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การประยุกต์แนวคิดเร่ืองดาราศาสตร์ในพระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย*

พระมหายงยุทธ  ธีรธมฺโม (พลมั่น)**

บทคัดย่อ
 บทความวจัิยน้ี มวีตัถุประสงค์ คอื 1) เพ่ือศกึษาแนวคดิเรือ่งดาราศาสตร์ในคมัภีร์พระพทุธ
ศาสนา 2) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องดาราศาสตร์ในสังคมไทย  3) เพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้
แนวคดิเรือ่งดาราศาสตร์เพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตของคนไทยในปัจจบัุน ผลการวิจยัพบว่า แนวคิด
เรือ่งดาราศาสตร์ในพระพทุธศาสนา ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎกีา พรรณนา
ถึงดวงดาว 4 ชนิด คือ 1) ดาวนพเคราะห์ มีดาวศุกร์ เป็นต้น 2) ดาวนักษัตร 27 กลุ่ม มีดาว
โรหิณี เป็นต้น 3) ดาวพิเศษ ได้แก่ อุกกาบาตและดาวหาง  4) ดาวจักรราศี 12 ราศี  มีราศีเมษ 
เป็นต้น
 ผลวจิยัด้านแนวคิดเรือ่งดาราศาสตร์ในสงัคมไทย มพัีฒนาการกระบวนทศัน์  4 ช่วง โดย
แบ่ง ต า ม สมัยการปกครองในสังคมไทย 1) กระบวนทัศน์ดาราศาสตร์ที่มีพระพุทธศาสนา
เป็น ก ร ะ แสหลัก ปรากฏในสมัยสุโขทัย 2) กระบวนทัศน์ผสมผสานระหว่างพุทธกับฮินดู
เป็น ก ร ะ แสหลัก ปรากฏในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  3) กระบวนทัศน์ที่เริ่มมี
วิทย า ศ า สตร์เป็นกระแสหลัก เริ่มในสมัยรัชกาลที่ 4  4) กระบวนทัศน์มีวิทยาศาสตร์
เป็นกระแสหลัก ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 9 
 การประยกุต์ใช้แนวคดิเรือ่งดาราศาสตร์เพือ่พัฒนาคุณภาพชวิีตของคนไทยในปัจจบัุน มี 
4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านกาย คือการใช้แสงจากดาวฤกษ์ฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น  
2) การพฒันาคณุภาพชวีติด้านจติใจ คอืการน�าแสงจากดาวฤกษ์และแสงสะท้อนจากดาวเคราะห์
มาเป็ น อุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรม 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม คือการใช้ดาวฤกษ ์     
มาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการจัดระเบียบสังคม มีการก�าหนดเทศกาลตามฤดูกาล 
เป็นต้น 4) การพฒันาคณุภาพชวีติด้านทัศนคต ิคอืการสร้างความเข้าใจในเรือ่งดวงดาวท่ีสมัพันธ์
กับมนุษย์ เพื่อให้เกิดสติปัญญารู้เท่าทัน 

ค�าส�าคัญ : ดาราศาสตร์  พระพุทธศาสนา  คุณภาพชีวิต
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The Application of Astronomical Concept in Buddhism
for the Development of Thais’ Life Quality 
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Abstract
 This article  is of 3 objectives, namely:- (1) to study the concept of astronomy 
in Buddhism;  (2) to study the concept of astronomy in Thai societies; and  (3) to 
analyze the application of  concept of astronomy in Buddhism to develop  Thais’ life 
quality at present. 
 The results of study are as follows: the concept of astronomy in Buddhism 
based on the Pali Canon, the commentaries and the sub-commentaries is of the 
following 4 categories: 1) the planets such as  Venus, 2) the stars i.e. 27 Constellations., 
Rohini etc. 3) the extra stars viz. the meteorite and the comet, and 4) the Zodiacs 
such as Aries.
 The concept of astronomy in Thai societies is of the development of 4 
paradigmatic ages:-  1) the paradigm of astronomy with Buddhism as a mainstream 
i.e. Sukhothai period, 2) the paradigm of astronomy with the mixture of Buddhism 
and Brāhmanism as mainstream i.e. Ayuthyā to early Ratanakosindra Period, 3) the 
paradigm of astronomy with the commencement of Western modern science as a 
mainstream i.e. from the reign of King Rama IV, and 4) paradigm of astronomy with 
Western modern science as mainstream i.e. from the reign of  the present King Rama 
IX. This categorization is based on the age of Thai governance. 
 The application of astronomical concept  to  develop  Thais’  life quality at 
present  are divided into 4 aspects: 1) physical development i.e. the use of star light 
for particular purpose such as killing parasite, 2)mental development i.e. the use of 
stars and reflection of planets as instrument for meditation practice, 3) social 
development i.e. the use of stars for the exposition of social phenomena and social 
organisation such as festive days of the season, and  4) attitude development i.e. the 
wisdom awakening of human relationship and stars.
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บทน�า 
 ค�าว่ า “ดาราศาสตร์” (Astronomy) ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า “วิชาว่าด้วยดาว” 

(2546 : 404) คัมภีร์ในฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทได้บันทึกเร่ืองราวของโลกและชีวิตที่เชื่อมโยงอยู่กับ

ดวงดาวไว้มากมาย  เช่น อัคคัญญสูตร ได้พรรณนาถึงช่วงแรกก�าเนิดโลกว่าจักรวาลมืดมิด เต็มไปด้วยน�้า

กระทั่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏข้ึนตามความปรารถนาของมนุษย์* (ที.ปา. 11/120/89) หรือ

จฬูนกิาสตูรบนัทกึวา่โลกธาตุม ี3 ขนาด คอืโลกธาตขุนาดเลก็ ประกอบดว้ยพนัจกัรวาล โลกธาตขุนาดกลางมี

ล้านจักรวาล และโลกธาตุขนาดใหญ่มีแสนโกฏิจักรวาล (องฺ.ติก. 20/81/306-307)

 พระพุทธศาสนาถือว่าดวงดาวท้ังหลายด�าเนินไปอย่างมกีฎเกณฑ์  พระพทุธเจ้าได้ค้นพบกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ  ของดวงดาว (อตุนุยิาม) ด้วยพระญาณ และทรงใช้ประโยชน์จากดวงดาวให้เกดิผลดแีก่พุทธบรษัิท 

เช่น ก�าหนดวันอุโบสถ  และบัญญัติพระวินัย เป็นต้น เรื่องเหล่านี้เกี่ยวพันกับดวงดาวบนท้องฟ้า (วิ.มหา. 

4/136/213, วิ.ม. 4/184/292-293) หลักฐานในพระสูตรอย่างอัมพชาดกยังบอกให้รู้ว่าก่อนสมัยพุทธกาล

มคีนสามารถค�านวณการโคจรของดวงดาวได้ (ข.ุชา. 27/2/396) และโรหติสัสสตูรได้บนัทกึการเดนิทางออก

ไปนอกโลกเพื่อส�ารวจอวกาศหาที่สุดของจักรวาล (ส�.ส. 15/107/118-119) เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยัน

องค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ได้ทั้งสิ้น

 ด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในท่ามกลางลัทธิศาสนา จึงไม่แปลกที่จะมีการตั้งค�าถามและ

หาค�าตอบในเรื่องโลกและจักรวาลจากลัทธิศาสนาท่ีมีอยู่ มีลัทธิศาสนาให้ค�าตอบเกี่ยวกับท่ีมาท่ีไปของ

ดวงดาวอนัเป็นธรรมชาตริอบตวัมนษุย์ทัง้ในมมุมองแบบเทวนยิม (Theism) และแบบอเทวนยิม (Atheism) 

ในสมัยพุทธกาลมีคนถามพระพุทธเจ้าเก่ียวกับดาราศาสตร์หรือดวงดาว  ดังพระด�ารัสในพระสูตรที่ตรัส

ถึงจ�านวนจักรวาลและดวงดาวในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวมา  จึงปรากฏองค์ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์

ในค�าสอนทางพระพุทธศาสนา  เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทย ท�าให้มีการประยุกต์ใช้

ดาราศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

 ในสมัยสุโขทัย  แนวคิดเรื่องดาราศาสตร์ปรากฏในวรรณกรรม  เช่น   ไตรภูมิพระร่วงพรรณนา
ถึงกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 27 กลุ่ม  กลุ่มดาว 12 ราศี (พระญาลิไทย. 2517 : 62-69) ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด

ดังกล่าวมาช่วยอธิบายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจค�าสอนในพระพุทธศาสนา 

 ในสมยัอยุธยา แนวคดิดาราศาสตร์มมีมุทีน่่าศกึษาอย่างทีซ่มิอน เดอ ลา ลแูบร์บนัทกึว่า พระสงฆ์

ได้อาศยัความรูท้างวชิาดาราศาสตร์เข้าตดิต่อกบัเจ้าใหญ่นายโต (2548 :  540-542) และพระสงฆ์บางกลุม่

จ�าเป็นต้องมคีวามรู้ในเร่ืองดาราศาสตร์เพือ่รับใช้ราชการบ้านเมอืงในคราวศกึสงคราม เช่น พระพมิลธรรม  
ช่วงสมัยดังกล่าวนี้ จะเห็นว่ามีการน�าเรื่องดวงดาวมาอธิบายความเสื่อมความเจริญของชีวิตอยู่มาก 

พระสงฆ์ก็เป็นอีกกลุม่ที่ใช้ดวงดาวมาพยากรณ์ความเปน็ไปของชีวิตและประยุกต์ใชก้ับค�าสอนทางศาสนา

* การอ้างอิงพระไตรปิฎกในบทความวิจัยนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ พ.ศ. 2539  โดยเรียงตาม
 ล�าดับตัวเลขหลังอักษรย่อของคัมภีร์ คือ  ชื่อ / เล่ม / ข้อ / หน้า
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 ในสมัยรัตนโกสินทร์  มีวรรณกรรมทางด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เช่น จักรทีปนี หนักไปในทาง

พยากรณ์ชีวิตมนุษย์เป็นส่วนใหญ่แม้ต�าราอื่น เช่น พิชัยสงคราม เป็นต้น ล้วนแต่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

นี้ ความเชื่อเรื่องดาราศาสตร์ในสมัยนี้มีลักษณะเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์อย่างแยกกันไม่ออก

 ในช่วงรัตนโกสินทร์นี้เอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ทรงสนพระทัยในเรื่อง

ดาราศาสตร์และเช่ียวชาญดาราศาสตร์ พระองค์เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาดาราศาสตร์โบราณ

สู่ดาราศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ เช่น กล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น (ภูธร    

ภูมะธน. 2555 : 18-45) เป็นรากฐานส�าคัญของความเจริญก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน

 จากข้อมูลเหล่านี้อนุมานในเบื้องต้นได้ว่า  เรื่องดาราศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและสังคม

ไทย มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และเชื่อได้ว่ามีการประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบ โดยเป็นไปเพื่อท�าชีวิต

ให้ดีขึน้คอืเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดแีละมคีวามย่ังยนื มสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี สามารถอยูร่่วมกบั

ผู้อื่น ในสังคมได้อ ย่างมีความสุข ตลอด จ นมีทัศนคติที่ดีคือมีความเข้าใจโลกและชีวิตอย่างมีเหตุและผล  

เรียกว่า “คุณภาพชีวิต” (Quality of Life) ตามศัพท์ทางวิชาการของโลกปัจจุบัน  ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ

ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่น่าสนใจ จะได้ศึกษากันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องดาราศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 2. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องดาราศาสตร์ในสังคมไทย

 3. เพื่อวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องดาราศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใน

ปัจจุบัน 

ขอบเขตของการวิจัย
 งาน วิจัยนี้ศึกษาแนวคิดดาราศาสตร์หรือดวงดาวในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งปรากฏใน

พระไ ตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา รวมท้ังคัมภีร์ที่ส�าคัญต่าง ๆ ซึ่งอ้างถึงแนวคิดเกี่ยวกับดาราศาสตร์ใน

แต่ล ะยุ คสมัย กระท่ังแนวคิดดังกล่าวได้แผ่เข้ามาสู ่สังคมไทยนับแต่สมัยสุโขทัยสืบมาถึงอยุธยา 
รัตนโกสินทร์ จนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) และมุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้ดาราศาสตร์เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานทางพระพุทธศาสนา (Documentary Research) ได้แก่ เอกสารขั้น

ปฐมภูมิ (Primary Source) คือพระไตรปิฎก และเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คืออรรถกถา  
ตลอดจนคัมภีร์ต่าง ๆ ที่ส�าคัญ
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 2. เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยทัว่ไป  ได้แก่  เอกสารพงศาวดาร  ศลิาจารกึ  จดหมายเหตุ  วรรณกรรม 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 3. วิเคราะห์และสรุปผล  

สรุปผลการวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาค�าสอนเรื่องดาราศาสตร์ใน

คัมภีร์พระพุทธศาสนา เมื่อรวบรวมและสานเข้าเป็นระบบแล้ว ท�าให้เห็นถึงพัฒนาการเรื่องดาราศาสตร์

ตัง้แตพ่ระไตรปิฎก (พระบาล)ี อรรถกถา  ฎกีา จนองคค์วามรู้เหลา่นีเ้ข้ามามีอทิธพิลตอ่สงัคมไทยในแต่ละ

ช่วงสมัย คือ สุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร์ กระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน มีบทสรุปดังนี้ 

 1. แนวคิดเรื่องดาราศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานพระ

ไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา ปรากฏดวงดาว 4 ชนิด คือ 1) ดาวนพเคราะห์ มีดาวศุกร์ เป็นต้น 2) ดาว

นักษัตร 27 กลุ่ม มีดาวโรหิณีเป็นต้น 3) ดาวพิเศษ ได้แก่ อุกกาบาตและดาวหาง 4) ดาวจักรราศี 12 ราศี  

มีราศีเมษ เป็นต้น

 มีการประยุกต์ใช้ดาราศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 ลักษณะ คือ 1) การ

อธิบายโลก ชีวิต และจักรวาล 2) ข้อก�าหนดทางพระวินัย 3) การอุปมาอุปไมย 4) การก�าหนดวันส�าคัญ   

5) การปฏิบัติกรรมฐาน 6) การพยากรณ์ชะตาชีวิต

 ลักษณะที่โดดเด่นของค�าสอนเรื่องดาราศาสตร์ในพระพุทธศาสนาคือการใช้ดวงดาวเพ่ือสื่อ

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการใช้ดวงดาวในเชิงจริยศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 2. แนวคิดเรื่องดาราศาสตร์ในสังคมไทย  พบว่าแบ่งออกเป็น 4 ช่วงสมัยตามสมัยการปกครอง

ในสังคมไทย มีกระบวนทัศน์ (หรือแนวคิด) ที่ส�าคัญคือ  

 1) กระบวนทัศน์ดาราศาสตร์ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นกระแสหลัก ปรากฏในสมัยสุโขทัย 

 2) กระบวนทัศน์ผสมผสานระหว่างพุทธกับฮินดูเป็นกระแสหลัก ปรากฏในสมัยอยุธยาถึง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น  

 3) กระบวนทัศน์เริ่มมีวิทยาศาสตร์เป็นกระแสหลัก เริ่มในสมัยรัชกาลที่ 4  

 4) กระบวนทัศน์มีวิทยาศาสตร์เป็นกระแสหลัก ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 9 

 พบว่ามีการประยุกต์ใช้ดาราศาสตร์ในสังคมไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  6 ลักษณะ คือ 1) การ

อธิบายชีวิต โลก และจักรวาล 2) การก�าหนดนับเวลาและฤดูกาล 3) ประเพณีและพิธีกรรม 4) การ 
พยากรณ์ดวงชะตาชีวิต  5) การประกอบอาชีพ  6) การใช้ประโยชน์ในทางสุนทรียศาสตร์ 

 ลักษณะเดน่ของค�าสอนเรือ่งดาราศาสตรใ์นสงัคมไทย คอืสอนเรือ่งดวงดาวเพือ่เชือ่มโยงไปสูก่าร

ด�ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เรียกว่า “ดาราศาสตร์แนวจริยศาสตร์” 
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 3. การประยกุต์ใช้แนวคดิเรือ่งดาราศาสตร์เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของคนไทยในปัจจบุนั พบว่า

มีการประยุกต์ใช้ดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่โดดเด่น 4 ลักษณะ คือ 

  1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านกาย เน้นการเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสุขภาพกายเช่น 

ใช้แสงจากดวงอาทติย์เพือ่ป้องการเกดิโรค สร้างวติามินดที�าให้ร่างกายแขง็แรง เป็นต้น และใช้เพือ่ควบคมุ

ความประพฤติเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยในชีวิต  

  2) การพฒันาคณุภาพชีวติด้านจติใจ คณุภาพชวิีตด้านนีค้อืความเป็นผูท้ีมี่จติใจม่ันคง โดย

การน�าดวงดาวมาเป็นอารมณ์ในการท�าจิตให้เป็นสมาธิ ตลอดจนการเดินจงกรมในช่วงที่มีแสงแดดอ่อน

ย่อมเสริมสร้างก�าลังกายในการเจริญจิตภาวนา ดาราศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในฐานะเป็นเครื่องช่วย

ขัดเกลาจิตให้สูงขึ้น ซึ่งส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างานเป็นต้นได้    

  3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม อยู่ในรูปของเทศกาล พิธีกรรม และกิจกรรม 

ซึ่งก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเพื่อสันติสุข จะช่วยสร้างความสมดุลในธรรมชาติ ไม่เกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติหรือการเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน คุณภาพชีวิตในด้านดังกล่าวจัดว่าเป็นรากฐานของการ

พัฒนาประเทศทีส่�าคญั เพราะถ้าประเทศใดมคีวามสขุสงบ มศีลีธรรม ประเทศนัน้ยอ่มมเีสถยีรภาพในการ

ลงทุนและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามมา   

  4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทัศนคติ เป็นการใช้ดวงดาวมาอธิบายความเส่ือมความ

เจรญิของมนษุยป์รากฏในรปูของโหราศาสตร ์ซ่ึงสัมพนัธกั์บหลกัค�าสอนทางพระพุทธศาสนา เชน่ หลกักรรม 

คุณภาพชีวิตในด้านดังกล่าวคือการรู้จักคิดและรู้จักแสวงหาความรู้บนพื้นฐานของโยนิโสมนสิการคือ

การคิดอย่างแยบคาย เมื่อคนมีความรู้หรือมีการศึกษาย่อมจะเป็นรากฐานของการพัฒนาสติปัญญา 

สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดวงดาวอย่างมีเหตุและผล

 ในปัจจุบัน ดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มากที่สุดก็คือ ดาวฤกษ์ ชื่อ 

“ดวงอาทติย์” รองลงมาคอืดาวโลก ถดัจากดาวโลกคอืดาวเคราะห์ทีช่ือ่ดวงจนัทร์เพราะดาวทัง้สามดวงนี้

ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ส�าคัญ เช่น ฤดูกาล  แรงโน้มถ่วง (แรงดึงดูด) น�้าขึ้นน�้าลง  การสร้างวิตามินใน

ร่างกาย การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตมนุษย์โดยตรง

อภิปรายผล
 1. การศึกษาแนวคิดเรื่องดาราศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา คือศึกษาจาก พระไตรปิฎก 

อรรถกถา ฎีกา พบว่ามีดวงดาว 3 ประเภทใหญ่ คือประเภทที่เป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ และดาวพิเศษ 

คอือุกกาบาตและดาวหาง ประเภททีเ่ปน็ดาวฤกษ์ ไดแ้ก ่ดวงอาทิตย์ กลุม่ดาวจกัรราศ ีและกลุม่ดาวนกัษัตร  
ประเภทที่เป็นดาวเคราะห์ ได้แก่ ดาวจันทร์ อังคาร  พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และประเภทที่เป็นดาวพิเศษ

คืออุกกาบาตและดาวหาง 
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 องคค์วามรู้เหลา่น้ี พระพทุธศาสนาไมไ่ด้บญัญตัขิึน้ แตเ่ป็นภูมิปญัญาทีสื่บทอดมาในอินเดยีโบราณ  

พระพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งที่จะแก้ไขความเชื่อเหล่านี้  แต่มุ่งไปที่การให้เนื้อหาเพื่อการดับทุกข์เป็นหลัก และ

มคีวามรู้เกีย่วกบัดวงดาวบางอย่างท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงคน้พบดว้ยพระญาณ แลว้น�ามาเผยแผใ่นฐานะเปน็

ศาสดาผู้รู้แจ้งโลกและน�ามาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ พุทธบริษัท บางครั้งก็เป็นการอนุวัตรตามโลก 

โดยเฉพาะในส่วนท่ีจะช่วยส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื้อหาค�าสอนที่เกี่ยวกับ

ดวงดาวแสดงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา 2 ลักษณะใหญ่ คือการน�าเรื่องดวงดาวมาสนับสนุนธรรม

และวินัย เช่น สัตตสุริยสูตร และอรัญญิกวัตร เป็นต้น ซึ่งปรากฏในพระสูตรและพระวินัย

 แนวคิดเร่ืองดาราศาสตร์ในพระพุทธศาสนาในระดับอรรถกถาและฎีกา พระอรรถกถาและ

พระฎีกาอ้างถึงแนวคิดจากพระไตรปิฎกและอรรถกาถารุ่นก่อนนั่นเอง ฉะนั้น งานวิจัยนี้ โดยเฉพาะการ

รวบรวมแนวคิดดาราศาสตร์จากคัมภีร์ต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ

วรรณกรรมไตรภูมพิระรว่ง ซ่ึงแต่งโดยพญาลไิท และจกัรวาฬทีปน ีซึง่แตง่โดยพระสริมิงัคลาจารยใ์นอดตี

 2. การศึกษาแนวคิดเรื่องดาราศาสตร์ในสังคมไทย สังคมไทยแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลเรื่อง

ดาราศาสตรท์ีป่รากฏในคัมภร์ีทางพระพทุธศาสนา แต่ดาราศาสตรใ์นสงัคมไทยมักผูกตดิอยูกั่บวิถีชวิีตของ

คนในสงัคม ผสมผสานกบัความเชือ่ในเรือ่งพิธกีรรมและโชคชะตาราศ ีแตล่ะฤดกูาลจะมีกจิกรรมทางสงัคม 

เช่น ลอยกระทง สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรม  มีแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างพุทธ  

พราหมณ์  ผี วิทยาศาสตร์ ในสังคมตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน  เหตุผลที่มีการผสมผสานระหว่างความคิด

ต่าง ๆ เกิดจากคนไทยมีอิสระทางด้านความคิดด้วยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา จึงสามารถยอมรับ

วัฒนธรรมหรือแนวคิดที่แตกต่างได้ แม้ว่าโลกทัศน์ทางดาราศาสตร์ท้ังตะวันตกและตะวันออกจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สังคมไทยก็ยอมรับกันได้ เพราะเช่ือว่าสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา ไม่เที่ยงแท้ เป็นทุกข์ ไร้ซึ่งตัวตน ดังจะเห็นได้จากแนวคิดต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัยซึ่งผู้วิจัยน�าเสนอ 

จะไม่พบว่ามีการรบพุ่งหรือเข่นฆ่ากันด้วยแนวคิดที่ไม่ตรงกันในเรื่องดังกล่าวนี้  แนวคิดเรื่องดาราศาสตร์

ในสังคมไทยจึงกลายเป็นแนวคิดแบบคู่ขนาน เป็นไปในแนวราบ เจริญเติบโตควบคู่กับแนวคิดอ่ืนๆ บน

พื้นฐานของความต่างและความเหมือนหรือคล้ายคลึงโดยไม่ขัดแย้ง เพียงแต่แนวคิดใดจะได้รับความนิยม

และกล่าวถึงมากกว่าเท่านั้น  จึงท�าให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมทางดาราศาสตร์ที่หลากหลาย
 เห็นได้ว่ากระบวนทัศน์หรือแนวคิดดาราศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัย ไม่ได้สร้างความ

แตกแยกทางความคิดหรือความแตกแยกของคนในสังคมไทย ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ซึ่ง

แนวคิดที่ผู้วิจัยน�าเสนอนี้มีความสอดคล้องกับความคิดของพระภิกษุมัตติเยอ ริการฺ ที่กล่าวว่า “พวกเขา 
(ชาวพุทธ) ไม่ได้คิดว่า จักรวาลคงที่  ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนอริสโตเติล  พวกเขาเข้าใจว่ามันไม่คงที่และ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” (ฌอง-ฟรองซัว เรอเวล และมัตติเยอ ริการฺ. 2542: 262-263)  

 3.  การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน  การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คือการท�าให้ชีวิตให้มีความเจริญงอกงามตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยแบ่ง

เป็น 4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม และทัศนคติ  ความเจริญทั้งสี่ด้าน  ชื่อว่าเป็นความเจริญของมนุษย์และ
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สิ่งแวดล้อม งานทางด้านพุทธศาสนาก็ดี ประวัติศาสตร์ของสังคมไทยก็ดี ได้ใช้ประโยชน์จากดวงดาว

เพื่อน�ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพระไตรปิฎก เช่น ปักขคณนาเป็นต้น อรรถกถา เช่น เรื่องสามาวดี มี

เนือ้หาทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากดวงดาวเพือ่ท�าชวีติใหป้ระสบความเจรญิกา้วหนา้  ดงันัน้ การพฒันาคณุภาพชวิีต

ในปัจจุบัน จึงเป็นการน�าภูมิปัญญาในอดีต ซ่ึงเป็นแนวคิดที่มีมาแต่เดิมมาปรับใช้ เพียงแต่โลกสมัยใหม่

ได้เจริญด้วยวิธีการสมัยใหม่ และเพราะบริบททางสังคมที่ต่างกันท�าให้วิธีการต้องมีการปรับเปล่ียนให้มี

ความสอดคล้องกับยุคสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านกายที่ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ เช่น การฆ่าเชื้อ  เป็นต้น เพื่อ

รักษาสุขภาพ เป็นแนวคิดที่มีมาจากอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพ่ึงพาธรรมชาติ ปัจจุบันกระแสของ

วิทยาศาสตร์มีส่วนท�าให้มนุษย์ห่างไกลจากธรรมชาติ  การดูแลและรักษาสุขภาพจึงท�าแบบแยกส่วนคือไม่

เชื่อมโยงไปถึงความสมดุลของร่างกายอันสัมพันธ์กับจิต กรรม (พฤติกรรม) และฤดูกาลอันเป็นธรรมชาติ

รอบตัว ฉะ นั้น การรักษาหรือดูแลรักษาสุ ขภาพจะต้องมีความสอดคล้องกับจิต กรรม และฤดูกาล

เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกายแบบองค์รวม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยสมบูรณ์

 การพฒันาคณุภาพชวีติด้านจติใจ คอืการฝึกจติในรปูแบบทีส่มัพนัธ์กบัธรรมชาตริอบตวั โดยเฉพาะ

เรือ่งดวงดาวได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึง่ในการสร้างบรรยากาศและเป็นอารมณ์ส�าหรับฝึกจติ ในคมัภีร์

ทางพระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องดังกล่าวหลายแห่ง แต่ในยุคหลังแนวการฝึกจิต เช่น การเพ่งแสงสว่าง  

คอืแสงจนัทร์และแสงดวงอาทติย์กลับไม่ได้รบัความนิยมและไม่เป็นทีแ่พร่หลาย เป็นแนวทางของคนเฉพาะ

กลุ่มทีม่คีวามสนใจ ขณะท่ีดาวฤกษ์และดวงจนัทร์ยงัคงมอีทิธพิลอยูใ่นระดบัวถิชีวีติของชาวบ้านโดยสมัพนัธ์

กบัการรกัษาศลีอุโบสถ มกีลุม่ผู้สงูวยัท่ีให้ความส�าคญัในกิจกรรมดงักล่าว การสวดมนต์และการเวียนเทยีน

กลายเป็นกิจกรรมที่คนให้ความส�าคัญในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 

และวันวิสาขบูชา ทางราชการได้ประกาศให้เป็นวันหยุด เป็นอีกเหตุผลส�าคัญที่คนได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติ

ธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในวันดังกล่าว

 การพฒันาคณุภาพชวีติด้านสงัคม คอืการพฒันาพฤตกิรรมของมนษุย์ให้อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตเิพือ่

ความสมดุลในธรรมชาติ เพราะหลกัพระพทุธศาสนาเชือ่ในความเป็นปัจจยาการ และอทิปัปัจจยตาของสิง่

ทั้งหลายว่าอิงอาศัยกันเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ด�ารงอยู่อย่างเอกเทศ(ยกเว้นนิพพาน) โดยไม่มีเหตุไม่มี
ปัจจัย ความประพฤติโดยรวมของสังคมมีผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ถึงกับก่อให้เกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม แผ่นดินไหว เนื่องจากมนุษย์ขาดธรรม เช่น ความเมตตา  สัจจะ  ความซื่อตรง

ต่อหน้าที่เป็นต้น  การกระตุ้นจิตส�านึกทางศีลธรรมจึงเป็นทางรอดของสังคมและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่
ดีตามมา

 การพัฒนาชีวิตด้านทัศนคติ คือการพัฒนาให้เกิดสติปัญญา ซึ่งให้ความส�าคัญกระบวนการที่จะ

น�าสู่ปัญญา ในหลักทางพระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็น “โยนิโสมนสิการ” เป็นตัวแปรส�าคัญ ที่จะท�าให้บุคคล

เกดิปญัญาได ้จะเหน็วา่ พทุธสาวกจ�านวนเมือ่มโียนโิสมนสิการได้บรรลธุรรมเปน็จ�านวนมาก จงึมกีารเปรยีบ

โยนิโสมนสิการว่าเป็นตัวการส�าคัญในความในอริยมรรคหรือก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเจริญ
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ก้าวหน้าทางด้านสติปัญญานั่นเอง แต่การท่ีจะเกิดปัญญาได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญคือกัลยาณมิตร 

ซึ่งหลักการทางพระพุทธศาสนาชี้ว่ากัลยาณมิตรคือทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์  

 ฉะนัน้ การประยุกตใ์ช้แนวคดิเร่ืองดาราศาสตรใ์นพระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาคณุภาพภาพชวีติของ

คนไทยในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับแนวทางการประยุกต์ใช้ในสังคมไทยในอดีตและมีความสอดคล้อง

กับแนวคิดดาราศาสตร์ในพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏในรูปของพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา

ข้อเสนอแนะ
 1. การศกึษาดาราศาสตรใ์นคมัภร์ีทางพระพุทธศาสนา เป็นการศกึษาเพ่ือใหเ้หน็ความไม่เทีย่งของ

สงัขารและความเปล่ียนแปลงของโลกและจักรวาลซ่ึงมคีวามสมัพนัธก์บัชวีติมนุษย ์ เปน็ทา่ทขีองการศึกษา

เช่ือมโยงไปสูก่ารพฒันาให้เกิดสตปิญัญา เพือ่ให้มีความเขา้โลกและชวิีตในเชงิปจัจยาการหรอือิทปัปจัจยตา  

แมจ้ะมกีารพรรณนาดวงดาวในเชงิวตัถก็ุตาม แตก่ไ็มไ่ดมุ่้งศกึษาในเชงิวตัถเุพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาวตัถเุหมอืน

ดาราศาสตร์สมัยใหม่ และไม่ได้มีท่าทีที่จะสนับสนุนดาราศาสตร์ในเชิงอภิปรัชญา เพราะนั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่

ก่อนในลัทธิพราหมณ์ ในฐานะที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธผู้สร้างและเป็นอเทวนิยม จึงให้ความส�าคัญกับ

การกระท�าของมนุษย์เปน็หลกั และเพือ่สนองตอ่เจตนารมณ์ดงักลา่วนี ้พระพทุธศาสนาจงึน�าเรือ่งดวงดาว

มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตในลักษณะต่าง ๆ ท�าให้ดาราศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนามีลักษณะที่

เป็น “ดาราศาสตร์แนวจริยศาสตร์” ซึ่งเป็นท่าทีที่ผู้ศึกษาในเรื่องดังกล่าวควรทราบ

 2. การศึกษาดาราศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ควรต้องมีการศึกษาในด้าน

ดาราศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กันเพื่อจะได้เข้าใจในส่วนอุตุนิยาม ซึ่งเป็นเรื่องทางวัตถุโดยตรง  การศึกษาใน

เรื่องเหล่านี้จะท�าให้เข้าใจกลไกของดวงดาวที่สัมพันธ์กับมนุษย์ในแง่ของกายภาพ  โดยเฉพาะอิทธิพลของ

ดวงดาวที่มีต่อการด�ารงอยู่ของมนุษย์บนดาวโลกซึ่งก็เป็นดาวดวงหนึ่งในระบบสุริยจักรวาล มนุษย์ต้อง

อาศยัทรพัยากรจากดวงดาว เช่น อากาศ  น�า้  แรงโน้มถ่วง  และวติามนิจากแสง เป็นต้น เพือ่การด�ารงชวีติ  

ฉะนัน้ ส่วนหนึง่ของมนษุย์จงึมาจากดวงดาว การศกึษาเรือ่งดวงดาวในเชงิวตัถจุงึเป็นเรือ่งจ�าเป็นและเป็น
เรื่องใกล้ตัวที่สุด

 3. เรื่องดวงดาวที่เหมือนเป็นสิ่งลี้ลับในอดีต เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ดาวตก เป็นต้น น�ามา

ซึง่ความหวาดกลวั ในปัจจบุนัปรากฏการณ์ทางธรรมชาตเิหล่านีก้ลายเป็นสิง่ทีส่วยงามทีค่นในสงัคมปัจจบุนั

ให้ค วาม สนใจและติดตามชม เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิง สังคมไทยปัจจุบันเริ่มตื่นตัวมากขึ้นในเร่ือง

ดังกล่าวนี้ ขณะที่ในทางพระพุทธศาสนาให้ความสนใจในด้านดาราศาสตร์ค่อนข้างน้อย ดังนั้น ควรมีการ
บรรจุหลักสูตรทีเ่กีย่วกบัดาราศาสตร์ไว้ในสถาบนัอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยัสงฆ์ เพือ่ให้มกีารศกึษาเรือ่ง

ดาราศาสตร์อย่างเป็นระบบ เชือ่ว่าจะเป็นอปุกรณ์ส�าคญัในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเหมอืนทีพ่ระพทุธเจ้า 

พุทธสาวก และพระเถระในอดีตเคยใช้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวนี้
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