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คำนำสำนักพิมพ์

ตลอดปี  2564 ที่ผ่านมา  เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเหมือนต้อง 

เผชิญหน้ากับศึกหนัก ทั้งจากวิกฤติโรคระบาดที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ 

ผู้คนทุกหย่อมหญ้า อีกทั้งปัญหาอุทกภัยและปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ 

ในปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คงเป็นปีที่หลายคนต้องเริ่มต้นวางแผนชีวิต 

กันใหม่อีกครั้ง

ปีนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว ที่ทางสำนักพิมพ์อมรินทร์ได้รับเกียรติร่วมงาน 

กับ อาจารย์ช้าง  - ทศพร ศรีตุลา เพื่อจัดทำหนังสือพยากรณ์ดวงชะตา 

ของทั้ง 12 ราศีขึ้น โดยหนังสือ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ปี 2565 เล่มนี ้ 

อาจารย์ช้างได้ตั้งใจเขียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการ 

วางแผนชีวิตให้กับคุณผู้อ่าน รวมทั้งแนะนำเคล็ดลับทำบุญเสริมดวง  

บทสวดมนต์เสริมมงคล สีมงคลของแต่ละราศี และเคล็ดลับการเลือก 

หมายเลขโทรศัพท์เสริมมงคลชีวิต ให้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการใช้ชีวิต 

ในปี 2565 ได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย 

ทางสำนักพิมพ์หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่ง 

ตัวช่วยที่ทำให้คุณผู้อ่านก้าวเดินต่อไปในปี  2565 ได้อย่างเข้มแข็ง  

พร้อมรับมือกับทุกปัญหา  ทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยสติ  

และก้าวผ่านพ้นปี 2565 ไปจนถึงปี 2566 ได้อย่างราบรื่น งดงาม
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คำนำผู้เขียน

ปี  พ.ศ.  2565 ตรงกับปีนักษัตรขาล หรือปีเสือ ในทางโหราศาสตร์ 

นับว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรอบหลายสิบปีสำหรับดวง 

เมืองไทย ซึ่งกระทบกับดวงชะตาของทั้ง 12 ราศี ต้องขอบอกข่าวดีก่อนว่า  

การเปลี่ยนแปลงในปีนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น เชื่อว่าหลายท่านที่กำลัง 

กังวลใจหรือไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิต จะได้พบกับโอกาสดี  ๆ  ที่รออยู่  

ในปีนี้เราควรวางแผนชีวิตให้พร้อม หากใครไม่เคยเจอการเปลี่ยนแปลง 

ครั้งใหญ่ในชีวิตมาก่อน และไม่ได้เตรียมตัวตั้งรับเอาไว้ ก็อาจต้องเหนื่อย 

สักหน่อย  แต่ถ้าเรารู้ทิศทางของฟ้าแล้วว่า  จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ไปทางไหน และต้องวางแผนตั้งรับในช่วงเดือนไหน ก็จะช่วยให้เรา 

สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น หรืออาจวิ่งแซงคนอื่นได้เลยทีเดียว  

ดังนั้นหนังสือ  ศาสตร์แห่งการพยากรณ์  ปี  2565  จึงถือเป็นคู่มือ 

ที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิต

หนังสือ เล่มนี้ ได้ รวบรวมคำพยากรณ์ของทั้ ง  12  ราศี เอาไว้  

ในเล่มเดียว  มีทั้ งคำพยากรณ์ภาพรวมและคำพยากรณ์รายเดือน  

เพื่อให้ เราสามารถวางแผนดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงจังหวะได้อย่าง 

ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงในศาสตร์ต่าง  ๆ  

ทั้งการทำบุญ  การไหว้ดวงดาว  ศาสตร์ของตัวเลขและสี  รวมไปถึง 

การสวดมนต์ ซึ่งถือเป็นการเสริมมงคลที่ไม่ต้องลงทุนอะไร ขอแค่มีเวลา  

มีสมาธิและความตั้งใจ เท่านี้ก็ช่วยเสริมพลังใจให้ตัวเราได้เป็นอย่างดีแล้ว  

ต้องบอกก่อนว่า  การสวดมนต์ ไหว้พระนั้น  ไม่ว่ าจะสวดบทไหน  

ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่บางท่านอาจมีเวลาไม่มากนัก จึงมองหา 

บทสวดมนต์ที่ให้อานิสงส์ตรงกับเหตุการณ์ในชีวิตของตัวเอง เพราะเหตุนี้ 

ผมจึงได้คัดเลือกบทสวดมนต์ที่ตรงกับดวงชะตาของแต่ละราศีมาไว้ 

ในเล่มนี้แล้ว อยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์กับทั้งตัวของท่านเอง  
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และสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ผมมีโอกาสทำหนังสือศาสตร์แห่งการพยากรณ์กับทางสำนักพิมพ์ 

อมรินทร์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่  9 แล้ว อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า  

ปัจจุบันธุรกิจสิ่งพิมพ์ไม่ได้คึกคักเหมือนกับสมัยก่อน แต่สิ่งที่ทำให้ผม 

และทีมงานทุกคนยังคงตั้งใจทำหนังสือเล่มนี้ออกมา ก็เพราะมีแฟนหนังสือ 

คอยติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่น  ตั้งแต่ยังเป็นหนังสือเล่มเล็ก  ๆ  

จนกระทัง่พฒันามาเปน็แบบรวมเลม่อยา่งทกุวนันี้ ไมว่า่ผมจะไปทีไ่หนกต็าม  

โดยเฉพาะชว่งปลายป ี มกัจะมคีนคอยถามเสมอวา่ หนงัสอืศาสตรแ์หง่การ 

พยากรณ์ของปีหน้าออกหรือยัง จะได้หาซื้อเก็บไว้ให้คนในครอบครัวอ่าน  

ผมต้องบอกว่า ประโยคทักทายเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากยิ่งกว่า 

ค่าตอบแทนที่ผมได้รับจากการทำหนังสือหลายร้อยหลายพันเท่าเลยก็ว่าได้  

พูดได้เลยว่า กำลังใจจากคุณผู้อ่านทุกท่านเป็นสิ่งที่ทำให้เรายังคงยืนหยัด 

ต่อสู้ทำหนังสือออกมา ไม่เพียงเท่านั้น ในปี 2565 ดวงดาวยังมีความ 

เปลี่ยนแปลงผันผวนหลายเรื่อง ผมจึงอยากให้ผู้ติดตามทุกท่านมีแนวทาง 

ในการดำเนินชีวิต เพื่อนำตัวเองไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ได้

สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัว ที่เป็นกำลังใจ 

สำคัญ โดยเฉพาะพี่เหน่ง พี่สาวที่คอยเตือนและแนะนำให้ออกหนังสือ 

ศาสตร์แห่ งการพยากรณ์อย่างต่อ เนื่ อง  ขอบคุณคุณแม่  ภรรยา  

และพี่  ๆ  ทุกคน  ที่ เป็นแรงผลักดันที่ดี  และที่สำคัญต้องขอขอบคุณ 

สำนักพิมพ์อมรินทร์ที่ให้เกียรติและให้ความไว้วางใจในการทำหนังสือ 

มาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยแรก  ๆ  จนถึงทุกวันนี้ ถือว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่ผม 

ตัดสินใจอยากทำงานด้วยกันต่อไป เพราะมีทั้งความพร้อมและทีมงานที่ดี  

ที่มาช่วยกันผลักดันจนมีหนังสือเล่มนี้ออกมา  ผมอยากขอให้ปี  2565  

เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่าน ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  

คุณพระศรีรัตนตรัย  ช่วยคุ้มครองคุณผู้อ่านให้มีสุขภาพกายและใจ 

ที่แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบ ก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนากันทุกประการ

ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

กันยายน 2564
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2

ปี  2565  ถือเป็นอีกหนึ่ งปี  ที่มีความสำคัญในทาง 

โหราศาสตร์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และมีดวงดาวที่สำคัญ 

หลายดวงโคจรมาสมัพนัธก์บัตำแหนง่ของดวงเมอืงไทย ซึง่การเปลีย่นแปลง 

ในครั้งนี้มีทั้งเรื่องที่ดีและมีหลายจุดที่ต้องระมัดระวัง ก่อนจะไปพูดถึง 

เรือ่งดวงดาวนัน้ ตอ้งขออธบิายกอ่นวา่ ปนีีต้รงกบัปนีกัษตัรขาล หรอืปเีสอื  

หลายคนพอได้ยินชื่อ  “ปีเสือ”  ก็รู้สึกว่าเป็นปีที่น่ากลัวและอาจมีแต่เรื่อง 

ไม่ดีเกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เสือมีความหมายได้หลายอย่าง  

ทัง้ความด ุ ความเปน็ผูน้ำ และยงัรวมไปถงึอำนาจวาสนาดว้ย ตอ้งยอมรบั 

ว่าปีนี้ เป็นปีที่มีความแรง  แต่หากมองจากความหมายของปีเสือแล้ว  

ถือว่าเป็นปีที่มีโอกาสเกิดความแรงในทางที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

	 ดวงดาวสำคัญที่มีบทบาทมากเป็นอันดับหนึ่งในปีนี้ นั่นก็คือ  

พระราหู แต่ขอให้อย่าเพิ่งตกอกตกใจ เพราะในยุคปัจจุบันพระราหู 

ส่งผลในทางที่ เป็นบวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์และ 

ต่างประเทศ ดังนั้นการที่พระราหูเข้ามาจึงอาจหมายถึง การที่มีต่างชาติ 

เข้ามาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้น หรือมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่า 

เป็นข่าวดีสำหรับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ  การท่องเที่ยว  

รวมไปถึงการนำเข้า  -  ส่งออก อย่างไรก็ตาม มีด้านที่ต้องระมัดระวัง 

เช่นเดียวกัน อย่างแรกคือเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะโรคระบาดต่าง  ๆ  

ที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ต้องย้ำว่า ในปีนี้ยังคงไม่หมดไป ดังนั้นต้องให ้
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ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เรื่องถัดมาคือเรื่องของ 

ภัยธรรมชาติ เรียกได้ว่าเป็นปีที่ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือจัดหนักจัดเต็มเลย 

ก็ว่าได้ โดยเฉพาะภัยที่เกี่ยวกับพลังของธาตุไฟ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด  

ดังนั้นขอให้อย่าประมาท

	 ดวงดาวที่มีผลรองลงมาคือ ดาวมฤตย ู แม้ว่าปีนี้อาจไม่ได้เป็นปีที่ม ี

การเปลี่ยนแปลงใหญ่ของดาวดวงนี้ แต่ในหลักของดวง ถือว่าดาวมฤตยู 

มีการขยับหรือย้ายราศีเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลงทุนและระบบการเงิน หากใคร 

สนใจหรือชอบเรื่องการลงทุน โดยเฉพาะในสกุลเงินดิจิทัล ปีนี้ถือว่าเป็น 

จุดเริ่มต้นที่สำคัญ และเป็นปีที่ดีสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอาไว้

	 หากจะพูดถึงภาพรวมดวงดาวแล้ว คงจะพูดถึงแค่ปีเดียวไม่ได้  

ในป ี 2566 นัน้ถอืเปน็ปทีีแ่นวโนม้ของดวงดาวเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ขีึน้มาก  

หากจะเปรียบกับซีรีส์ ต้องบอกว่าปี 2565 นี้เป็นตอนที่ค่อนข้างพีคมาก  

และสุดท้ายก็จะมีบทสรุปที่ดีเกิดขึ้นในปี  2566 อย่างแน่นอน หากปีนี้ 

สิ่ งไหนถูกชะลอ  ถูกเลื่อน  หรือถูกพักไป  ก็จะเริ่มมีการขยับและ 

เดินหน้าต่อไปได้ในปีหน้า อย่างไรก็ตาม หากจะให้รอจังหวะดวงดาวดี  ๆ   

ในช่วงปีหน้า อะไร  ๆ  ก็อาจสายเกินไป ดังนั้นหากสิ่งไหนที่สามารถ 

เริ่มต้นวางแผน  เตรียมตัวเอาไว้ก่อนได้  ก็ขอให้รีบจัดการตั้งแต่ปีนี้  

พอถึงช่วงที่ดวงดีแล้ว สิ่งที่เราได้เริ่มต้นเอาไว้ก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้  

และทำให้เกิดความสำเร็จตามมา

	 สำหรับภาพรวมดวงดาวในป ี 2565 นั้น แม้ว่าอาจจะมีคำพยากรณ ์

จากหลายสำนักที่ดูรุนแรงหรือน่ากลัว แต่ต้องขอเน้นย้ำว่า ทุกอย่าง 

มีสองด้านเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเรานำตัวเองไปอยู่ในด้านที่ดีหรือไม่ดีของ 

ดวงดาว อย่างการที่พระราหูเข้ามานั้นมีผลกระทบต่อดวงเมืองโดยตรง  

แต่หากเราเตรียมตัวรับมือเอาไว้ โดยเฉพาะการเข้าไปจับธุรกิจออนไลน์  

ซึ่งถือเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของปีนี้  ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อตัวเราได้  

หรือแม้กระทั่งการที่เราเตรียมตัวศึกษาเรื่องการลงทุนในรูปแบบใหม่  ๆ   

เอาไว้ก่อน เชื่อว่าพอถึงช่วงเวลาที่ดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

ขึ้นแล้ว ก็มีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของเราเกิดความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
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ลักษณะทั่วไป
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แต่ละราศี
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ราศีเมษ
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีเมษ

คนที่เกิดราศีเมษคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 14 เมษายน จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม

ธาตุประจำราศีเมษคือ ธาตุไฟ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 หากพูดถึงราศีที่มีพลังของธาตุไฟแรงที่สุดก็ต้องขอยกให้ราศีเมษ  

เนื่องจากพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีเมษได้รับอิทธิพลจากธาตุไฟ  

ซึ่งหมายถึงความร้อนความแรง แต่ก็ใช่ว่าชาวราศีเมษทุกคนจะเป็น 

คนใจร้อน หงุดหงิดอารมณ์เสีย โมโหง่ายเสมอไป เพียงแต่ส่วนมาก 

อาจจะเป็นอย่างนั้น

	 ลักษณะเด่นของราศีเมษคือ เป็นคนรักอิสระ กล้าคิดกล้าแสดงออก  

กล้าพูดกล้าทำ หากดูกันที่ภายนอกแล้ว ชาวราศีเมษมีบุคลิกโดดเด่น  

ทั้งจากการแต่งตัว กิริยาท่าทางและการวางตัว จึงไม่แปลกที่ชาวราศีเมษ 

เป็นกลุ่มราศีที่คนมักสังเกตเห็นง่าย

	 ในเรื่องการทำงาน ต้องบอกว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ ชื่นชอบความเสี่ยง การบุกเบิก การผจญภัย รวมไปถึง 

การแข่งขันเอาชนะเพื่อให้ได้เป็นที่หนึ่ง เรียกได้ว่าราศีเมษเป็นกลุ่มราศี 

ที่มีความสามารถเหล่านี้เป็นพิเศษ

	 แม้ว่าราศี เมษเป็นกลุ่มคนที่มี เพื่ อนฝูงหรือคนรู้ จักมากมาย  

แต่สุดท้ายแล้วคนที่เป็นเพื่อนสนิทหรือคนที่รู้ใจจริง  ๆ  อาจไม่ได้มีมากนัก  

นั่นเป็นเพราะอุปนิสัยใจคอพื้นฐานส่วนตัวของชาวราศีเมษเป็นคนที่ไม่ชอบ 

ให้ใครมาเจ้ากี้เจ้าการหรือวุ่นวายกับชีวิต นอกจากนี้ ลักษณะภายนอก 

Aries
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ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ปี 2565

ของชาวราศีเมษยังอาจทำให้หลายคนรู้สึกกลัว ไม่ค่อยกล้าเข้ามาพูดคุย 

หรือทำความรู้จัก ซึ่งจัดเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง แต่ถ้าชาวราศีเมษสามารถ 

ปรบัตวัเองหรอืควบคมุปรมิาณธาตไุฟในตวัใหอ้ยูใ่นจดุทีเ่หมาะสม กเ็ชือ่วา่ 

น่าจะทำให้คุณมีมิตรแท้เพิ่มเข้ามามากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว 

 การงาน 

	 ธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุประจำตัวของชาวราศีเมษนั้นเปรียบเสมือน 

แสงสว่าง การมองเห็น การนำทาง และยังหมายถึงความอิสระได้ด้วย 

เช่นกัน ดังนั้นหากมองในแง่หน้าที่การงาน ต้องบอกว่าชาวราศีเมษเกิดมา 

เพื่อเป็นผู้นำโดยตรง สำหรับบางคนที่อยู่ในตำแหน่งลูกน้อง ลูกจ้าง  

ก็จะมีอิสระในการทำงานค่อนข้างสูง เพราะคุณเป็นราศีที่อยู่นิ่ง  ๆ  นาน  ๆ  

แล้วจะหงุดหงิด หรือบางคนเรียกกันว่า “ร้อนที่” นั่นเอง 

	 ลกัษณะงานทีเ่หมาะกบัชาวราศเีมษ คอืงานทีต่อ้งมเีรือ่งการเดนิทาง 

เข้ามาเกี่ยวข้อง การได้พบปะเจอผู้คน จะเป็นการปลดปล่อยพลังธาตุไฟ 

ออกไป ทำให้แรงกดดันในการทำงานลดน้อยลง และทำให้คุณมีความสุข 

กับการทำงานมากยิ่งขึ้น บางคนเป็นระดับหัวหน้างาน ได้สั่งการ ชี้นิ้วสั่ง 

ลูกน้อง ก็ถือเป็นสิ่งที่เหมาะกับพื้นฐานดวงของราศีเมษ ขณะที่หลายคน 

ชอบอาชีพอิสระ  เป็นเจ้านายตัวเอง  จึงมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ 

ได้ด้วยเช่นเดียวกัน พูดง่าย  ๆ  ว่าถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารแล้ว  

คุณก็อาจจะทำธุรกิจเป็นของตัวเอง 

	 นอกจากนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับทหาร ตำรวจ หรืองานข้าราชการ  

ก็ถือเป็นงานที่เหมาะ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน อู่ซ่อมรถ  

การก่อสร้าง หรืองานที่ต้องเดินทางบ่อย ๆ ก็ถือเป็นพื้นฐานหน้าที่การงาน 

ที่ทำให้ชาวราศีเมษมีความสุขหรือความก้าวหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 การเงิน 

	 ชาวราศเีมษมพีืน้ฐานเปน็คนทีม่สีงัคม มเีพือ่นฝงูเยอะ มกีารเดนิทาง 

และงานสังสรรค์บ่อยครั้ง ถ้าให้แต่งตัวแข่งกัน เรียกได้ว่าราศีเมษเป็น 

หนึ่งในราศีที่ไม่ยอมแพ้ใคร ของใช้จะต้องเป็นของที่ดูมียี่ห้อ เป็นที่รู้จัก  
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ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

หรือมีลักษณะ มีสีสันที่โดดเด่นสะดุดตา ทำให้ชาวราศีเมษมักหนีไม่พ้น 

เรื่องการจับจ่ายใช้สอย  และมักมีปัญหารายจ่ายตามมา  นอกจากนี้  

ด้วยความที่ชาวราศีเมษมีสังคมเยอะ จึงมีงานการกุศลหรืองานที่จะต้อง 

ใส่ซองให้เงินช่วยเหลือเยอะตามมาด้วย ดังนั้น ชาวราศีเมษจึงเป็นราศี 

ที่มีรายจ่ายอย่างหนัก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มากับคนราศีนี้

 	 สิ่งที่อยากเตือนชาวราศีเมษคือเรื่องการตัดสินใจด้านการเงิน  

คุณสามารถใช้จ่ายเงินได้ในทันทีโดยไม่ปรึกษาใคร ซึ่งนั่นอาจจะเป็น 

ปัญหาเรื่องหนี้สินที่จะตามมาได้

 ความรัก 

	 ชาวราศีเมษมักจะตัดสินใจเรื่องความรักรวดเร็วจนเกินไป จึงมักจะม ี

อุปสรรคปัญหาเรื่องความรักในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างเยอะพอสมควร  

แต่เมื่อชาวราศีเมษมีประสบการณ์หรือได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีต  

และสามารถผ่านพ้นช่วงทดลองหรือช่วงศึกษาดูใจกันไปได้แล้ว ก็จะทำให ้

คุณได้พบกับคนที่เป็นคู่แท้ได้ไม่ยากนัก

	 โดยพื้นฐานแล้วราศีเมษไม่ได้เป็นราศีของคนโสด คุณเป็นราศี 

ที่สามารถมีคู่ได้ และยิ่งถ้าผ่านจุดที่ยากของชีวิตไปได้แล้ว ก็ถือว่าคุณ 

เป็นราศีหนึ่งที่มีความมั่นคงเรื่องความรัก  เรียกได้ว่ามีความสมดุล  

มีการถ้อยทีถ้อยอาศัย และการช่วยเหลือกันระหว่างคุณกับคู่ครองของคุณ 

ได้เป็นอย่างด ี

	 ลักษณะของคู่ครองของชาวราศีเมษนั้นมีหลากหลายรูปแบบ  

แต่ส่วนมากจะมีรูปร่างค่อนข้างท้วมหรือเป็นคนเจ้าเนื้อหน่อย  และมี 

ความเป็นศิลปินอยู่ในตัว อาจไม่ใช่คนที่ทำงานทางด้านศิลปะเสมอไป  

แต่เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปิน ชอบฟังเพลง มีจินตนาการ และเป็นคน 

ค่อนข้างอารมณ์ดี  ที่สำคัญคือต้องยอมเป็นผู้ที่ รับฟังและเข้าใจใน 

ความเป็นผู้นำของชาวราศีเมษ อาจไม่ถึงขั้นต้องยอมเป็นช้างเท้าหลัง  

แต่อย่างน้อยก็ต้องมีความเกรงใจในตัวคุณมากเป็นพิเศษ
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ราศีพฤษภ
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีพฤษภ

คนที่เกิดราศีพฤษภคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน

ธาตุประจำราศีพฤษภคือ ธาตุดิน

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 ธาตุดินซึ่งเป็นธาตุประจำของราศีพฤษภส่งผลทำให้ชาวราศีพฤษภ 

เปน็ราศทีีม่คีวามหนกัแนน่มัน่คงเปน็อนัดบัตน้ ๆ ทำใหค้ณุเปรยีบเสมอืนดนิ 

ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีความทรหดอดทน 

เป็นลักษณะเด่น  แต่ก็ใช่ว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะสามารถอดทนกับ 

ทุก  ๆ  เรื่องได้ เพราะในความเป็นจริงทุกคนต่างมีขีดจำกัดของตัวเอง  

เมื่อไหร่ก็ตามที่ความอดทนในตัวหมดลง ชาวราศีพฤษภก็โกรธได้รุนแรง 

เป็นอันดับต้น ๆ ไม่แพ้ราศีอื่นเลยทีเดียว

	 หลายคนอาจเข้าใจว่าคนธาตุดินมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใส่ใจ 

ดูแลตัวเอง ตรงกันข้าม ชาวราศีพฤษภเป็นคนค่อนข้างรักสวยรักงาม  

เปรยีบเสมอืนดนิทีถ่กูจดัอยูใ่นกระถางอยา่งเรยีบรอ้ย สามารถนำไปประดบั 

หรือตั้งโชว์ได้ นอกจากนี้ ชาวราศีพฤษภยังมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว  

บางคนอาจจะไม่ได้ถนัดหรือมีความสามารถทางด้านศิลปะหรือดนตรี  

แต่อย่างน้อยก็ เป็นคนที่มีรสนิยม  ลึก  ๆ  แล้วชาวราศีพฤษภเป็นคน 

มองการณ์ไกล รอบคอบ วางแผนงานอย่างละเอียดและเจาะลึกกว่า 

คนอื่น เป็นคนทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ เต็มร้อย จนอาจส่งผลให้ตัดสินใจ 

ล่าช้า แต่ชาวราศีพฤษภก็ยึดสโลแกนว่า  “ช้าแต่ชัวร์” ด้วยลักษณะเด่น 

ตรงนี้บวกกับการดูแลตัวเอง ทำให้ชาวราศีพฤษภสามารถปรับตัวเข้ากับ 

Taurus
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ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

เพื่อนหรือสังคมได้เป็นอย่างดี

 การงาน 

	 ชาวราศีพฤษภเป็นคนที่สามารถลุยงานหนักได้ เป็นอย่างดี   

มีอุดมการณ์ในการทำงานชัดเจน และชอบความถูกต้อง ลักษณะงาน 

ที่เหมาะกับตัวคุณคือ งานที่ทำประโยชน์ให้กับทั้งตัวคุณและคนในสังคม  

งานที่ เกี่ยวข้องกับอาหาร  การก่อสร้าง  การทำสวนทำไร่  หรืองาน 

ที่เกี่ยวข้องกับเงิน  ๆ  ทอง  ๆ  ถือว่าเป็นงานที่ชาวราศีพฤษภสามารถทำได้ดี

	 ในปัจจุบันมีอาชีพหลากหลาย  ถ้าเราเข้าใจจุดเด่นของตัวเอง  

ก็สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ แต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนคือ  

ดวงของคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตสูง จึงเหมาะกับอาชีพที่มีรายได้ 

ประจำ ถ้าคุณออกไปทำธุรกิจที่เป็นของตัวเอง หรือต้องรอพึ่งรายได้ 

จากคนอื่นมาก ๆ จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทำงานได้ง่าย

 การเงิน 

	 หากจะพูดถึงราศีที่ใช้เงินเก่งเป็นอันดับต้น ๆ ก็คงหนีไม่พ้นราศีพฤษภ  

บทจะจับจ่ายใช้สอยที เรียกได้ว่าน่ากลัวเหมือนกัน ด้วยความที่คุณเป็น 

คนรสนิยมดี จึงมักหมดเงินไปกับการดูแลตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า  

เครื่องประดับ ของใช้ที่ดูมีราคา มีวัสดุที่ดี มีกลิ่นหอม และโดยเฉพาะ 

เรื่องของกิน  ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก  คุณมักตอบคำถามเพื่อนได้ว่า 

ร้านไหนดี ร้านไหนอร่อย และมักจะเป็นคนชักชวนเพื่อน ๆ ไปรับประทาน 

อาหารมื้อพิเศษอยู่บ่อย  ๆ แม้คุณจะใช้เงินเก่ง แต่เชื่อว่าความเป็นคน 

ธาตุดินจะทำให้คุณมีสติและสามารถเตือนตัวเองได้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุด  

เมื่อไหร่ควรจะพอ

 ความรัก 

	 ชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห ์ ทั้งการแต่งตัว การแสดงออก  

และโดยเฉพาะน้ำเสียง ทำให้ชาวราศีพฤษภน้อยคนจะเป็นโสด สิ่งสำคัญ 

คือคุณเป็นคนมีอุดมการณ์ด้านความรัก จึงให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย ์
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เป็นอันดับต้น  ๆ  นอกจากนี้  ชาวราศีพฤษภยังเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริง  

เป็นคนจริงจังเรื่องความรัก หากชอบหรือถูกใจใคร ก็จะตัดสินใจในเวลา 

อันรวดเร็ว อีกทั้งยังชอบแสดงความโรแมนติก หากไม่ได้แสดงออกมา 

ทางคำพูด ก็จะเป็นการให้ของขวัญ หรือพาไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ 

ที่โรแมนติก 

	 ลักษณะคู่ครองที่เหมาะสมกับชาวราศีพฤษภควรมีจุดเด่นเรื่อง 

ความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง เพื่อชดเชยความละเอียดรอบคอบ  

จนตัดสินใจล่าช้าในตัวของชาวราศีพฤษภ  ถือเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ 

ขาดหายไปของทั้งสองฝ่าย
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ราศีเมถุน
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีเมถุน

คนที่เกิดราศีเมถุนคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 15 มิถุนายน จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม

ธาตุประจำราศีเมถุนคือ ธาตุลม

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 พื้นฐานดวงชะตาของราศี เมถุนคือราศีที่มี ไหวพริบปฏิภาณ  

เรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีทักษะความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ 

สิ่งใหม่  ๆ  เป็นอันดับต้น  ๆ ความมีไหวพริบปฏิภาณนี้ส่งผลให้คุณเป็นคน 

มีทักษะในเรื่องการเจรจา  พูดโน้มน้าวคนรอบข้าง  เพื่อนร่วมงาน  

และคนใกล้ชิดให้คล้อยตามได้เป็นอย่างด ี

	 การที่คุณปรับตัวเข้ากับคนง่ายและมีความสามารถเลือกเรื่องราว 

ต่าง  ๆ  ไปพูดคุยกับผู้คน เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณมีเสน่ห์ และคนใน 

สังคมอยากเข้ามาพูดคุยหรือทำความรู้จัก แต่ต้องระมัดระวังสักหน่อย 

เพราะคุณอาจใช้วาทศิลป์ที่มีอยู่ไปในทางทำลายคนอื่นได้เช่นกัน เช่น  

พูดจาเหน็บแนม เสียดสี ประชดประชัน หรือแทนที่จะใช้คำพูดไปในเชิง 

สร้างสรรค์ แต่กลับกลายเป็นนินทา ใส่ร้าย ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียของ 

ดวงชะตาคุณ

	 นอกจากนี้ อิทธิพลของธาตุลมยังส่งผลให้ชาวราศีเมถุนเป็นกลุ่ม 

คนที่คิดและทำอะไรด้วยความคล่องแคล่วว่องไว คิดเร็ว พูดเร็ว ทำเร็ว 

จนเป็นเอกลักษณ์ แต่ก็มีข้อด้อยที่ต้องระวังคือ การที่คุณเป็นคนรวดเร็ว 

เกินไป  บางครั้งก็ทำให้คุณเป็นคนอยู่นิ่ง  ๆ  ไม่ค่อยได้  ไม่ค่อยอดทน  

หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสียง่าย 

Gemini
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	 โดยรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว  ดวงของคุณจัดว่าเป็นคนมีทักษะ 

ความสามารถในการดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี คนที่เกิดในราศีนี้มักมี 

หัวทางด้านการแต่งตัว การเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับที่เหมาะสมกับงาน 

และกาลเทศะ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้กับ 

ตัวคุณได้เป็นพิเศษ 

	 ไม่ เพียงเท่านั้น  ดวงของคุณยังถือว่าเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ 

ค่อนข้างแม่น ลางสังหรณ์ที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชค แต่หมายถึง 

ความสามารถในการคาดเดาเหตุการณ์ในระยะสั้น  ๆ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

และเตือนสติให้กับตัวคุณนั้น มักจะเป็นสิ่งแม่นยำเสมอ 

 การงาน 

	 ด้วยความที่ชาวราศีเมถุนเป็นคนมีวาทศิลป์เรื่องคำพูด ดังนั้นงานที ่

เหมาะกับตัวคุณจึงเน้นไปทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาและพบปะผู้คน 

เป็นหลัก บวกกับความที่คุณเป็นคนขี้เบื่อ จึงเหมาะกับลักษณะงาน 

ทีต่อ้งไปเจอสงัคมหรอืสภาพแวดลอ้มใหม  ่ๆ เพราะจะทำใหค้ณุสนกุกบังาน 

มากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานที่เหมาะกับดวงของคุณโดยตรงจึงเป็นประเภท 

งานประชาสัมพันธ์ งานขาย รวมไปถึงงานที่ต้องอธิบายข้อมูล พูดหรือ 

สอนให้คนอื่นเข้าใจด้วย เนื่องจากดวงของคุณเป็นคนที่มีความสามารถ 

อธิบายเรื่องยาก  ๆ  ให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ นอกจากนี้ ลักษณะงาน 

แนวสื่อสารมวลชน ศิลปะ ดนตรี หรือแม้กระทั่งการเปิดกิจการร้านค้า 

เปน็ของตวัเอง ทัง้อาหารและเครือ่งดืม่ กถ็อืวา่เปน็จดุเดน่เรือ่งดวงการงาน 

ของคุณเช่นเดียวกัน

	 แม้ว่าราศีเมถุนเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องการทำงาน แต่สิ่งที่ 

น่าเป็นห่วงคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเกิดอาการเบื่อหน่ายกับงานที่ทำอยู่  

ก็แทบจะถอดใจหรือเดินหันหลังกลับในทันที เพราะฉะนั้นควรปรับปรุง 

แก้ไขจุดอ่อนตรงนี้ไว้ เพื่อที่จะสามารถทำงานด้วยความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
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ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

 การเงิน 

	 พื้นฐานการวางแผนทางการเงินของคุณนั้นอาจไม่ค่อยดีเท่าไหร่  

ชาวราศีเมถุนมักจะคิดว่าในเมื่อหามาได้เยอะก็ต้องใช้  เพื่อตอบแทน 

ความเหน็ดเหนื่อยที่ เราลงทุนไป  ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ เราจะเห็น 

คนเกิดในราศีนี้มักจะต้องหมุนเงิน หรือเอาเงินก้อนนั้นมาโปะก้อนนี้เสมอ  

บางครั้งคุณเองอาจจะรู้สึกสนุกกับการหมุนเงินเสียด้วยซ้ำ เพราะคิดว่า 

นี่แหละเป็นความท้าทายและเป็นสิ่ งทดสอบความสามารถของเรา  

แต่ต้องระมัดระวังให้ดี  เพราะสี่ตีนยังรู้พลาด  นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง  

โอกาสที่จะผิดพลาดหรือมีปัญหานั้นพร้อมเกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากนี้  

ดวงชะตาของคุณเป็นคนที่ต้องเข้างานสังคม  คุณจึงต้องหมดเงินทอง 

ค่าใช้จ่ายไปกับการแต่งตัวเพื่อออกงานค่อนข้างเยอะ

	 อย่างไรก็ตาม ชาวราศีเมถุนมีด้านที่ดีคือความกตัญญู คนที่เกิด 

ในดวงชะตาแบบนี้จะมีความกตัญญูต่อบุพการีหรือคนที่เคยมีบุญคุณ 

กับเรามาก่อน คุณพร้อมทุ่มเทความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือ 

ด้านการเงินหรือความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว 

 ความรัก 

	 การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นบ่อยมาก 

สำหรับพื้นดวงของคุณ แม้ว่าคุณเป็นราศีที่มีความโรแมนติกค่อนข้างมาก  

เป็นคนที่ทุ่มเทและจริงจังกับความรักอย่างเต็มที่ แต่ตัวคุณก็มีอารมณ์ 

ขี้เบื่อหรือมีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้บางครั้งคุณต้องการ 

หาสิ่งใหม่ ๆ มาทดสอบความท้าทายในตัวเอง จึงอาจมีปัญหาเรื่องรักซ้อน 

เกิดขึ้นได้ บางคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นชู้สาว แต่ก็มีอาการปลื้มคนอื่น 

ในขณะที่เรามีคู่มีแฟนอยู่แล้วได้เหมือนกัน

	 สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักคือ ราศีเมถุนมักจะ 

เป็นคนที่ ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานมาเป็นอันดับต้น  ๆ   

จึงมักทุ่มเทชีวิตให้กับเรื่องของงานอย่างเต็มที่  จนทำให้เรื่องความรัก 

กลายเป็นเรื่องสำคัญรองลงมา ส่งผลให้บางครั้งท่าทีที่คุณแสดงออก 
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กับคนรักอาจดูเหมือนเย็นชาหรือห่างเหินกันไปบ้าง  แต่ถึงอย่างนั้น 

การจะมีคู่มีแฟนไม่ใช่เรื่องที่ผิด ดวงคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถมีแฟน  

มีคู่แต่งงานได้ไม่ยาก  เพียงแต่ลักษณะของคู่ครองที่ เหมาะสมนั้น 

ควรจะเป็นคนที่มี เหตุผล  ซื่อสัตย์  เห็นอกเห็นใจในตัวเราเยอะ  ๆ   

และมีความเป็นผู้ใหญ่ คุณสมบัติเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความรัก 

ความสัมพันธ์ของคุณดำเนินไปได้อย่างยืนยาวเลยทีเดียว
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ราศีกรกฎ
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีกรกฎ

คนที่เกิดราศีกรกฎคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม

ธาตุประจำราศีกรกฎคือ ธาตุน้ำ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 ชาวราศีกรกฎมีพื้นดวงเป็นคนธาตุน้ำ  ดังนั้นจึงมีภาพลักษณ์ 

เป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจ มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จัก 

หรือคนแปลกหน้า  คุณสามารถดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกคนรอบข้าง 

ได้เป็นอย่างดี ลึก  ๆ  แล้วคุณเป็นคนมีความอ่อนโยน อ่อนไหวและจิตใจ 

ละเอียดอ่อน แต่ก็ต้องระมัดระวัง เพราะบางครั้งความใจดีอาจเป็นสาเหต ุ

ให้เกิดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงได้ ซึ่งคนที่โกงอาจไม่ใช่ 

คนแปลกหน้าที่ไหน แต่เป็นคนกันเอง ดังนั้น อย่าประมาทหรือมองว่า 

ทุกคนเป็นคนดีเหมือนที่เราคิดเสมอ 

	 นอกจากนี้ ชาวราศีกรกฎยังเป็นคนที่มีจินตนาการและความคิด 

สร้างสรรค์มาก บางคนอาจมีสัมผัสพิเศษหรือลางสังหรณ์ที่ดีด้วยซ้ำไป  

ในวัยเด็กคุณอาจเป็นคนไม่กล้าคิดหรือไม่กล้าแสดงออก  แต่ด้วย 

ประสบการณ์ หน้าที่การงาน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้หล่อหลอม 

ให้คุณกลายเป็นคนกล้าพูด กล้าคิด หรือเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางครั้ง 

การพูดและการแสดงออกของคุณนั้นกลับดีกว่ากลุ่มคนในธาตุไฟ 

เสียด้วยซ้ำ

	 ข้อควรระวังสำหรับชาวราศีกรกฎคือ เนื่องจากธาตุน้ำเป็นธาตุ 

ทีไ่มค่อ่ยอยูน่ิง่ สง่ผลใหค้ณุเปน็คนอารมณแ์ปรปรวนงา่ย ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิ 

Cancer
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ปัญหากับคนรอบข้างเพราะเอาใจไม่ถูก หรืออาจทำให้การพูดคุยสื่อสาร 

มีปัญหาตามมาในภายหลังได้

 การงาน 

	 ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่มีทักษะ  ความสามารถในการทำงาน 

เป็นอย่างดี และโดดเด่นเป็นอันดับต้น  ๆ ราศีของคุณเป็นดวงที่เหมาะกับ 

การบริหารจัดการ โดยเฉพาะงานที่ต้องวุ่นวายกับคนเยอะ  ๆ  ต้องมีการ 

เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง หรือต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ 

เฉพาะหน้า ซึ่งอย่างหลังถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงาน 

ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี  นอกจากนี้  ชาวราศีกรกฎยังเป็นคนทำงาน 

ด้วยความละเอียดประณีต  จนอาจเรียกได้ว่าเป็นคนทำงานเนี้ยบ  

แถมยังไปช่วยดูแลแก้ไขจุดบกพร่องให้คนอื่นจนเนี้ยบตามไปด้วย 

	 อย่างไรก็ตาม ชาวราศีกรกฎมีข้อเสียในเรื่องงานอยู่เหมือนกันคือ  

ด้วยความที่คุณเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างมากเกินไป ทำให้บางครั้ง 

คุณอาจเอาเรื่องของคนอื่นมาวิตกกังวล  หรือเก็บมาเป็นความทุกข์ 

ของตัวเอง ดังนั้นขอให้คุณแบ่งแยกความรู้สึกส่วนตัวและเรื่องงานให้ดี

	 ด้วยความที่ดวงชะตาของคุณเป็นคนเอาจริงเอาจัง ขยันหาเงิน  

ทำให้คุณสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ  แต่งานที่ เหมาะกับ 

ชาวราศีกรกฎควรเป็นงานที่มีความมั่นคง  อาจเป็นงานในหน่วยงาน 

องค์กรที่ เปิดมานานแล้วหรือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่โต  นอกจากนี้  

ยังรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น งานโรงแรม ร้านอาหาร  

ขนม ธุรกิจเครื่องดื่ม รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก 

 การเงิน 

	 ดวงการเงินของชาวราศีกรกฎอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนัก  

ต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่มีรายได้สม่ำเสมอต่อเนื่อง ส่วนรายได้ที่หวือหวา 

มาเป็นพัก ๆ นั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวคุณสักเท่าไหร่

	 ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่รู้จักวางแผนเรื่องการเงิน เพราะคุณเป็นคน 

ที่เข้าใจถึงความยากลำบากในการหาเงินเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นเชื่อว่า 
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คุณเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถควบคุมรายจ่ายต่าง  ๆ  ได้ อย่างไรก็ตาม  

รายจ่ายหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากสำหรับคุณคือเรื่องคนใน 

ครอบครัว เพราะคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคนในบ้าน หรือแม้กระทั่ง 

เพื่อนฝูง คนใกล้ชิดมาก เวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเข้ามา ซึ่งบางคน 

อาจจะเดือดร้อนจริง ในขณะที่บางคนอาจจะโกหกหรือมาแต่งนิยายให้ฟัง  

คุณก็จะซาบซึ้ง เชื่อ อินไปกับเรื่องนั้น และพร้อมที่จะคว้ากระเป๋าสตางค ์

มาให้เงินช่วยเหลือเขาเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

 ความรัก 

	 ชาวราศกีรกฎเปน็ราศทีีต่อ้งการความมัน่คงในความรกัเปน็อนัดบัตน้ ๆ  

ถ้าจะคบกับใครต้องมั่นใจ มั่นคง แน่นอน แล้วคุณจะปักหลักปักใจ 

กับคนคนนั้นไปเป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในตัวคุณ นอกจากนี้  

ความโรแมนติกและความจริงใจยังถือเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องความรักของ 

ดวงชะตาคุณด้วย สิ่งที่ต้องระวังคือ บางคนอาจเป็นโสดนานเพราะขี้อาย 

ในเรื่องความรัก ไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์ หรืออาจกลัวการถูกทิ้ง  

นั่นเป็นเพราะชาวราศีกรกฎเป็นคนจินตนาการเยอะ ชอบคิดถึงเหตุการณ์ 

ในอนาคต  คิดแทนคนอื่นไปหมด  จนต้องอยู่ เป็นโสดจนถึงทุกวันนี้   

เรียกได้ว่าในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกัน คุณจะเป็นคนท้าย ๆ ที่ได้สละโสด 

	 สำหรับลักษณะเนื้อคู่นั้น ชาวราศีกรกฎไม่ได้มีสเป็คเป็นพิเศษ  

เวลาเลือกคนรักมักไม่ได้มองเฉพาะความรักของคุณแค่สองคนเท่านั้น  

แต่มองหาคนที่เข้ากับครอบครัวคุณได้ดีด้วย ซึ่งถือเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ   

ในการเลือกคู่ครองของคุณเลยทีเดียว นอกจากนี้ ดวงของคุณส่วนมาก 

มักได้คู่ที่มีวัยแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ ผู้ชายบางคนอาจได้แฟนเป็น 

แม่หม้าย ผู้หญิงบางคนอาจได้แฟนเด็กกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้คู่ในวัย 

ใกล้เคียงกันก็สามารถอยู่กันได้ยืดและมีความสุขในความสัมพันธ์ได้ 

เช่นเดียวกัน
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ราศีสิงห์
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีสิงห์

คนที่เกิดราศีสิงห์คือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 สิงหาคม จนถึงวันที่ 16 กันยายน

ธาตุประจำราศีสิงห์คือ ธาตุไฟ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 แม้ว่าชาวราศีสิงห์จะมีธาตุไฟเป็นธาตุประจำราศี แต่ก็ไม่ได้แปลว่า 

เป็นธาตุไฟที่ร้อนแรง  ธาตุไฟสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นหมายถึงไฟที่ให้ 

ความสว่าง ความโดดเด่น เป็นไฟที่อยู่ในระดับพอดี ชาวราศีสิงห์จึงเป็น 

คนที่มีพลังในตัวเองสูง มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน มีความคิด 

สร้างสรรค์ มีไอเดียแปลก  ๆ  ใหม่  ๆ แถมหลายคนยังซ่อนความเป็นเด็ก 

เอาไว้ในตัวด้วย

	 เมื่อมองกันที่ภายนอกชาวราศีสิงห์มีบุคลิกลักษณะที่สง่าผ่าเผย  

แต่งตัวเป็น มักเลือกใส่เสื้อผ้าโทนสีที่สะดุดตา หากใส่เสื้อผ้าออกโทน 

สีร้อนจะเป็นการเสริมดวงและความมั่นใจให้กับชาวราศีสิงห์ได้ นอกจากนี ้ 

ชาวราศีสิงห์ยังเป็นคนมีเสน่ห์  เพราะรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมหรือ 

สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ได้เป็นอย่างดี แถมยังเป็นที่สะดุดตาของ 

เพศตรงข้ามอีกด้วย

	 หากจะพดูถงึขอ้ดขีองราศสีงิหก์ต็อ้งบอกวา่คณุเปน็คนทีม่คีวามมัน่ใจ 

ในตัวเอง สามารถแสดงออกถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ   

ให้คนมองเห็นได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 

ได้เป็นอย่างดีด้วย 

Leo
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	 นอกจากนี ้ จดุเดน่สำคญัอกีอยา่งของชาวราศสีงิหค์อืเปน็คนใจกวา้ง  

ให้ความสำคัญกับเพื่อนและสังคมมาก หากใครมีปัญหา คุณก็พร้อม 

จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่รีรอ แต่บางครั้งความใจกว้าง 

ก็กลับกลายเป็นปัญหาให้กับชีวิตคุณได้เหมือนกัน เพราะคุณอาจช่วย 

คนอื่นจนลืมกำลังความสามารถของตัวเอง ส่งผลให้ชีวิตต้องเผชิญกับ 

ความวุ่นวาย ในทางกลับกันเมื่อคุณมีเรื่องเดือดร้อน คุณกลับไม่ต้องการ 

คำแนะนำจากคนรอบข้าง  และไม่ยอมไปติดต่อขอความช่วยเหลือ 

จากคนอื่น เพราะคิดว่าคุณสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

 การงาน 

	 ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีพื้นฐานของความเป็นผู้นำ  จึงไม่แปลก 

ที่เรามักจะเห็นคนที่เกิดในราศีนี้เป็นถึงระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน  

หรอืบางครัง้อาจจะเปน็คนทีต่อ้งรบัผดิชอบงานมากกวา่คนอืน่ สาเหตทุีเ่ปน็ 

อยา่งนีน้อกจากจะมาจากฝมีอื ทกัษะ และความสามารถประจำตวัคณุแลว้  

ยังมาจากความไว้วางใจที่คนรอบข้าง เจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชามอบให ้

กับตัวคุณด้วย ต้องบอกว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณมาจาก 

ความขยันขันแข็ง ความตั้งใจ และความเป็นคนอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ของคุณ  

สังเกตได้ง่าย  ๆ  ว่าชีวิตของคุณมักจะมีเรื่องให้วุ่นวายอยู่เสมอ บางช่วง 

ที่ไม่ได้ทำงานหรือในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ คุณก็จะต้องมีกิจกรรมพิเศษ 

ทำอยู่เป็นประจำ 

	 ลักษณะของคุณนั้นหากเปรียบกับนักรบก็คือนักรบในทัพหน้า  

คือเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงกลัวอะไร ซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สร้าง 

ผลเสียให้กับการทำงานของคุณได้เช่นกัน เพราะคำพูดหรือการแสดงออก 

ของคุณอาจตรงไปตรงมา จนทำให้เกิดศัตรูหรือมีคนไม่ชอบหน้าอยู่บ่อย  ๆ  

แถมบางครั้งความโดดเด่นในตัวคุณ ทั้งเรื่องตำแหน่ง บุคลิก และการ 

แต่งตัว ก็อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้มีคนนินทาใส่ร้ายคุณเป็นประจำ  

แต่คุณเป็นคนมีหลักการและมีเหตุผล จึงไม่ได้เก็บคำพูดเหล่านั้นเอาไปคิด  

หรือทำให้กลายเป็นปัญหาชีวิตมากนัก
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	 ลักษณะงานที่โดดเด่นสำหรับชาวราศีสิงห์มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 

งานประจำในรูปแบบรับราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัท ราศีคุณ 

เป็นราศีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในอาชีพเหล่านี ้

ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีความโดดเด่น  

เช่น เครื่องประดับ ของสวยงาม งานออกแบบดีไซน ์ ก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับ 

ตัวคุณ หรือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ งานที่ต้อง 

พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา อย่างงานประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่ง 

การทำธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็จัดว่าเป็นงานที่เหมาะด้วยเช่นกัน เพราะ 

หลายคนมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว อาจจะไม่ค่อยชอบทำงานที่เป็นเวลา  

และชอบเป็นเจ้านายตัวเองมากกว่า 

 การเงิน 

	 คุณจัดเป็นราศีหนึ่งที่มีรายจ่ายในชีวิตประจำวันเยอะ มีเรื่องเสียเงิน 

เสียทองจุกจิกอยู่ตลอด บางครั้งมีทั้งรายจ่ายของตัวเองและรายจ่าย 

ที่เกิดจากคนรอบข้าง อาจจะเป็นเพราะคุณต้องดูแลตัวเองเวลาออกงาน 

สังคมมากหน่อย  จึงต้องเสียเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องประดับ 

เยอะกว่าคนอื่น  ๆ และยังต้องใช้เงินเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น งานบุญ  

งานกุศล งานมงคลทั้งหลาย ซึ่งได้รับเชิญไปร่วมงานอยู่เสมอ

	 อย่างไรก็ตาม ข้อดีอย่างหนึ่งของชาวราศีสิงห์คือ ถึงแม้ว่าบางครั้ง 

การเงินของคุณอาจจะดูแล้วไม่มั่นคง  ไม่แน่นอน  แต่คุณก็มีทักษะ 

ความสามารถในการหาเงินได้อย่างทันเวลา ต่อให้ต้องหมุนเงินจนนาที 

สุดท้าย คุณก็สามารถหาทางออกและแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดี  

แต่ทางที่ดีที่สุดแนะนำว่าคุณควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเอง 

จะดีกว่า  และที่สำคัญควรวางแผนการออมเงิน  เพื่อไม่ให้เรื่องเงิน 

สร้างปัญหาให้กับช่วงบั้นปลายชีวิตของคุณได้
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ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

 ความรัก 

	 จังหวะความรักของคนที่เกิดราศีนี้อาจจะมีข้อแตกต่างกับดวงคนอื่น  

โบราณมักเรียกว่าดวงได้คู่ที่มีตำหนิ คำว่าตำหนินั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ 

ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม แต่อาจหมายถึงคนที่เคยมีประสบการณ์ในการ 

ใช้ชีวิตคู่มาแล้ว เป็นพ่อหม้ายแม่หม้าย หรือเคยคบกับใครคนหนึ่งนาน ๆ   

แล้วเลิกกันก่อนที่จะมาเจอคุณ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงคนที่มีวัย เชื้อชาต ิ 

ศาสนาแตกตา่งกบัคณุ แตก่ไ็มไ่ดเ้ปน็ปญัหาสำหรบัชวีติคูค่รอง เพราะโดย 

พื้นฐานแล้ว คุณเป็นคนที่สามารถประคับประคองความรักความสัมพันธ์ 

ได้เป็นอย่างดี รู้จักโอนอ่อนผ่อนตาม ดูแลปกป้อง เสียสละให้คนรัก  

และยังมีความโรแมนติก ทำให้ความรักของคุณนั้นอยู่ในจุดที่สมดุล  

และสร้างความสุขให้กับคนรักของคุณได้เป็นอย่างดี เมื่อความรักอยู่ใน 

จุดที่ลงตัวแล้ว ราศีสิงห์ถือเป็นราศีหนึ่งที่มีโอกาสมีความรักที่มั่นคงได้ 

ไม่แพ้ราศีอื่นเลยทีเดียว
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ราศีกันย์
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีกันย์

คนที่เกิดราศีกันย์คือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 กันยายน จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม

ธาตุประจำราศีกันย์คือ ธาตุดิน

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุดินจะต้องเป็นคนที่ดูทรหด 

อดทนหรือแข็งกระด้างเสมอไป ความจริงแล้วธาตุดินของชาวราศีกันย์นั้น 

เปรียบเหมือนดินร่วนปนทรายที่สามารถปรับสภาพได้ ดังนั้นชาวราศีกันย์ 

จงึเปน็คนทีส่ามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ืน่ไดด้ ี ชอบตามใจเพือ่น เปน็คนสบาย ๆ   

อาจไม่ได้ดูโดดเด่นในกลุ่มเพื่อนหรือในวงสังคมเท่าไหร่นัก ขณะเดียวกัน 

ก็ไม่ได้ทิ้งจุดยืนของตัวเอง ยังคงมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่เสมอ 

	 บุคลิกและจุดเด่นสำคัญของชาวราศีกันย์คือ เป็นคนที่สามารถ 

รักษาพื้นที่สังคมได้พอ  ๆ  กับพื้นที่ส่วนตัว บางมุมคุณสามารถอยู่ในงาน 

สังคมได้อย่างไม่เคอะเขิน แต่ในบางมุมคุณก็อยากอยู่เงียบ ๆ คนเดียว 

	 ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของดวงชะตาคุณคือ เป็นคนมีความ 

รับผิดชอบ  สิ่งใดที่ เป็นหน้าที่  คุณจะดูแลแบบเกินร้อย  นอกจากนี้  

คุณยังมีคุณสมบัติพื้นฐานคือความซื่อสัตย์ หากพูดถึงเรื่องจิตใจนั้น  

เรียกได้ว่าชาวราศีกันย์เป็นคนจิตใจดี เข้าอกเข้าใจผู้อื่น เข้าถึงปัญหา 

และความทุกข์ของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  บ่อยครั้งจึงเห็นชาวราศีกันย์ 

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  ทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม  หรือทำงาน 

ที่ เกี่ยวข้องกับมูลนิธิต่าง  ๆ  แต่ต้องระวัง  เพราะบางครั้งการคิดถึง 

เรื่องของคนอื่นก่อนเรื่องของตัวเอง อาจกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ทำร้ายคุณ 

Virgo
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ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นควรจัดสรรให้อยู่ในปริมาณเหมาะสม อย่างไรก็ตาม  

พื้นฐานดวงชะตาของคุณเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณในการเรียนรู้และแก้ไข 

ปัญหา เมื่อคุณรู้ตัวว่ากำลังจะถึงจุดที่เป็นภัยหรือประสบความเดือดร้อน  

เชื่อว่าคุณจะสามารถหาทางจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน

 การงาน 

	 หากพูดถึงเรื่องการทำงาน ต้องบอกว่าชาวราศีกันย์เป็นคนขยัน 

ตั้งใจและเอาจริงเอาจังกับงานพอสมควร งานที่เหมาะกับคุณจึงเป็น 

งานที่ต้องบุกเบิก เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยมีคนทดลองทำมาก่อน  

หรือริเริ่มโครงการใหม่  ๆ   รวมไปถึงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสามารถ 

พิเศษหรือวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ นักคิด  

นักวิเคราะห์ นักวางแผน

	 ไม่เพียงเท่านั้น ความเป็นคนมีจิตใจด ี ละเอียดอ่อน ชอบช่วยเหลือ  

เอาใจใส่ดูแลคนอื่น  ทำให้คุณเหมาะกับงานในหลากหลายวงการ  

โดยเฉพาะงานเบื้องหลัง การเป็นผู้ช่วย งานบริการที่ต้องอาศัยความ 

ใส่ใจรายละเอียด หรืองานที่ต้องดูแลตรวจสอบเรื่องคุณภาพและความ 

ถูกต้อง 

	 นอกจากนี้  ดวงของคุณยังโดดเด่นเรื่องการสื่อสาร  หลายคน 

มี โอกาสทำงานที่ เ กี่ ยวข้ องกับการพูด โดยตรง  เช่น  นักวิ จารณ์   

พนักงานขาย  ครูบาอาจารย์  หรืองานที่ต้องพบปะเจรจากับผู้คน  

แต่ต้องระวังเพราะบางครั้งคุณอาจใช้วาทศิลป์ที่มีอยู่ในทางที่ผิด เช่น  

นำไปใช้ในเชิงเหน็บแนม ประชดประชัน เสียดสี หรือวิพากษ์วิจารณ์  

แม้คุณพูดออกมาด้วยความจริงใจและจริงจัง  แต่ก็อาจทำให้คนฟัง 

รู้สึกไม่สบายใจและส่งผลกระทบต่อเรื่องงานได ้

 การเงิน 

	 ชาวราศีกันย์เป็นราศีที่สามารถบริหารจัดการรายจ่ายต่าง  ๆ  ได้ 

เป็นอย่างดี มักหลีกเลี่ยงการซื้อสิ่งของที่แพงเกินความจำเป็น นอกจาก 

บริหารเงินตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้ว คุณยังสามารถบริหารจัดการเงินของ 
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ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ปี 2565

คนอื่นได้ด้วย เรียกได้ว่าสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคนใกล้ชิด เพื่อนฝูง  

ญาติพี่น้องได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เรื่องการจับจ่ายใช้สอยถือเป็นสิ่งที่ 

ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่สำหรับราศีของคุณ 

	 หากถามถึงเรื่องโชคลาภ ต้องบอกว่าราศีกันย์ไม่มีดวงดาวโชคลาภ 

เข้ามาเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะตามพื้นฐานดวงนั้น รายได้ของคุณส่วนใหญ ่

มาจากน้ำพักน้ำแรง ความขยัน และความตั้งใจของตัวเองมากกว่า 

	 อย่างไรก็ตาม แม้คุณเป็นคนไม่ค่อยชอบซื้อของแพง  แต่คุณก็ 

หมดเปลืองเงินไปไม่น้อยกับการดูแลสุขภาพ เช่น ค่าวิตามิน ค่ายา  

ค่าหมอ สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คุณพร้อมทุ่มทุนจ่าย  แต่ด้วยความที่คุณ 

สามารถบริหารจัดการเงินหรือประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นได้ จึงทำให้ 

ราศีของคุณเป็นคนที่มีดวงมั่นคงในด้านการเงิน สามารถก่อร่างสร้างตัว 

ให้เป็นหลักเป็นฐานได้เป็นอย่างดี

 ความรัก 

	 การมีคู่สำหรับชาวราศีกันย์นั้นดูเหมือนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก  

เพราะโดยพื้นดวงแล้วคุณเป็นคนค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกคู่ครองและ 

จริงจังกับเรื่องความรักมากเป็นพิเศษ คุณมักไม่ได้คบใครด้วยความผิวเผิน  

แต่มององค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เพราะต้องการให้ความรักมีความมั่นคง  

โดยไม่ได้รีบร้อนอะไร เรียกได้ว่าถ้าคุณยังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือตรงสเป็ค 

ร้อยเปอร์เซ็นต ์ คุณก็พร้อมที่จะรอไปก่อนได ้ และเมื่อได้พบคนที่ถูกใจแล้ว  

คุณก็จะพยายามประคับประคองดูแลความสัมพันธ์ให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง  

โดยคุณมักพยายามหลีกเลี่ยงทำสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของแฟนคุณ  

เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายยอมอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ต้องเตือนว่าการที่คุณ 

จริงจังและกังวลในเรื่องของความรักมากเกินไปก็อาจทำให้คุณมีเรื่องเครียด 

หรือเกิดความทุกข์ได้ง่าย 

	 ลักษณะคู่ครองของคุณนั้น  โดยพื้นดวงจะได้คนที่มีวุฒิภาวะ  

มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีความรู้การศึกษาที่ดี บางคนอาจจะ 

ได้คู่ที่มีความแตกต่างกันเรื่องอายุ วัย เชื้อชาติ ศาสนา แต่ไม่ว่าคุณ 

ได้คู่ลักษณะแบบไหน ก็ขอให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา หาความเหมาะสม 
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ความพอดี การหาจุดตรงกลางของความรักให้เจอ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณ 

มีโอกาสค้นพบความสุขหรือคู่แท้ได้อย่างแน่นอน
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ราศีตุล
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีตุล

คนที่เกิดราศีตุลคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 18 ตุลาคม จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน

ธาตุประจำราศีตุลคือ ธาตุลม

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 พลังธาตุลมทำให้ชาวราศีตุลปรับตัวเองไปตามกระแสลมได้เป็น 

อย่างดี เมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง คุณจะเป็นคนสบาย  ๆ  ตามใจเพื่อน  ๆ   

แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการความเป็นตัวเอง คุณก็พร้อมปฏิเสธและ 

ก้าวออกมาสู่จุดยืนของตัวเองได้อย่างมั่นคง

	 หากดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกจะเห็นว่าชาวราศีตุลสามารถวางตัว 

ในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพและมารยาทที่ดี มีจุดเด่นคือ 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะขาดความเป็นผู้นำหรือ 

จุดยืนของตัวเอง เพียงแต่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร

	 นอกจากนี้ชาวราศีตุลยังเป็นคนที่มีความสมดุลด้านความคิดและ 

การปฏิบัติที่ดี คนที่เกิดในราศีนี้มักสามารถนำแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช ้ 

ออกแบบ วางแผน และปฏิบัติได้ดี 

	 ข้อโดดเด่นอีกอย่างของชาวราศีตุลคือ เป็นคนยึดมั่นในหลักการ  

เหตุผลและความถูกต้อง คุณไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะกับ 

เพื่อนหรือคนใกล้ชิด  และเมื่อไหร่ที่คุณกลายเป็นฝ่ายถูกเอาเปรียบ  

คุณก็จะตามเอาเรื่องจนถึงที่สุด 

	 ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ  

เช่น งานฝีมือ งานช่าง หรืองานที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะทาง และคุณ 

Libra
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ยังเป็นคนสามารถเจรจา ต่อรอง พูดคุยกับคนรอบข้างจนเกิดความไว้ใจ 

ได้เป็นอย่างดี แต่บางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนขี้ใจน้อยไปบ้าง เมื่อใคร 

มาพูดประชดประชันก็ทำให้รู้สึกน้อยใจหรือเก็บเอาไปคิดได้ง่าย จะเห็น 

ได้ว่าคุณมีหลายบุคลิกอยู่ในตัว ทำให้ดวงของคุณค่อนข้างแปรปรวน  

ดังนั้น การจะเข้ามาสนิทสนมหรือเป็นคนรู้ใจคุณถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่ 

พอสมควร

 การงาน 

	 ชาวราศีตุลถือว่าเป็นราศีหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเป็นอย่างด ี 

คุณมักได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะงาน 

ที่ต้องอาศัยการประสานร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย นั่นเป็นเพราะคุณสามารถ 

ปรับตัวเข้ากับคนได้ง่าย  ไม่ถือเนื้อถือตัว  พูดคุยกับคนได้ทุกชนชั้น  

ทุกแผนก ทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญของคุณ

	 อย่างไรก็ตาม  ความเป็นศิลปินในตัวคุณอาจเป็นสาเหตุให้  

การทำงานมีปัญหาได้เหมือนกัน เพราะคุณอาจจะแสดงอาการแปลก  ๆ   

ออกมา เช่น พูดคุยหรือตอบคำถามในแบบที่คนฟังฟังแล้วไม่เข้าใจ  

หรืออธิบาย วิเคราะห์ หาเหตุผลกับเรื่องราวต่าง  ๆ  มากเกินไปจนทำให้ 

คนฟังเบื่อหน่ายได้  แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้พูดคุยกับคุณ 

จะมองเห็นความจริงใจที่มีอยู่ข้างในตัวคุณ และสามารถมองข้ามปัญหา 

จุกจิกกวนใจหรือเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ไปได้อย่างไม่ยากนัก

	 งานที่ เหมาะกับชาวราศีตุลมีหลากหลายอาชีพ  อย่างแรกคือ  

งานบริการ โดยงานบริการในที่นี้อาจจะหมายถึง งานฝีมือ งานซ่อมแซม  

และงานออกแบบ ถัดมาคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักการและเหตุผล  

เช่น การเมือง การทูต กฎหมาย รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ  

เช่น งานวงการบันเทิง โฆษณา และยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับการพูด  

การปรับตัว เช่น งานขาย นายหน้า ตัวแทนจำหน่าย ด้วยความสามารถ 

อันหลากหลายและโดดเด่นของคุณนั้น ทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าคนที่เกิด 

ในดวงลักษณะแบบนี้มักจะเป็นที่รักและที่ต้องการของคนในที่ทำงาน  

นอกจากนี้ คุณยังมีโอกาสได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองด้วย โดยลูกค้ามักจะ 
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ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ปี 2565

ตัดสินใจซื้อขายเพราะความสามารถของคุณมากกว่าพิจารณาตัวสินค้า 

หรือชื่อบริษัท

 การเงิน 

	 ชาวราศีตุลเป็นราศีที่มักจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เสมอ นั่นเป็น 

เพราะคุณมีเพื่อน มีสังคมเยอะ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการเข้ากลุ่ม 

สังสรรค์ นอกจากนี้คุณยังหมดเงินไปกับงานอดิเรกเยอะ เนื่องจากดวงคุณ 

เหมือนกับลม จึงอยู่นิ่ง  ๆ  เฉย  ๆ  ไม่ได้ บางคนหมดไปกับการท่องเที่ยว  

การเดินทาง ค่าที่พัก บางคนมีงานอดิเรกบางอย่างที่ต้องนัดเพื่อนในกลุ่ม 

มารวมตัวกัน บางคนหมดไปกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย  

ราคาแพง เรียกได้ว่าชีวิตของคุณมีเรื่องใหม่ ๆ ให้ต้องเสียเงินเข้ามาตลอด  

ทั้งนี้ทั้งนั้น  หากคุณสามารถลดรายจ่ายบางอย่างที่ ไม่จำเป็นลงได้   

คุณเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีเงินเก็บออมที่ดีมาก ๆ 

	 สิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากคือ  ความเป็นคนมีหลักการเหตุผล 

ในตัวคุณ จะกลับกลายเป็นสิ่งทำร้ายตัวคุณเองได้ในอนาคต คุณอาจจะ 

ร่วมหุ้นลงทุนกับคนที่ไว้ใจ เชื่อใจ เพราะคุณมั่นใจว่าได้ไตร่ตรองพิจารณา 

อย่างรอบคอบแล้ว สิ่งนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ชาวราศีตุลเป็นหนี้หรือมีปัญหา 

เรื่องเงินกันมานักต่อนักแล้ว 

	 ส่วนเรื่องโชคลาภนั้น ดวงของคุณจัดว่าเป็นดวงหนึ่งที่มีเซ้นส์หรือ 

สัมผัสที่ดี โดยเฉพาะในด้านการเงิน แต่ด้วยความที่คุณมีชีวิตประจำวัน 

ที่ค่อนข้างวุ่นวาย ทำให้เซ้นส์เหล่านี้หายไป และยังทำให้คุณมีอาการ 

ขี้หลงขี้ลืมได้ง่าย ถ้าคุณหมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบนิ่ง  

ก็มั่นใจได้ว่าเซ้นส์ในด้านการเงินของคุณจะกลับมาและจะได้รับข่าวดี 

จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง  นอกจากนี้ คุณต้องระมัดระวังเรื่อง 

การเสี่ยงโชคด้วย ขอให้คุณเข้าใจว่าการคิดวิเคราะห์ของคุณอาจจะ 

ไม่ได้ถูกต้องตรงเผงเสมอไป ควรใจเย็น ๆ ค่อย ๆ ตัดสินใจ และเวลาคุณ 

เจอเงินก้อนใหญ่  ๆ  บางครั้งอาการธาตุลมของคุณจะเกิดขึ้น คือเกิดความ 

โลเล  ผันผวน  ไม่แน่นอน  จนทำให้หลายคนอาจจะเสียโอกาสดี  ๆ  

ในชีวิตไปได้ ดังนั้นต้องระมัดระวัง
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 ความรัก 

	 โดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนที่ไว้ใจเรื่องความรักและเชื่อใจคู่รัก 

ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมองหาคนที่ไว้ใจในตัวคุณเช่นเดียวกัน ดังนั้น  

คุณจึงคบกับแฟนเป็นเวลานานหลายปี ส่วนจะได้แต่งงานกันหรือไม่นั้น 

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะไม่ค่อยคบกับใครในระยะ 

เวลาสั้น ๆ แล้วรีบตัดสินใจ

	 ลักษณะพื้นฐานคู่ครองของคุณคือ  คนที่คุยด้วยแล้วสบายใจ  

จริงใจ ตรงไปตรงมา อาจจะดูแรง  ๆ  หน่อยก็ไม่เป็นอะไร แต่ขอให้เน้น 

เรื่องความจริงใจ  มีพื้นฐานเป็นคนสู้ชีวิต  ไม่ได้เกิดมาสบาย  ๆ เช่น  

คนที่ เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวเองจากศูนย์ หรือบางคนแม้มีธุรกิจของ 

ครอบครัวอยู่แล้ว แต่ก็จะมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองใหม่ในภายหลัง  

หากเป็นผู้หญิงที่เกิดในดวงราศีแบบนี้ มักจะได้คู่ครองที่มีความแตกต่าง 

เรื่องวัย เช่น ผู้ชายที่เด็กกว่าหรือมีอายุมากกว่าเยอะ บางคู่อาจมีความ 

แตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม หรือพื้นฐานนิสัย 

	 นอกจากนี้ ความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในตัวคุณยังส่งผลกับความ 

โรแมนติกได้ด้วย เวลาปกติอาจจะไม่ได้ดูตื่นเต้น  หวือหวา แต่เมื่อ 

ถึงจั งหวะที่ต้องเอาอกเอาใจกันหรือต้องพูดจากันด้วยคำหวาน  ๆ  

คุณก็ไม่เป็นที่สองรองใครในด้านนี้ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับ 

เรื่องความรักของชาวราศีตุลคือ เมื่อใดก็ตามที่คุณถูกปฏิเสธ หรือเจอ 

ปัญหาความรักอย่างรุนแรง คุณจะพยายามกลบเกลื่อน และไม่ยอม 

ให้คนรอบข้างรับรู้ปัญหา  เพราะคุณมั่นใจว่าสามารถจัดการปัญหา 

ได้ด้ วยตัว เอง  ซึ่ งนั่นส่ งผลเสียกับคุณ  เพราะจะทำให้คุณพลาด 

คำแนะนำดี ๆ จากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด 
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ราศีพิจิก
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีพิจิก

คนที่เกิดราศีพิจิกคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม

ธาตุประจำราศีพิจิกคือ ธาตุน้ำ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 โดยปกติแล้วธาตุน้ำมักจะทำให้เรานึกถึงความใจเย็น อ่อนโยน  

อ่อนไหว แต่ธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุประจำราศีพิจิกนั้นกลับเป็นน้ำที่แตกต่าง 

จากคนธาตุน้ำในราศีอื่น  ๆ เพราะน้ำที่อยู่ในตัวคุณนั้นเปรียบเหมือน 

น้ำนิ่งไหลลึก หรือบางคนอาจจะถึงขั้นเป็นน้ำร้อนเลยก็ว่าได้

	 อาจพูดได้ว่าดวงของชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีสองบุคลิก บุคลิกหนึ่ง  

คือเป็นคนขยันขันแข็ง สู้ มุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งเรื่องงานและการดำเนินชีวิต  

ซึ่งนั่นมาจากความร้อนที่อยู่ภายในตัวคุณ แต่อีกด้านหนึ่งคุณกลับกลาย 

เป็นคนอ่อนไหว อ่อนโยน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี หรือบางคน 

ถึงขั้นหัวโบราณ ซึ่งนั่นเป็นเพราะพลังธาตุน้ำ การมีหลายบุคลิกในคน  

คนเดยีวกนันีส้ง่ผลใหบ้างครัง้คณุสบัสนในสิง่ทีจ่ะเลอืก จะทำ หรอืแมก้ระทัง่ 

การประกอบอาชพี ดงันัน้ คนทีอ่ยูใ่นดวงชะตาราศแีบบนีจ้งึประกอบอาชพี 

หลากหลายมาก 

	 ลักษณะเด่นของชาวราศีพิจิกคือ  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  

เป็นคนที่สามารถนำเสนอหรือผลักดันไอเดียและจุดยืนต่าง  ๆ ให้คนรอบข้าง 

ยอมรับได้เป็นอย่างดี แต่ในบางครั้งคุณก็เป็นตัวของตัวเองและมุ่งมั่นตั้งใจ 

มากจนกลายเป็นคนดื้อ ยึดตัวยึดตน จนทำให้เกิดปัญหาในเรื่องงานได้

	 จุดเด่นสำคัญอีกอย่างของชาวราศีพิจิกคือ เป็นคนเก็บความรู้สึก 

Scorpio
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อยู่ในใจได้เป็นอย่างดี จนคนรอบข้างจับสังเกตไม่ได้ว่าคุณกำลังอยู่ใน 

ภาวะจิตใจแบบไหน แม้ว่าจะพยายามสังเกตจากสีหน้าท่าทางแล้วก็ตาม  

คุณจึงจัดเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน  และยังเป็นคน 

เก็บความลับเก่งอีกด้วย 

	 นอกจากนี้คุณยังเป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบสิ่งแปลก  ๆ  

ใหม่ ๆ มองอะไรชัดเจนทะลุปรุโปร่ง โดยเฉพาะเมื่อพูดคุยกับใคร คุณจะ 

เฝ้าสังเกตบุคลิกลักษณะและความจริงใจของคนคนนั้น ส่วนตัวคุณเอง 

คุณก็สามารถวิเคราะห์ตัวเองในเรื่องจุดดี จุดด้อยได้เช่นกัน อีกทั้งคุณยัง 

เป็นคนที่มีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งต่าง  ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว มีจิตใจพร้อม 

ช่วยเหลือคน แต่บางครั้งก็เกิดความหวาดระแวง ซึ่งความระมัดระวังตัวนี้ 

อาจจะกลับกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับดวงของคุณได ้  

 การงาน 

	 โดยพื้นฐานแล้วชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ 

ตัวเองต้องรับผิดชอบ แม้งานบางประเภทอาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกท้อ 

หรือเหนื่อย แต่คุณก็กลับสู้และลุยได้ พร้อมอดทนและฟันฝ่า แม้ต้องใช้ 

เวลาทำนานขนาดไหนก็ตาม เหตุที่ เป็นอย่างนี้เพราะคุณเป็นคนรู้จัก 

มองเรื่องงานด้วยมุมแปลก  ๆ  ใหม่  ๆ สามารถสร้างบรรยากาศและสีสัน 

ให้กับการทำงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าคุณเป็นคนหนึ่ง 

ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน 

	 นอกจากนี้คุณยังสามารถร่วมงานกับคนอื่นได้ดี เพราะคุณรู้ว่า 

คนรอบตัวต้องการอะไร มีความรู้สึกแบบไหน คุณมีวิธีพูดจาหรือจิตวิทยา 

ที่ดีเป็นอันดับต้น  ๆ  เลยทีเดียว  และด้วยความที่คุณเป็นคนที่คุยด้วย 

แล้วสบายใจ  เพื่อนร่วมงานจึงมักจะเล่าเรื่องราวความลับให้คุณฟัง  

และคนรอบตัวก็ไว้วางใจคุณเป็นอย่างมาก 

	 คุณเป็นคนยึดมั่นในกฎระเบียบ  ไม่ใช่คนที่นึกจะทำอะไรก็ทำ  

คุณควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ดูแล้วสบายหูสบายตาอยู่เสมอ อย่าเก็บของไว้เยอะ  ๆ ควรมีไว้เท่าที่ใช้  

เพราะถือเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ถูกกับดวงของคุณ หากจัดให้ดีก็จะทำให้คุณ 
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ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ปี 2565

เกิดความสบายใจในการเริ่มต้นทำงานได้เป็นอย่างด ี

	 ลกัษณะงานทีเ่หมาะกบัดวงของคณุมหีลายอยา่ง เพราะดวงของคณุ 

เป็นคนรอบรู้ หากขยันตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะทำอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น 

งานที่ เกี่ยวข้องกับผู้คน  เช่น  งานขาย  ขายตรง  ประกันภัย  ธุรกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับของสวยงาม บันเทิง เสื้อผ้า เครื่องประดับ งานสาย 

วิทยาศาสตร์ งานที่ต้องใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึง 

งานที่ต้องอาศัยการคิดวิ เคราะห์หาเหตุผล  เช่น  แพทย์  เภสัชกร  

นอกจากนี้ ดวงของคณุยงัเหมาะกบังานทีต่อ้งการความเปน็ตวัของตวัเองสงู  

หากต้องทำงานเป็นทีม คุณอาจจะต้องอาศัยคนกลางมาช่วยเจรจา 

ประสานงาน ก็จะช่วยลดจุดอ่อนเรื่องความเป็นตัวเองของคุณลงไปได ้

 การเงิน 

	 คุณเป็นราศีที่มีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่หมดเงิน 

ไปกับการดูแลให้ความช่วยเหลือคนในครอบครัว คุณอาจจะต้องเป็นคน 

ที่คอยส่งเสียญาติพี่น้อง แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและสบายใจ  

ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหา 

	 สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเมื่อถึงเวลาที่คุณนึกพอใจหรืออยากใช้เงิน  

คุณก็จะไม่ฟังเสียงเตือนจากคนรอบข้าง  คุณจะใช้เงินเพื่อตอบสนอง 

ความรู้สึกความต้องการตัวเอง โดยไม่มีคิดถึงเรื่องเหตุผล ซึ่งถือว่า 

ค่อนข้างน่ากลัว หากคุณไม่สามารถควบคุมได้ ก็จะเกิดปัญหาหนี้สิน 

ตามมาได้ง่ าย  ดังนั้น  แนะนำให้คุณมีที่ปรึกษาด้านการเงินหรือ 

ขอคำแนะนำจากคนที่มีความถนัดด้านนี้  ยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณทำงาน 

อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการเงินอยู่แล้ว ก็เชื่อว่าความรู้ที่คุณได้เรียนหรือ 

มีประสบการณ์มาจะเป็นสิ่ งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถนำมาปรับ 

ประยุกต์ใช้เพื่อดูแลเรื่องการเงินของตัวเองได้เป็นอย่างด ี

	 นอกจากนีห้ากคณุขยนัตัง้ใจทำงานจรงิ ๆ กม็โีอกาสทีจ่ะมคีวามมัน่คง 

ในชีวิต มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ เพราะดวงดาวการเงินของคุณถือเป็น 

ดวงดาวที่ใหญ่ ซึ่งจะส่งผลในเรื่องจังหวะรายได้ที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก 
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 ความรัก 

	 หากพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์จงรักภักดีกับคนรัก ต้องยกให้ราศีพิจิก  

ดวงของคุณเป็นคนที่มีความจริงจังกับความรักเป็นอย่างมาก ภายนอก 

คุณเป็นคนมีเสน่ห์ มีคนอยากเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักมากมาย แม้ว่า 

อาจจะดูเหมือนคนเจ้าชู้ แต่เมื่อได้ตัดสินใจตกลงปลงใจแล้ว คุณก็พร้อม 

ที่จะดำเนินชีวิตคู่ไปกับคนคนนั้น 

	 อย่างไรก็ตาม การที่คุณจริงจังกับความรักมาก ก็ส่งผลให้คุณ 

คาดหวังเรื่องความรักมากเช่นกัน  ซึ่งนั่นอาจทำให้ เกิดปัญหาเรื่อง 

ความหึงหวงตามมาได้ และบางครั้งคุณพยายามวางกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  

ให้กับแฟนคุณ ให้เขาตัดสินใจหรือทำอะไรอย่างที่คุณต้องการ ดังนั้น  

คุณต้องระมัดระวังให้ดี

	 ลักษณะคู่ของคุณอาจจะไม่ได้สวย หล่อ แต่ดูโดดเด่น ดูดีมีสไตล ์ 

มีบุคลิกชัดเจน  บางคนอาจจะได้คู่ที่มีทักษะ  ความสามารถพิเศษ  

ทำอาชีพที่เป็นที่รู้จัก หรือมีความโดดเด่นในหน้าที่การงาน นอกจากนี้  

คุณอาจจะได้เจอคนที่มีตำหนิ เช่น พ่อหม้ายแม่หม้าย คนที่เคยผ่าน 

การใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้ว คนต่างชาติ ต่างภาษา หรือมีอายุแตกต่าง 

กันมาก  แม้คุณยอมรับข้อแตกต่างนี้ ได้  แต่บางครั้ งคนรอบข้าง  

ญาติพี่น้อง หรือคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหา  ดังนั้น หากคุณคิด 

จะเริ่มต้นความรักกับใคร ควรแนะนำให้คนรอบตัวทำความรู้จักด้วย  

เพื่อเป็นการเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมของคุณให้ได้
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ราศีธนู
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีธนู

คนที่เกิดราศีธนูคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 16 ธันวาคม จนถึงวันที่ 14 มกราคม

ธาตุประจำราศีธนูคือ ธาตุไฟ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 ด้วยความที่ชาวราศีธนูมีธาตุประจำตัวคือธาตุไฟ จึงทำให้หลายคน 

เข้าใจผิดว่าคนที่เกิดราศีนี้ เป็นคนหุนหันพลันแล่น  ใจร้อน โกรธง่าย  

ทั้งที่จริงแล้วธาตุไฟของชาวราศีธนูนั้นกลับไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับคนธาตุไฟ 

ในราศอีืน่ เพราะตามหลกัโหราศาสตรแ์ลว้ถอืวา่เปน็ธาตไุฟทีเ่ปน็ปลายธาต ุ 

อย่างไรก็ตาม  คุณยังมีความรักอิสระในแบบคนธาตุไฟอยู่  ชื่นชอบ 

การเดินทางท่องเที่ยว ความท้าทายและบรรยากาศใหม่ ๆ  

	 จุดเด่นของชาวราศีธนูคือ เป็นคนมีหลักการ เหตุผล ไตร่ตรอง 

อย่างรอบคอบก่อนจะคิดหรือพูดอะไรออกไป ไม่เพียงเท่านั้น ยังคิดถึง 

ความรู้สึกของคนฟังหรือคนที่อยู่รอบ ๆ ตัวด้วย นอกจากนี้คุณยังมีไหวพริบ  

สตปิญัญาไมด่อ้ยไปกวา่ใคร คณุมกัจะเรยีนรูแ้ละศกึษาเรือ่งตา่ง ๆ เพิม่เตมิ 

อยู่ตลอด คุณยังเป็นคนเตรียมตัว เตรียมความพร้อมเรื่องการวางแผนชวีติ 

และการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาได้อย่างดีมาก

	 ข้อควรระวังสำหรับชาวราศีธนูคือ คุณเป็นคนที่มีข้อมูลข่าวสาร  

มีเหตุมีผลเยอะ จนทำให้บางครั้งคุณอาจจะไม่ค่อยรับฟังความคิดจาก 

คนรอบข้าง และเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมากเกินไป บางครั้ง 

คุณจึงกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย มีความเป็นนักเลงอยู่ลึก  ๆ  ในใจ  

บางคนถึงขั้นชอบทำอะไรเสี่ยง ๆ ด้วยซ้ำ 

Sagittarius
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	 จุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือ  คุณมีศาสนา  มีธรรมะเป็นเครื่อง 

ยึดเหนี่ยวจิตใจและขัดเกลาตัวเอง  หรือได้รับการอบรมสั่งสอนจาก 

ครอบครัวมาเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยเยาว์ จนทำให้คุณเป็นคนมีจิตใจดี  

มองโลกในแง่ดีและมีน้ำใจ ซึ่งอย่างหลังถือเป็นสิ่งโดดเด่นในดวงของคุณ  

ถ้าคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งคนที่คุณไม่รู้จักเดือดร้อน ต้องการความ 

ชว่ยเหลอื คณุกเ็ปน็คนหนึง่ทีพ่รอ้มยืน่มอืและใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งเตม็ที ่ 

แต่บางครั้งข้อดีนี้กลับกลายมาเป็นจุดอ่อนที่ทำร้ายตัวคุณได้เหมือนกัน  

ทำให้คุณถูกเอาเปรียบหรือถูกโกงเงิน ส่วนแบ่ง หรือผลประโยชน์อยู่เสมอ  

แต่เชื่อว่าความซื่อสัตย์ จริงใจ และการมองโลกในแง่ดีของคุณจะเป็น 

สิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลง มีความเจริญก้าวหน้าได้  

นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนที่สามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเพื่อน 

หรือคนใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี

 

 การงาน 

	 พื้นดวงของชาวราศีธนูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน 

อย่างชัดเจนมาก แต่งานนั้นต้องเป็นงานที่ท้าทาย ถ้าคุณจะต้องทำงาน 

ในรูปแบบซ้ำซากจำเจเป็นประจำทุกวัน ก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพ 

ในการทำงานของคุณลดลงได้ บางคนจึงหาทางออกด้วยการไปท่องเที่ยว  

พักผ่อน ผจญภัยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แทน 

	 ชาวราศีธนูมีจุดเด่นและความสามารถพิเศษคือ  มีสติปัญญา  

เรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและหลักแหลม ทั้งยังมีความสามารถ 

รอบตัว คุณจึงชอบทำอะไรหลาย  ๆ  อย่างพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน  

ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเจ้านายหรือผู้ใหญ่มักจะมอบความไว้วางใจ 

ให้คุณทำงานที่ต้องพบปะผู้คนมาก  ๆ หรืองานที่ต้องดูแลหลายแผนก  

หลายหน่วยงานพร้อม ๆ กัน

	 ข้อโดดเด่นประการถัดมาคือ คุณเป็นคนมีความสามารถด้านการ 

สื่อสาร สามารถพูด อธิบาย ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา หรือออกไป 

นำเสนอได้เป็นอย่างดี แต่ข้อควรระวังคือ โดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคน 

จริงใจ หากพลังธาตุไฟของคุณมากเกินไป คุณก็พร้อมจะหลุดความในใจ 
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ให้คนรอบตัวได้รับรู้ ซึ่งการพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมานี้ อาจจะทำให้ 

บางครั้งคนฟังรับไม่ได ้

	 นอกจากนี้คุณยังมีความแจ่มใสร่าเริงอยู่ในตัว ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ 

อย่างหนึ่งในการทำงาน คุณต้องพยายามเก็บเสน่ห์ตรงนี้เอาไว้ อย่าให้ถูก 

บดบังด้วยเรื่องอื่น ๆ ที่เข้ามาแทรกแซงคุณ

	 ลักษณะงานที่เหมาะกับชาวราศีธนูได้แก่ งานที่ต้องลงมือปฏิบัติ  

มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพราะ 

จะทำให้คุณได้เจอกับสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศใหม่  ๆ  อยู่ เสมอ  

บางคนอาจจะเติบโตก้าวหน้าไปถึงขั้นได้ไปทำงานที่ต่างประเทศเลย 

ก็เป็นไปได้ ส่วนงานที่เป็นระเบียบแบบแผน เช่น ราชการ รัฐวิสาหกิจ  

นั้นคุณก็ยังสามารถทำได้ นอกจากนี้ยังมีงานที่ต้องใช้ความสามารถ 

ในการพูด สอนและอธิบาย เช่น ครูบาอาจารย์ งานขาย งานการตลาด  

ตัวแทนจำหน่ายที่ต้องนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าบ่อย ๆ หรือแม้กระทั่งงาน 

ที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการ งานที่อยู่ในระดับผู้บริหาร เป็นนักปกครอง  

หรืองานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์เยอะ  ๆ ก็ถือเป็นลักษณะที่เหมาะกับ 

ดวงของคุณเช่นเดียวกัน

 การเงิน 

	 คุณเป็นดวงที่มีโอกาสใช้เงินค่อนข้างหลากหลายช่องทาง เพราะมี 

กิจกรรมในชีวิตประจำวันเยอะ ซึ่งส่งผลทำให้รายจ่ายของคุณเยอะตามมา  

โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง แต่ก็มีข้อดีคือด้วยความ 

ที่คุณเป็นคนขยันและมองเรื่องการทำธุรกิจ  การลงทุนได้เป็นอย่างดี  

จึงมีโอกาสที่จะหาเงินมาจับจ่ายใช้สอย มาหมุน มาลงทุนได้ง่าย เรียกว่า 

ต่อให้คุณใช้เงินเยอะ ก็จะมีเงินมาให้ใช้อย่างไม่ขาดมือเช่นเดียวกัน

	 ข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาที่เงินของคุณหมดจริง  ๆ  หรือมีเรื่อง 

ให้ต้องใช้เงินก้อนโต จะมีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือในนาทีสุดท้าย 

อยูเ่สมอ ถอืวา่เปน็เรือ่งทีแ่ปลก อาจจะเปน็ผลจากความดทีีค่ณุเคยทำไวด้ว้ย 

สว่นหนึง่ ดงันัน้ เรือ่งเงนิสำหรบัดวงของคณุนัน้กถ็อืวา่ไมน่า่เปน็หว่งเทา่ไหร่

	 แม้ชาวราศีธนูเป็นคนที่ชอบเสี่ยง ชอบผจญภัย แต่คุณกลับเป็นคน 

ไม่กล้าเสี่ยงกับเรื่องเงิน กลับกันคุณชอบทำอะไรที่ดูมั่นคงหรือได้เงินแน่ ๆ   
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อาจจะไม่ต้องได้มาในปริมาณเยอะนัก  แต่ขอเน้นเรื่องความแน่นอน 

มากเป็นพิเศษ โดยหลักแล้ว เชื่อว่าความกล้าได้กล้าเสียบวกกับเซ้นส์ 

ที่เข้ามาในบางครั้งจะทำให้คุณมีโอกาสมีโชคได้ หรือบางครั้งคุณอาจจะ 

กลายเป็นคนนำโชค สร้างโชคให้กับคนอื่นอยู่บ่อย ๆ  

 ความรัก 

	 ไม่น่าแปลกใจที่ราศีของคุณมักจะมีคนเข้ามาพูดคุย สนใจหรือ 

อยากทำความรู้จัก เพราะโดยพื้นฐานแล้วบุคลิกลักษณะท่าทางของคุณ 

มักจะเป็นที่สังเกตในกลุ่มเพื่อนหรือคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้ง่าย  

เมื่อคุณได้ตกลงตัดสินใจกับใครแล้ว คุณก็จะคบกับคนคนนั้นเป็นแฟนไป 

ค่อนข้างนานเลยทีเดียว เพราะคุณมีความจริงใจและความซื่อสัตย์ในเรื่อง 

ความรักเป็นอย่างมาก ดวงของคุณนั้นถ้าจะประสบความสำเร็จในเรื่อง 

ความรัก ส่วนมากจะเป็นคู่ที่คบกันมาตั้งแต่ในสมัยเรียน หรือบางคน 

อาจมาเจอกันตอนทำงานก็จริง  แต่ก็ได้ใช้ เวลาศึกษาดูใจกันอย่าง 

ถ่องแท้แล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ต่อไปในอนาคต

	 สิ่งที่ต้องระวังคือ เมื่อไหร่ที่คุณเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือ 

มีอาการหึงหวงขึ้นมา  ก็จะทำให้กระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ 

ของคุณได้ หรือบางครั้งมีปัจจัยบางอย่างมาทำให้คุณรู้สึกเครียดในความ 

สัมพันธ์ เช่น ครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ ก็จะทำให้เกิดอุปสรรคปัญหา 

ในเรื่องความรักของคุณได้ค่อนข้างมาก 

	 ส่วนสเป็คคู่ครองของคุณนั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวล ส่วนมากคุณ 

มักจะได้พบเจอกับคนที่พูดจาภาษาเดียวกัน หรืออาจจะเป็นคนที่มีทักษะ 

ความสามารถเรื่องการทำงานที่ดี มีไหวพริบ ปฏิภาณที่ดี สามารถพูดคุย  

เจรจากันได้ เรียกว่าถ้าคุณอยู่บ้านกับแฟนไม่มีเหงาแน่นอน  เพราะ 

แฟนคุณคงมีเรื่องมาพูดมาคุยกับคุณได้ตลอดทั้งวัน สิ่งสำคัญสำหรับคุณ 

คงหนีไม่พ้นเรื่องความซื่อสัตย์และจริงใจที่มอบให้กัน ซึ่งนั่นจะทำให้คุณ 

ได้พบและเจอคู่ที่เป็นคู่ชีวิตหรือคู่แท้ของคุณอย่างแน่นอน
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ราศีมังกร
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีมังกร

คนที่เกิดราศีมังกรคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 15 มกราคม จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์

ธาตุประจำราศีมังกรคือ ธาตุดิน

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 ในบรรดากลุ่มธาตุดินด้วยกัน ราศีมังกรถือเป็นราศีที่ได้รับพลังของ 

ธาตุดินในปริมาณมากที่สุด แม้จะเกิดในธาตุดิน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 

คนที่อยู่ในกลุ่มธาตุแบบนี้จะต้องมีโหงวเฮ้งหรือรูปร่างลักษณะเหมือนกับดิน  

ความจริงนั้นคนที่ได้เป็นนางงามหรือเป็นดารานักแสดงก็เกิดในราศีนี้ 

เยอะมาก ดังนั้น เรื่องรูปร่างหน้าตากับธาตุมักจะนำมาเปรียบเทียบกัน 

ไม่ได้

	 คนธาตุดินมีลักษณะนิสัยหนักแน่น มั่นคง ทรหดอดทน ต่อสู้กับ 

ปัญหาต่าง  ๆ  ได้ดี ส่วนเรื่องความจริงใจจริงจังนั้น เรียกว่าได้คะแนน 

เต็มสิบเลยที เดียว  คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบในชีวิตสูงมาก  ๆ  

อะไรที่ตั้งใจหรือรับปากคนอื่นไว้แล้วก็จะต้องทำให้ได้ แถมเวลาทำอะไร  

คุณก็ต้องทำให้ได้ดีมากกว่าคนอื่นด้วย พื้นฐานดวงของคุณถือว่าเป็นคน 

ที่มีโอกาสมีความก้าวหน้าในสังคมที่ดีมาก หรือเรียกได้ว่ามีต้นทุนสูงกว่า 

คนอื่น 

	 เรื่องที่ชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังคือเรื่องจิตใจ  การเป็นคน 

รอบคอบใส่ใจในรายละเอียดมาก  ๆ  อาจจะส่งผลให้คุณกลายเป็นคน 

วติกกงัวลได้ คณุมเีรือ่งตอ้งคดิ ตอ้งเครยีดอยูต่ลอดเวลา ไมค่อ่ยปลอ่ยให ้

จิตใจอยู่ว่าง  ๆ  สบาย  ๆ  เท่าไหร่ ต้องหานู่นหานี่มาทำตลอด ซึ่งบางครั้ง 

Capricorn

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



39

ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

ความมีระเบียบวินัยมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลทำให้คนรอบ  ๆ  ตัว 

ปรับตัวเข้าหาคุณลำบาก เปรียบเหมือนตาข่ายที่มีตารางถี่  ๆ สิ่งไหนที่จะ 

เล็ดลอดผ่านไปได้ก็ต้องเป็นของที่ละเอียดกว่า ซึ่งบางทีจิตใจที่ละเอียด 

ลึกซึ้งของคุณอาจจะส่งผลเสียอย่างอื่นตามมาได้

	 อย่างไรก็ตาม เรื่องจิตใจของคุณก็ยังมีข้อดีคือ คุณเป็นคนมี 

คุณธรรม  ศีลธรรม  ความถูกต้อง  และความยุติธรรมเป็นพื้นฐาน  

นอกจากนี้ หากคุณรู้สึกผูกมิตรกับใครหรือคุยกับใครแล้วสบายใจ เช่น  

เพื่อนสนิท เพื่อนในกลุ่ม คุณก็จะจริงจังกับเรื่องของเพื่อนมาก ไม่ว่าเขา 

จะมีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็ตาม  คุณก็พร้อมให้ความ 

ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างแน่นอน แต่บางครั้งข้อดี 

ตรงนี้อาจกลายเป็นปัญหาสำหรับชีวิตคุณได้ เพราะมีคนบางประเภท 

รู้จุดอ่อนของคุณและจะพยายามไหว้วานติดต่อให้คุณช่วยเป็นธุระจัดการ 

เรื่องต่าง ๆ ให้อยู่ตลอด 

 การงาน 

	 ลักษณะงานที่เหมาะสำหรับชาวราศีมังกรคืองานประเภทธาตุดิน  

ซึ่งหมายถึงงานที่ต้องใช้แรงเยอะ  ๆ  ต้องเหนื่อย  ต้องลงมือทำด้วย 

ตัวเองมาก  ๆ บางครั้งคุณอาจจะไม่สามารถปล่อยวางเรื่องการทำงานได้  

ต่อให้มีลูกน้องหรือบริวารเยอะแค่ไหน  สุดท้ายแล้วงานที่คุณคิดหรือ 

ตั้งใจจะทำก็จะต้องกลับมาอยู่ในดุลยพินิจของคุณเสมอ ทำให้คุณ 

ไม่สามารถใช้เวลาช่วงว่าง ๆ หรือวันหยุดพักผ่อนอย่างเต็มที่ แล้วปล่อยให ้

ลูกน้องเป็นคนดูแลงานแทนได้ และถ้าพูดถึงเรื่องความขยันทำงานนั้น 

เรียกได้ว่าต่อให้งานหนักแค่ไหน คนที่จะอยู่จนนาทีสุดท้ายก็น่าจะมีคุณ 

ติดอยู่เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน

	 จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องการทำงานคือ ด้วยทักษะการมอง 

รอบด้านของคุณ ทำให้คุณมีความสามารถในเรื่องการบริหาร จัดการ  

จัดลำดับความสำคัญ ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังมีความเป็นระเบียบในการ 

ทำงานดว้ย แมค้ณุอาจจะมทีรพัยส์มบตัขิา้วของเยอะกจ็รงิ แตค่ณุกไ็มช่อบ 

เห็นอะไรที่ดูแล้วรกหูรกตา ทั้งเรื่องโต๊ะทำงานก็ดี หรือแม้กระทั่งในเรื่อง 
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เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ตาม แถมคุณยังเป็นคนที่คอยออกคำสั่งหรือ 

ให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอด้วย  

นอกจากนี้ คุณยังไม่ค่อยชอบอะไรที่พลุกพล่านวุ่นวาย ชอบความเป็น 

โลกส่วนตัวมากกว่า หากงานไหนมีคนเข้ามาจู้จี้จุกจิกวุ่นวายมาก  ๆ  

ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณลดน้อยลงไปได้มากเลยทีเดียว

	 ลักษณะงานที่ เหมาะกับดวงของคุณมีหลายอาชีพ  หนึ่งในนั้น 

หนีไม่พ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ คุณไม่จำเป็นต้องเป็น 

ประธานบริษัท เป็นผู้บริหารที่คอยออกหน้าหรือขึ้นไปกล่าวอะไรบนเวที  

แต่คุณสามารถทำงานเป็นผู้บริหารที่คอยหนุนอยู่ข้างหลังได้เป็นอย่างดี  

ยกเว้นบางพื้นดวงชะตาที่ออกหน้าเองได้ด้วยและเป็นผู้บริหารไปด้วย 

ในตวัคนเดยีว นอกจากนีค้ณุยงัเหมาะกบัอาชพีชา่งฝมีอื วศิวกร สถาปนกิ  

งานในโรงงาน งานอุตสาหกรรม งานธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  

งานทำสวน  ทำไร่  ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร  ของสวยงาม  ทั้งนี้ทั้งนั้น 

ขึ้นอยู่กับความชอบ  ความถนัดของคุณเป็นสำคัญ  ดวงของคุณนั้น 

ทุกงานต้องหนักและเหนื่อยอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณเหนื่อยแล้วมีความสุข 

ในการทำงาน  ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานนั้นประสบความสำเร็จ 

อย่างแน่นอน 

 การเงิน 

	 ดวงเรื่องการเงินของคุณเป็นดวงที่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วง เพราะคุณ 

สามารถดูแลบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดี คุณรู้จังหวะในการเริ่มต้น 

ลงทุนว่าควรจะใช้เงินแบบไหนดีหรือไม่ดี

	 จุดเด่นด้านการเงินของชาวราศีมังกรคือ ด้วยความที่คุณเป็นคน 

ใส่ใจในรายละเอียดมาก  ๆ เวลาจับจ่ายใช้สอยจึงคำนึงถึงราคาเป็นหลัก  

คือเน้นของลดราคา ของที่ซื้อปริมาณเยอะ  ๆ  แล้วได้ราคาถูกลงหรือเน้น 

ที่ความคุ้มค่า แต่บางครั้งก็ทำให้คนรอบข้างไม่เข้าใจคุณได้ เพราะคิดว่า 

ทำไมคุณหาเงินหาทองได้เก่งดี แต่กลับไม่ใช้เงินหรือไม่ให้อะไรตอบแทน 

ชีวิตตัวเองบ้าง นั่นเป็นเพราะคุณตอบแทนชีวิตของคุณด้วยความคุ้มค่า 

มากกว่า ของที่ซื้อมาแล้วใช้ได้ทน ใช้ได้นาน นั่นคือสิ่งตอบแทนที่ดีที่สุด 
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สำหรับตัวคุณ แต่บทคุณเจอของถูกใจจริง  ๆ เช่น ของสะสม ของที่ 

อยากได้มานาน คุณก็แทบจะไม่ดูราคาเลยด้วยซ้ำ เรียกได้ว่าเมื่อคุณ 

จะใช้เงินทีหนึ่ง ราศีที่ดวงแรง ๆ อาจจะต้องชิดซ้ายให้คุณเลยก็ว่าได้

	 สิ่งที่น่าเป็นกังวลมากคือ คุณมีข้อยึดติดเรื่องการเงินอยู่พอสมควร  

คุณจะไม่ยอมลงทุนกับสิ่งที่เสี่ยงมาก  ๆ  เท่าไหร่ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต้อง 

ระวังมากที่สุดคือ ด้วยความที่คุณเป็นคนรักพวกพ้อง ชอบช่วยเหลือคน  

ทำให้มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากคุณ แต่ถ้าให้ 

ไปแล้วโอกาสที่จะได้คืนก็ค่อนข้างยาก เนื่องจากคุณเป็นราศีที่ไม่ค่อยชอบ 

ทวงเงินตามหนี้อยู่แล้ว บางครั้งคุณจึงคิดเสียว่าปล่อยไป ถือเป็นการ 

ทำบุญ

	 ส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้น  ต้องบอกว่าดวงของคุณเป็นดวง 

ที่ได้อะไรมาด้วยตัวเองเป็นหลักอยู่แล้ว ดังนั้น การไปหวังโชค ลาภลอย  

เรื่องฟลุค ๆ ก็คงเป็นสิ่งที่น่าจะยากสักนิดสำหรับตัวคุณ

 ความรัก 

	 ราศีมังกรถือเป็นราศีที่เอาใจใส่ ดูแล ให้ความสำคัญกับความรัก 

มาเป็นอันดับต้น ๆ เพียงแต่ว่าเวลาจะเริ่มต้นคบหาดูใจกันนั้นอาจจะต้อง 

ใช้เวลานาน เพราะคุณเป็นคนค่อนข้างขี้อาย แม้เวลาทำงานจะลุยได้หมด  

แต่พอเป็นเรื่องความรักนั้นกลับไม่กล้าเปิดเผยความในใจ ไม่กล้าเข้าไป 

พูดคุยเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อน  และกว่าคุณจะตัดสินใจตกลงปลงใจกับ 

ความรักได้ก็อาจต้องใช้เวลานานกว่าคู่อื่น แต่หากคนที่คบอยู่เข้าใจ 

ในตัวคุณก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร 

	 ด้วยดวงราศีแล้ว คุณเป็นคนที่เปลี่ยนใจยาก ถ้าปักใจกับใครแล้ว 

เรียกได้ว่าคุณจะมีความซื่อสัตย์ จริงใจสูงมาก แต่ถ้ายังไม่ได้แต่งงาน 

ก็ถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ไม่น้อยกว่าราศีอื่น ๆ เลยทีเดียว และต้อง 

บอกว่าความรักถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ เพราะคุณใช้ความรักเป็น 

แรงผลักดันในการทำสิ่งอื่น  ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการดำเนินชีวิต  

ดังนั้น ถ้าคุณได้คู่ที่ดี ได้กำลังใจที่ดี เรื่องอื่น ๆ ในชีวิตคุณก็จะดีไปหมด

	 ลักษณะคู่ครองของชาวราศีมังกรนั้น จะมีบุคลิก หน้าตาที่จัดอยู่ใน 
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ระดับดีพอสมควร ผิวพรรณดี เป็นคนหน้าอ่อนกว่าวัย ส่วนลักษณะนิสัย 

นั้นใกล้เคียงกับคุณ คือ เป็นคนเจ้าระเบียบ รักและให้ความสำคัญกับ 

ครอบครัว มีความซื่อสัตย์ กตัญญูสูง ดังนั้นเชื่อว่าคู่ของคุณจะมีแนวทาง 

หรือวิธีการมองเรื่องครอบครัวที่ใกล้เคียงกัน
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ราศีกุมภ์
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีกุมภ์

คนที่เกิดราศีกุมภ์คือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 14 มีนาคม

ธาตุประจำราศีกุมภ์คือ ธาตุลม

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 ความเป็นธาตุลมส่งผลทำให้ชาวราศีกุมภ์เป็นคนที่สามารถเรียนรู้ 

สิ่งรอบตัวได้ด้วยความรวดเร็ว มีไหวพริบปฏิภาณ มีความหลักแหลม  

ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง  ๆ  ได้ดีมาก ทั้งยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  

สังคมใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ค่อยชอบทำอะไรอยู่นิ่ง ๆ เฉย ๆ ดวงของคุณ 

เป็นราศีหนึ่งที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและการเดินทาง  บางคนเริ่มต้น 

ตั้งแต่วัยเด็กเลยด้วยซ้ำ

	 ไม่เพียงเท่านั้น อิทธิพลจากธาตุลมยังส่งผลดีในเรื่องความคิด  

จินตนาการ  ไอเดียแปลก  ๆ  ใหม่  ๆ  คุณเป็นคนมีอิสระทางความคิด  

คิดอะไรนอกกรอบ ถ้าคุณสามารถนำทักษะ ความสามารถนี้ไปประยุกต์ 

ใช้ได้ รับรองว่าจะทำให้ชีวิตคุณมีความก้าวหน้า ความสำเร็จตามมา 

อย่างแน่นอน และคุณยังมีเซ้นส์หรือความสามารถในการคาดการณ์  

มองอะไรไปไกลกว่าคนอื่น ทำให้ความคิดของคุณได้รับการยอมรับ 

ในภายหลัง 

	 อย่างไรก็ตาม บางครั้งการเป็นคนช่างคิดของคุณอาจกลับกลาย 

เป็นปัญหาได้ เพราะส่งผลให้คนอยู่รอบตัวไม่สามารถตามความคิดคุณ 

ได้ทัน จึงเกิดช่องว่างหรือปัญหาในการสื่อสารพูดคุยกัน และที่สำคัญ 

คุณเป็นคนที่มีความยึดมั่นในความคิดของตัวเองแบบไม่เป็นที่สองรองใคร  

Aquarius
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พูดได้ว่าหากคุณเชื่อในสิ่งที่คิดหรือตัดสินใจไปแล้ว ต่อให้คนเอาเหตุผล 

ร้อยแปดพันอย่างมาโน้มน้าวคุณ คุณก็พร้อมจะปฏิเสธและไม่รับฟัง

	 นอกจากนี้ในเรื่องการพูดการเจรจา คุณจัดเป็นราศีหนึ่งที่สามารถ 

สื่อสาร ทำความรู้จักกับทั้งคนใกล้ชิดหรือคนแปลกหน้าได้เป็นอย่างดี  

แถมยังเป็นคนมีอารมณ์ขัน นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อม 

ถ่อมตน  มีความเกรงใจ  ไม่ค่อยชอบออกความเห็น  มักตามใจคน 

ในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวก็ดี เรื่องการรับประทานอาหารก็ตาม  

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นไปในเชิงอะไรก็ได้ อีกทั้งยังซื่อสัตย์ กตัญญู  

ให้เกียรติเพื่อนและครอบครัว สิ่งเหล่านี้เองเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้คุณ 

เป็นที่รักและเมตตาของคนรอบข้าง

 

 การงาน 

	 เนื่องจากชาวราศีกุมภ์มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค ์ จึงเหมาะกับ 

การทำงานที่ต้องเตรียมตัววางแผนให้รอบคอบก่อนลงมือทำ ความที่คุณ 

มองอะไรไปไกลถึงอนาคต คุณจึงอยากสร้างสิ่งที่คุณคิดและวางแผนไว้ 

ให้เป็นความจริงขึ้นมา เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์และดำเนินชีวิต 

ไปตามอุดมการณ์นั้น ไม่ได้เป็นคนเพ้อฝันแต่อย่างใด

	 งานที่เหมาะกับดวงชะตาราศีของคุณมีหลากหลายอาชีพ เพราะคุณ 

สามารถปรบัตวัเขา้กบัหลาย ๆ สงัคมไดด้อียูแ่ลว้ แตด่ว้ยความทีค่ณุเปน็คน 

ชอบความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น งานซ้ำ  ๆ  ที่ต้องทำเป็นประจำหรือต้องทำ 

อะไรในรูปแบบเดิม ๆ  จึงเป็นงานไม่ค่อยเหมาะกับคุณเท่าไหร่ อย่างน้อย 

คุณต้องเจอกับสังคมใหม่ ๆ อยู่เสมอ หรือหากเป็นปัญหาเรื่องงาน ก็ขอให ้

เป็นปัญหาไม่ซ้ำกัน นั่นก็จะทำให้คุณมีความสุขในการทำงานได้เป็น 

อย่างดี

	 นอกจากนี้ ลักษณะงานที่มีทีมงาน  มีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือ 

อาศัยการร่วมมือร่วมใจกันจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคุณ เพราะคุณไม่ใช่ 

คนประเภทวันแมนโชว์ คุณต้องการคนที่มาเป็นผู้นำ ต้องการความมั่นคง  

ความถูกต้องในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ เนื่องจากคุณมีข้อมูลข่าวสาร 

ในตัวเยอะ ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจเอง หากมีคนมาช่วยชี้แนะแนวทางให้  
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ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในการงานได้อย่างแน่นอน

	 ชาวราศีกุมภ์มีข้อดีคือ คุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานเกินร้อย  

บางครั้งคุณอาจจะมองเรื่องรายได้ การตอบแทนเป็นลำดับหลัง ๆ แต่เน้น 

มองเรื่องคุณภาพงาน หรือมองว่าสิ่งที่คุณวาดฝันตั้งใจไว้จะต้องสำเร็จ 

เป็นรูปร่างเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในดวงชะตา 

ของคุณ

	 ดังนั้น  ลักษณะงานที่ เหมาะกับคุณจึงมีอยู่อย่างหลากหลาย  

ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์โดยตรงอย่างงานวงการบันเทิง  

วิทยุ โทรทัศน์ หรือจะเป็นงานในสายวิทยาศาสตร์ งานที่เกี่ยวข้องกับ 

เทคโนโลยี เชน่ คอมพิวเตอร์ อปุกรณส์ือ่สาร อนิเทอรเ์นต็ หรอืแมก้ระทัง่ 

งานที่ต้องเดินทางบ่อย  ๆ มีการติดต่อกับต่างประเทศ  ก็ล้วนแล้วแต่ 

เป็นสิ่งที่ดี สิ่งสำคัญขอให้คุณนำทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

มาใช้ในงาน รับรองว่าทุกงานจะเป็นงานที่ทำให้เกิดความสุขและความ 

ก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน 

	 ข้อควรระวังคือ คุณต้องพยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในด้านมืด 

ของดวง คุณต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาย  

ธุรกิจสีเทา  ๆ เพราะถ้าคุณไปวนเวียนอยู่กับเรื่องอบายมุข ชีวิตของคุณ 

ก็จะสุดไปทางอบายมุขอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้น 

ในชีวิตของคุณได้เลย 

 การเงิน 

	 แม้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาในตระกูลร่ำรวย แต่พื้นฐานการเงินของคุณ 

ค่อนข้างจะดี เพราะคุณสามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได ้ ชาวราศีกุมภ ์

เป็นราศีที่มีโอกาสพบกับความร่ำรวยมั่งคั่งได้มากกว่าราศีอื่น เพียงแต่คุณ 

ไม่ค่อยมีวินัยด้านการเงินเท่าไหร่  มักจะมีปัญหาเรื่องการควบคุม 

รายรับรายจ่าย บางคนถึงขั้นกลายเป็นคนมีหนี้สินตลอดเวลา ทางออก 

ที่ดีที่สุดคือ คุณต้องพยายามไม่เก็บเงินในรูปแบบเงินสดเพียงอย่างเดียว  

แต่ต้องแปรสภาพเงินไปเก็บออมในรูปแบบอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ 

ฝากเงินก็ดี การลงทุนซื้อขายที่ดินก็ดี หรือการเก็บเป็นทรัพย์สินอื่น  ๆ  
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ก็จะสามารถทำให้เงินอยู่กับตัวคุณได้นานมากยิ่งขึ้น

	 รายจ่ายหนัก  ๆ  อีกอย่างที่คุณต้องระวังคือ  เรื่องความทันสมัย 

ในตัวคุณ  คุณเป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อย  ซื้อของ 

ตามกระแสตามแฟชั่น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นรายจ่ายที่ห้ามยาก ถ้าชีวิตคุณ 

จำเป็นต้องผูกหรือติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอด ทางแก้ที่ดีคือคุณต้องพยายาม 

หาเงินเข้ามาชดเชยรายจ่ายให้ได้ด้วย 

	 นอกจากนี้บางคนมีความแรงของดวงดาวในด้านลบ ส่งผลทำให้ 

กลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย และมีโอกาสหมดเงินไปกับการเสี่ยงโชคมาก  

ดังนั้นจึงต้องระมัดระวัง  รีบถอนตัวออกมา ถ้าคุณดำเนินชีวิตอยู่ใน 

ด้านบวกของดวงอยู่แล้ว  เรื่องนี้ก็ไม่น่ากังวล  ขอให้คุณคิดเสมอว่า 

ดวงชะตานั้นมันมีสองด้าน ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเลือกเดินไปด้านไหนมากกว่า

	 แม้ดวงของคุณไม่ค่อยเหมาะกับการเสี่ยงโชค  แต่ชีวิตของคุณ 

ก็มักจะมีโชคเข้ามาอยู่ เสมอ  โชคในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของการถูกรางวัล  

แต่เป็นโชคจากการได้รับความช่วยเหลือ เมื่อคุณมีปัญหาหรือติดขัด 

ทางด้านการเงิน  ในนาทีสุดท้ายจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ  

หาทางออก ให้คำแนะนำที่ดีกับคุณอย่างแน่นอน

 ความรัก 

	 ชาวราศีกุมภ์จัดว่าเป็นราศีที่ให้ความสำคัญ ทุ่มเท และจริงใจ 

เรื่องความรักเป็นอย่างมาก  แต่คุณเป็นคนไม่กล้าเป็นฝ่ายเริ่มต้น  

มักจะดูอยู่เงียบ  ๆ  ห่าง  ๆ แต่ถ้ามีจังหวะเหมาะสมก็สามารถเข้าไปพูดคุย 

ทำความรู้จักได้ พื้นฐานดวงของคุณเป็นคนที่มีจิตใจดี ดังนั้น เวลาคุณ 

เลือกคบกับใครสักคน คุณจะให้ความสำคัญในเรื่องจิตใจเป็นอันดับต้น  ๆ   

ก่อนเรื่องรูปร่าง หน้าตา คุณมักจะคาดหวังความซื่อสัตย์จากแฟนของคุณ  

ต่อให้แฟนของคุณมีอุปนิสัยใจคอที่ ไม่ค่อยถูกชะตากับคุณเท่าไหร่   

แต่ถ้ายังมีความซื่อสัตย์ให้กันอยู่ เชื่อว่าคุณก็สามารถประคับประคอง 

ความสัมพันธ์ไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน ที่สำคัญคือ คุณเป็นคน 

รับผิดชอบชีวิตรัก ชีวิตครอบครัวได้เป็นอย่างดี หากคุณตกลงปลงใจ 

กับใครแล้ว คุณก็พร้อมรับภาระทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง สิ่งไหนที่คุณ 
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สามารถแบ่งเบาภาระจากแฟนได้ คุณก็พร้อมจะลงมือทำอย่างเต็มที่

	 ข้อควรระวังเรื่องความรักของราศีคุณคือ หากคุณเจอคู่ที่มาจู้จี้จุกจิก  

บงการชีวิตคุณมากเกินไป  และมีเรื่องความหึงหวงเข้ามา  ก็ถือว่า 

เป็นสิ่งอันตราย เพราะถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่คุณกำลังคบไม่ไว้ใจในตัวคุณ  

ก็จะทำให้คุณเสียกำลังใจเป็นอย่างมากและอาจจะทำให้กลายเป็น 

ปัญหาตามมา

	 นอกจากนี้คุณมีข้อเสีย คือคุณบอกเลิกใครไม่เป็น ถ้าความรัก 

ของคุณกลายเป็นความอดทนหรือคบกันเพราะความสงสาร สุดท้ายแล้ว 

ความทุกข์จะตกมาอยู่ในใจคุณ และจะกลายเป็นระเบิดเวลาอันน่ากลัว 

เลยทีเดียว

	 ลักษณะคู่ครองของคุณนั้นมักจะเป็นคนมีชื่อเสียง มีความมั่นคง 

ในสังคม บุคลิกดี มั่นใจในตัวเอง กล้าพูดกล้าแสดงออกพอสมควร  

ซึ่งคุณสมบัตินี้จะมาชดเชยบางส่วนที่หายไปในดวงคุณ และโดยเฉลี่ยแล้ว 

คุณมักจะได้คู่ที่มีอายุน้อยกว่าคุณ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นในเรื่องความรัก
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ราศีมีน
ลักษณะทั่วไปของชาวราศีมีน

คนที่เกิดราศีมีนคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 15 มีนาคม จนถึงวันที่ 13 เมษายน

ธาตุประจำราศีมีนคือ ธาตุน้ำ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
	 ด้วยอิทธิพลจากธาตุน้ำส่งผลทำให้ชาวราศีมีนมีจุดเด่นสำคัญ 

อันดับหนึ่งในดวงคือ เป็นคนที่มีจิตใจเมตตา กรุณา อ่อนโยน มีน้ำใจ  

คดิถงึความรูส้กึของคนรอบขา้งอยูเ่สมอ ออ่นไหวในทกุ ๆ เรือ่ง ไมว่า่จะเปน็ 

เรื่องงานหรือความรัก  ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์และข้อดีที่ส่งผลให้มีแต่คน 

อ้าแขนรับคุณทั้งเวลาที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงหรืออยู่ในที่ทำงาน

	 นอกจากนี้คุณยังมีจุดเด่นในเรื่องทักษะความสามารถทางด้าน 

ศิลปะ ดนตรี อาชีพ หรืองานที่ต้องใช้ฝีมือ และคุณยังเป็นคนมีเซ้นส์  

สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้เป็น 

อย่างดี  เพียงแต่ในบางครั้งชีวิตคุณอาจจะมีเรื่องอื่น  ๆ  เข้ามาแทรก  

ทำให้เซ้นส์นั้นถูกรบกวน แต่ถ้าคุณตั้งใจฝึกสมาธิเป็นประจำ จะทำให้คุณ 

มีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยำไม่แพ้คนที่ทำอาชีพนักโหราศาสตร์เลยทีเดียว  

นอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างของคุณคือ คุณเป็นคนมีจินตนาการ ความคิด 

สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์สิ่งต่าง  ๆ  ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้เป็น 

อย่างดี

	 ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณ สามารถตัดสินใจ 

หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นลำดับต้น  ๆ อาจเป็นเพราะคุณเป็นคน 

ที่สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสิ่ง  และจิตใจของคุณยังสามารถเข้าถึง 

Pisces
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ในทุกเรื่อง ดังนั้นเมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจ คุณก็สามารถ 

ใช้สติปัญญา ความรู้รอบตัวของคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด ี

	 ข้อควรระวังสำหรับราศีของคุณคือ บางครั้งการชอบช่วยเหลือคน 

และการคอยอยู่เบื้องหลังของคุณ อาจจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ถูก 

เอารัดเอาเปรียบหรือถูกมองข้ามได้ง่าย นอกจากนี้ คนที่มีพลังธาตุน้ำ 

แรงเกินไปอาจจะมีชีวิตที่ขาดจุดยืน ขาดความเป็นตัวของตัวเอง บางคน 

ต้องพึ่งพาการชี้นำแนวทางชีวิตจากคนอื่นอยู่ เสมอ  ไม่เพียงเท่านั้น  

การที่คุณมีจิตใจละเอียดอ่อนโยน ทำให้คุณมักจะเก็บซึมซับหลาย  ๆ เรื่อง 

มาไว้ในตัวจนหมด ส่งผลให้คุณมีโอกาสกลายเป็นคนเครียดง่าย บางคน 

ถึงขั้นเป็นคนขี้หงุดหงิด โมโห เจ้าอารมณ์และโกรธง่าย ทั้ง ๆ ที่มีพลังของ 

ธาตุน้ำอยู่ในตัวก็ตาม 

	 ดงันัน้เมือ่รูจ้ดุออ่นจดุแขง็ของตวัเราแลว้ การปรบัตวั ปรบับคุลกิภาพ 

และพัฒนาจิตใจ ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต 

ได้ดียิ่งขึ้น

 การงาน 

	 ดวงของคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานเป็นลำดับต้น  ๆ   

หากเป็นผู้ชายอาจจะทำงานในลักษณะที่เป็นเบื้องหลัง เป็นคนที่คอย 

ซัพพอร์ต ให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น ในทางตรงกันข้าม  

หากเป็นผู้หญิงคุณจะมีโอกาสเป็นผู้นำหรือคนที่ โดดเด่นในองค์กร  

หรือแม้กระทั่งมีฝีมือ ทักษะ ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียว

	 ดวงของคณุเปน็คนหนึง่ทีส่ามารถคดิวเิคราะหแ์ละนำหลกัการเหตผุล 

ที่มีอยู่ในตัวมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คุณยังเป็นคน 

ไม่ได้ยึดติดเรื่องกฎระเบียบเท่าไหร่นัก เป็นเพราะความอิสระของธาตุน้ำ  

ทำให้คุณชอบทำอะไรที่ดูสบาย  ๆ มีบรรยากาศของความเป็นกันเอง  

ยิ่งเป็นงานที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับคนอื่นหรือช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย  

คุณจะเต็มใจและมีความสุขกับการได้ทำงานเป็นอย่างมาก

	 จุดเด่นสำคัญของชาวราศีมีนอีกอย่างคือ คุณเป็นคนมีศีลธรรม  

คุณธรรม การทำงานที่ต้องเอาเปรียบหรือต้องโกหกคนอื่นนั้น เรียกได้ว่า 
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น่าจะเป็นงานอย่างสุดท้ายที่คุณจะทำ ในทางกลับกัน ด้วยความเป็นคน 

มีจิตใจดี ถ้าคุณไม่แสดงจุดยืนหรือจุดแข็งให้คนอื่นได้รับรู้ ก็มีโอกาส 

ที่คุณจะถูกเอาเปรียบหรือมองข้ามได้ คุณอาจจะเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือ 

ทำงานตำแหน่งเดียวกันมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนแซงหน้า 

คุณไป และคุณจะเป็นลำดับท้าย  ๆ  ที่ถูกคิดถึงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม  

ไม่ได้หมายความว่าอาชีพการงานของคุณนั้นจะไม่ได้มีอนาคตที่สดใส  

ถ้าคุณสามารถทำให้คนรอบข้าง หรือเจ้านาย ผู้ใหญ่ ได้เห็นฝีมือและ 

ความสามารถในการทำงานอยู่เสมอ  ก็มั่นใจว่าความสำเร็จหรือการ 

เลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียว แต่เรื่องสำคัญ 

ที่ต้องย้ำเตือนคือ คุณมักจะฟังเสียงคนรอบข้างมากเกินไป จนทำให้คุณ 

เกิดความโลเล ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้บริหารแล้ว ลูกน้องก็จะเป็นฝ่ายปวดหัว  

เพราะต้องเจอกับเรื่องที่เปลี่ยนแปลงแทบตลอดทั้งวันเลยทีเดียว

	 โดยพื้นฐานดวงของคุณแล้ว เมื่อคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไร ก็จะทำ 

อย่างเต็มที่ จนอาจจะทำให้ละเลยการดูแลสภาพแวดล้อม โต๊ะทำงาน 

อาจจะรกไปด้วยสิ่งของต่าง  ๆ  ทั้งที่ต้องใช้งานและไม่ได้ใช้งาน ซึ่งอาจ 

ส่งผลเสียต่อเรื่องฮวงจุ้ยในการทำงานได้ ดังนั้นถ้าคุณสามารถแบ่งเวลา 

ในการทำงานและจัดโต๊ะทำงานไปพร้อม  ๆ  กันได้ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วย 

ทำให้การงานของคุณมีความราบรื่นเข้ามามากยิ่งขึ้น

	 อาชีพหรือลักษณะงานที่ทำแล้วถูกโฉลกกับคุณและทำให้เกิด 

ผลดีนั้นมีหลายประเภท  ไม่ว่าจะเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับการโฆษณา  

ประชาสัมพันธ์ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่าง ๆ งานให้ความรู้ ให้คำปรึกษา  

ครูบาอาจารย์ ไม่เพียงเท่านั้น ความเป็นธาตุน้ำยังส่งผลให้คุณให้ความ 

สำคัญกับความสุข ไม่ใช่ความสุขของคุณคนเดียว แต่คุณยังคำนึงถึง 

ความสุขของคนรอบข้างด้วย  ดังนั้นงานบริการ  งานที่เกี่ยวกับธุรกิจ 

ท่องเที่ยว โรงแรม หรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคน  

เช่น งานรักษาพยาบาล งานให้คำแนะนำ งานการกุศล จะเป็นงาน 

ที่ทำให้ดวงของคุณมีความสุขและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่
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 การเงิน 

	 ลักษณะจังหวะของดวงดาวทำให้ชาวราศีมีนเป็นคนที่คิดและ 

ขยันหาเงิน คุณจึงค่อนข้างมีโชคในเรื่องการเงิน ดังนั้นแม้คุณทำงาน 

ประจำ  คุณก็จะไม่ ได้มีแต่ เงินเดือนเพียงอย่างเดียว  คุณเป็นคน 

คิดหาเงินหาทองนอกเหนือเวลางาน ทำอาชีพเสริม หารายได้พิเศษ 

อยู่เสมอ หรือหลายคนอาจจะทำธุรกิจส่วนตัว หรือทำธุรกิจประเภท 

ขายตรง  เรียกได้ว่า เป็นพื้นฐานดวงที่สามารถสร้างเงินสร้างทอง  

สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี

	 สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของรายจ่าย เพราะถึงแม้ว่าคุณหาเงิน 

มาได้ เยอะ  แต่ก็ถือว่าคุณเป็นราศีนักช็อปตัวยงคนหนึ่งเหมือนกัน  

คุณมีรายจ่ายเรื่องจุกจิกเยอะ บางครั้งพอเจอรายจ่ายแต่ละอย่างเข้าไป  

เงินที่หามาได้ก็แทบจะหมดเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าคุณรู้จุดอ่อนตรงนี้  

แล้วพยายามบริหารจัดการเงินหรือวางแผนเก็บออมเงินเอาไว้บ้าง  

ก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตหรือมีสถานะการเงิน 

ที่ดีมากยิ่งขึ้นได้

 ความรัก 

	 มุมมองเรื่องความรักของคุณค่อนข้างเป็นความรักที่โรแมนติก  

แต่การเจอความรักในแบบที่คุณคาดหวังอาจจะเป็นไปได้ยาก เพราะคุณ 

อาจเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องความรักหรือเคยผิดหวังมาก่อน  

จนทำให้คุณเข็ดขยาด กลัว ไม่อยากเจอกับความทุกข์ ความเศร้าโศก 

เสียใจ  ดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์เรื่องความรักเยอะกว่าคนอื่น  ทำให้คุณ 

ต้องใช้เวลาในการคบหาดูใจนาน บางคนอาจถึงขั้นมีคู่ยากเลยทีเดียว  

ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีปัญหาหรือผิดหวังในเรื่องของความรัก 

เสมอไป

	 ลักษณะคู่ครองของชาวราศีมีนมีความแตกต่างกับคุณ  เช่น  

ต่างศาสนา  เชื้อชาติ  อายุ  วัย  สิ่งที่ต้องเตือนคือ  ถ้าคุณตัดสินใจ 

เรื่องความรักหรือตกลงปลงใจกับใครไปแล้ว ก็ควรเผื่อใจหรือมองโลก 
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อีกด้านหนึ่งไว้บ้าง เพราะเมื่อถึงคราวที่มีปัญหาหรือเกิดความผิดหวัง  

ดวงของคุณนั้นจะจดจำและมีความทุกข์กับเรื่องของความผิดหวังมากกว่า 

คนอื่น ๆ และอาจจะกลายมาเป็นปมในชีวิตของคุณได ้ ดังนั้น ถ้าคุณมอง 

ความรักด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยความคาดหวัง รับรองว่าคุณก็จะมี 

ชีวิตรัก ชีวิตคู่ครองที่มีความสุขได้อย่างแน่นอน

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓


