชาญ (Expert Power) 
เมื่อผูเ้ชีย่วชาญทางโหราศาสตร์หรอืเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการยนืยนัว่าเป็นนักพยากรณ์ชื่อดงัทีม่กัจะท านายเหตุการณ์ใน



อนาคตล่วงหน้าไดถู้กต้องเสมอซึ่งถอืเป็นผูท้ีม่อี านาจหรอือทิธพิลทางสงัคมเรื่องของความเชีย่วชาญโดยทัว่ไปแล้ว
ประชาชนสื่อมวลชนหรอืผูน้ านักการเมอืงบางคนจะเชื่อถอืในค าพูดของผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางนัน้ๆเช่น นัก
โหราศาสตร์จะมคีวามเชีย่วชาญดา้นโหราศาสตร์โดยเฉพาะและเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการยกย่องว่ามกีารท านายอนาคตไดอ้ยา่ง
แม่นย ากจ็ะมอีทิธพิลท าใหค้วามเชีย่วชาญนัน้เกดิเป็นพลงัอ านาจและท าใหบุ้คคลต่างๆเชื่อฟังไดท้ัง้ประชาชนผูน้ าบาง
ท่านหรอืสื่อมวลชนเช่นเดยีวกนั ถอืเป็นการสื่อสารทางการเมอืงทีส่ามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืจากประชาชนได้ 
2.1 ผลกระทบด้านการเมือง ในส่วนของผลกระทบดา้นการเมอืงนัน้การสื่อสารทางการเมอืงของโหราศาสตร์หมายถงึ
จะมกีระบวนการสื่อสารทางการเมอืงโดยมีผู้ส่งสาร(Sender) คอืนักพยากรณ์หรอืหวัโขนซึ่งจะท าการส่งสารออกมา
เป็นค าพยากรณ์หรอืค าท านายในส่วนของ เน้ือหาสาร (Massage) นัน้กจ็ะเป็นการท านายอนาคตดวงบ้านดวงเมอืง
ดวงเศรษฐกจิต่างๆของประเทศโดยช่องทางในการส่งสาร (Channel) นัน้กม็หีลายช่องทางดว้ยกนั อาท ิเช่น
หนังสอืพมิพ์ วทิยุ และสื่อโซเชยีลมเีดยีต่างๆ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาสารไปสู่ ผู้รบัสาร(Reciever)         
ซึ่งผูร้บัสารในทีน่ี้คอืประชาชนรวมถงึผูน้ า ผูบ้รหิารและนักการเมอืงต่างๆทีร่บัรูถ้งึเนื้อหาสารไดค้อืค าพยากรณ์นัน้จาก
สื่อมวลชนหรอืประชาชนหรอืตวันักพยากรณ์เองดงันัน้จงึส่งผลใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นการเมอืงโดยค าท านายของนัก
พยากรณ์เหล่านัน้อาจท าใหเ้กดิความเชื่อถอืจากประชาชนหากนกัพยากรณ์ผูท้ีท่ านายนัน้มคีวามเชีย่วชาญจะท าใหเ้กดิ
อทิธพิลการเชื่อฟังค าท านายของโหรนัน้ๆกบัประชาชนและอาจก่อใหเ้กดิกระแสสงัคมไดซ้ึ่งมผีลในทางการเมอืงการ
ด ารงอยู่ของรฐับาลได ้ตวัอย่างเช่น หากประชาชนจ านวนมากถ้าเกดิความเชื่อถอืในค าท านายของนักพยากรณ์แล้วก็
อาจท าใหม้ผีลเสยีและส่งผลทีไ่ม่ดตี่อการบรหิารงานของรฐับาลไดเ้นื่องจากประชาชนจะจบัผดิการท างานของรฐับาล
มากขึน้ขดัแยง้กบัรฐับาลมากขึน้หรอืมองว่ารฐับาลทีเ่ป็นอยู่นัน้ไม่ดจีรงิตามค าท านายของนักพยากรณ์เป็นต้นดงันัน้จงึ
อาจกล่าวไดว่้าผลกระทบดา้นการเมอืงของโหราศาสตร์ต่อการสื่อสารทางการเมอืงนัน้เป็นผลกระทบโดยทางตรงและ
ทางอ้อมทีเ่กดิขึน้จากค าพยากรณ์ของนักพยากรณ์เหล่านัน้ส่งผลถงึประชาชนและผูน้ าได ้แต่กอ็าจจะไม่ใช่ทุกค า
พยากรณ์เสมอไป 2.2 ผลกระทบด้านสงัคม จำกท่ีไดก้ล่ำวมำนั้นเมื่อมีผลกระทบดำ้นกำรเมืองเกิดข้ึนก็มกัจะมี
ผลกระทบดำ้นสังคมเกิดข้ึนเสมอเน่ืองจำกประชำชนในสังคมนั้นอำจน ำค ำพยำกรณ์ของนกัพยำกรณ์ทั้งหลำยมำเช่ือฟัง
คลอ้ยตำมและท ำให้เกิดผลในเร่ืองของกระแสสังคมไดซ่ึ้งอำจเป็นกระแสท่ีสร้ำงผลดีและเป็นกระแสท่ีสร้ำงผลเสียได้
เช่นเดียวกนัดงันั้นอิทธิพลของโหรำศำสตร์กับค ำพยำกรณ์และผลกระทบดำ้นสังคมจึงมีอยู่ค่อนขำ้งมำกและมกัเกิดข้ึนกบั
สังคมในกลุ่มท่ีมีควำมเช่ือดำ้นโหรำศำสตร์มำกเป็นพิเศษ 2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกดิผลกระทบดา้นสงัคม
แล้วกม็กัจะเกดิผลกระทบดา้นเศรษฐกิจตามมาผลกระทบดา้นเศรษฐกจินัน้จะเกดิขึน้จากความเชื่อถอืความคล้อยตามที่
ประชาชนมีความเชื่อต่ออทิธพิลของโหราศาสตร์และเชื่อในเรื่องค าท านาย เช่น นักพยากรณ์ท านายว่าเศรษฐกจิจะแย่
ลงประชาชนควรหนัมาประกอบอาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยมีากขึน้โดยการคา้ขายระหว่างประเทศจะแย่ลงนักธุรกจิ
หรอืนักลงทุนบางท่านความเชื่อในค าท านายกอ็าจท าใหเ้ชื่อตามทีโ่หรไดท้ านายไวแ้ละอาจจะเปลี่ยนธุรกจิไปท าอย่าง
อื่นส่งผลใหเ้กดิผลกระทบทางเศรษฐกจิไดซ้ึ่งอาจเป็นไปในแง่บวกและแง่ลบค าพยากรณ์นัน้ซึ่งการท านายเรื่องของ
อนาคตทางเศรษฐกจินัน้จงึไม่อาจทราบไดว่้าจะมคีวามถูกต้องหรอืแม่นย าและสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิหรอืไม่ดงันัน้
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากเศรษฐกจิในแง่ของค าท านายโหราศาสตร์นัน้จงึเป็นไปอย่างไม่แน่นอนไม่อาจคาดเดาได้
นอกจากจะต้องลงมอืปฏบิตักิารตามทีโ่หรไดพ้ยากรณ์ไวจ้รงิซึ่งเหลา่นี้ทีไ่ดก้ล่าวมานัน้กเ็ป็นวจิารณญาณของประชาชน
และนักลงทุนหรอืนกัธุรกจิแตล่ะคนว่ามคีวามเชื่อเรื่องของโหราศาสตร์มากน้อยแค่ไหนสิง่เหล่านีจ้งึจะเป็นตวัชี้วดัและ
เป็นตวัตดัสนิไดว่้าอทิธพิลของโหราศาสตร์ต่อเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลมากหรอืน้อยเพยีงใด  
 

 
 
 



สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยัว่าอทิธพิลของโหราศาสตร์กบัการเมอืงไทยนัน้มลีกัษณะทีเ่กี่ยวขอ้งกบั อทิธพิลที่
เกดิขึน้จากทางสงัคมคอืตามทฤษฎีและปฏบิตักิารทางจติวทิยาทางสงัคมนัน้ไดก้ล่าวถงึเรื่องอทิธพิลทางสงัคมไวโ้ดย
ผูว้จิยัพบว่าอทิธพิลทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ตากอทิธพิลของโหราศาสตร์และการสื่อสารทางการเมอืงแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ
คอืการชกัจูงใจ การคล้อยตา มการยอมท าตามค าขอการเชื่อฟังจากทีไ่ดก้ล่าวมานี้ผูว้จิยัไดก้ล่าวสรุปไวแ้ล้วใน
ผลการวจิยัซึ่งอาจหมายถงึว่าสงัคมใดๆทีม่โีหราศาสตร์ถูกใชใ้นการสื่อสารทางการเมอืงนัน้จะมคีวามเชื่อส่วนบุคคลและ
ก่อใหเ้กดิลกัษณะของการชกัจูงใจ การคล้อยตาม การยอมท าตาม การเชื่อฟัง ซึ่งส่งผลกระทบใหโ้หราศาสตร์เป็นส่วน
หนึ่งของการมอีทิธพิลทางสงัคมไดต้ัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองโหราศาสตร์มสี านักโหร
อยู่ในราชวงัพระมหากษตัรยิ์ใชโ้หรในการท านายถงึเหตุการณ์บ้านเมอืงต่างๆดงันัน้จงึถอืเป็นประเพณีอย่างหนึ่งทีม่ี
ลกัษณะของปัจจยัในเรื่องของจารตีประเพณีเขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ยทัง้นัน้อทิธพิลของการสื่อสารทางการเมอืงของ
โหราศาสตร์นัน้ซึ่งมผีลท าให ้โหราศาสตร์มอีทิธพิลต่อการเมอืงไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัและส่งผลกระทบด้าน
การเมือง เพราะหากนักพยากรณ์ผูท้ีท่ านายนัน้มคีวามเชีย่วชาญจะท าใหเ้กดิอทิธพิลการเชื่อฟังค าท านายของโหร
นัน้ๆกบัประชาชนและอาจก่อใหเ้กดิกระแสสงัคมไดซ้ึ่งมผีลในทางการเมอืงการด ารงอยู่ของรฐับาลได ้แตก่อ็าจจะไม่ใช่
ทุกค าพยากรณ์เสมอไป ผลกระทบด้านสงัคม จำกท่ีไดก้ล่ำวมำนั้นเมื่อมีผลกระทบดำ้นกำรเมืองเกิดข้ึนก็มกัจะมี
ผลกระทบดำ้นสังคมเกิดข้ึนเสมอเน่ืองจำกประชำชนในสังคมนั้นอำจน ำค ำพยำกรณ์ของนกัพยำกรณ์ทั้งหลำยมำเช่ือฟัง
คลอ้ยตำมและท ำให้เกิดผลในเร่ืองของกระแสสังคมไดซ่ึ้งอำจเป็นกระแสท่ีสร้ำงผลดีและเป็นกระแสท่ีสร้ำงผลเสียได้
เช่นเดียวกนัดงันั้นอิทธิพลของโหรำศำสตร์กับค ำพยำกรณ์และผลกระทบดำ้นสังคมจึงมีอยู่ค่อนขำ้งมำกและมกัเกิดข้ึนกบั
สังคมในกลุ่มท่ีมีควำมเช่ือดำ้นโหรำศำสตร์มำกเป็นพิเศษ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกดิผลกระทบดา้นสงัคมแล้วก็
มกัจะเกดิผลกระทบดา้นเศรษฐกิจตามมาผลกระทบดา้นเศรษฐกจินัน้จะเกดิขึน้จากความเชื่อถอืความคล้อยตามที่
ประชาชนมีความเชื่อต่ออทิธพิลของโหราศาสตร์และเชื่อในเรื่องค าท านาย ซึ่งเหล่านี้ทีไ่ดก้ล่าวมานัน้กเ็ป็นวจิารณญาณ
ของประชาชนและนักลงทุนหรอืนักธุรกจิแตล่ะคนว่ามคีวามเชื่อเรื่องของโหราศาสตร์มากน้อยแค่ไหนสิง่เหลา่นี้จงึจะ
เป็นตวัชี้วดัและเป็นตวัตดัสนิไดว่้าอทิธพิลของโหราศาสตร์ต่อเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลมากหรอืน้อยเพยีงใดซึ่งงานวจิยันี้
สอดคล้องกบังานวิจยัของ (ชลิดาพร ส่งสมัพนัธ์,2534) เรื่อง โหราศาสตรก์บัการตดัสินใจในทางการเมืองของ
ไทยโดยงานวจิยันี้พบว่า ชนชัน้น าของไทยไม่ไดม้เีพยีงผูท้ีใ่ชห้มอดูแต่บางคนดูดวงไดเ้องผูน้ าจ านวนหนึ่งท านายเก่ง
สาเหตุทีต่้องดูดวงเองเพราะไม่ไวใ้จคนอื่นทหารหลายคนไม่สามารถไวใ้จหมอดูไดเ้พราะเกรงว่าจะโหรฝ่ายตรงขา้มวาง
สายลบัไวต้ามส านักหมอดูไดจ้ากนัน้ชนชัน้น าทีด่ดูวงเองจะมลีกัษณะเป็นกลุ่มๆมหีมอดูอยู่ในกลุ่มตวัเองไม่ใชห้มอดู
นอกกลุ่มแล้วคนทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูม้อี านาจจะเป็นคนทีเ่รากไ็ม่รูว่้าเป็นใครทัง้นัน้เวลาจะมกีารยดึอ านาจ
รฐัประหารกจ็ะมกีารขอเลอืกหมอดูเพื่อใหห้มอดูใหฤ้กษ์มา ดงันัน้คนไทยจะมคี าว่าฤกษ์ดคีอืฤกษ์สะดวก โดย
โหราศาสตร์เป็นการสะทอ้นความนิยมในตวัผูน้ าโดยเฉพาะผูน้ าทีเ่ชื่อเรื่องโหราศาสตร์จะถูกตคีวามอย่างไรนัน้ขึน้อยู่
กบัประชาชนคดิอย่างไรกบัผูน้ าคนนัน้สะทอ้นภาพผ่านตวัเองดว้ย และโหราศาสตร์นัน้เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งมี
อทิธพิลกบักลุ่มคนทีม่คีวามเชื่อดา้นโหราศาสตร์และไม่มอีทิธพิลกบักลุ่มคนทีม่คีวามเชื่อดา้นโหราศาสตร์ ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุวพร เพียรสุภาพ 2556,เรื่อง ทศันคติและพฤติกรรมต่อความเชื่อด้านโหราศาสตร์
ของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างบางส่วนเป็นเพศหญงินับถอืศาสนาพุทธร ะดบั
ปรญิญาตร ีพนักงานบรษิทัรายได ้13,000-30,000 บาท ในดา้นพฤตกิรรมอ่านค าท านายจากสื่อสิง่พมิพ์มากทีสุ่ด 
ไดร้บัอทิธพิลความเชื่อจากคนรอบขา้งมจี านวนมากทีสุ่ด กลุ่มตวัอย่างต้องการทราบค าท านายและหากค าท านาย
ออกมาดา้นลบต้องการใหแ้ก้ไขดา้นการเรยีนการงานมากทีสุ่ด ในรูปแบบการตลาดทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดคอืการส่งเสรมิ
การขายโดยการท านายหมอดดูวงกบัหมอดูทีม่ชีื่อเสยีงสรุปไดว่้าปัจจยัรูปแบบการตลาดกล่าวคอืกลุ่มคนทีม่คีวามเชื่อ



ในดา้นโหราศาสตร์และเลอืกใชรู้ปแบบการตลาดทีเ่อาความเชื่อดา้นโหราศาสตร์มาเชื่อมโยงอย่างมนีัยส าคญัและกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่คีวามเชื่อดา้นโหราศาสตร์แตกตา่งกนั 
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