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คำนำสำนักพิมพ์

หนังสือ ศาสตร์แห่งการพยากรณ ์ ปี 2564 ที่อยู่ในมือของท่าน 

ผู้อ่านเล่มนี้ เป็นหนังสือพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง 12 ราศี ที่อาจารย ์

ช้าง  -  ทศพร ศรีตุลา และสำนักพิมพ์อมรินทร์ ตั้งใจทำขึ้นมาอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 การันตีการตอบรับจากผู้อ่านด้วยยอดขายสูงสุด  

แม่นยำกว่าใคร

สำหรับปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลง 

ชีวิตในหลาย  ๆ  ด้านจากวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ซึ่ง 

เหตุการณ์เหล่านั้นทำให้หลายคนเห็นความสำคัญของการวางแผนชีวิต 

มากยิ่งขึ้น ศาสตร์แห่งการพยากรณ์นี้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการ 

เตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นเดียวกัน  แม้ว่าใน 

บางครั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ แต่อย่างน้อยก็ช่วย 

ให้เรามีสติในการก้าวเดิน และช่วยให้ตัดสินใจต่อสิ่งต่าง  ๆ  ได้ดีมาก 

ยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

ในทุกปีจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาพิเศษเข้ามาในเล่ม เพื่อความ 

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน โดยในปีนี้นอกจากจะมีคำ 

พยากรณ์ของแต่ละราศี พร้อมกับบทสวดมนต์เสริมมงคล ซึ่งเป็น 

พื้นฐานของหนังสือศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทุกเล่มแล้ว ยังมีเคล็ดลับ 

ทำบุญเสริมดวงซึ่งนำไปปรับใช้ได้ตลอดทั้งปี พร้อมตารางสีมงคลของ 

แต่ละราศี ประจำปี  พ.ศ.  2564 เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อให้ผู้อ่านเสริม 

ดวงชะตาของตัวเองได้ในหลากหลายวิธีมากยิ่งขึ้น

สำนกัพมิพอ์มรนิทรห์วงัเปน็อยา่งยิง่วา่ หนงัสอืเลม่นีจ้ะเปน็คูม่อื 

ที่ช่วยให้ผู้อ่านใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และมีแนวทางในการดำเนิน 

ชวีติทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ ตอ่จากนีแ้มว้า่จะมคีวามเปลีย่นแปลงใดเกดิขึน้  

ก็เชื่อว่าคุณจะก้าวผ่านไปได้ พร้อมมีพลังใจที่เข้มแข็งมากขึ้นอย่าง 

แน่นอน

สำนักพิมพ์อมรินทร์
พฤศจิกายน 2563



คำนำผู้เขียน

ปี  พ.ศ.  2564 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่เราทำหนังสือ  ศาสตร์แห่งการ 

พยากรณ์ ปี  2564 ออกมาในรูปแบบใหม่  ซึ่งเป็นการรวบรวม 

คำพยากรณ์ของทั้ง 12 ราศีไว้ในเล่มเดียวกัน แตกต่างจากปีก่อน  ๆ  

ที่มีการแยกเล่มของแต่ละราศี สาเหตุที่ปรับรูปแบบเช่นนี้ เนื่องจาก 

บางคนไม่สามารถหาซื้อหนังสือเสริมชะตาพยากรณ์ดวงราศีของตัวเอง 

ได้ทัน เราจึงรวบรวมคำพยากรณ์ทั้งหมดเอาไว้ในเล่มเดียว เพื่อเป็น 

ประโยชน์ต่อผู้อ่าน นอกจากนี้เรายังตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือน 

หนังสือประจำบ้านที่สามารถแบ่งปันกันอ่านได้ทั้งครอบครัว 

ในส่วนของเนื้อหาภายในเล่มนั้นยังคงอัดแน่นเช่นเดิม ไม่ว่าจะ 

เป็นรายละเอียดดวงในแต่ละเดือนของทุกราศี รวมไปถึงเคล็ดลับในการ 

เสริมดวง และสิ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งอยู่คู่กับหนังสือของเราเป็นประจำทุกป ี 

นั่นก็คือ บทสวดมนต์เสริมมงคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีสติ ทั้งยัง 

เสริมดวงชะตาให้กับแต่ละราศีได้ด้วยเช่นกัน โดยบทสวดมนต์ที่นำมา 

ฝากนี้เป็นบทสวดมนต์ที่ผมตั้งใจคัดมาให้ตรงกับดวงชะตาของคุณใน 

ปี  พ.ศ.  2564 โดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละราศีจะมีบทสวดมนต์ที่แตกต่างกัน 

ออกไป ขึ้นอยู่กับว่าราศีใดต้องเสริมเรื่องไหนมากเป็นพิเศษ อยาก 

แนะนำให้คุณผู้อ่านทุกคนเตรียมตัววางแผนชีวิตด้วยการตรวจเช็ก 

ดวงประจำราศี และอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระในบทสวดที่เราแนะนำ 

ในหนังสือเล่มนี้ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล 

กับชีวิตของเรา ผมเชื่อว่าหลายคนต้องการกำลังใจและพลังในการ 

ต่อสู้ชีวิตในปีพ.ศ.  2564 มากยิ่งขึ้น หลังจากที่เราต้องพบเจอกับ 

เหตุการณ์หลายอย่างในช่วงปีที่ผ่านมา มั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น 

คู่มือที่ดี ที่ช่วยให้คุณวางแผนหรือตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

เหมาะสม อีกทั้งยังทำให้เกิดความสำเร็จและนำพาสิ่งด ี ๆ เข้ามาในชีวิต 

ของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน 



สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผมต้องขอขอบคุณแฟนหนังสือทุกคนจาก 

ใจจริง ที่เป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานศาสตร์แห่งการพยากรณ ์

กันเป็นประจำทุกปี รวมทั้งต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินทร์ ที่ยัง 

ให้โอกาสและความไว้วางใจในการทำหนังสือเล่มนี้ร่วมกันมาอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 นอกจากนี้ต้องขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

ที่ช่วยให้มีพลังในการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็น 

แนวทางที่ดีสำหรับคุณผู้อ่าน

สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอกับอุปสรรคปัญหา 

และความยากลำบากในช่วงป ี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ขอให้ทุกคนมีความ 

สำเร็จ ความก้าวหน้า คิดสิ่งใดที่ชอบ สิ่งใดที่ดี ก็ขอให้ประสบความ 

สำเร็จ สมปรารถนาในทุกประการ และขอให้ปี พ.ศ. 2564 นี้เป็นปีที่มี 

การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนครับ

ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง)

พฤศจิกายน 2563
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ภาพรวม
ดวง

ปี พ.ศ. 2564 
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ปี  พ.ศ.  2564 นี้  อยู่ในรอบของปีนักษัตรคือปีฉลู ธาตุทอง ซึ่งถือว่าเป็น 

อีกหนึ่งปีที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวใหญ่  ๆ  ที่สำคัญ แต่ในปีนี้ 

ดวงดาวไม่ได้มีความผันผวนรุนแรงเหมือนกับช่วงปี  พ.ศ.  2563 ที่หลายคน 

ต้องเจอกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิต ปีนี้ถือว่าเป็นปี 

ที่มีความนิ่งของดวงดาวมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้ภาพรวมของดวงอยู่ใน 

จุดที่เริ่มมีข่าวดีเข้ามา 

หากมองในอีกทางหนึ่งอาจเรียกได้ว่า เราได้ผ่านพ้นช่วงที่หนักและ 

แย่ที่สุดไปแล้ว ดังนั้นปีนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวใหญ่  ๆ  ใน 

ทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องฝากเตือนกันอยู่ เพราะดวงในปีนี้เปรียบ 

เสมือนคนที่เพิ่งฟื้นจากไข้ หากจะให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเสียเลย 

ทีเดียวก็คงเป็นไปได้ยาก ที่สำคัญต้องขึ้นอยู่กับดวงแต่ละราศีด้วย เพราะ 

แต่ละราศีมีความก้าวหน้าที่แตกต่างกัน ทางที่ดีในปีนี้ขอให้ทุกคนอย่า 

ประมาท และหมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอ 

สำหรับใครที่จะลงมือทำธุรกิจ ก็ต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้และ 

ข้อมูลให้รอบคอบ พร้อมกับดูจังหวะของดวงดาวเป็นองค์ประกอบ เพื่อช่วย 

ให้เราก้าวเดินไปอย่างไม่ผิดพลาด ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดวงของหลายราศี 

พลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนั้น 

ยังคงส่งผลให้บางราศีต้องวางแผนและใช้สติในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้น 

ด้วยเช่นเดียวกัน
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หากมองในเชิงของเศรษฐกิจ เชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่ต้องเหนื่อยกันหลาย 

ฝ่าย อีกทั้งยังเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการเงินกันใหม่ รวมทั้งปรับ 

เปลี่ยนนโยบายในเรื่องการเงินหรือภาษี นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีเข้ามา 

เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้น  เงินสกุลดิจิทัลทั้งหลายจะเริ่มเข้ามามี 

บทบาทในดวงปีนี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ส่วนในเชิงของภัยธรรมชาตินั้น ต้องบอกว่าปีนี้ดวงดาวใหญ่  ๆ  ยังคง 

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ โดยเฉพาะดวงดาวที่เกี่ยวกับธาตุดิน ดังนั้นจึงต้อง 

ระมัดระวังภัยธรรมชาติที่เกี่ยวกับดิน เช่น แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ดินสไลด์  

ดินถล่ม  แนะนำให้คอยติดตามข่าวสารและเตรียมตัววางแผนชีวิตให้ 

รอบคอบ

เชื่อมั่นว่าหากเราสามารถก้าวผ่านชีวิตในปี พ.ศ. 2563 มาได้ ก็น่าจะ 

ทำให้เรามีความหวังมากขึ้น และมีกำลังใจในการต่อสู้ หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ 

ในปีนี้ได้อย่างไม่ยากนัก
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ลักษณะทั่วไป
ของ

แต่ละราศี
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ราศีเมษ  April

คนที่เกิดราศีเมษคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 14 เมษายน จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม

ธาตุประจำราศีเมษคือ ธาตุไฟ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
หากพูดถึงราศีที่มีพลังของธาตุไฟแรงที่สุดก็ต้องยกให้ราศี เมษ  

เนื่องจากพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีเมษได้รับอิทธิพลจากธาตุไฟ  ซึ่ง 

หมายถึงความร้อน ความแรง แต่ก็ใช่ว่าชาวราศีเมษทุกคนจะเป็นคนใจร้อน 

หงุดหงิด อารมณ์เสีย โมโหง่ายเสมอไป เพียงแต่ส่วนมากอาจเป็นอย่างนั้น

ลักษณะเด่นของราศีเมษคือ เป็นคนรักอิสระ กล้าคิดกล้าแสดงออก 

กล้าพูดกล้าทำ หากดูกันที่ภายนอกแล้ว ชาวราศีเมษมีบุคลิกโดดเด่น ทั้ง 

จากการแต่งตัว กิริยาท่าทาง และการวางตัว จึงไม่แปลกที่ชาวราศีเมษ 

เป็นกลุ่มราศีที่คนมักสังเกตเห็นได้ง่าย

ในเรื่องการทำงาน ต้องบอกว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ ชื่นชอบความเสี่ยง การบุกเบิก การผจญภัย รวมไปถึงการ 

แข่งขันเอาชนะเพื่อให้ได้เป็นที่หนึ่ง เรียกได้ว่าราศีเมษเป็นกลุ่มราศีที่มีความ 

สามารถเหล่านี้เป็นพิเศษ

แม้ว่าราศีเมษเป็นกลุ่มคนที่มีเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักมากมาย  แต่ 

สุดท้ายแล้วคนที่เป็นเพื่อนสนิทหรือคนที่รู้ใจจริง ๆ อาจไม่ได้มีมากนัก นั่นเป็น 

เพราะอุปนิสัยใจคอพื้นฐานส่วนตัวของชาวราศีเมษเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใคร 

มาเจ้ากี้เจ้าการหรือวุ่นวายกับชีวิต นอกจากนี้ลักษณะภายนอกของชาวราศี 

เมษยังอาจทำให้หลายคนรู้สึกกลัว ไม่ค่อยกล้าเข้ามาพูดคุยหรือทำความ 

รู้จัก ซึ่งถือเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง แต่ถ้าชาวราศีเมษสามารถปรับตัวเองหรือ 

ควบคุมปริมาณธาตุไฟในตัวให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ 

ทำให้คุณมีมิตรแท้เพิ่มเข้ามามากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว 



6   ศาสตร์แห่งการพยากรณ ์ ป ี 2564 ทศพร ศรีตุลา   7

 การงาน
ธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุประจำตัวของชาวราศีเมษนั้น  เปรียบเสมือน 

แสงสว่าง การมองเห็น การนำทาง และยังหมายถึงความอิสระได้เช่นกัน  

ดังนั้นหากมองในแง่หน้าที่การงาน ต้องบอกว่าชาวราศีเมษเกิดมาเพื่อเป็น 

ผู้นำโดยตรง สำหรับบางคนที่อยู่ในตำแหน่งลูกน้อง ลูกจ้าง ก็จะมีอิสระใน 

การทำงานค่อนข้างสูง เพราะคุณเป็นราศีที่อยู่นิ่ง  ๆ  นาน  ๆ  แล้วจะหงุดหงิด  

หรือบางคนเรียกกันว่า “ร้อนที่” นั่นเอง 

ลักษณะงานที่เหมาะกับชาวราศีเมษ คืองานที่ต้องมีเรื่องการเดินทาง 

เข้ามาเกี่ยวข้อง การได้พบปะผู้คนจะช่วยปลดปล่อยพลังธาตุไฟออกไป  

ทำให้แรงกดดันในการทำงานน้อยลง  และช่วยให้คุณมีความสุขกับการ 

ทำงานมากยิ่งขึ้น บางคนเป็นระดับหัวหน้างาน ได้สั่งการ ชี้นิ้วสั่งลูกน้อง  

ก็ถือเป็นสิ่งที่เหมาะกับพื้นฐานดวงของราศีเมษ ขณะที่หลายคนชอบการ 

ทำอาชีพอิสระ เป็นเจ้านายตัวเอง ก็จะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วย 

เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่า ถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารแล้ว คุณก็อาจทำ 

ธุรกิจเป็นของตัวเอง 

นอกจากนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับทหาร ตำรวจ หรืองานข้าราชการ ก็ 

ถอืเปน็งานทีเ่หมาะกบัราศเีมษ รวมไปถงึธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงงาน อูซ่อ่มรถ  

การก่อสร้าง หรืองานที่ต้องเดินทางบ่อย  ๆ ก็ถือเป็นพื้นฐานหน้าที่การงาน 

ที่ทำให้ชาวราศีเมษมีความสุขหรือความก้าวหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 การเงิน
ชาวราศีเมษมีพื้นฐานเป็นคนที่มีสังคม มีเพื่อนฝูงเยอะ มีการเดินทาง 

และงานสังสรรค์บ่อยครั้ง ถ้าให้แต่งตัวแข่งกัน เรียกได้ว่าราศีเมษเป็นหนึ่ง 

ในราศีที่ไม่ยอมแพ้ใคร ของใช้จะต้องเป็นของที่ดูมียี่ห้อ เป็นที่รู้จัก หรือ 

มีลักษณะ มีสีสันที่โดดเด่นสะดุดตา ทำให้ชาวราศีเมษมักหนีไม่พ้นเรื่อง 

การจับจ่ายใช้สอย และมักมีปัญหารายจ่ายตามมา นอกจากนี้ด้วยความ 

ที่ชาวราศีเมษมีสังคมเยอะ จึงมีงานการกุศลหรืองานที่ต้องใส่ซองให้เงิน 

ช่วยเหลือเยอะตามมาด้วย ดังนั้นชาวราศีเมษจึงเป็นราศีที่มีรายจ่ายอย่าง 

หนัก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มากับคนราศีนี้
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สิ่งที่อยากเตือนชาวราศีเมษคือ เรื่องการตัดสินใจด้านการเงิน คุณ 

สามารถใช้จ่ายเงินได้ในทันทีโดยไม่ปรึกษาใคร ซึ่งนั่นอาจเป็นปัญหาเรื่อง 

หนี้สินที่จะตามมาได้

 ความรัก
ชาวราศีเมษมักตัดสินใจเรื่องความรักรวดเร็วจนเกินไป  จึงมักมี 

อุปสรรคปัญหาเรื่องความรักในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างเยอะพอสมควร แต่เมื่อ 

ชาวราศีเมษมีประสบการณ์หรือได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีต และสามารถ 

ผ่านพ้นช่วงทดลองหรือช่วงศึกษาดูใจกันไปได้ ก็จะทำให้คุณได้พบกับคนที ่

เป็นคู่แท้ได้ไม่ยากนัก

โดยพื้นฐานแล้วคุณไม่ได้เป็นราศีของคนโสด เป็นราศีที่สามารถมีคู่ได ้ 

และยิ่งถ้าผ่านจุดที่ยากของชีวิตไปได้แล้ว ก็ถือว่าคุณเป็นราศีหนึ่งที่มีความ 

มั่นคงเรื่องความรัก เรียกได้ว่ามีความสมดุล ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันระหว่างคุณกับคู่ครองของคุณได้เป็นอย่างด ี

ลักษณะคู่ครองของชาวราศีเมษนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนมาก 

จะมีรูปร่างค่อนข้างท้วมหรือเป็นคนเจ้าเนื้อ และมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว 

อาจไม่ใช่คนที่ทำงานทางด้านศิลปะเสมอไป แต่เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปิน  

ชอบฟังเพลง มีจินตนาการ และเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ดี ที่สำคัญคือต้อง 

ยอมเป็นผู้ที่รับฟังและเข้าใจในความเป็นผู้นำของชาวราศีเมษ ไม่ถึงขั้นว่า 

ต้องยอมเป็นช้างเท้าหลัง แต่อย่างน้อยก็ต้องมีความเกรงใจในตัวคุณมาก 

เป็นพิเศษ
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ราศีพฤษภ  May

คนที่เกิดราศีพฤษภคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน

ธาตุประจำราศีพฤษภคือ ธาตุดิน

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
ธาตุดินซึ่งเป็นธาตุประจำราศีพฤษภ ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเป็น 

ราศีที่มีความหนักแน่นมั่นคงเป็นอันดับต้น  ๆ ทำให้คุณเปรียบเสมือนดิน 

ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีความทรหดอดทน 

เป็นลักษณะเด่น แต่ก็ใช่ว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะอดทนได้กับทุกเรื่อง เพราะ 

ในความเป็นจริงทุกคนต่างมีขีดจำกัดของตัวเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่ความอดทน 

ในตัวหมดลง ชาวราศีพฤษภก็โกรธได้รุนแรงเป็นอันดับต้น ๆ  ไม่แพ้ราศีอื่น 

เลยทีเดียว

หลายคนอาจเข้าใจว่า คนธาตุดินมักเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแล 

ตัวเอง ตรงกันข้าม ชาวราศีพฤษภเป็นคนค่อนข้างรักสวยรักงาม เปรียบ 

เสมือนดินที่ถูกจัดอยู่ในกระถางอย่างเรียบร้อย สามารถนำไปประดับหรือ 

ตั้งโชว์ได้ นอกจากนี้ชาวราศีพฤษภยังมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว บางคน 

อาจไม่ได้ถนัดหรือมีความสามารถทางด้านศิลปะหรือดนตรี แต่อย่างน้อย 

ก็เป็นคนที่มีรสนิยม ลึก ๆ แล้วชาวราศีพฤษภเป็นคนมองการณ์ไกล รอบคอบ  

วางแผนงานอย่างละเอียดและเจาะลึกกว่าคนอื่น เป็นคนทำอะไรต้องทำให้ 

เต็มที่ เต็มร้อย จนอาจส่งผลให้การตัดสินใจล่าช้า แต่ชาวราศีพฤษภก็ยึด 

สโลแกนว่า “ช้าแต่ชัวร์” ด้วยลักษณะเด่นตรงนี้บวกกับการดูแลตัวเอง  

ทำให้ชาวราศีพฤษภปรับตัวเข้ากับเพื่อนหรือสังคมได้เป็นอย่างดี
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 การงาน
ชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ลุยงานหนักได้เป็นอย่างดี  มีอุดมการณ์ 

ในการทำงานชัดเจน และชอบความถูกต้อง ลักษณะงานที่เหมาะกับชาวราศ ี

พฤษภ ได้แก่ งานที่ทำประโยชน์ให้กับทั้งตัวคุณและคนในสังคม งาน 

ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การก่อสร้าง การทำสวนทำไร่ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ 

เงิน ๆ ทอง ๆ ถือว่าเป็นงานที่ชาวราศีพฤษภสามารถทำได้ดี

ปัจจุบันมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ถ้าเราเข้าใจจุดเด่นของตัวเอง  

ก็นำไปปรับใช้ในการทำงานได้ แต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนคือ ดวงของคุณ 

ต้องการความมั่นคงในชีวิตสูง จึงเหมาะกับอาชีพที่มีรายได้ประจำ ถ้าคุณ 

ออกไปทำธุรกิจที่เป็นของตัวเองหรือต้องรอพึ่งรายได้จากคนอื่นมาก ๆ จะเป็น 

สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทำงานได้ง่าย

 การเงิน
หากจะพูดถึงราศีที่ใช้เงินเก่งเป็นอันดับต้น  ๆ  คงหนีไม่พ้นชาวราศี 

พฤษภ บทจะจับจ่ายใช้สอยทีก็เรียกได้ว่าน่ากลัวเหมือนกัน ด้วยความที่คุณ 

เป็นคนรสนิยมดี จึงมักหมดเงินไปกับการดูแลตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า  

เครื่องประดับ ของใช้ที่ดูมีราคา มีวัสดุที่ดี มีกลิ่นหอม และโดยเฉพาะ 

เรื่องของกิน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ คุณมักตอบคำถามเพื่อนได้ว่าร้านไหนดี

ร้านไหนอร่อย และมักเป็นคนชักชวนเพื่อน  ๆ ไปรับประทานอาหารมื้อพิเศษ 

อยู่บ่อย  ๆ แม้คุณจะใช้เงินเก่ง แต่เชื่อว่าความเป็นคนธาตุดินจะทำให้คุณ 

มีสติและเตือนตัวเองได้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุด เมื่อไหร่ควรจะพอ

 ความรัก
ชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งการแต่งตัวและการแสดงออก 

โดยเฉพาะน้ำเสียง ทำให้ชาวราศีพฤษภน้อยคนนักที่จะเป็นโสด สิ่งสำคัญ 

คือคุณเป็นคนมีอุดมการณ์ด้านความรัก จึงให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย ์

เป็นอันดับต้น ๆ  
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นอกจากนี้ชาวราศีพฤษภยังเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริง เป็นคนจริงจังเรื่อง 

ความรัก หากชอบหรือถูกใจใคร ก็จะตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยัง 

ชอบแสดงความโรแมนติก หากไม่ได้แสดงออกมาทางคำพูด ก็จะเป็นการ 

ให้ของขวัญหรือพาไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่โรแมนติก 

ลักษณะคู่ครองที่เหมาะสมกับชาวราศีพฤษภควรมีจุดเด่นเรื่องความ 

กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง เพื่อชดเชยความละเอียดรอบคอบจนตัดสินใจ 

ล่าช้าในตัวของชาวราศีพฤษภ ถือเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของทั้ง 

สองฝ่าย
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ราศีเมถุน  June

คนที่เกิดราศีเมถุนคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 15 มิถุนายน จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม

ธาตุประจำราศีเมถุนคือ ธาตุลม

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
พื้นฐานดวงชะตาของราศีเมถุนคือราศีที่มีไหวพริบปฏิภาณ มีทักษะ 

ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ  เป็นอันดับต้น  ๆ ความมี 

ไหวพริบปฏิภาณนี้ส่งผลให้ชาวราศีนี้เป็นคนมีทักษะในเรื่องการเจรจา พูด 

โน้มน้าวคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน และคนใกล้ชิดให้คล้อยตามได้เป็น 

อย่างด ี

การที่คุณปรับตัวเข้ากับคนง่ายและมีความสามารถเลือกเรื่องราว 

ต่าง ๆ ไปพูดคุยกับผู้คน เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณมีเสน่ห์ และคนในสังคม 

อยากเข้ามาพูดคุยหรือทำความรู้จัก แต่ต้องระมัดระวังเพราะคุณอาจใช้ 

วาทศิลป์ที่มีอยู่ไปในทางทำลายคนอื่นได้เช่นกัน เช่น พูดจาเหน็บแนม  

เสียดสี ประชดประชัน หรือแทนที่จะใช้คำพูดไปในเชิงสร้างสรรค์ แต่กลับ 

กลายเป็นการนินทา ใส่ร้าย ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียของดวงชะตาคุณ

นอกจากนี้อิทธิพลของธาตุลมยังส่งผลให้ชาวราศีเมถุนเป็นกลุ่มคน 

ที่คิดและทำอะไรด้วยความคล่องแคล่วว่องไว คิดเร็ว พูดเร็ว ทำเร็วจนเป็น 

เอกลักษณ์ แต่ก็มีข้อด้อยที่ต้องระวังคือ การที่คุณเป็นคนรวดเร็วเกินไป  

บางครั้งก็ทำให้คุณเป็นคนอยู่นิ่ง ๆ ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยอดทน หงุดหงิด และ 

อารมณ์เสียได้ง่าย 

โดยรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว ดวงของคุณจัดว่าเป็นคนมีทักษะความ 

สามารถในการดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี คนที่เกิดในราศีนี้มักมีหัวทางด้าน 

การแต่งตัว การเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับที่เหมาะสมกับงานและกาลเทศะ  

ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้กับตัวคุณได้เป็นพิเศษ 
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ไม่เพียงเท่านั้น ดวงของคุณยังถือว่าเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ค่อนข้าง 

แม่น ลางสังหรณ์ที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชค  แต่หมายถึงความ 

สามารถในการคาดเดาเหตุการณ์ในระยะสั้น ๆ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ช่วยเตือน 

สติให้กับคุณนั้นมักแม่นยำเสมอ 

 การงาน
ด้วยความที่ชาวราศีเมถุนเป็นคนมีวาทศิลป์เรื่องคำพูด ดังนั้นงานที่ 

เหมาะกับตัวคุณจึงเน้นไปทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาและพบปะผู้คน 

เป็นหลัก บวกกับความที่คุณเป็นคนขี้เบื่อ จึงเหมาะกับลักษณะงานที่ต้อง 

ไปเจอสังคมหรือสภาพแวดล้อมใหม่  ๆ  เพราะจะทำให้คุณสนุกกับงานมาก 

ยิ่งขึ้น ดังนั้นงานที่เหมาะกับดวงของคุณโดยตรงจึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การประชาสัมพันธ์ การขาย รวมไปถึงงานที่ต้องอธิบายข้อมูล พูดหรือ 

สอนให้คนอื่นเข้าใจด้วย เนื่องจากดวงของคุณเป็นคนที่มีความสามารถ 

อธิบายเรื่องยาก  ๆ  จนกลายเป็นเรื่องง่ายได้ นอกจากนี้ ลักษณะงานที่ 

เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน ศิลปะ ดนตรี หรือแม้กระทั่งการเปิดกิจการ 

ร้านค้าเป็นของตัวเอง ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเรื่องดวง 

การงานของคุณเช่นกัน

แม้ว่าชาวราศีเมถุนเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องการทำงาน แต่ 

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเกิดอาการเบื่อหน่ายกับงานที่ 

ทำอยู่ ก็แทบจะถอดใจหรือเดินหันหลังกลับในทันที เพราะฉะนั้น ควร 

ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนตรงนี้ เพื่อจะได้ทำงานด้วยความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

 การเงิน
พื้นฐานการวางแผนทางการเงินของคุณนั้นอาจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ชาว 

ราศีเมถุนมักคิดว่า ในเมื่อหามาได้เยอะก็ต้องใช้ เพื่อตอบแทนความเหน็ด- 

เหนื่อยที่เราลงทุนไป ซึ่งไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นคนเกิดในดวงชะตาแบบนี้ 

มักต้องหมุนเงิน หรือเอาเงินก้อนนั้นมาโปะก้อนนี้เสมอ บางครั้งคุณเองอาจ 

รู้สึกสนุกกับการหมุนเงินเสียด้วยซ้ำ เพราะคิดว่านี่แหละเป็นความท้าทาย 

และเป็นสิ่งทดสอบความสามารถของเรา แต่ต้องระมัดระวังให้ดี เพราะสี่ตีน 
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ยังรู้พลาด โอกาสที่จะผิดพลาดมีปัญหานั้นพร้อมเกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากนี ้ 

ดวงชะตาของคุณเป็นคนที่ต้องเข้างานสังคม คุณจึงต้องหมดเงินทองหรือ 

ค่าใช้จ่ายไปกับการแต่งตัวเพื่อออกงานค่อนข้างเยอะ

อย่างไรก็ตาม ชาวราศีเมถุนมีด้านที่ดีคือความกตัญญู คนที่เกิดใน 

ดวงชะตาแบบนี้จะมีความกตัญญูกับบุพการีหรือคนที่เคยมีบุญคุณกับเรา 

มาก่อน คุณพร้อมทุ่มเทความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือด้าน 

การเงินหรือความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว 

 ความรัก
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับ 

พื้นดวงของคุณ แม้ว่าดวงคุณเป็นราศีที่มีความโรแมนติกค่อนข้างมาก เป็น 

คนที่ทุ่มเทและจริงจังกับความรักอย่างเต็มที่ แต่ตัวคุณก็มีอารมณ์ขี้เบื่อ  

หรือมีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้บางครั้งคุณต้องการหา 

สิ่งใหม่  ๆ  มาทดสอบความท้าทายในตัวเอง จึงอาจมีปัญหาเรื่องรักซ้อน  

บางคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นชู้สาว แต่ก็มีอาการปลื้มคนอื่นในขณะที่เรามีคู่ 

หรือมีแฟนอยู่แล้วได้เหมือนกัน

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักคือ ราศีเมถุนมักเป็นคน 

ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานมาเป็นอันดับต้น ๆ จึงมักทุ่มเทชีวิต 

ให้กับเรื่องของงานอย่างเต็มที่ จนทำให้เรื่องความรักกลายเป็นเรื่องสำคัญ 

ลำดับรองลงมา ส่งผลให้บางครั้งท่าทีที่คุณแสดงออกกับคนรักอาจดูเหมือน 

เย็นชาหรือห่างเหินกันไปบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นการจะมีคู่หรือมีแฟน ไม่ใช่ 

เรื่องผิด ดวงคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถมีแฟน มีคู่แต่งงานได้ไม่ยาก เพียง 

แต่ว่าลักษณะของคู่ครองที่เหมาะสมนั้นควรเป็นคนที่มีเหตุผล ซื่อสัตย์  

เห็นอกเห็นใจในตัวเราเยอะ  ๆ และมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ คุณสมบัติ 

เหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดำรงอยู่ได้อย่าง 

ยืนยาวเลยทีเดียว
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ราศีกรกฎ  July

คนที่เกิดราศีกรกฎคือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม

ธาตุประจำราศีกรกฎคือ ธาตุน้ำ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
ด้วยความที่มีพื้นดวงเป็นคนธาตุน้ำ ชาวราศีกรกฎจึงมีภาพลักษณ์ 

เป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจ มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จัก 

หรือคนแปลกหน้า คุณสามารถดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกคนรอบข้างได้เป็น 

อย่างดี ลึก  ๆ  แล้วคุณเป็นคนมีความอ่อนโยน อ่อนไหว และจิตใจละเอียด 

อ่อน แต่ก็ต้องระมัดระวัง เพราะบางครั้งความใจดีอาจทำให้เกิดปัญหาการ 

ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงได้ ซึ่งคนที่โกงอาจไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหน  

แต่เป็นคนกันเอง ดังนั้นอย่าประมาทหรือมองว่าทุกคนเป็นคนดีเหมือนที่เรา 

คิดเสมอ 

นอกจากนี้  คุณยังเป็นคนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

บางคนอาจมีสัมผัสพิเศษหรือลางสังหรณ์ที่ดีด้วยซ้ำไป ในวัยเด็กคุณอาจ 

เป็นคนไม่กล้าคิดหรือกล้าแสดงออก แต่ประสบการณ์ หน้าที่การงาน และ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนกล้าพูด  

กล้าคิด หรือเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางครั้งการพูดและการแสดงออกของ 

คุณนั้นกลับดีกว่ากลุ่มคนในธาตุไฟเสียด้วยซ้ำ

ข้อควรระวังสำหรับชาวราศีกรกฎคือ เนื่องจากธาตุน้ำเป็นธาตุที่อยู่ 

ไม่ค่อยนิ่ง จึงส่งผลให้คุณเป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิด 

ปัญหากับคนรอบข้างเพราะเอาใจไม่ถูก หรืออาจทำให้การพูดคุยสื่อสาร 

มีปัญหาตามมาในภายหลังได้
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 การงาน
ชาวราศีกรกฎเป็นคนมีทักษะความสามารถในการทำงานที่ดีและ 

โดดเด่นเป็นอันดับต้น  ๆ ราศีของคุณเป็นดวงที่เหมาะกับการบริหารจัดการ  

โดยเฉพาะงานที่ต้องวุ่นวายกับคนเยอะ ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 

หรือต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งอย่างหลังถือเป็น 

จุดเด่นสำคัญที่ช่วยให้การบริหารงานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ คุณ 

ยังเป็นคนทำงานด้วยความละเอียดประณีต จนอาจเรียกได้ว่าเป็นคนทำงาน 

เนี้ยบ แถมยังไปช่วยดูแลแก้ไขจุดบกพร่องให้คนอื่นจนเนี้ยบตามไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม ชาวราศีกรกฎมีข้อเสียในเรื่องงานอยู่เหมือนกันคือ  

ด้วยความที่คุณเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างมากเกินไป ทำให้บางครั้งคุณอาจ 

เอาเรื่องของคนอื่นมาวิตกกังวลหรือเก็บเป็นความทุกข์ของตัวเอง ดังนั้น 

ขอให้คุณแบ่งแยกความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องงานให้ดี

ด้วยความที่ดวงชะตาของคุณเป็นคนเอาจริงเอาจัง ขยันหาเงิน ทำให ้

คุณทำงานได้หลากหลายอาชีพ แต่งานที่เหมาะกับชาวราศีกรกฎควรเป็น 

งานที่มีความมั่นคง อาจเป็นหน่วยงานองค์กรที่เปิดมานานแล้ว หรือเป็น 

ธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่โต นอกจากนี้ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น  

งานโรงแรม ร้านอาหาร ขนม ธุรกิจเครื่องดื่ม รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การนำเข้าส่งออก 

 การเงิน 
ชีวิตของชาวราศีกรกฎอาจไม่ใช่ดวงที่การเงินหวือหวาอะไร แต่คุณ 

มักมีรายได้สม่ำเสมอต่อเนื่อง ส่วนรายได้ที่หวือหวามาเป็นพัก  ๆ  นั้นอาจ 

ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวคุณเลยก็ได้

ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่รู้จักวางแผนเรื่องการเงิน เพราะคุณเป็นคนที่ 

เข้าใจถึงความยากลำบากในการหาเงินเป็นอย่างด ี เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณเอง 

เป็นคนหนึ่งที่สามารถควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม รายจ่ายหนึ่ง 

ที่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากสำหรับคุณคือ เรื่องคนในครอบครัว  

เพราะคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคนในบ้านหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูง 

คนใกล้ชิดมาก เวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเข้ามา ซึ่งบางคนอาจเดือดร้อน 
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จริง ในขณะที่บางคนอาจโกหก หรือมาแต่งนิยายให้ฟัง คุณก็จะซาบซึ้ง 

เชื่อ อินไปกับเรื่องนั้น และพร้อมที่จะคว้ากระเป๋าสตางค์มาหยิบยื่นเงิน 

ช่วยเหลือเขาเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

 ความรัก
ชาวราศีกรกฎเป็นราศีที่ต้องการความมั่นคงในความรักเป็นอันดับ 

ต้น ๆ ถ้าจะคบกับใครต้องมั่นใจ มั่นคง แน่นอน แล้วคุณจะปักหลักปักใจ 

กับคนคนนั้นไปเป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในตัวคุณ นอกจากนี้ ความ 

โรแมนติกและความจริงใจยังถือเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องความรักของดวงชะตา 

คุณด้วย สิ่งที่ต้องระวังคือ บางคนอาจเป็นโสดนานเพราะขี้อายในเรื่อง 

ความรัก ไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์หรืออาจกลัวการถูกทิ้ง นั่นเป็นเพราะ 

ชาวราศีกรกฎเป็นคนจินตนาการเยอะ ทำให้ชอบคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคต 

คิดแทนคนอื่นไปหมด จนต้องอยู่เป็นโสดจนถึงทุกวันนี้ เรียกได้ว่าในบรรดา 

เพื่อนรุ่นเดียวกัน คุณจะเป็นคนท้าย ๆ ที่ได้สละโสด 

สำหรับลักษณะเนื้อคู่ ชาวราศีกรกฎไม่ได้มีสเป็คเป็นพิเศษ เวลา 

เลือกคนรักมักไม่ได้มองเฉพาะความรักของคุณแค่สองคนเท่านั้น แต่มองหา 

คนที่เข้ากับครอบครัวคุณได้ดีด้วย ซึ่งถือเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ  ในการเลือก 

คู่ครองของคุณเลยทีเดียว นอกจากนี้ดวงของคุณส่วนมากมักได้คู่ที่มีวัย 

แตกต่างกันค่อนข้างเยอะ ผู้ชายบางคนอาจได้แฟนเป็นแม่หม้าย ผู้หญิง 

บางคนอาจได้แฟนเด็กกว่า  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากได้คู่ในวัยใกล้เคียงกัน  

ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและอยู่กันยืด
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ราศีสิงห์  August

คนที่เกิดราศีสิงห์คือ คนที่เกิดระหว่าง
วันที่ 17 สิงหาคม จนถึงวันที่ 16 กันยายน

ธาตุประจำราศีสิงห์คือ ธาตุไฟ

อุปนิสัยพื้นฐานของดวงชะตา
แม้ว่าชาวราศีสิงห์จะมีธาตุไฟเป็นธาตุประจำราศี แต่ก็ไม่ได้แปลว่า 

เป็นธาตุไฟที่ร้อนแรง ธาตุไฟสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นหมายถึงไฟที่ให้ความ 

สว่าง ความโดดเด่น เป็นไฟที่อยู่ในระดับพอดี ชาวราศีสิงห์จึงเป็นคนที่มี 

พลังในตัวเองสูง มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี 

ไอเดียแปลก ๆ ใหม่ ๆ แถมหลายคนยังซ่อนความเป็นเด็กเอาไว้ในตัวด้วย

เมื่อมองกันที่ภายนอก ชาวราศีสิงห์มีบุคลิกลักษณะที่สง่าผ่าเผย  

แต่งตัวเป็น มักเลือกใส่เสื้อผ้าโทนสีที่สะดุดตา หากใส่เสื้อผ้าออกโทนสีร้อน 

จะเป็นการเสริมดวงและความมั่นใจให้กับชาวราศีสิงห์ได้ นอกจากนี้ยังเป็น 

คนมีเสน่ห์ เพราะรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมหรือสภาพแวดล้อมแปลกใหม่ได้ดี  

แถมยังเป็นที่สะดุดตาของเพศตรงข้ามด้วย

หากจะพูดถึงข้อดีของราศีสิงห์ก็ต้องบอกว่า คุณเป็นคนมีความมั่นใจ  

สามารถแสดงออกถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ ให้คนมองเห็น 

ได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้เป็นอย่างด ี

นอกจากนี้จุดเด่นสำคัญอีกอย่างของชาวราศีสิงห์คือ เป็นคนใจกว้าง 

ให้ความสำคัญกับเพื่อนและสังคมมาก หากใครมีปัญหา คุณก็พร้อมจะให ้

ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่รีรอ แต่บางครั้งความใจกว้างก็กลับกลาย 

เป็นปัญหาให้กับชีวิตคุณได้เหมือนกัน เพราะคุณอาจช่วยคนอื่นจนลืมกำลัง 

ความสามารถของตัวเอง ส่งผลให้ชีวิตต้องเผชิญกับความวุ่นวาย ในทาง 

กลับกัน เมื่อคุณมีเรื่องเดือดร้อน คุณกลับไม่ต้องการคำแนะนำจากคน 

รอบข้าง และไม่ยอมไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะคิดว่า 

คุณสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง



18   ศาสตร์แห่งการพยากรณ ์ ปี 2564 ทศพร ศรีตุลา   19

 การงาน
ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีพื้นฐานของความเป็นผู้นำ จึงไม่แปลกที่เรา 

มักจะเห็นคนที่เกิดในราศีนี้เป็นถึงระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน หรือ 

บางครั้งอาจเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบงานมากกว่าคนอื่น สาเหตุที่เป็นอย่างนี ้

นอกจากจะมาจากฝีมือ ทักษะ และความสามารถประจำตัวคุณแล้ว ยัง 

มาจากความไว้วางใจที่คนรอบข้าง เจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชามอบให้กับ 

ตัวคุณด้วย ต้องบอกว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณมาจากความ 

ขยันขันแข็ง ความตั้งใจ และความเป็นคนอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ของคุณ สังเกต 

ได้ว่าชีวิตของคุณมักต้องมีเรื่องให้วุ่นวายอยู่เสมอ บางช่วงที่ไม่ได้ทำงาน  

หรือในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ คุณจะต้องมีกิจกรรมพิเศษทำอยู่เป็นประจำ 

ลักษณะของคุณนั้นหากเปรียบกับนักรบก็คือนักรบในทัพหน้า คือเป็น 

คนที่ไม่ค่อยเกรงกลัวอะไร ซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างผลเสียให้กับ 

การทำงานของคุณได้เช่นกัน เพราะคำพูดหรือการแสดงออกของคุณอาจ 

ตรงไปตรงมาจนทำให้เกิดศัตรูหรือมีคนไม่ชอบหน้าอยู่บ่อย  ๆ แถมบางครั้ง 

ความโดดเด่นในตัวคุณ ทั้งเรื่องตำแหน่ง บุคลิก และการแต่งตัว ก็อาจ 

เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้มีคนนินทาหรือใส่ร้ายคุณเป็นประจำ แต่คุณเป็นคน 

มีหลักการและมีเหตุผล จึงไม่ได้เก็บคำพูดเหล่านี้ไปคิดหรือทำให้กลายเป็น 

ปัญหาชีวิตมากนัก

ลักษณะงานที่โดดเด่นสำหรับชาวราศีสิงห์มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 

งานประจำ เช่น รับราชการ ลูกจ้าง พนักงานบริษัท ซึ่งราศีคุณเป็นราศี 

ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในอาชีพเหล่านี้ได้เป็น 

อย่างดี นอกจากนี้งานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีความโดดเด่น เช่น เครื่อง 

ประดับ ของสวยงาม งานออกแบบดีไซน์ ก็เป็นสิ่งที่ เหมาะกับตัวคุณ  

หรือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ งานที่ต้องพบปะผู้คน 

มากหน้าหลายตาอย่างงานประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจเป็น 

ของตัวเองก็จัดว่าเป็นงานที่เหมาะด้วยเช่นกัน เพราะหลายคนมีความเป็น 

ศิลปินอยู่ในตัว อาจไม่ค่อยชอบทำงานที่เป็นเวลาและชอบเป็นเจ้านาย 

ตัวเองมากกว่า 
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 การเงิน
คุณเป็นราศีหนึ่งที่มีรายจ่ายในชีวิตประจำวันเยอะ มีเรื่องเสียเงิน 

เสียทองจุกจิกอยู่ตลอด บางครั้งมีทั้งรายจ่ายของตัวเองและรายจ่ายที่เกิด 
จากคนรอบข้าง อาจเป็นเพราะคุณต้องดูแลตัวเองเวลาออกงานสังคม 
มากหน่อย จึงต้องเสียเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเยอะกว่า 
คนอื่น ๆ และยังต้องใช้เงินเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น งานบุญ งานกุศล งาน 
มงคลทั้งหลาย ซึ่งได้รับเชิญไปร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ 

อย่างไรก็ตาม ข้อดีอย่างหนึ่งของชาวราศีสิงห์คือ ถึงแม้ว่าบางครั้ง 
การเงินของคุณอาจจะดูแล้วไม่มั่นคง ไม่แน่นอน แต่คุณก็มีทักษะความ 
สามารถในการหาเงินได้อย่างทันเวลา ต่อให้ต้องหมุนเงินจนนาทีสุดท้าย  
คุณก็หาทางออกและแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดี แต่ทางที่ดีที่สุด 
แนะนำว่า คุณควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง และที่สำคัญคือวางแผน 
การออมเงิน เพื่อไม่ให้เรื่องเงินสร้างปัญหาให้กับช่วงบั้นปลายชีวิตของ 
คุณได้

 ความรัก
จังหวะความรักของคนที่เกิดราศีนี้อาจมีข้อแตกต่างกับดวงคนอื่น  

โบราณมักเรียกว่า ดวงของคุณจะได้คู่ที่มีตำหนิ คำว่าตำหนินั้นไม่ได้ 
หมายถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม แต่อาจหมายถึงคนที่เคยมีประสบ- 
การณ์ในการใช้ชีวิตคู่มาแล้ว เป็นพ่อหม้ายแม่หม้าย หรือเคยคบกับใคร 
คนหนึ่งนาน  ๆ  แล้วเลิกกันก่อนที่จะมาเจอคุณ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงคน 
ที่มีวัย เชื้อชาติ ศาสนาแตกต่างกับคุณ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับชีวิต 
คู่ครอง เพราะโดยพื้นฐานแล้ว คุณเป็นคนที่ประคับประคองความรักความ 
สัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี รู้จักโอนอ่อนผ่อนตาม ดูแล ปกป้อง เสียสละให้ 
คนรัก และยังมีความโรแมนติก ทำให้ความรักของคุณอยู่ในจุดที่สมดุล 
และสร้างความสุขให้กับคนรักของคุณได้เป็นอย่างดี เมื่อความรักอยู่ในจุดที ่
ลงตัวแล้ว ราศีสิงห์ก็ถือเป็นราศีหนึ่งที่มีโอกาสมีความรักมั่นคงได้ไม่แพ้ 
คนอื่นเลยทีเดียว


