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บทนำ

มหัศจรรย์แห่งตัวเลข

ตวัเลขมพีลงัในตวัเองและมคีวามหมายเฉพาะตวั ทกุคน 

ล้วนมีชีวิตเกี่ยวพันกับตัวเลขตั้งแต่เกิด เรียกได้ว่าตัวเลข 

มีผลกับเราตลอดชีวิต เริ่มสังเกตจากที่ตัวเราก่อน อย่างเช่น  

ตัวเลขน้ำหนักและส่วนสูง ค่าสายตาสั้น  - เอียง  - ยาว ขนาด 

รอบอก  - เอว  - สะโพก เบอร์รองเท้า ล้วนบ่งบอกถึงลักษณะ 

ของตัวเราทั้งสิ้น แม้กระทั่งจำนวนเงินมากน้อยในกระเป๋า 

สตางค์ก็มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ตัวเลขยังสัมพันธ์ 

กับความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย เช่น เด็ก  ๆ  ตั้งใจเรียนเพราะ 

อยากให้ตัวเองมีเกรดเฉลี่ยที่ดี หรือถ้าจะขยับออกจากตัวเรา 

มาหน่อยก็คือในที่อยู่อาศัย ตอนที่เราเลือกสีทาบ้าน สีต่าง  ๆ 

กจ็ะมรีหสัประจำสทีีเ่ปน็สากล รวมถงึจำนวนขัน้บนัได จำนวน 

ชั้น ขนาดของห้องแต่ละห้อง ฯลฯ
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ยกตัวอย่างเพียงแค่นี้ก็เห็นแล้วว่า  ตัวเลขที่อยู่รอบ 

ตัวเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายและพลังมหาศาล ยิ่งเรา 

ใส่ใจกับตัวเลขและเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่ง 

เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนที่เรารักมากเท่านั้น

ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่า ผมเป็นเพียง “นักออกแบบ 

ตัวเลข”  ที่เก็บสถิติเพื่อให้ทราบถึงลักษณะและผลของกลุ่ม 

ตัวเลขต่าง  ๆ แล้วนำตัวเลขเหล่านั้นมาประยุกต์จัดเรียงให้ 

เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และสถานการณ์ เพื่อให้เกิด 

พลังงานบวกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรียกว่าผมไม่ได้มี 

ญาณหรือซิกซ์เซ้นส์ใด  ๆ แต่ด้วยประสบการณ์การคลุกคลี 

กับตัวเลขและความพยายามในการศึกษาต่อยอดด้านตัวเลข 

อยู่เสมอ ตัวเลขจึงเปรียบเหมือนเพื่อนของผม และผมก็ดีใจ 

ที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับตัวเลขมาช่วยเหลือผู้คนมากมายทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อมจนถึงปัจจุบัน
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จุดเริ่มต้นของการเป็น “แมทจิเชียน”

ความสนใจใคร่รู้ เรื่องตัวเลขเพียงอย่างเดียวคงไม่  

เพียงพอทำให้ผมถูกเรียกว่า  “แมน  แมทจิเชียน”  (Man  

Mathgician) ซึ่งหมายถึงนักออกแบบตัวเลข ผู้หาความ 

สัมพันธ์ระหว่างตัวเลขต่าง  ๆ  กับเหตุการณ์เฉพาะบุคคลหรือ 

กลุ่มบุคคลตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป เกิดนัยสำคัญบางอย่าง 

ที่น่าสนใจ เป็นคนที่เข้าถึงพลังอำนาจของตัวเลข และสามารถ 

นำพลังนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ราวกับเป็นผู้กุมเวทมนตร์แห่ง 

ตัวเลขไว้

จุดเริ่มต้นของความเป็นแมทจิเชียนของผมเริ่มมาตั้งแต่ 

เด็ก โดยเริ่มจากความรักในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาเดียวที่ 

ผมไม่เคยโดดเลย เห็นโจทย์เลขแล้วมีความสุข อยู่กับมันได้ 

ทั้งวันโดยที่ไม่ง่วง ไม่ใช่แค่วิชาคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว  

วิชาฟิสิกส์และเคมีก็มีเรื่องตัวเลขมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เช่น 

หน่วย มวล อนุภาค ปริมาณสารสัมพันธ์ ด้วยความชอบ 

ทำให้ผมใส่ใจในการเรียนจนสามารถทำข้อสอบฟิสิกส์ได้ 

ทุกข้อโดยไม่ผิดเลย แถมยังเปิดคอร์สเพื่อช่วยติวเพื่อน  ๆ ได้ 
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อีกด้วย เรียกได้ว่า ตอนช่วงมัธยมปลายเป็นช่วงเวลาที่ผม 

เนื้อหอมที่สุดเลยครับ จนในที่สุดผมก็สามารถสอบชิงทุนได้ที ่

มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกเรียนภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ

ขณะที่ผมศึกษาในมหาวิทยาลัย ผมเริ่มเก็บสถิติตัวเลข 

มาเรื่อย  ๆ  ที่ง่ายที่สุดก็คือเลขทะเบียนรถที่ เกิดอุบัติเหตุ   

เพราะผมสามารถดูได้จากในข่าว แถมผมยังเคยเดินทางไป 

เก็บสถิติถึงสุสานรถมาแล้วด้วย ในตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจ 

เพราะยังไม่เคยหาเหตุผล จนกระทั่งเก็บสถิติมากขึ้น  ๆ  และ 

เกบ็ขอ้มลูในขอบขา่ยอืน่  ๆดว้ย เชน่ ทำไมนางงามทีไ่ดต้ำแหนง่ 

มักจะมีเลขนี้ ทำไมนักกีฬาที่มีเลขกลุ่มนี้ถึงมักเก่งและประสบ 

ความสำเร็จ

จากที่เรียนฟิสิกส์มา ผมเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือเป็นวัตถุ 

ที่สามารถแผ่พลังงานได้ อย่างที่หลายคนเคยเรียนกันมาว่า  

พลังงานกลมีสองรูป  คือ  พลังงานจลน์กับพลังงานศักย์   

พลังงานจลน์คือพลังงานที่ขึ้นกับความเร็วของวัตถุ  ส่วน 

พลังงานศักย์คือพลังงานที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง (ความสูง) ของ 

วัตถุ เมื่อวัตถุที่มีมวล มีการเคลื่อนที่ จึงมีความเร็วเกิดขึ้น 

และสามารถเปลี่ยนพลังงานได้ เช่น น้ำจำนวนมาก  ๆ  ที่ถูก 
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กกัไวโ้ดยเขือ่นกกัเกบ็นำ้สามารถเปลีย่นพลงังานนำ้เปน็พลงังาน 

ไฟฟ้าได้ หรือถ้าเรามีแผงซิลิคอนหรือแผงโซลาร์เซลล์วางไว้ 

รับแสงอาทิตย์ มันก็สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 

พลังงานไฟฟ้าได้เช่นกัน ผมจึงเชื่อว่าพลังงานมีการเปลี่ยน 

รูปแบบ

นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถือยังมีเรื่องของคลื่นแม่เหล็ก 

ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง  คลื่นที่กระจายออกมาตลอดเวลา  

ตัวเลขในเบอร์มือถือซึ่งมีพลังในตัวอยู่แล้วก็สามารถแผ่พลัง 

ออกมาผ่านคลื่น โดยมีร่างกายของผู้ใช้เบอร์นั้น  ๆ เป็นเสมือน 

เขื่อนกั้นพลังดังกล่าว แปลว่าเมื่อคนคนหนึ่งใช้เบอร์เบอร์หนึ่ง 

ไปนาน  ๆ พลังตัวเลขที่แผ่เข้าตัวเขาตลอดเวลาก็สามารถ 

กำหนด  “บุคลิก นิสัย และลักษณะชีวิต”  ของเขาได้อย่าง 

น่าอัศจรรย์ น่าสนใจใช่ไหมครับ ผมจึงศึกษาต่อยอดเรื่องนี้ 

มาเรื่อย  ๆ ศึกษาถึงรากของการเขียนตัวเลขอารบิกว่าทำไม 

เลข 0, 1, 2, 3…9 จึงต้องเขียนแบบนี้ จนพบว่าแต่ละตัวเลข 

มีคาแร็คเตอร์ของตนเอง อันเป็นที่มาของความหมายของมัน  

ทำให้ผมได้รู้ความหมายของตัวเลขต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้
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ทฤษฎีซิงโครนิซิต ี (Synchronicity) 

ในทีส่ดุผมกไ็ดรู้ว้า่ สิง่ทีผ่มกำลงัศกึษาอยูน่ีเ้ปน็สว่นหนึง่ 

ของการซิงโครไนซ์ (synchronize) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้น 

ขึ้นมานานแล้วโดย  คาร์ล จุง (Carl Jung) จิตแพทย์และ 

นักจิตวิทยาชาวสวิส ซึ่งอธิบายไว้ว่า “เป็นการประจวบเหมาะ 

ของเหตุการณ์ที่มีความหมายตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งมี 

อะไรที่มากกว่าเรื่องของความน่าจะเป็น” (Synchronicity is  

the occurrence of two or more events that appear to  

be meaningfully related but not causally related. It  

holds that such events are meaningful coincidences.)  

ต่อมา  อาร์เธอร์ โคสท์เลอร์ (Arthur Koestler) นักเขียน 

และนักข่าวลูกครึ่งอังกฤษ  - ฮังการี ได้แต่งหนังสือขยายความ 

เรื่องซิงโครนิซิตีเพิ่มเติมจากจุงชื่อว่า The Roots of Coinci- 

dence โดยเปรียบเทียบความคิดเรื่องความเป็นหนึ่งเดียว 

ภายใต้ความหลากหลายกับความเห็นอกเห็นใจสรรพสิ่ง  

เชื่อว่า สรรพสิ่งในจักรวาลล้วนประสานเชื่อมโยงไว้ด้วยกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของเต๋า พุทธ ปรัชญาของโพลตินุส  
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และปรัชญาต่าง  ๆ  ในยุคศิลปะเฟื่องฟูด้วย โคสท์เลอร์สรุปว่า 

โทรจิต การหยั่งรู้ ญาณ ทักษะ และซิงโครนิซิตี เป็นเพียง 

ปรากฏการณ์ภายใต้สภาวะที่ต่างกันของหลักสากลเดียวกัน  

นั่นคือ แนวโน้มของการบูรณาการผ่านการสื่อทั้งที่ทราบและ 

ไม่ทราบสาเหตุ 

ผมแปลให้เข้าใจง่าย ๆ ส่ือในท่ีน้ีคือ พลังจิต สัญลักษณ์ 

ต่าง  ๆ  ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา  (อาทิ ตัวเลข) ความฝัน ฯลฯ  

ซึ่งผมขอโฟกัสแค่เรื่องตัวเลขเพียงอย่างเดียวว่า  ตัวเลข 

สามารถแสดงถึงซิงโครนิซิตีได้อย่างไร และคนทั่วไปสามารถ 

นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร อันที่จริงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น 

สามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่าง แต่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจและ 

ถ่ายทอดมันออกมาได้หรือไม่ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นสสารที่มี 

ผลต่อชีวิตเราตลอดเวลา ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ เช่น เมื่อ 

คณุผูอ้า่นไปรว่มสมัมนาในสถานทีห่นึง่ ไดพ้บกบัใครหลายคน 

เป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะพบในช่วงไหน ก่อน ระหว่าง หรือหลัง 

การประชุม พอได้พูดคุยกันแล้ว คุณอาจพบว่าคุณมีความ 

สนใจเหมือนผู้ร่วมสัมมนานั้น  ๆ  หลายอย่าง และบ่อยครั้งที่ 

พวกเขาจะมีข้อมูลข่าวสารที่คุณเองกำลังต้องการอยู่พอดี   
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หรือไม่คุณก็อาจมีอะไรบางอย่างที่พวกเขากำลังต้องการอยู่ 

พอดี จากนั้นพวกคุณก็ลาจากกันไป หรืออาจจะได้ติดต่อ 

สัมพันธ์กันในภายหลัง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่ใจคนเหล่านั้น 

มากน้อยเพียงใด คุณอาจจะได้อะไรดี  ๆ กลับมาไม่มากก็น้อย 

แต่หากคุณไม่สังเกต ไม่สนใจ มันก็อาจเป็นแค่งานสัมมนา 

หนึ่งที่ผ่านเลยไป

เมื่อเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกลายเป็นความชำนาญ 

หรือถนัด เราก็จะรู้สึกซิงค์ (sync) หรือรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่รอบ 

ตัวเรามันกำลังบอกเรื่องราวที่สำคัญต่าง  ๆ  ตลอดเวลา ขึ้นอยู่ 

กับว่าเราเข้าใจและสามารถตีความสิ่งที่มันกำลังบอกเรา 

หรือเปล่า อย่างบางคนที่อยู่กับคุกกี้มาตั้งแต่เกิด เขาสามารถ 

ที่จะดูคุกกี้แล้วนำไปซิงค์กับเหตุการณ์รอบตัวได้  หรือคน 

ที่มีความชำนาญด้านไพ่ อย่างไพ่ทาโรต์ที่คนไทยคุ้นเคย  

เขาจะสามารถตอบเราผ่านไพ่ได้  เช่น  เมื่อเราตั้งคำถาม  

เขาจะให้เราเปิดไพ่มา  3 ใบ แล้วก็ทำนายหรือตอบคำถาม 

ของเราได้ นั่นเพราะเขาซิงค์กับไพ่ที่เปิดออกมา ณ เวลานั้น  

และตีความหมายมันได้ เรียกได้ว่าเป็นการซิงโครไนซ์กับไพ่ 

นั่นเอง 
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เช่นเดียวกับผมที่คลุกคลีอยู่กับตัวเลข  จนตัวเลข 

กลายเปน็เพือ่นของผม ทำใหผ้มซงิโครไนซเ์หตกุารณต์า่ง ๆ กบั 

ตัวเลขที่อยู่รอบตัวได้ อย่างเช่นเมื่อมีคนตั้งคำถามมา แล้ว 

ณ ตอนที่ถามนั้นผมเห็นตัวเลขชุดใดชุดหนึ่งจากวัตถุรอบตัว 

ผมจะนำกลุ่มตัวเลขเหล่านั้นมาตอบคำถามได้ทันที เรียกว่า 

เป็นการซิงโครไนซ์กันระหว่างเลขกับเหตุการณ์หรือคำถาม 

ที่เกิดขึ้นกับผมครับ

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่คนรู้กันดีเพิ่มเติมครับ เช่น  

เหตุการณ์ที่เรือไททานิกและเรือเซวอลของเกาหลีใต้อับปางใน 

วันเดียวกัน แต่ห่างกัน 102 ปี แถมมีกลไกการเกิดคล้ายกัน 

นั่นคือ ไททานิกครูดกับภูเขาน้ำแข็ง ขณะที่เซวอลครูดกับ 

ก้อนหิน เหตุเกิดคนละทวีป หรือกรณีของประธานาธิบดี 

สหรัฐฯสองคนอย่างเอบราแฮม ลิงคอล์น ประธานาธิบดี  

คนที่ 16 และจอห์น เอฟ. เคนเนดี ประธานาธิบดีคนที่ 35  

กม็คีวามเชือ่มโยงกนัอยา่งนา่ประหลาดหลายอย่าง ผมจะแยก 

เป็นข้อ ๆ ให้ดูกัน
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เหตุการณ์

การเลือกตั้งเข้าสู่สภาคองเกรส

การได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี

จำนวนตัวอักษรในชื่อ

ชื่อรองประธานาธิบดี

สมาชิกในครอบครัวของประธานาธิบดี

เลขาฯ ของประธานาธิบดี

การเสียชีวิตของประธานาธิบดี

มือสังหารประธานาธิบดี

สถานที่ที่ถูกลอบยิง

มือสังหารหลังลอบยิง

ลิงคอล์น

ค.ศ. 1846

ค.ศ. 1860

Lincoln = 7 ตัว

Andrew Johnson
เกิดป ี 1808

ลูกชายสองคน 
ชื่อ Edward และ Robert

ชื่อ Kennedy (เป็นผู้แนะนำประธานาธิบดี
ว่าไม่ควรเดินทางไปที่โรงละครในวันที่ถูกยิง)

ถูกลอบยิงที่ศีรษะอย่างปริศนา

เป็นชาวใต้
ชื่อ John Wilkes Booth เกิดป ี 1839

โรงละครชื่อ Kennedy

หนีจากโรงละครไปซ่อนตัวที่โกดัง



เคนเนดี

ค.ศ. 1946

ค.ศ. 1960

Kennedy = 7 ตัว

Lyndon Johnson
เกิดป ี 1908

น้องชายสองคน 
ชื่อ Edward และ Robert

ชื่อ Lincoln
(เป็นผู้แนะนำประธานาธิบดีว่าไม่ควร
เดินทางไปที่เมืองแดลลัสในวันที่ถูกยิง)

ถูกลอบยิงที่ศีรษะอย่างปริศนา

เป็นชาวใต้
ชื่อ Lee Harvey Oswald
เกิดป ี 1939

รถยี่ห้อ Lincoln

หนีจากโกดังไปซ่อนตัวที่โรงละคร

หมายเหตุ

ห่างกัน 100 ปี

ห่างกัน 100 ปี

ชือ่ Johnson เหมือนกนั รวมชือ่แลว้ 
ม ี 13 ตัวอักษร เกิดห่างกัน 100 ปี

ถูกลอบยิงในวันศุกร์ขณะมีภรรยา
อยู่ข้าง ๆ เหมือนกัน

ชื่อทั้งคู่ยาว 15 ตัวอักษรเท่ากัน
เกิดห่างกัน 100 ปี
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เห็นไหมครับว่า มีหลายเรื่องที่ซิงค์กันอย่างไม่น่าเชื่อว่า 

จะเป็นไปได้ อยู่ที่ว่าใครจะถอดรหัสมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง 

ครับ 

สำหรับผม ผมเชื่อว่าตัวเลขมีชีวิตและมีคาแร็คเตอร์ 

ของตัวเอง และหน้าที่ของผมคือเป็น Number Designer  

หรือนักออกแบบตัวเลข ทำให้เห็นภาพง่าย ๆ ก็คือ ถ้าผมเป็น 

ดีไซเนอร์แบรนด์เสื้อผ้า ลูกค้าเข้ามาบอกว่า ตั้งใจจะไปงาน 

กาลาดินเนอร์ ขอชุดที่เข้ากับธีมงาน หน้าที่ผมคือ วัดตัว  

ออกแบบ แล้วถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการผ้าแบบไหน  

ลายไหน ทรงไหน ชอบแบบกระดุมหรือซิป เป็นต้น เมื่อ 

ผมออกแบบเสร็จ ต่อไปก็เป็นเรื่องของลูกค้าว่าเมื่อใส่ชุดนี้ 

ไปแล้วจะสามารถทำให้คนในงานประทับใจได้หรือไม่ ทั้งนี้ 

นอกจากชุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับนิสัย ความมั่นใจ และบุคลิก 

ของคุณด้วย ถ้าผมเอากลุ่มตัวเลขเสริมชีวิตไปอยู่กับคุณ แต่ 

คณุไมไ่ดใ้สใ่จตวัเลขทีไ่ดไ้ป เชน่ ไมใ่สซ่มิมอืถอื และไมไ่ดเ้ชือ่ 

ในตวัเลขนัน้แบบทีผ่มเชือ่ สดุทา้ยตวัเลขอาจจะไมไ่ดช้ว่ยอะไร 

คุณก็ได้

หลายคนถามว่า ตัวเลขมีอายุหรือไม ่ ผมคิดว่า ขึ้นอยู่ 
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กับความต้องการที่เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น หากวันหนึ่งคุณ 

ต้องการมีความรัก มาหาผม ผมก็จะจัดตัวเลขเกี่ยวกับความ 

รักให้ เมื่อมีความรักแล้ว วันหนึ่งคุณอาจจะบอกว่า ความรัก 

โอเคมากแล้ว ขอเบอร์ที่เน้นเรื่องเงินมาก ๆ ผมก็จะกลับมาดู 

เลขที่ให้ไปก่อนว่า เลขของเงินอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งไหม ถ้า 

ไม่เวิร์ค ผมก็เปลี่ยนให้ หรือถ้าคุณไม่เปลี่ยน ผมก็อาจจะ 

แนะนำให้หาแอ๊กเซสซอรี่ (เครื่องประดับ) หาสิ่งที่อยู่รอบตัว 

เอามาทดแทนให้ อย่างเช่น ให้ใส่เสื้อสีน้ำเงินบ่อย  ๆ หาเลข 

6 มาติดเป็นสติ๊กเกอร์ตรงกระเป๋าเงินหรือเคสมือถือ หรืออาจ 

ใส่ต่างหูที่มีเลข 6 รวมทั้งอาจจะตั้งชื่อไลน์หรืออีเมลในการ 

รับส่งงานให้มีเลข 6 เช่น 146 แทน ก็สามารถทำได้ครับ

ว่าด้วยเรื่องเล่าจากห้องตรวจ

ความจริงแล้วผมบอกได้เลยว่า ห้องตรวจของผมคือ 

ทุกที่ ไม่ว่าจะที่ออฟฟิศของผม ในห้างสรรพสินค้า หน้า 

ห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน และอีกมากมาย เพราะเมื่อไหร่ที่มีคน 

เดินเข้ามาหาผม ปรึกษาผมว่า ตัวเลขที่เขาใช้อยู่เป็นอย่างไร  
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ควรจะใช้ตัวเลขอะไรดี แล้วผมได้แนะนำเรื่องการใช้ตัวเลขให้ 

นั่นแหละถือว่าเป็นห้องตรวจ แต่หากจะให้นิยามห้องตรวจ 

แบบเป็นกิจจะลักษณะก็ต้องบอกว่า ห้องตรวจของผมอยู่ที่ 

ออฟฟิศแถวซอยรามคำแหง  65 นี่แหละครับ ในออฟฟิศมี 

ห้องตรวจอยู่ห้องหนึ่งบนชั้น 3 ล้อมรอบด้วยกระจก (บรรยา- 

กาศสบาย ๆ) ห้องที่ทุกคนจะต้องเข้ามาเจอผม แล้วก็ต้องใช้ 

เวลา 10 นาทตีอ่ควิใหคุ้ม้คา่ ไมว่า่คณุจะจนหรอืรวย ไมว่า่คณุ 

จะทำงานอะไร อายุเท่าไร เพศอะไรก็ตาม ทุกคนมีเวลา 

เท่ากันหมด ถึงแม้เวลาจะดูน้อย แต่ก็เพียงพอจะทำให้ผม 

ได้เห็นคนหลายรูปแบบมาก เพราะทุกคนเขาเตรียมคำถาม 

หรือความต้องการมาก่อนแล้ว

ลูกค้าทุกคนจะต้องมาก่อนเวลาราว 15 นาที เพื่อนั่ง 

กรอกแบบสอบถามแบบเช็กถูกและแบบอธิบายเล็กน้อย 

เกี่ยวกับตัวคุณ อาทิ อายุเท่าไหร่ เพศอะไร เพศก็จะมี 9  

เพศ เรยีกวา่จะเปน็หญงิ ชาย ทอม ดี ้ เลสเบีย้น ไบเซก็ชวล  

ฯลฯ มหีมดทกุเพศ ทำงานดา้นไหน (มเีปน็รอ้ยอาชพี) ปญัหา 

ที่อยากแก้ไข แถมมีให้เลือก  “ความต้องการ”  ในชีวิตไม่เกิน  

6 ขอ้ จากตวัเลอืกกวา่ 40 ขอ้ เช่น มเีงนิมากขึน้ มสีขุภาพทีด่ ี
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ความรักที่ดี บริวารดี โอกาสไปทำงานต่างประเทศ เสน่ห์  

คนรักทั้งติดทั้งหลง มีความปึ๋งปั๋งทางเพศ  ทั้งหมดนี้เพื่อ 

ประกอบการวเิคราะหต์วัเลขของผม ถา้ผมพจิารณาแลว้เหน็วา่ 

ลูกค้าคนไหนใช้ตัวเลขเบอร์มือถือและป้ายทะเบียนรถยัง 

ไม่เหมาะสมกับตัวตนของเขา ผมจะจัดการออกแบบตัวเลข 

ให้ใหม่ ให้เหมาะสมกับเขาที่สุด โดยยึดตามข้อมูลที่ลูกค้า 

ให้มาครับ

ผมจำได้ว่าวันแรกที่ เปิดห้องตรวจ  เกิดจากผมได้ 

เริ่มไปออกรายการของพี่มดดำ  (คชาภา ตันเจริญ) จนมี 

คนสอบถามเข้ามาเรื่อย  ๆ  ผมจึงเปิดคลินิกผิวหนังที่ผม 

เป็นเจ้าของ  ณ  ตอนนั้น เพื่อเป็นห้องตรวจ โดยโพสต์ลง 

อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก ว่าวันนี้ใครมาหาผม 20 คนแรก ผม 

จะดูแลให้ฟรี ไม่เสียตังค์ ซึ่งคนมาคลินิกแทบแตก คน 

โทรศัพท์มาทั้งคืน จนผมเริ่มขยับขยายย้ายไปหาออฟฟิศที่อื่น 

วันแรกที่ประกาศว่า  ใครมา  108 คนแรกไม่ต้องจ่ายเงิน  

ออฟฟิศผมเปิดตอนเที่ยง แต่คนมารอคิวตั้งแต่ตีสี่ เรียกว่า 

ทำให้ซอยหน้าบริษัทรถติดจนต้องขอตำรวจจราจรมาจัดการ 

ดูแลให้จริงจัง
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ผมตรวจสัปดาห์ละ 2 - 3 วัน เต็มทุกสัปดาห์เลย และ 

มีรายการทีวีเชิญไปออกตลอด ถือว่าให้ความรู้เรื่องตัวเลข 

ออกรายการ รวมถึงงานอีเวนต์ต่าง  ๆ ก็ทำให้ผมได้พบปะ 

ผู้คนอีกมากมายทั่วประเทศ เรียกได้ว่าห้องตรวจของผม 

หลากหลายมาก เจอประสบการณ์ทั้งแปลกทั้งน่าสนใจ มี 

โอกาสได้ช่วยเหลือเสริมพลังบวกให้กับคนเยอะเลยครับ  

พอเห็นรอยยิ้มของคนที่ผมได้ช่วยมากขึ้น  ๆ ผมสุขใจอย่าง 

บอกไมถ่กู ไมรู่ส้กึเหนือ่ยเลย กลบัสนกุมากกวา่ ตอ้งขอบคณุ 

ทุกคน ทุกประสบการณ ์ ที่ทำให้ผมได้มายืนถึงจุดนี้ครับ





แนวคิดของ Number Characteristics แบบประยุกต์
โดยแมทจิเชียน 

ออกแบบรังสรรค์ให้ตัวเลข  “มีชีวิต”  มากขึ้น และ  “บ่งบอก 

ความหมายในตัว”

เพื่อให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และแสดงออกว่าตัวเลขมีพลัง 

ในตัวเอง ที่พร้อมจะส่งพลังนั้นถึงผู้ใช้

ผู้ใช้ก็ต้องเลือกใช้เลขตามความเหมาะสมต่อหน้าที่การงานและ 

ความต้องการของตนเองจึงจะส่งเสริมชีวิตมากที่สุด

= ล้อมกรอบ & สุญญากาศ 

(โลกส่วนตัวสูง คิดในกรอบของตนเอง ลึกลับ แปลก 

ใหม่ แบบใครก็คาดไม่ถึง)

= เด็ดเดี่ยว & โด่งดัง

(เชื่อมั่นในตนเอง ชอบการได้รับเกียรติ มีความเป็นผู้นำ)

= นุ่มนวล & เอาใจเก่ง

(ประณีต อ่อนไหว มีเสน่ห์ โรแมนติก จุกจิก)



= กล้าหาญ & กระฉับกระเฉง

(บุกลุย ขยัน ตัดสินใจเร็ว มีสมรรถภาพทางเพศดี) 

= มีไหวพริบ & ช่างเจรจา

(ส่ือสารคล่อง ค้าขายเก่ง ลงทุนได้ดี ปรับตัวตามสถานการณ์)  

= ฉลาด & น่าเชื่อถือ 

(มีเหตุผล ยับยั้งชั่งใจ เก่งวิชาการ มีความยุติธรรม)

= สุนทรีย ์ & มีเสน่ห์

(รายล้อมด้วยรักและเงิน เก่งด้านบันเทิง รักสวยรักงาม) 

= หนักแน่น & อดทน 

(ช่างวางแผน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ สนใจเร่ืองโบราณ)

= มีอำนาจ & หาเงินเก่ง

(ใจใหญ่ อารมณ์ร้อน ทำงานใหญ่ ๆ เกี่ยวกับต่างประเทศ 

และงานกลางคืน)

= สองขั้ว & รักอิสระ 

(ไม่หัวโบราณมากก็หัวสมัยใหม่จ๋า มีลางสังหรณ์แม่น มี 

ความคิดสร้างสรรค์ ชอบธรรมะและการต่างประเทศ)


