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ในช่วงสิ้นปีหรือต้นปีแบบนี้ กิจกรรมที่หลายคนไม่เคยพลาดก็คือ  

การตรวจเช็กดวงชะตา เพราะไม่ว่าใครก็คงอยากรู้ชะตาตัวเองในปีใหม่ 

ที่กำลังจะมาถึงว่าดีหรือร้ายอย่างไร  มีเรื่องไหนต้องระวังเป็นพิเศษ  

มีด่านเคราะห์อะไรที่ต้องผ่านไปให้ได้ และนอกจากดวงของตัวเองแล้ว 

ก็ย่อมอยากรู้ดวงของคนในครอบครัว คนรัก เพื่อนสนิท รวมถึงคนที่ 

ห่วงใยเป็นธรรมดา

ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ปี 2566 นี้ เป็นหนังสือที่  อ.ช้าง  - ทศพร  

ศรีตุลา  ตั้งใจเขียนขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับทุกท่าน  

โดยอัดแน่นทุกเรื่องดวงที่คุณอยากรู้ไว้อย่างครบเครื่อง เพื่อเป็นตัวช่วย 

นำทางให้คุณได้เห็นแนวโน้มทิศทางของดวงชะตาในแต่ละเดือนตลอดทั้งป ี 

เรียกว่าอ่านเล่มเดียวเอาอยู่ จบครบทุก 12 ราศี

ความพิเศษคือ นอกจากจะใช้ตรวจดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทาง 

การดำเนินชีวิตส่วนบุคคลแล้ว ยังใช้เพื่อเรียนรู้นิสัยใจคอ ความชอบ  

หรือบุคลิกพื้นฐานของคนแต่ละราศีที่เราต้องเจอได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า เจ้านาย ลูกค้า หรือใครก็ตามที่คุณอยากรู้จัก 

เนื้อแท้ของเขาขึ้นอีกนิด เพื่อเข้าใจกันมากขึ้นอีกหน่อย 

ไม่มีราศีไหนที่โชคร้ายไปทุกเรื่อง และไม่มีราศีไหนที่เฮงตลอดไป  

ไม่ว่าปีที่ผ่านมาคุณจะเจออุปสรรค ปัญหา หรือเรื่องไม่ได้ดังใจอะไรก็ตาม  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนนำทางให้คุณใช้ชีวิตอย่าง 

ไม่ประมาท มีการวางแผนชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และก้าวผ่านเรื่องต่าง ๆ 

ไปได้อย่างมีสติด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง

คำนำสำนักพิมพ์



หนังสือ  ศาสตร์แห่งการพยากรณ์  กลับมาพบกับแฟน  ๆ  หนังสือ 

ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้ว อันดับแรก ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก 

สำหรับการติดตามมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเข้าสู่ปีที่ 10 ของการทำหนังสือ 

พยากรณ์ดวงชะตารายปี ในทุก  ๆ  ปีเราได้รับการตอบรับอย่างดีมาก  

ต้องบอกว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดในการทำหนังสือเล่มนี้ก็คือ คุณผู้อ่าน 

ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน เวลาผมเดินทางไปไหนมาไหน หลายคนมักจะทัก 

เสมอว่าเป็นแฟนหนังสือ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ หรือหากเจอใครในช่วง 

ปลายปี ก็มักจะมีคำถามเสมอว่าปีนี้หนังสือจะออกเมื่อไหร่ นี่เองถือเป็น 

กำลังใจสำคัญที่ทำให้ผมมีแรงในการทำหนังสือเล่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ในปี  2566  ถือเป็นปีที่สำคัญมากปีหนึ่ งในทางโหราศาสตร์   

เนื่องจากปกติแล้วแต่ละปีจะมีดวงดาวใหญ่  ๆ  ดวงสำคัญที่เราใช้ในการ 

พยากรณ์เปลี่ยนแปลงเพียง 1 หรือ 2 ดวงเท่านั้น แต่ปีนี้ดวงดาวที่สำคัญ 

เปลี่ยนแปลงถึง 4 ดวงด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นดาวมฤตยู ดาวเสาร์ พระราห ู 

รวมไปถึงดาวพฤหัสบดี พอดวงดาวที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงแทบจะ 

ครบหมดทกุดวงอยา่งนี้ กส็ง่ผลใหด้วงชะตาของทัง้ 12 ราศไีดร้บัผลกระทบ  

ซึ่งจะเกิดผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้นการวางแผนชีวิตโดยใช ้

โหราศาสตร์เป็นตัวช่วยนำทางในปีนี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะบางครั้ง 

เราอาจจับต้นชนปลายไม่ถูก หรือบางคนอาจรู้สึกมืดแปดด้าน แต่ถ้าเรา 

ได้เห็นว่าทิศทางของดวงชะตาในเดือนต่อ  ๆ  ไปจะเป็นอย่างไร ผมเชื่อว่า 

อย่างน้อยก็จะช่วยสร้างความหวังและกำลังใจให้กับคุณได้อย่างแน่นอน

นอกเหนือจากคำพยากรณ์แล้ว  สิ่งที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องใน 

หนังสือเล่มนี้ก็คือ เคล็ดมงคลต่าง  ๆ และที่สำคัญมากคือ บทสวดมนต์  

ซึ่งถือเป็นวิธีทำบุญง่าย  ๆ  ด้วยตัวเองที่ทำได้จากที่บ้าน ไม่ต้องเสียเงิน 

คำนำผู้เขียน



เสียทองแต่อย่างใด โดยผมได้คัดบทสวดมนต์ที่เหมาะกับแต่ละราศีและ 

เหมาะกับเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณในปีนี้มาไว้ให้แล้ว  

การสวดมนต์เป็นประจำจะช่วยให้มีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาที่เข้ามา 

ในชีวิตของคุณ ต้องเน้นย้ำว่าการที่ดวงดาวเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ได้แปลว่า 

จะเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไป หากเราเตรียมตัวรับมือกับมันได้ ก็จะทำให้มี 

เรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้น แต่ถ้าเราปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามดวงชะตาอย่างเดียว 

โดยไม่ได้วางแผน ปีนี้อาจกลายเป็นปีที่เหนื่อยและมีความยากลำบาก 

เกิดขึ้นได้ง่าย

ผมขอขอบคุณกำลั งใจทั้ งหมดที่ทำให้หนั งสือ เล่มนี้ เกิดขึ้ น  

เรียกได้ว่าในสภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์วันนี้   

ถือเป็นเรื่องยากในการทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่ง รวมไปถึงงานส่วนตัว 

และเวลาอันจำกัด ยิ่งทำให้การทำหนังสือยากยิ่งขึ้น แต่เมื่อนึกถึงหน้า 

คุณผู้อ่านและแฟน  ๆ  หนังสือทุกท่าน  ก็ทำให้ผมมีกำลังใจทำหนังสือ 

เล่มนี้ต่อ ผมขอขอบคุณครอบครัวและคนใกล้ชิดทั้งหลายที่ช่วยกันกระตุ้น 

ให้มีหนังสือเล่มนี้ออกมา ขอบคุณทีมงานจากสำนักพิมพ์ที่เป็นเหมือนคู่รัก 

ซึ่งผูกพันกันมาตลอด และยังให้โอกาสดี  ๆ  สำหรับผมในการทำหนังสือ  

ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ปี 2566 นี ้

สุดท้ายแล้ว ผมขออำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองคุณผู้อ่าน 

ทุกท่าน ทุกราศี ขอให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สิ่งใดที่เป็นเรื่องที่ด ี 

เรื่องที่ชอบ หากคิดแล้วก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนา และที่สำคัญ 

ขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ดีในการเดินทางสำหรับทุกท่านในปีนี้

ทศพร  ศรีตุลา (อ.ช้าง)
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ปี  2566 นี้  ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีความสำคัญ 

ติดอันดับเลยทีเดียว สาเหตุเพราะมีการเปลี่ยนแปลงและย้ายราศีของ 

ดวงดาวหลักในการพยากรณ์เกือบครบทุกดวง ปกติแล้วดวงดาวเหล่านี้ 

จะไม่ได้ย้ายราศีพร้อมกันในปีเดียว บางปีก็ย้ายแค่ดวงเดียว หรือบางปีก็  

2 ดวง แต่ปีนี้ดวงดาวพร้อมใจกันขยับเปลี่ยนราศีถึง  4 ดวงด้วยกัน  

ไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดี พระราหู ดาวเสาร์ รวมไปถึงดาวมฤตยู  

ที่มีการเปลี่ยนราศีไปเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา และในปีนี้ก็ขยับอีกครั้งหนึ่ง  

ส่งผลให้ภาพรวมของดวงเมืองไทยเปลี่ยนแปลงเยอะมาก

สิ่งสำคัญอีกประการที่ต้องให้ความสนใจก็คือ ปีนี้ราศีเมษซึ่งเป็น 

ราศีของดวงเมือง จะมีดวงดาวที่ดีที่สุดอย่างดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามา  

ต้องบอกว่าเหตุการณ์ดาวพฤหัสบดีเข้าดวงเมืองนั้นโดยเฉลี่ย 12 ปีจึงจะ 

เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง แถมปีนี้ยังคงมีพระราหูอยู่ในดวงเมืองต่อเนื่องจากปี 

ที่ผ่านมา และจะอยู่ไปอีกเป็นเวลาเกือบ  10 เดือน ความน่าสนใจคือ  

ดวงดาวทั้งสองนี้เปรียบเสมือนคู่ดวงดาวแห่งด้านสว่างและด้านมืด เมื่อ 

โคจรมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะทำให้เกิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 

ต่อดวงเมืองไทย โดยดาวพฤหัสบดีจะเริ่มเข้าสู่ดวงเมืองช่วงประมาณ 

เดือนมีนาคมถึงเมษายนของปี 2566 ดังนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง 

ครัง้ใหญท่ีช่ัดเจนในชว่งเวลานั้น จงัหวะของดวงดาวในปีนีจ้ะสง่ผลใหม้ีการ 

เริ่มต้นใหม่ในทุก  ๆ  มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเงิน  
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แต่การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือใครจะเป็นผู้แพ้   

แต่หมายถึงว่าจะมีสิ่งดี  ๆ  เกิดขึ้นกับดวงเมือง ทำให้เรามีความเจริญ 

ก้าวหน้า มีเส้นทางและโอกาสใหม่  ๆ  ในการขยับขยาย รวมทั้งมีข่าวดี 

เรื่องเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

หากใครตั้งใจอยากลงทุน เริ่มต้นทำธุรกิจ หรือทำอะไรใหม  ่ๆ ในปีนี ้ 

ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี เชื่อว่าดวงดาวที่เคยส่งผลให้มีปัญหาต่าง  ๆ เช่น  

ปัญหาโรคระบาด จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้นักลงทุน 

สามารถวางแผนหรือพยากรณ์ยอดขายและการลงทุนได้ดีมากกว่าเดิม  

สำหรับใครที่ตั้งใจอยากทำอะไรใหม่  ๆ  ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้ 

เริ่มต้นลงมือทำสักที ปีนี้ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีมากเช่นกัน ส่วนในภาค 

เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างการท่องเที่ยวก็ถือเป็นปีที่ดี อิทธิพลของพระราหู 

ที่ยังคงอยู่ในดวงเมืองจะส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว  รวมไปถึงธุรกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกคึกคัก รวมทั้งมีต่างชาติเข้ามาลงทุนอีกด้วย

อยา่งไรกต็าม ชว่งทีด่วงดาวเปลีย่นแปลงเยอะแบบนี ้ ตอ้งระมดัระวงั 

เรื่องภัยธรรมชาติ เพราะการที่ดวงดาวเปลี่ยน หมายถึงจะมีความผันผวน  

ความแปรปรวนในเชิงสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติได้ง่าย  

นอกจากนี้ปีนี้ดวงดาวแห่งธาตุไฟค่อนข้างมาแรง ดังนั้นต้องระมัดระวัง 

ภัยจากไฟทั้งหลาย ทั้งไฟไหม้ ความร้อน ภัยจากไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส ์ 

รวมไปถึงระเบิด และอย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดวงดาวขาวกับดำมาอยู่ 

ดว้ยกนั ดงันัน้ตอ้งระมดัระวงัเรือ่งความขดัแยง้และการแบง่ฝกัแบง่ฝา่ยดว้ย  

เพราะจะส่งผลมากยิ่งขึ้นในปีนี้

เรื่องหนึ่งที่เคยฝากเตือนไว้ตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือ การลงทุน 

ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั้งหลาย ปีนี้ยังคงต้องเตือนอย่างต่อเนื่อง  

เพราะเป็นผลจากพลังของดาวมฤตยูที่มีการเปลี่ยนแปลงและย้ายราศีตั้งแต่ 

ในปีที่ผ่านมา รวมไปถึงปีนี้ดวงดาวก็ยังขยับปรับเปลี่ยนราศีแบบย่อย  ๆ   

ซึ่งจะส่งผลพอสมควร หากใครอยากลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือลงทุน 

ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง  ๆ  แนะนำให้ศึกษาหาความรู้ ให้มาก  

อย่าลงทุนตามกระแสเพียงอย่างเดียว และเงินที่นำมาลงทุนนั้นต้องมั่นใจ 
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ว่าเป็นเงินที่ไม่เดือดร้อนตัวเอง  หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา  เรายังมี 

เงินสำรองส่วนอื่น ๆ มาช่วยหนุนหรือแก้ปัญหาได ้

หากมองโดยภาพรวมแล้ว ถือว่า  “ปีเถาะ”  หรือ  “ปีกระต่าย”  นี้  

เป็นปีที่มีการขยับปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากของดวงดาว แม้ว่าพระราห ู

จะทำให้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดวงดาวที่ดีที่สุดที่เข้ามาสู่ดวงเมืองไม่ได้ส่งผล 

แรงมากนัก แต่ก็ต้องบอกว่าดาวทั้ง 2 ดวงนี้จะไม่อยู่ด้วยกันไปตลอดทั้งป ี 

ในช่วงปลายปีดาวราหูก็จะย้ายออกไป  ทำให้ดาวพฤหัสบดีกลับมา 

ส่องแสงสว่าง ทำให้เกิดมิติใหม่  ๆ  และความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  

ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงปี 2567 ได้ด้วย เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ด ี

ของเมืองไทยเลยก็ได้



ลักษณะทั่วไป
ของ

แต่ละราศี
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คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 14 เมษายน จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม

ธาตุประจำราศีคือ ธาตุไฟ

ราศีเมษ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
พื้นฐานดวงชะตาของคุณได้รับอิทธิพลจากธาตุไฟ ซึ่งหมายถึง 

ความร้อนความแรง ถือว่าเป็นราศีที่มีพลังของธาตุไฟแรงที่สุดเลยก็ว่าได้  

แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าชาวราศีเมษทุกคนจะเป็นคนใจร้อน  หงุดหงิด  

อารมณ์เสีย โมโหง่ายเสมอไป เพียงแต่ส่วนมากอาจเป็นอย่างนั้น

ลักษณะเด่นคือ เป็นคนรักอิสระ กล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าพูด 

กล้าทำ หากดูกันที่ภายนอกแล้ว ชาวราศีเมษมีบุคลิกโดดเด่น ทั้งจากการ 

แต่งตัว กิริยาท่าทาง และการวางตัว จึงไม่แปลกที่จะเป็นกลุ่มราศีที่คน 

มักสังเกตเห็นได้ง่าย

ในเรื่องการทำงาน ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ชื่นชอบความเสี่ยง การบุกเบิก การผจญภัย รวมไปถึงการแข่งขันเอาชนะ 

เพือ่ใหไ้ดเ้ปน็ทีห่นึง่ เรยีกไดว้า่เปน็กลุม่ราศทีีม่คีวามสามารถเหลา่นีเ้ปน็พเิศษ

แม้ว่าราศี เมษเป็นกลุ่มคนที่มี เพื่ อนฝูงหรือคนรู้ จักมากมาย  

แต่สุดท้ายแล้วคนที่เป็นเพื่อนสนิทหรือคนที่รู้ใจจริง  ๆ  อาจไม่ได้มีมากนัก  

เป็นเพราะอุปนิสัยใจคอพื้นฐานส่วนตัวเป็นคนที่ ไม่ชอบให้ใครมา 

เจ้ากี้เจ้าการหรือวุ่นวายกับชีวิต นอกจากนี้ลักษณะภายนอกของชาว 

ราศีเมษยังอาจทำให้หลายคนรู้สึกกลัว ไม่ค่อยกล้าเข้ามาพูดคุยหรือ 

ทำความรู้จัก ซึ่งถือเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง แต่ถ้าปรับตัวเองหรือควบคุม 

ปริมาณธาตุไฟในตัวให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้คุณมี 

มิตรแท้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว 

  ลักษณะทั่วไปของชาวราศีเมษ 

Aries
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การงาน
ธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุประจำตัวของชาวราศีเมษ  เปรียบเสมือน 

แสงสว่าง การมองเห็น การนำทาง และยังหมายถึงความอิสระได้เช่นกัน  

ดังนั้นหากมองในแง่หน้าที่การงาน ต้องบอกว่าชาวราศีนี้เกิดมาเพื่อเป็น 

ผู้นำโดยเฉพาะ สำหรับบางคนที่อยู่ในตำแหน่งลูกน้อง ลูกจ้าง ก็จะมี 

อิสระในการทำงานค่อนข้างสูง  เพราะคุณเป็นราศีที่อยู่นิ่ง  ๆ  นาน  ๆ  

แล้วจะหงุดหงิด หรือบางคนเรียกกันว่า “ร้อนที่” นั่นเอง 

ลักษณะงานที่ เหมาะกับชาวราศีเมษ  คืองานที่ต้องมีเรื่องการ 

เดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง การได้พบปะผู้คนจะเป็นการปลดปล่อยพลัง 

ธาตุไฟออกไป ทำให้แรงกดดันในการทำงานลดลง  และทำให้คุณมี 

ความสุขกับการทำงานมากขึ้น บางคนเป็นระดับหัวหน้างาน ได้สั่งการ  

ชีน้ิว้สัง่ลกูนอ้ง กถ็อืเปน็สิง่ทีเ่หมาะกบัพืน้ฐานดวงของคณุ ขณะทีห่ลายคน 

ชอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้านายตัวเอง จึงมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วย  

พูดง่าย  ๆ  ว่าถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารแล้ว คุณก็อาจทำธุรกิจ 

เป็นของตัวเอง 

นอกจากนี้ งานที่ เกี่ยวข้องกับทหาร  ตำรวจ  หรือข้าราชการ  

ก็ถือเป็นงานที่เหมาะกับราศีเมษ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน  

อู่ซ่อมรถ การก่อสร้าง หรืองานที่ต้องเดินทางบ่อย  ๆ  ก็ถือเป็นพื้นฐาน 

หน้าที่การงานที่ทำให้มีความสุขหรือก้าวหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การเงิน
พื้นฐานเป็นคนที่มีสังคม  มีเพื่อนฝูงเยอะ  มีการเดินทางและ 

งานสังสรรค์บ่อยครั้ง ถ้าให้แต่งตัวแข่งกัน เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในราศี 

ที่ไม่ยอมแพ้ใคร ของใช้จะต้องเป็นของที่ดูมียี่ห้อ  เป็นที่รู้จัก หรือมี 

ลักษณะสีสันที่โดดเด่นสะดุดตา ทำให้มักหนีไม่พ้นเรื่องการจับจ่ายใช้สอย 

และมักมีปัญหาเรื่องรายจ่ายตามมา นอกจากนี้ด้วยความที่มีสังคมเยอะ  

จึงมีงานการกุศลหรืองานที่ต้องใส่ซองให้เงินช่วยเหลือเยอะตามไปด้วย  

ชาวราศีเมษจึงเป็นราศีที่มีรายจ่ายอย่างหนัก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มากับคน 

ราศีนี้
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สิ่งที่อยากเตือนคือ เรื่องการตัดสินใจด้านการเงิน เพราะคุณ 

สามารถใช้จ่ายเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องปรึกษาใคร หากไม่ระวังอาจทำให้ 

เกิดปัญหาหนี้สินตามมาได้

ความรัก
ชาวราศีเมษมักตัดสินใจเรื่องความรักรวดเร็วจนเกินไป ในช่วง 

เริ่มต้นจึงมักมีอุปสรรคปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างเยอะพอสมควร  

แต่เมื่อมีประสบการณ์หรือได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีต และสามารถ 

ผ่านพ้นช่วงทดลองหรือช่วงศึกษาดูใจกันไปได้ ก็จะได้พบกับคนที่เป็นคู่แท้ 

ได้ไม่ยากนัก 

โดยพื้นฐานแล้วราศีเมษไม่ได้เป็นราศีของคนโสด เป็นราศีที่มีคู่ได้  

และยิ่งถ้าผ่านจุดที่ยากของชีวิตไปได้แล้ว ก็ถือเป็นราศีหนึ่งที่มีความมั่นคง 

เรื่องความรักเลยทีเดียว เรียกได้ว่า มีความสมดุล ถ้อยทีถ้อยอาศัย  

และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคุณกับคู่ครองได้เป็นอย่างด ี

ลักษณะคู่ครองของชาวราศีเมษมีหลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนมาก 

จะมีรูปร่างค่อนข้างท้วมหรือเป็นคนเจ้าเนื้อ และมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว  

อาจไม่ใช่คนที่ทำงานด้านศิลปะเสมอไป แต่เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปิน  

ชอบฟังเพลง มีจินตนาการ และเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ดี ที่สำคัญคือ 

ต้องยอมเป็นผู้ฟังและเข้าใจในความเป็นผู้นำของชาวราศีเมษ อาจไม่ถึงขั้น 

ยอมเป็นช้างเท้าหลัง แต่อย่างน้อยก็ต้องเกรงใจในตัวคุณมากเป็นพิเศษ
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คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน

ธาตุประจำราศีคือ ธาตุดิน

ราศีพฤษภ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
หากจะพูดถึงราศีที่มีความหนักแน่นมั่นคงเป็นอันดับต้น ๆ ต้องยกให ้

ชาวราศีพฤษภ เนื่องจากเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลจากธาตุดินซึ่งเป็นธาตุ 

ประจำราศี ส่งผลให้คุณเปรียบเสมือนดินที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพแวดล้อม มีความทรหดอดทนเป็นลักษณะเด่น แต่ก็ใช่ว่าจะ 

อดทนได้กับทุกเรื่อง เพราะในความเป็นจริงทุกคนต่างมีขีดจำกัดของตัวเอง  

เมื่อไหร่ก็ตามที่ความอดทนหมดลง คุณก็โกรธได้รุนแรงเป็นอันดับต้น  ๆ   

ไม่แพ้ราศีอื่นเลยทีเดียว

หลายคนอาจเข้าใจว่าคนธาตุดินมักไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลตัวเอง  

ตรงกันข้าม ชาวราศีพฤษภเป็นคนค่อนข้างรักสวยรักงาม เปรียบเสมือน 

ดินที่ถูกจัดอยู่ในกระถางอย่างเรียบร้อย สามารถนำไปประดับหรือตั้งโชว์ได ้ 

นอกจากนี้ยังมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว บางคนอาจไม่ได้ถนัดหรือมีความ 

สามารถด้านศิลปะหรือดนตรี แต่อย่างน้อยก็เป็นคนที่มีรสนิยม ลึก ๆ แล้ว 

ชาวราศีนี้เป็นคนมองการณ์ไกล รอบคอบ วางแผนงานอย่างละเอียด 

และเจาะลึกกว่าคนอื่น เป็นคนทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ เต็มร้อย จนอาจ 

ส่งผลให้ตัดสินใจล่าช้า แต่ก็ยึดสโลแกนว่า “ช้าแต่ชัวร์” ด้วยลักษณะเด่น 

เรื่องนี้บวกกับการดูแลตัวเอง ทำให้คุณปรับตัวเข้ากับเพื่อนหรือสังคมได้ 

เป็นอย่างดี

  ลักษณะทั่วไปของชาวราศีพฤษภ 

Taurus
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การงาน
ชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ลุยงานหนักได้เป็นอย่างดี มีอุดมการณ์ 

ในการทำงานชัดเจน และชอบความถูกต้อง ลักษณะงานที่เหมาะกับ 

ชาวราศีนี้คือ งานที่ทำประโยชน์ให้กับทั้งตัวคุณและสังคม งานที่เกี่ยวข้อง 

กับอาหาร  การก่อสร้าง  การทำสวน  ทำไร่  หรืองานที่ เกี่ยวข้องกับ 

เงิน ๆ ทอง ๆ ถือว่าเป็นงานที่ทำได้ดี

ปัจจุบันมีอาชีพหลากหลายมากขึ้น ถ้าเราเข้าใจจุดเด่นของตัวเอง 

ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้  แต่สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนคือ  

ดวงของคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตสูง จึงเหมาะกับอาชีพที่มีรายได้ 

ประจำ ถ้าคุณออกไปทำธุรกิจที่เป็นของตัวเองหรือต้องรอพึ่งรายได้จาก 

คนอื่นมาก ๆ อาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการงานได้ง่าย

การเงิน
หากพูดถึงราศีที่ ใช้ เงินเก่งเป็นอันดับต้น  ๆ  ก็คงหนีไม่พ้นชาว 

ราศีพฤษภ เพราะบทจะจับจ่ายใช้สอยทีเรียกได้ว่าน่ากลัวเหมือนกัน  

ด้วยความที่คุณเป็นคนรสนิยมดี จึงมักหมดเงินไปกับการดูแลตัวเอง  

ไมว่า่จะเปน็เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ของใชท้ีด่มูรีาคา มวีสัดทุีด่ ี มกีลิน่หอม  

และโดยเฉพาะเรื่องของกิน ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณมักตอบคำถาม 

เพื่อนได้ว่าร้านไหนดี ร้านไหนอร่อย และมักเป็นคนชักชวนเพื่อน  ๆ ไปกิน 

อาหารมื้อพิเศษอยู่บ่อย  ๆ แม้คุณจะใช้เงินเก่ง แต่เชื่อว่าความเป็นคน 

ธาตุดินจะทำให้คุณมีสติและเตือนตัวเองได้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด เมื่อไหร่ 

ควรพอ

ความรัก
ชาวราศีพฤษภถือเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งการแต่งตัวและการแสดงออก  

ทำให้น้อยคนจะเป็นโสด สิ่งสำคัญคือคุณเป็นคนมีอุดมการณ์ด้านความรัก  

จึงให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์เป็นอันดับต้น ๆ  

นอกจากนี้ ชาวราศีพฤษภยังเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริง เป็นคนจริงจัง 

เรื่องความรัก หากชอบหรือถูกใจใครก็จะตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็ว  
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อีกทั้งยังชอบแสดงความโรแมนติก หากไม่ได้แสดงออกมาทางคำพูด  

ก็จะเป็นการให้ของขวัญหรือพาไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่โรแมนติก 

ลักษณะคู่ครองที่เหมาะสม ควรมีจุดเด่นเรื่องความกระตือรือร้น  

กระฉับกระเฉง เพื่อชดเชยความละเอียดรอบคอบจนตัดสินใจล่าช้าของ 

ชาวราศีพฤษภ ถือเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของทั้งสองฝ่าย
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คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 15 มิถุนายน จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม

ธาตุประจำราศีคือ ธาตุลม

ราศีเมถุน

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
ราศีเมถุนพื้นฐานดวงชะตาเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณ เรียกได้ว่า 

เป็นราศีที่มีทักษะในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่ งใหม่ เป็นอันดับต้น  ๆ  

ส่งผลให้คุณเป็นคนมีทักษะเรื่องการเจรจา  พูดโน้มน้าวคนรอบข้าง  

เพื่อนร่วมงาน และคนใกล้ชิดให้คล้อยตามได้เป็นอย่างด ี

การที่คุณปรับตัวเข้ากับคนง่ายและรู้จักเลือกเรื่องราวต่าง  ๆ  ไป 

พูดคุยกับผู้คน เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณมีเสน่ห์ และคนในสังคมอยาก 

เข้ามาพูดคุยหรือทำความรู้จัก แต่ต้องระมัดระวังสักหน่อย เพราะคุณ 

อาจใช้วาทศิลป์ที่มีอยู่ไปในทางทำลายคนอื่นได้ เช่น พูดจาเหน็บแนม  

หรอืประชดประชนั แทนทีจ่ะใชค้ำพดูไปในเชงิสรา้งสรรค ์ แตก่ลบักลายเปน็ 

การนินทา ใส่ร้าย ซึ่งถือเป็นข้อเสียของดวงชะตาคุณ

นอกจากนี้อิทธิพลของธาตุลมยังส่งผลให้ชาวราศีเมถุนเป็นกลุ่มคน 

ที่คิดและทำอะไรด้วยความคล่องแคล่ว ว่องไว คิดเร็ว พูดเร็ว ทำเร็ว 

จนเป็นเอกลักษณ์ แต่ก็มีข้อด้อยที่ต้องระวังคือ การที่คุณเป็นคนรวดเร็ว 

เกินไป บางครั้งก็ทำให้อยู่นิ่ง  ๆ  ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยอดทน หงุดหงิดและ 

อารมณ์เสียง่าย 

หากพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก ดวงของคุณจัดว่าเป็นคนมีทักษะ 

ในการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี คนที่เกิดราศีนี้มักมีเซนส์ด้านการแต่งตัว  

การเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับที่เหมาะสมกับงานและกาลเทศะ ซึ่งช่วย 

สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้กับคุณได้เป็นพิเศษ 

  ลักษณะทั่วไปของชาวราศีเมถุน 

Gemini
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ไม่เพียงเท่านั้น ดวงของคุณยังเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่น  

ลางสังหรณ์ที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชค แต่หมายถึงความสามารถ 

ในการคาดเดาเหตุการณ์ในระยะสั้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นซึ่งช่วยเตือนสติ 

ให้กับคุณนั้นมักแม่นยำเสมอ 

การงาน
ด้วยความที่ชาวราศีเมถุนเป็นคนมีวาทศิลป์เรื่องคำพูด ดังนั้นงาน 

ทีเ่หมาะจงึเนน้ไปทางอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจรจาและพบปะผูค้นเปน็หลกั  

บวกกับความที่คุณเป็นคนขี้เบื่อ จึงเหมาะกับลักษณะงานที่ต้องไปเจอ 

สังคมหรือสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เพราะจะทำให้สนุกกับงานมากขึ้น ดังนั้น 

งานที่เหมาะกับดวงของคุณโดยตรงจึงเป็นงานประชาสัมพันธ์ งานขาย  

รวมไปถึงงานที่ต้องอธิบายข้อมูล พูด หรือสอนให้คนอื่นเข้าใจ เนื่องจาก 

ดวงของคุณเป็นคนที่มีความสามารถอธิบายเรื่องยาก  ๆ  ให้กลายเป็น 

เรื่องง่ายได้ นอกจากนี้ลักษณะงานแนวสื่อสารมวลชน ศิลปะ ดนตรี  

หรือการเปิดกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ก็ถือเป็น 

จุดเด่นเรื่องดวงการงานของคุณเช่นกัน

แม้คุณจะเป็นคนเอาจริงเอาจังเรื่องงาน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ  

เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเบื่อหน่ายกับงานที่ทำอยู่ ก็แทบจะถอดใจหรือหันหลัง 

กลับทันที เพราะฉะนั้นควรปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนเรื่องนี้เพื่อจะได้ทำงาน 

ด้วยความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

การเงิน
พื้นฐานการวางแผนทางการเงินของคุณนั้นอาจไม่ค่อยดีเท่าไหร่  

มักคิดว่าในเมื่อหาเงินมาได้เยอะก็ต้องใช้เพื่อตอบแทนความเหนื่อยยาก 

ที่เราลงทุนไป ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่จะเห็นคนราศีนี้ต้องหมุนเงินหรือ 

เอาเงินก้อนนั้นมาโปะก้อนนี้เสมอ บางครั้งคุณเองอาจรู้สึกสนุกกับการ 

หมุนเงินด้วยซ้ำ เพราะคิดว่านี่แหละเป็นความท้าทายและเป็นสิ่งทดสอบ 

ความสามารถของตนเอง แต่ต้องระมัดระวังให้ดี เพราะสี่ตีนยังรู้พลาด  

โอกาสที่จะผิดพลาดหรือมีปัญหานั้นพร้อมเกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากนี้ 
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ดวงชะตาของคุณเป็นคนที่ต้องเข้างานสังคม จึงต้องหมดเงินทองค่าใช้จ่าย 

ไปกับการแต่งตัวเพื่อออกงานค่อนข้างเยอะ

อย่างไรก็ตาม ชาวราศีเมถุนมีด้านที่ดีคือความกตัญญู คนที่เกิดใน 

ดวงชะตาแบบนี้จะมีความกตัญญูต่อบุพการีหรือคนที่เคยมีบุญคุณมาก่อน  

คุณพร้อมทุ่มเทความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านอื่น  ๆ  

อย่างเต็มที่เลยทีเดียว 

ความรัก
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นบ่อยมาก 

สำหรับพื้นดวงของคุณ แม้ว่าจะเป็นราศีที่มีความโรแมนติกค่อนข้างมาก  

เป็นคนทุ่มเทและจริงจังกับความรักอย่างเต็มที ่ แต่ตัวคุณก็มีอารมณ์ขี้เบื่อ  

หรือมีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้บางครั้งต้องการหาสิ่งใหม่ ๆ  

มาทดสอบความท้าทายในตัวเอง จึงอาจมีปัญหาเรื่องรักซ้อนเกิดขึ้นได้  

บางคนอาจยังไม่ถึงขั้นชู้สาว แต่ก็มีอาการปลื้มคนอื่นในขณะที่ตัวเองมีคู่ 

หรือมีแฟนอยู่แล้วได้เหมือนกัน

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักคือ คุณมักเป็นคนที่ 

ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานมาเป็นอันดับต้น  ๆ จึงมักทุ่มเทชีวิตให้กับ 

เรื่องงานอย่างเต็มที่ จนทำให้เรื่องความรักกลายเป็นเรื่องสำคัญรองลงมา  

ส่งผลให้บางครั้งท่าทีที่คุณแสดงออกกับคนรักอาจดูเหมือนเย็นชาหรือ 

ห่างเหินกันไปบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นการจะมีคู่มีแฟนไม่ใช่เรื่องผิด ดวงคุณ 

เป็นคนหนึ่งที่สามารถมีแฟน มีคู่แต่งงานได้ไม่ยาก เพียงแต่ลักษณะของ 

คู่ครองที่เหมาะสมควรเป็นคนที่มีเหตุผล ซื่อสัตย์ เห็นอกเห็นใจในตัวเรา 

เยอะ  ๆ และมีความเป็นผู้ใหญ่ คุณสมบัติเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ 

ความรักความสัมพันธ์ของคุณดำเนินไปได้อย่างยืนยาวเลยทีเดียว
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คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม

ธาตุประจำราศีคือ ธาตุน้ำ

ราศีกรกฎ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
ด้วยความที่ชาวราศีกรกฎมีพื้นดวงเป็นคนธาตุน้ำ จึงมีภาพลักษณ์ 

เป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจ มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จัก 

หรือคนแปลกหน้า คุณสามารถดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกคนรอบข้างได้เป็น 

อย่างดี ลึก  ๆ  แล้วคุณเป็นคนอ่อนโยน อ่อนไหว และจิตใจละเอียดอ่อน  

แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะบางครั้งความใจดีอาจทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

หรือถูกโกงได้ ซึ่งคนที่โกงอาจไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหน แต่เป็นคนกันเอง  

ดังนั้นอย่าประมาทหรือมองว่าทุกคนเป็นคนดีเหมือนที่เราคิดเสมอ 

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาก  

บางคนอาจมีสัมผัสพิเศษหรือลางสังหรณ์ที่ดีด้วยซ้ำไป ในวัยเด็กคุณอาจ 

เป็นคนไม่กล้าคิดหรือกล้าแสดงออก แต่ด้วยประสบการณ์ หน้าที่การงาน  

และสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้หล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนกล้าพูด  

กลา้คดิ หรอืเปน็ผูน้ำมากยิง่ขึน้ ซึง่บางครัง้การพดูและการแสดงออกของคณุ 

กลับดีกว่ากลุ่มคนในธาตุไฟเสียด้วยซ้ำ

ข้อควรระวังสำหรับชาวราศีกรกฎคือ เนื่องจากธาตุน้ำเป็นธาตุ 

ที่ไม่ค่อยอยู่นิ่ง ส่งผลให้เป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิด 

ปัญหากับคนรอบข้างได้เพราะเอาใจไม่ถูก หรืออาจทำให้การพูดคุยสื่อสาร 

มีปัญหาตามมาภายหลัง

  ลักษณะทั่วไปของชาวราศีกรกฎ 

Cancer
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การงาน
เป็นคนมีทักษะในการทำงานเป็นอย่างดีและโดดเด่นเป็นอันดับต้น  ๆ  

ราศีของคุณเป็นดวงที่เหมาะกับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะงานที่ต้อง 

วุ่นวายกับคนเยอะ  ๆ  ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง หรือต้องอาศัย 

การปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งอย่างหลังถือเป็นจุดเด่น 

สำคัญที่ช่วยให้การบริหารงานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังเป็น 

คนทำงานด้วยความละเอียดประณีต จนอาจเรียกได้ว่าเป็นคนทำงานเนี้ยบ  

แถมยังไปช่วยดูแลแก้ไขจุดบกพร่องให้คนอื่นจนเนี้ยบตามไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม ชาวราศีกรกฎมีข้อเสียในเรื่องงานอยู่เหมือนกันคือ  

การที่คุณเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างมากเกินไป ทำให้บางครั้งอาจเอาเรื่อง 

ของคนอื่นมาวิตกกังวลหรือเก็บเป็นความทุกข์ของตัวเอง ดังนั้นขอให้ 

แบ่งแยกความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องงานให้ดี

ด้วยความที่ดวงชะตาของคุณเป็นคนเอาจริงเอาจัง ขยันหาเงิน  

ทำให้ทำงานได้หลากหลายอาชีพ แต่หากจะพูดถึงงานที่เหมาะกับชาว 

ราศีกรกฎก็ควรเป็นงานที่มีความมั่นคง อาจเป็นงานในหน่วยงานองค์กร 

ที่เปิดมานานแล้ว หรือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่โต นอกจากนี้ยังรวมไปถึง 

งานท่ีเก่ียวกับการบริการ เช่น งานโรงแรม ร้านอาหาร ขนม ธุรกิจเคร่ืองด่ืม  

รวมถึงงานที่เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก 

การเงิน 
ดวงการเงินอาจไม่ได้หวือหวาอะไรนัก ต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่มี 

รายได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ส่วนรายได้ที่หวือหวามาเป็นพัก ๆ อาจไม่ใช ่

สิ่งที่เป็นตัวคุณสักเท่าไหร่

ชาวราศีกรกฎเป็นคนรู้จักวางแผนเรื่องเงิน เพราะคุณเป็นคนที่ 

เข้าใจความยากลำบากในการหาเงินเป็นอย่างดี เชื่อว่าคุณเองเป็นคนหนึ่ง 

ที่สามารถควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม รายจ่ายหนึ่งที่ดูเหมือน 

ว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากคือ เรื่องคนในครอบครัว เพราะคุณเป็นคนที่ให้ 

ความสำคัญกับคนในบ้าน เพื่อนฝูง และคนใกล้ชิดมาก เวลาใครมีเรื่อง 

เดือดร้อนอะไรเข้ามา ซึ่งบางคนอาจเดือดร้อนจริง ในขณะที่บางคนอาจ 
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โกหกหรือมาแต่งนิยายให้ฟัง คุณก็จะซาบซึ้ง เชื่อหรืออินไปกับเรื่องนั้น  

และพร้อมหยิบยื่นเงินช่วยเหลือได้อย่างง่ายดาย

ความรัก
เป็นราศีที่ต้องการความมั่นคงในความรักเป็นอันดับต้น  ๆ ถ้าจะคบ 

กับใครต้องมั่นใจ มั่นคง แน่นอน แล้วคุณจะปักหลักปักใจกับคนคนนั้น 

ไปเป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในตัวคุณ นอกจากนี้ความโรแมนติก 

และความจริงใจยังถือเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องความรักของดวงชะตาคุณด้วย  

สิ่งที่ต้องระวังคือ  บางคนอาจเป็นโสดนานเพราะขี้อายเรื่องความรัก  

ไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์ หรืออาจกลัวถูกทิ้ง นั่นเป็นเพราะคุณเป็นคน 

จินตนาการเยอะ ชอบคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคต คิดแทนคนอื่นไปหมด 

เลยต้องอยู่เป็นโสดจนถึงทุกวันนี้ เรียกได้ว่าในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกัน  

คุณจะเป็นคนท้าย ๆ ที่ได้สละโสด 

สำหรับลักษณะเนื้อคู่ ชาวราศีกรกฎไม่ได้มีสเป็กเป็นพิเศษ เวลา 

เลือกคนรักมักไม่ได้มองเฉพาะความรักของคุณแค ่ 2 คนเท่านั้น แต่มองหา 

คนที่เข้ากับครอบครัวคุณได้ดีด้วย ซึ่งถือเป็นปัจจัยอันดับต้น  ๆ  ในการ 

เลือกคู่ครองของคุณเลยทีเดียว นอกจากนี้ดวงของคุณส่วนมากมักได้คู่ 

ที่มีวัยแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ ผู้ชายบางคนอาจได้แฟนเป็นแม่หม้าย  

ผู้หญิงบางคนอาจได้แฟนเด็กกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้คู่ในวัยใกล้เคียงกัน 

ก็สามารถอยู่กันได้ยืดและมีความสุขในความสัมพันธ์
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คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 สิงหาคม จนถึงวันที่ 16 กันยายน

ธาตุประจำราศีคือ ธาตุไฟ

ราศีสิงห์

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
แม้ว่าจะมีธาตุไฟเป็นธาตุประจำราศี แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นธาตุไฟ 

ที่ร้อนแรง ธาตุไฟสำหรับชาวราศีสิงห์หมายถึงไฟที่ให้ความสว่าง ความ 

โดดเด่น เป็นไฟที่อยู่ในระดับพอดี ชาวราศีสิงห์จึงเป็นคนที่มีพลังใน 

ตัวเองสูง มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดีย 

แปลก ๆ ใหม่ ๆ แถมหลายคนยังซ่อนความเป็นเด็กเอาไว้ในตัวด้วย

เมื่อมองกันที่ภายนอก ชาวราศีนี้มีบุคลิกลักษณะที่สง่าผ่าเผย  

แต่งตัวเป็น มักเลือกใส่เสื้อผ้าโทนสีสะดุดตา หากใส่เสื้อผ้าออกโทนสีร้อน 

จะช่วยเสริมดวงและความมั่นใจให้กับตัวเองได้ นอกจากนี้ยังเป็นคน 

มีเสน่ห์ เพราะรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ 

ได้เป็นอย่างดี แถมยังเป็นที่สะดุดตาของเพศตรงข้ามอีกด้วย

หากพูดถึงข้อดีก็ต้องบอกว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเอง  สามารถ 

แสดงออกถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง  ๆ  ให้คนมองเห็นได้  

ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้เป็นอย่างด ี

จุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือ เป็นคนใจกว้าง ให้ความสำคัญกับเพื่อน 

และสังคมมาก หากใครมีปัญหา คุณก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่าง 

เต็มที่โดยไม่รีรอ แต่บางครั้งความใจกว้างก็กลับกลายเป็นปัญหาให้กับชีวิต 

ได้เหมือนกัน เพราะคุณอาจช่วยคนอื่นจนลืมนึกถึงกำลังความสามารถของ 

ตัวเอง ส่งผลให้ชีวิตต้องเผชิญกับความวุ่นวาย ในทางกลับกัน เมื่อมี 

  ลักษณะทั่วไปของชาวราศีสิงห์ 

Leo
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เรื่องเดือดร้อน คุณกลับไม่ต้องการคำแนะนำจากคนรอบข้างและไม่ยอม 

ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เพราะคิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

การงาน
ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีพื้นฐานของความเป็นผู้นำ จึงไม่แปลก 

ที่เรามักเห็นคนที่เกิดราศีนี้เป็นระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือบางครั้ง 

อาจเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบงานมากกว่าคนอื่น สาเหตุที่ เป็นอย่างนี้ 

นอกจากจะมาจากฝีมือ ทักษะ และความสามารถแล้ว ยังมาจากความ 

ไวว้างใจทีค่นรอบขา้ง เจา้นาย หรอืผูบ้งัคบับญัชามอบใหด้ว้ย ตอ้งบอกวา่ 

ความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณมาจากความขยันขันแข็ง ความตั้งใจ  

และความเป็นคนอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ สังเกตง่าย  ๆ  ว่าชีวิตของคุณมักมีเรื่อง 

ให้วุ่นวายอยู่เสมอ บางช่วงที่ไม่ได้ทำงานหรือในวันหยุดเสาร์  -  อาทิตย์  

คุณจะต้องมีกิจกรรมพิเศษทำเป็นประจำ 

ลักษณะของคุณนั้นหากเปรียบกับนักรบก็คือนักรบในทัพหน้า  

คือเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงกลัวอะไร ซึ่งบางครั้งก็สร้างผลเสียให้กับการทำงาน 

ได้เช่นกัน เพราะคำพูดหรือการแสดงออกของคุณนั้นอาจตรงไปตรงมา 

จนทำให้เกิดศัตรูหรือมีคนไม่ชอบหน้าอยู่บ่อย ๆ แถมบางครั้งความโดดเด่น 

ทั้งเรื่องตำแหน่ง บุคลิก และการแต่งตัว ก็อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ 

มีคนนินทาใส่ร้ายคุณเป็นประจำ แต่คุณเป็นคนมีหลักการและเหตุผล  

จึงไม่ได้เก็บคำพูดเหล่านั้นไปใส่ใจหรือทำให้กลายเป็นปัญหาชีวิตมากนัก

ลกัษณะงานทีโ่ดดเดน่สำหรบัชาวราศสีงิหม์หีลายอยา่ง ไมว่า่จะเปน็ 

งานประจำอย่างการรับราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัท ซึ่งคุณเป็น 

ราศีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพเหล่านี้ได้เป็นอย่างด ี 

นอกจากนี้งานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีความโดดเด่น เช่น เครื่องประดับ  

ของสวย  ๆ  งาม  ๆ งานออกแบบดีไซน์ ก็เหมาะกับคุณ หรือจะเป็นงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ งานที่ต้องพบปะผู้คนมากหน้า 

หลายตาอย่างงานประชาสัมพันธ์ หรือการทำธุรกิจของตัวเองก็จัดว่า 

เป็นงานที่เหมาะด้วยเช่นกัน เพราะหลายคนมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว  

อาจไม่ค่อยชอบทำงานที่เป็นเวลาและชอบเป็นเจ้านายตัวเองมากกว่า 
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การเงิน
จัดเป็นราศีหนึ่งที่มีรายจ่ายในชีวิตประจำวันเยอะ มีเรื่องเสียเงิน 

เสียทองจุกจิกอยู่ตลอด บางครั้งมีทั้งรายจ่ายของตัวเองและรายจ่ายที่เกิด 

จากคนรอบข้าง อาจเป็นเพราะคุณต้องดูแลตัวเองเวลาออกงานสังคม 

มากหน่อย จึงเสียเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเยอะกว่าคนอื่น  

และยังต้องใช้เงินเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น งานบุญ งานกุศล งานมงคล 

ทั้งหลาย ซึ่งได้รับเชิญไปร่วมงานอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ข้อดีอย่างหนึ่งของชาวราศีสิงห์คือ ถึงแม้ว่าบางครั้ง 

การเงินของคุณอาจดูไม่มั่นคง ไม่แน่นอน แต่คุณก็มีทักษะในการหาเงิน 

ได้ทันเวลา ต่อให้ต้องหมุนเงินจนนาทีสุดท้าย คุณก็สามารถหาทางออก 

และแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้เป็นอย่างด ี แต่ทางที่ดีที่สุดแนะนำว่าคุณควร 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองจะดีกว่า ที่สำคัญควรวางแผน 

การออมเงินเพื่อไม่ให้เรื่องเงินสร้างปัญหาให้กับชีวิตในช่วงบั้นปลายได้

ความรัก
จังหวะความรักของคนที่เกิดราศีนี้อาจมีข้อแตกต่างกับดวงคนอื่น  

โบราณมักเรียกว่าดวงได้คู่ที่มีตำหนิ คำว่า “ตำหนิ” นั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งที ่

ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม แต่อาจหมายถึงคนที่เคยมีประสบการณ์การใช้ 

ชีวิตคู่มาแล้ว เป็นพ่อหม้าย แม่หม้าย หรือเคยคบกับใครคนหนึ่งนาน  ๆ  

แล้วเลิกกันก่อนที่จะมาเจอคุณ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงคนที่มีวัย เชื้อชาต ิ 

ศาสนาแตกต่างกับคุณ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับชีวิตคู่ครอง เพราะ 

โดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนที่ประคับประคองความรักความสัมพันธ์ได้เป็น 

อย่างดี รู้จักโอนอ่อนผ่อนตาม ดูแล ปกป้อง เสียสละให้คนรัก และยังม ี

ความโรแมนติก ทำให้ความรักของคุณอยู่ในจุดที่สมดุลและสร้างความสุข 

ให้กับคนรักได้เป็นอย่างดี เมื่อความรักอยู่ในจุดที่ลงตัวแล้ว ถือเป็น 

ราศีหนึ่งที่มีโอกาสมีความรักมั่นคงไม่แพ้ราศีอื่นเลยทีเดียว
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คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 กันยายน จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม

ธาตุประจำราศีคือ ธาตุดิน

ราศีกันย์

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุดินจะต้องเป็นคนที่ดูทรหด 

อดทนหรือแข็งกระด้างเสมอไป ความจริงแล้วธาตุดินของชาวราศีกันย์ 

เปรียบเสมือนดินร่วนปนทรายที่สามารถปรับสภาพได้ ดังนั้นจึงเป็นคนที่ 

ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี ชอบตามใจเพื่อน เป็นคนสบาย  ๆ อาจไม่ได้ดู 

โดดเด่นในกลุ่มเพื่อนหรือในวงสังคมเท่าไหร่นัก ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้ง 

จุดยืนของตัวเอง ยังคงมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่เสมอ 

บุคลิกและจุดเด่นสำคัญของชาวราศีนี้คือ เป็นคนที่รักษาพื้นที่สังคม 

ได้พอ  ๆ  กับพื้นที่ส่วนตัว ในบางมุมคุณสามารถอยู่ในงานสังคมได้อย่าง 

ไม่เคอะเขิน แต่อีกมุมคุณก็อยากอยู่เงียบ ๆ คนเดียว 

ลักษณะเด่นอีกอย่างคือ เป็นคนมีความรับผิดชอบ สิ่งใดที่เป็น 

หน้าที่คุณจะดูแลแบบเกินร้อย  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ  

ความซื่อสัตย์ หากพูดถึงเรื่องจิตใจเรียกได้ว่าเป็นคนจิตใจด ี เข้าอกเข้าใจ 

ผู้อื่น เข้าถึงปัญหาและความทุกข์ของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี บ่อยครั้งจึงเห็น 

ชาวราศีกันย์ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม หรือ 

ทำงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิต่าง  ๆ แต่ต้องระวังเพราะบางครั้งการคิดถึง 

เรื่องของคนอื่นก่อนเรื่องของตัวเองอาจกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ทำร้ายคุณ 

โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นควรจัดสรรให้อยู่ในปริมาณเหมาะสม อย่างไรก็ตาม 

พื้นฐานดวงชะตาเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา  

  ลักษณะทั่วไปของชาวราศีกันย์ 

Virgo
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เมือ่รูต้วัวา่กำลงัจะถงึจดุทีเ่ปน็ภยัหรอืเดอืดรอ้น เชือ่วา่คณุจะหาทางจดัการ 

กับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างแน่นอน

การงาน
ต้องบอกว่าเป็นคนขยันตั้งใจและเอาจริงเอาจังกับงานพอสมควร  

งานที่เหมาะกับคุณเป็นงานที่ต้องบุกเบิก ริเริ่มโปรเจ็กต์ใหม่  ๆ หรือเป็น 

สิ่งแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยมีคนทดลองทำมาก่อน รวมไปถึงงานที่ต้องใช้ 

ความสามารถพิเศษหรือวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห ์ 

ผู้ชำนาญการพิเศษ นักคิด นักวางแผน เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านั้น ความเป็นคนมีจิตใจดี ละเอียดอ่อน ชอบช่วยเหลือ  

เอาใจใสด่แูลคนอืน่ ทำให้คณุเหมาะกับงานในหลากหลายวงการ โดยเฉพาะ 

งานเบื้องหลัง การเป็นผู้ช่วย งานบริการที่ต้องอาศัยการใส่ใจรายละเอียด  

หรืองานที่ต้องดูแลตรวจสอบเรื่องคุณภาพและความถูกต้อง 

ดวงของคุณยังโดดเด่นเรื่องการสื่อสาร หลายคนมีโอกาสทำงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการพูดโดยตรง เช่น นักวิจารณ์ พนักงานขาย ครูอาจารย ์ 

หรืองานที่ต้องพบปะเจรจากับผู้คน แต่ต้องระวังเพราะบางครั้งคุณอาจใช้ 

วาทศิลป์ที่มีอยู่ในทางที่ผิด เช่น นำไปใช้ในเชิงเหน็บแนม ประชดประชัน  

เสียดสี หรือวิพากษ์วิจารณ์ แม้คุณพูดออกมาด้วยความจริงใจและจริงจัง  

แต่ก็อาจทำให้คนฟังรู้สึกไม่สบายใจและส่งผลกระทบต่อเรื่องงานได ้

การเงิน
เป็นราศีที่บริหารจัดการรายจ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มักหลีกเลี่ยง 

การซื้อของที่แพงเกินความจำเป็น นอกจากบริหารเงินของตัวเองได้เป็น 

อย่างดีแล้ว คุณยังบริหารจัดการเงินของคนอื่นได้ด้วย เรียกว่าสามารถ 

เป็นที่ปรึกษาให้กับคนใกล้ชิด เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องได้เป็นอย่างดี ดังนั้น 

เรื่องการจับจ่ายใช้สอยถือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่สำหรับราศี 

ของคุณ 

หากถามถึงเรื่องโชคลาภ ต้องบอกว่าราศีกันย์ไม่มีดวงดาวโชคลาภ 

เข้ามาเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะตามพื้นฐานดวงแล้วรายได้ส่วนใหญ่ของคุณ 
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มาจากน้ำพักน้ำแรง ความขยัน และความตั้งใจของตัวเองมากกว่า

อย่างไรก็ตาม แม้เป็นคนไม่ค่อยชอบซื้อของแพง แต่คุณก็หมด 

เปลืองเงินไปไม่น้อยกับการดูแลสุขภาพ เช่น ค่าวิตามิน ค่ายา ค่าหมอ  

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณพร้อมทุ่มทุนจ่าย แต่ด้วยความที่บริหารจัดการเงิน 

หรือประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นได้ จึงทำให้ราศีของคุณเป็นคนที่มีดวงมั่นคง 

ทางการเงิน สามารถก่อร่างสร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานได้เป็นอย่างดี

ความรัก
สำหรับชาวราศีกันย์การมีคู่ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะ 

โดยพื้นดวงแล้วคุณเป็นคนค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกคู่ครองและจริงจัง 

กับความรักมากเป็นพิเศษ คุณมักไม่ได้คบใครผิวเผิน แต่มององค์ประกอบ 

หลาย ๆ อยา่ง เพราะตอ้งการใหค้วามรกัมัน่คงโดยไมร่บีรอ้นอะไร เรียกได้วา่ 

ถ้ายังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือตรงสเป็กร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณก็พร้อมที่จะรอ 

ไปก่อนได้ และเมื่อได้พบคนที่ถูกใจแล้ว คุณก็จะพยายามประคับประคอง 

ดูแลความสัมพันธ์ให้ตลอดรอดฝั่ง โดยคุณมักพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ 

กระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่าย เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายยอมอยู่ เสมอ  

อย่างไรก็ตาม ต้องเตือนว่าการที่จริงจังและกังวลเรื่องความรักมากเกินไป 

ก็อาจทำให้มีเรื่องเครียดหรือเกิดความทุกข์ได้ง่าย 

ลักษณะคู่ครองนั้น โดยพื้นดวงจะได้คนที่มีวุฒิภาวะ มีความมั่นคง 

ในหน้าที่การงาน มีความรู้การศึกษาที่ดี บางคนอาจได้คู่ที่แตกต่างกัน 

เรื่องอายุ วัย เชื้อชาติ ศาสนา แต่ไม่ว่าคุณจะได้คู่ลักษณะไหน ก็ขอให ้

เอาใจเขามาใส่ใจเรา หาความเหมาะสม ความพอดี และหาจุดตรงกลาง 

ของความรักให้เจอ สิ่งเหล่านี้จะทำให้พบความสุขหรือคู่แท้ได้อย่างแน่นอน
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คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 18 ตุลาคม จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน

ธาตุประจำราศีคือ ธาตุลม

ราศีตุล

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
พลังธาตุลมทำให้ชาวราศีตุลปรับตัวเองไปตามกระแสลมได้เป็น 

อย่างดี เมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง คุณจะเป็นคนสบาย  ๆ  ตามใจเพื่อน  

แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องการความเป็นส่วนตัว คุณก็พร้อมปฏิเสธและก้าว 

ออกมาสู่จุดยืนของตัวเองได้อย่างมั่นคง

หากดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกจะเห็นว่าชาวราศีนี้วางตัวในสังคมได้ 

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพและมารยาทที่ดี มีจุดเด่นคือความอ่อนน้อม 

ถ่อมตน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะขาดความเป็นผู้นำหรือจุดยืนของตัวเอง  

เพียงแต่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความสมดุลด้านความคิดและการปฏิบัติที่ดี  

คนที่เกิดราศีนี้มักนำแนวคิดต่าง  ๆ  มาประยุกต์ใช้ ออกแบบ วางแผน  

และปฏิบัติได้ดี ข้อโดดเด่นอีกอย่างคือ เป็นคนยึดมั่นในหลักการ เหตุผล  

และความถูกต้อง คุณไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะกับเพื่อน 

หรือคนใกล้ชิด และเมื่อไหร่ที่คุณกลายเป็นฝ่ายถูกเอาเปรียบ คุณก็จะ 

ตามเอาเรื่องจนถึงที่สุด 

ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ  

เช่น งานฝีมือ งานช่าง หรืองานที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะทาง และคุณ 

ยังเป็นคนที่เจรจา ต่อรอง พูดคุยกับคนรอบข้างจนเกิดความไว้ใจได้ 

เป็นอย่างดี แต่บางครั้งคุณก็อาจเป็นคนขี้ใจน้อยไปบ้าง เมื่อใครมาพูด 

ประชดประชันก็จะรู้สึกน้อยใจหรือเก็บเอาไปคิดได้ง่าย

  ลักษณะทั่วไปของชาวราศีตุล 

Libra
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จะเห็นได้ว่าคุณมีหลายบุคลิกอยู่ในตัว ทำให้ดวงของคุณค่อนข้าง 

แปรปรวน ดังนั้นการจะเข้ามาสนิทสนมหรือเป็นคนรู้ใจคุณถือว่าเป็น 

เรื่องยากอยู่พอสมควร

การงาน
ถือเป็นราศีหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเป็นอย่างด ี คุณมักได้รับ 

ความไว้วางใจจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัย 

การร่วมมือจากหลายฝ่าย นั่นเป็นเพราะคุณปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย  

ไม่ถือเนื้อถือตัว พูดคุยกับคนได้ทุกชนชั้น ทุกแผนก ทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็น 

จุดเด่นสำคัญของคุณ

อย่างไรก็ตาม ความเป็นศิลปินในตัวคุณอาจเป็นสาเหตุให้การงาน 

มีปัญหาได้เหมือนกัน เพราะคุณอาจแสดงอาการแปลก  ๆ  ออกมา เช่น  

พูดคุยหรือตอบคำถามในแบบที่คนฟังแล้วไม่เข้าใจ หรืออธิบายวิเคราะห์ 

หาเหตุผลกับเรื่องราวต่าง  ๆ  มากเกินไปจนทำให้คนฟังเบื่อหน่ายได้  

แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้พูดคุยกับคุณจะมองเห็นความจริงใจ 

ในตัวคุณและมองข้ามปัญหาจุกจิกกวนใจ หรือเรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  เหล่านี้ 

ไปได้อย่างไม่ยากนัก

งานที่ เหมาะกับชาวราศีตุลมีหลากหลายอาชีพ  อย่างแรกคือ  

งานบริการ โดยงานบริการในที่นี้อาจหมายถึง งานฝีมือ งานซ่อมแซม  

และงานออกแบบ ถัดมาคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักการและเหตุผล  

เช่น การเมือง การทูต กฎหมาย รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะ เช่น  

งานวงการบันเทิง โฆษณา และยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับการพูด การปรับตัว  

เช่น งานขาย นายหนา้ ตวัแทนจำหนา่ย ดว้ยความสามารถอนัหลากหลาย 

และโดดเด่น ทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าคนที่เกิดในดวงลักษณะแบบนี้ 

มักเป็นที่รักและที่ต้องการของคนในที่ทำงาน นอกจากนี้คุณยังมีโอกาส 

ได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองด้วย โดยลูกค้ามักตัดสินใจซื้อขายเพราะความ 

สามารถของคุณมากกว่าพิจารณาที่ตัวสินค้าหรือชื่อบริษัท
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การเงิน
เป็นราศีที่มักมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะคุณมีเพื่อน  

มีสังคมเยอะ ทำให้ต้องเสียค่าใชจ้่ายไปกับการเขา้กลุม่สังสรรค ์ นอกจากนี ้

คุณยังหมดเงินไปกับงานอดิเรกเยอะ เนื่องจากดวงคุณเหมือนกับลม  

จึงอยู่นิ่ง  ๆ  เฉย  ๆ  ไม่ได้ บางคนหมดไปกับการท่องเที่ยว การเดินทาง  

ค่าที่พัก บางคนมีงานอดิเรกบางอย่างที่ต้องนัดเพื่อนในกลุ่มมารวมตัวกัน  

บางคนหมดไปกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยราคาแพง เรียกได้ว่า 

ชีวิตของคุณมีเรื่องใหม่  ๆ  ให้ต้องเสียเงินเข้ามาตลอด หากลดรายจ่าย 

บางอย่างที่ไม่จำเป็นลงได้ คุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีเงินเก็บออมที่ดีมาก  ๆ 

สิ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือ  ความเป็นคนมีหลักการเหตุผลอาจ 

กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวคุณในอนาคตได้ คุณอาจร่วมหุ้นลงทุนกับ 

คนที่ไว้ใจ เพราะมั่นใจว่าได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว สิ่งนี้เป็นต้นเหตุ 

ที่ทำให้ชาวราศีตุลเป็นหนี้หรือมีปัญหาเรื่องเงินกันมานักต่อนัก 

ส่วนเรื่องโชคลาภ คุณจัดว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์หรือลางสังหรณ์ 

ที่ดี โดยเฉพาะด้านการเงิน แต่ด้วยความที่คุณมีชีวิตประจำวันที่ค่อนข้าง 

วุ่นวาย ทำให้เซนส์เหล่านี้หายไป และยังทำให้มีอาการขี้หลงขี้ลืมได้ง่าย  

หากหมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบนิ่ง ก็มั่นใจได้ว่าเซนส์ในด้าน 

การเงินของคุณจะกลับมาและจะได้รับข่าวดีจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง  

นอกจากนี้ต้องระวังเรื่องการเสี่ยงโชคด้วย ขอให้เข้าใจว่าการคิดวิเคราะห์ 

ของคุณอาจไม่ได้ถูกต้องตรงเผงเสมอไป ควรใจเย็น  ๆ  ค่อย  ๆ  ตัดสินใจ  

และเวลาเจอเงนิกอ้นใหญ ่ บางครัง้อาการธาตลุมของคณุจะเกดิขึน้ คอืเกดิ 

ความโลเล ผันผวน ไม่แน่นอน จนทำให้หลายคนเสียโอกาสดี ๆ  ในชีวิต 

ไปได้ ดังนั้นต้องระมัดระวัง

ความรัก
คุณเป็นคนที่ไว้ใจและเชื่อใจคู่รักค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมองหา 

คนที่ไว้ใจในตัวคุณเช่นกัน ดังนั้นจึงคบหากับแฟนเป็นเวลานานหลายปี  

ส่วนจะได้แต่งงานกันหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่โดยพื้นฐานแล้วคุณ 

จะไม่ค่อยคบกับใครในระยะเวลาสั้น ๆ แล้วรีบตัดสินใจ
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ลักษณะพื้นฐานของคู่ครองคือ คนที่คุยด้วยแล้วสบายใจ จริงใจ  

ตรงไปตรงมา อาจจะดูแรง  ๆ  หน่อยก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้เน้นเรื่องความ 

จริงใจ มีพื้นฐานเป็นคนสู้ชีวิต ไม่ได้เกิดมาสบาย  ๆ เช่น คนที่เริ่มต้น 

ทำธุรกิจด้วยตัวเองจากศูนย์ หรือบางคนแม้มีธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้ว  

แต่ก็มาเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองใหม่ในภายหลัง หากเป็นผู้หญิง 

ที่เกิดในดวงราศีแบบนี้ มักจะได้คู่ครองที่แตกต่างกันเรื่องวัย เช่น ผู้ชาย 

ที่เด็กกว่าหรือมีอายุมากกว่าเยอะ บางคู่อาจแตกต่างกันทางเชื้อชาติ  

ศาสนา วัฒนธรรม หรือพื้นฐานนิสัย 

นอกจากนี้ความเป็นศิลปินในตัวคุณยังส่งผลกับความโรแมนติกด้วย  

เวลาปกติอาจไม่ได้ดูตื่นเต้น หวือหวา แต่เมื่อถึงจังหวะที่ต้องเอาอกเอาใจ 

หรอืพดูจากนัดว้ยคำหวาน ๆ คณุกไ็มเ่ปน็ทีส่องรองใคร แตป่ญัหาอยา่งหนึง่ 

ที่มักเกิดขึ้นกับเรื่องความรักของชาวราศีตุลคือ เมื่อใดก็ตามที่ถูกปฏิเสธ 

หรือเจอปัญหาความรักอย่างรุนแรง คุณจะพยายามกลบเกลื่อนและไม่ยอม 

ให้คนรอบข้างรับรู้ปัญหา เพราะมั่นใจว่าสามารถจัดการปัญหาได้ด้วย 

ตัวเอง ซึ่งเป็นนิสัยที่ส่งผลเสียกับคุณ เพราะจะทำให้พลาดคำแนะนำดี ๆ  

จากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด
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คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม

ธาตุประจำราศีคือ ธาตุน้ำ

ราศีีพิจิก 

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
โดยปกติแล้ว  “ธาตุน้ำ”  มักทำให้เรานึกถึงความใจเย็น อ่อนโยน  

อ่อนไหว แต่ธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุประจำราศีพิจิกกลับเป็นน้ำที่แตกต่างจาก 

คนธาตุน้ำในราศีอื่น เพราะน้ำที่อยู่ในตัวคุณเปรียบเสมือนน้ำนิ่งไหลลึก  

หรือบางคนอาจถึงขั้นเป็นน้ำร้อนเลยก็ได้

อาจพูดได้ว่าดวงของชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีสองบุคลิก บุคลิกหนึ่ง 

คือเป็นคนขยันขันแข็ง สู้ มุ่งมั่นตั้งใจทั้งเรื่องงานและการดำเนินชีวิต  

ซึ่งมาจากความร้อนที่อยู่ภายในตัวคุณ แต่อีกด้านหนึ่งคุณกลับกลายเป็น 

คนอ่อนไหว อ่อนโยน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี หรือบางคนถึงขั้น 

หัวโบราณเลยทีเดียว ซึ่งเป็นเพราะพลังของธาตุน้ำ การมีหลายบุคลิก 

ในคนคนเดียวกันส่งผลให้บางครั้งคุณรู้สึกสับสนในสิ่งที่จะเลือก จะทำ  

หรือแม้กระทั่งการประกอบอาชีพ ดังนั้นคนที่อยู่ในดวงชะตาราศีแบบนี้ 

จึงประกอบอาชีพหลากหลายมาก 

ลักษณะเด่นของชาวราศีพิจิกคือ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  

เป็นคนที่นำเสนอหรือผลักดันไอเดียและจุดยืนต่าง  ๆ ให้คนรอบข้างยอมรับ 

ได้เป็นอย่างดี แต่บางครั้งคุณก็เป็นตัวของตัวเองและมุ่งมั่นตั้งใจมาก 

จนกลายเป็นคนดื้อ ยึดตัวยึดตน จนทำให้เกิดปัญหาเรื่องงานได้

จุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือ เป็นคนเก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดี 

จนคนรอบข้างจับสังเกตไม่ได้ว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะจิตใจแบบไหน แม้ว่า 

จะพยายามสังเกตจากสีหน้าท่าทางแล้วก็ตาม คุณจึงจัดเป็นคนที่มี 

  ลักษณะทั่วไปของชาวราศีีพิจิก 

Scorpio



ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

 29 

อารมณ์ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน และยังเป็นคนเก็บความลับเก่งอีกด้วย 

นอกจากนี้คุณยังเป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบสิ่งแปลก  ๆ  

ใหม่ ๆ มองอะไรชัดเจนทะลุปรุโปร่ง โดยเฉพาะเมื่อพูดคุยกับใคร คุณจะ 

เฝ้าสังเกตบุคลิกลักษณะและความจริงใจของคนคนนั้น ส่วนตัวคุณเอง 

ก็สามารถวิเคราะห์ตัวเองในเรื่องจุดดีจุดด้อยได้เช่นกัน อีกทั้งคุณยังเป็น 

คนทีม่คีวามรูส้กึผกูพนักบัสิง่ตา่ง  ๆไดอ้ย่างรวดเรว็ มจีติใจพรอ้มชว่ยเหลอืคน  

แต่บางครั้งก็เกิดความหวาดระแวง ซึ่งความระมัดระวังตัวนี้อาจกลายเป็น 

ปัญหาสำคัญสำหรับดวงของคุณได ้

การงาน
โดยพื้นฐานแล้วราศีพิจิกเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตัวเอง 

ต้องรับผิดชอบ แม้งานบางประเภทอาจทำให้คนอื่นรู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อย  

แต่คุณก็กลับสู้และลุยได้ พร้อมอดทนและฟันฝ่าแม้ต้องใช้เวลาทำนาน 

แค่ไหนก็ตาม เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะคุณเป็นคนรู้จักมองเรื่องงานด้วยมุม 

แปลก  ๆ  ใหม่  ๆ สามารถสร้างบรรยากาศและสีสันให้กับการทำงานของ 

ตัวเองได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับ 

การทำงาน 

นอกจากนี้คุณยังร่วมงานกับคนอื่นได้ดี  เพราะรู้ว่าคนรอบตัว 

ต้องการอะไร มีความรู้สึกแบบไหน คุณมีวิธีพูดจาหรือจิตวิทยาที่ดีเป็น 

อันดับต้น  ๆ  เลยทีเดียว และด้วยความที่เป็นคนซึ่งคุยด้วยแล้วสบายใจ  

เพื่อนร่วมงานจึงมักเล่าความลับให้ฟัง และคนรอบตัวก็ไว้วางใจคุณเป็น 

อย่างมาก 

คุณเป็นคนยึดมั่นในกฎระเบียบ ไม่ใช่คนที่นึกจะทำอะไรก็ทำ  

ถ้าจะให้ดีแนะนำว่าควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ดูแล้วสบายหูสบายตาอยู่เสมอ อย่าเก็บของไว้เยอะ  ๆ   

ควรมีเท่าที่ใช้ เพราะถือเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ถูกกับดวงของคุณ หากจัดให้ดี 

ก็จะทำให้เกิดความสบายใจในการเริ่มต้นทำงานได้เป็นอย่างด ี

ลักษณะงานที่เหมาะกับดวงของคุณมีหลายอย่าง เพราะดวงคุณ 

เป็นคนรอบรู้ หากขยันตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะทำอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น 
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งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูค้น เชน่ งานขาย ขายตรง ประกนัภยั ธรุกจิทีเ่กีย่วกบั 

ของสวยงาม ความบันเทิง เสื้อผ้า เครื่องประดับ งานสายวิทยาศาสตร ์ 

งานที่ต้องใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงงานที่ต้องอาศัย 

การคิดวิเคราะห์หาเหตุผล เช่น แพทย์ เภสัชกร นอกจากนี้ดวงของคุณ 

ยังเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นตัวของตัวเองสูง หากต้องทำงาน 

เป็นทีม คุณอาจต้องอาศัยคนกลางมาช่วยเจรจาประสานงาน ก็จะช่วยลด 

จุดอ่อนเรื่องความเป็นตัวเองของคุณลงไปได้

การเงิน
คุณเป็นราศีที่มีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่หมดเงิน 

ไปกับการดูแลให้ความช่วยเหลือคนในครอบครัว คุณอาจต้องเป็นคน 

ที่คอยส่งเสียญาติพี่น้อง แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและสบายใจ  

ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใด

สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ เมื่อถึงเวลาที่นึกพอใจหรืออยากใช้เงิน  

คุณก็จะไม่ฟังเสียงเตือนจากคนรอบข้าง  คุณจะใช้เงินเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของตัวเองโดยไม่คิดถึงเหตุผล ซึ่งถือว่าค่อนข้างน่ากลัว  

หากควบคุมความรู้สึกนี้ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาหนี้สินตามมาได้ง่าย ดังนั้น 

แนะนำให้มีที่ปรึกษาด้านการเงินหรือขอคำแนะนำจากคนที่ถนัดด้านนี้  

ยกเว้นแต่ว่าคุณทำงานอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการเงินอยู่แล้ว ก็เชื่อว่าความรู ้

ที่ได้ร่ำเรียนหรือมีประสบการณ์มาจะช่วยให้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลเรื่อง 

การเงินของตัวเองได้เป็นอย่างด ี

หากคุณขยันตั้งใจทำงานจริง ๆ  ก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิต  

มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ เพราะดวงดาวการเงินของคุณถือเป็นดวงดาว 

ที่ใหญ่ ซึ่งจะส่งผลในเรื่องจังหวะรายได้ที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก 

ความรัก
หากพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์จงรักภักดีกับคนรัก ต้องยกให้ราศีพิจิก  

ดวงของคุณเป็นคนที่จริงจังกับความรักเป็นอย่างมาก ภายนอกคุณเป็น 

คนมีเสน่ห์ มีคนอยากเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักมากมาย แม้ว่าอาจจะ 



ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

 31 

ดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ แต่เมื่อได้ตัดสินใจตกลงปลงใจกับใครแล้ว คุณ 

ก็พร้อมที่จะดำเนินชีวิตคู่ไปกับคนคนนั้น 

อย่างไรก็ตาม การที่คุณจริงจังกับความรักมาก ก็ส่งผลให้คาดหวัง 

เรือ่งความรกัมากเชน่กนั ซึง่อาจทำใหเ้กดิปญัหาเรือ่งความหงึหวงตามมาได้  

และบางครั้งคุณชอบกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  ให้กับคู่ของคุณ เพื่อให้เขา 

ตัดสินใจหรือทำอะไรตามที่คุณต้องการ ดังนั้นต้องระวังให้ดี

ลักษณะคู่ครองของคุณอาจไม่ได้สวย ไม่ได้หล่อ แต่ดูโดดเด่น ดูด ี 

มีสไตล์ มีบุคลิกชัดเจน บางคนอาจได้คู่ที่มีทักษะ ความสามารถพิเศษ  

ทำอาชีพซึ่งเป็นที่รู้จัก หรือโดดเด่นในหน้าที่การงาน นอกจากนี้คุณอาจ 

ได้เจอคนที่มีตำหนิ เช่น พ่อหม้าย แม่หม้าย คนที่เคยผ่านการใช้ชีวิต 

ครอบครัวมาแล้ว คนต่างชาติต่างภาษา หรือมีอายุแตกต่างกันเยอะ  ๆ   

แม้คุณจะยอมรับข้อแตกต่างนี้ได้ แต่บางครั้งคนรอบข้าง ญาติพี่น้อง  

หรือคนในครอบครัวอาจมีปัญหา ดังนั้นหากคิดจะเริ่มต้นความรักกับใคร  

ควรพามาแนะนำให้คนรอบตัวรู้จักด้วย เพื่อให้เขาเรียนรู้และปรับตัว 

เข้ากับสังคมของคุณ


