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	 สวัสดีครับ	พบกับพยากรณ์สารฉบับปีที่	69	ฉบับแรก	และเป็นฉบับปฐมฤกษ์ของ
ผม	ที่ได้รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการจัดท�านิตยสาร	ในวันจันทร์ที่	26	มิถุนายน	2560	นี้	
สมาคมโหรฯ	ของเราจะมีอายุครบ	70	ปี	ถือได้ว่าเป็นปีมงคลอีกปีหนึ่งของพวกเราชาว
สมาคมโหรฯ	ทั้งหลาย	
	 สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชนิปูถมัภ์	เป็นสมาคมโหรแห่งแรกของ
ประเทศ	 และยังเป็นสถาบันที่สร้างนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม	 เพื่อรับใช้
ประชาชนและท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมายาวนาน	 หลังจากท่านอาจารย ์
ศิวนาถ	 ฤชุพันธุ์	 ได้รับต�าแหน่งนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	ท่านมีความตั้งใจ
เป็นอย่างมากทีจ่ะบริหารงานของสมาคมโหรฯ	ให้ได้ดเีหมอืนกบัอดตีนายกท่านก่อน	ๆ 	
ที่ผ่านมา	และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสมาคมโหรฯ	ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	ดังที่ได้เห็นเป็นรูป
ธรรมในปัจจุบัน	ท่านได้ปรับปรุงอาคารส�านักงานใหญ่	ใน	ซ.วัดส้มเกลี้ยง	ให้เป็นสถาน
ที่สวยงามขึ้น	เพื่อใช้รองรับสมาชิกที่เข้ามาติดต่อกับสมาคมฯ	ได้ปรับปรุงห้องเรียนให้
มีความทันสมัยยิ่งขึ้น	 และอีกทั้งยังเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์	 ให้กับสมาชิกและบุคคล
ทัว่ไปท่ีไม่สามารถเดนิทางไปเรยีนได้ท่ีส�านกังานโรงเรยีนวดัใหม่อมตรส	ในวนัเสาร์และ
อาทิตย์ได้
	 ในยคุปัจจบุนั	ได้มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก	โดยเฉพาะในเรือ่งของการสือ่สาร
ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคของการสื่อสารท่ีไร้พรมแดน	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ�าวันของเรา	ในอดีตที่ผ่านมาท่านสมาชิกสมาคมฯ	สามารถรับรู้ข่าวสารจาก
ทางสมาคมฯ	ได้จากจดหมายแจ้งข่าวและนิตยสารพยากรณ์สาร	ซึ่งสมาคมฯ	ได้จัดส่ง
ให้กับสมาชิกของทางสมาคมฯ	เท่านั้น
	 เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป	 และให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้น	 ทางกอง
บรรณาธกิารได้ปรกึษาหารอืกนัและได้ข้อสรปุว่า	เหน็ควรมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบของ
การเผยแพร่ของพยากรณ์สารให้กับสมาชิกในรูปแบบใหม่	 ดังนั้นพยากรณ์สารฉบับนี้
จึงถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมโดยสิ้นเชิง	 เพราะได้จัดท�าในรูปแบบ
ของ	E-Magazine	เป็นครั้งแรก	โดยท่านสมาชิกหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข่าวสาร
ของทางสมาคมฯ	และดาวน์โหลดได้ที่	www.thaiastro.org
	 นอกจากรปูแบบการน�าเสนอทีเ่ปลีย่นเป็น	E-Magazine	แล้วการเปลีย่นแปลงอกี
อย่างหนึ่งก็คือ	การจัดพิมพ์พยากรณ์สารในรูปแบบนิตยสาร	จะเป็นการพิมพ์ตามยอด
สั่งจอง	ในราคาเล่มละ	500	บาท	เหตุที่พยากรณ์สารมีราคาที่สูงขึ้นนั้น	เนื่องจากทาง
สมาคมฯ	ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบสี่สีตลอดทั้งเล่ม	ใช้กระดาษอาร์ตขนาด	A4	อย่างดี	จึง
ท�าให้หนังสือมีราคาที่สูงขึ้น	แต่จะมีรูปแบบที่สวยงามมากยิ่งขึ้น	มีคุณค่าน่าเก็บสะสม
ไว้ในตู้หนังสือ	ที่ส�าคัญเนื้อหายังคงอัดแน่นด้วยคุณภาพคุ้มกับราคาที่สูงขึ้น	ส�าหรับผู้ที่
มีจิตเมตตาอยากจะช่วยค่าจัดท�าพยากรณ์สาร	 สามารถบริจาคเงินสมทบการจัดท�า
นิตยสารพยากรณ์สารได้ทีส่มาคมโหรฯ	ซึง่ทางผมได้จดัหน้าหนงัสอืส�าหรบัลงรายนามผู้
บรจิาคไว้
	 ตลอดระยะเวลาเกือบ70	 ปีท่ีผ่านมาสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่งและยังให้ค�าม่ัน
สัญญาว่า	เราจะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง	เพื่อยืนอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

	 	 	 	 	 										 			นายศรายุทธ์	โพธิ์แมนกุล
	 	 	 	 	 	 					บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการ

บรรณำธิกำรบริหำร
นายศรายุทธ์	โพธิ์แมนกุล

บรรรณำธิกำร
นางสาวชลันทรี	จันทร์คล้าย
นายคมสันต์	บุญดี
  
พิสูจน์อักษร
นายคมสันต์	บุญดี

ศิลปกรรม
นายปณต	ทองประเสริฐ
นายคมสันต์	บุญดี

โฆษณำ
นายธีรภัทร์	แซ่เฮง

ที่ปรึกษำ
อาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ
สมำคมโหรแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
ส�ำนักงำน
เลขที่	35/12	–	13	
ซอยวัดส้มเกลี้ยง	(อัจฉริยะพัฒนา)
ถนนตลิ่งชัน	–	สุพรรณบุรี
ต.ปลายบาง	อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี
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	 งานใหญ่แห่งปี	ที่เราชาวสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	รอคอย	คืองาน
ไหว้ครูและมอบวุฒิบัตรประจ�าปี	 2558	 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์	 ที่	 26	 มีนาคม	
2559	ณ	หอประชุมเทศบาลต�าบลปลายบาง	นนทบุรี	ห้องประชุมกว้างขวาง	
ติดแอร์	 สะดวกสบาย	 ปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่สมเกียรติแห่งสมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 น�้าใจจากสมาชิกหลั่งมาไม่ขาดสาย	
อาหารคาวหวานเพยีงพอกับจ�านวนคนเกอืบ	500	ขวีติ	จ�านวนเงินร่วมท�าบญุ
สมทบมาเป็นระยะ	 รายนามผู้บริจาค	 และสรุปรายรับรายจ่าย	 ทางสมาคม
จะรวบร่วมลงรายละเอียดในพยากรณ์สารฉบับหน้า	•
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 09.00 นาฬิกา เริม่งานด้วยการบชูาฤกษ์ 
บวงสรวงอญัเชญิเทพยดา ถวายมจัฉะมงัสาหาร 
โดยสมาชิกทุกท่าน ร่วมพิธีหน้าศาลเพียงตา  
มีทั้งพิธีกรรมโบราณ และพิธีกรรมฮินดู  
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 ฤกษ์ด ี10.00 น. อาจารย์ศวินาถ ฤชพัุนธ์ุ 
นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
และ เปิดกรวยดอกไม้ธูปแพเทียนแพ และ
ถวายเคร่ืองราชสกัการะ พระบรมรูป พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 
พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย องค์ประธาน
ในพิธี
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 งานครั้งนี้ เป ็นงานไหว้ครูและมอบ
วุฒิบัตร ให้กับผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปี 
2558 ท่านนายกสมาคมฯ มอบโล่บุคคล
ตัวอย่าง ให้แก่ผู้สร้างประโยชน์ และอุทิศตน 
เพ่ือพัฒนาสมาคมโหรแห่งประเทศไทย  
ประจ�าปี 2558 จ�านวน 10 ท่าน ได้แก ่
อาจารย์ชลันทรี จันทร์คล้าย, อาจารย์ปทิดา 
ศุภกรวิวรรธน์, อาจาย์โกวิท ลิยะมาพรสกุล, 
ร.อ.หญิง ศศิธร สวนอยู่, อาจารย์ทรงพล  

ตันศรีตรัง, อาจารย์ณภัทร ภู่ทับทิมทอง,  
บริษัททวพีรเทคโนโลย ี จ�ากดั, อาจารย์คมสนัต์  
บุญดี, อาจารย์กิติกร สุวรรณมานะศิลป์, 
พ.ต.ต.สุวิทย์ โรหิตรัตนะ มอบประกาศ 
แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา 
และคณาจารย์ และผูส้�าเรจ็การศกึษาทกุท่าน   
พิธีครอบครู โดยท่านนายกสมาคม และการ
เจิมให้พรลูกศิษย์เพื่อเป็นสิริมงคล โดย 
อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน •
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	 เป็นครั้งแรกที่สมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์		
ออกบูทเพื่อประชาสัมพันธ์การเรียน
การสอนของสมาคม	 ในงาน	 “ดวง	 
เอก็ซ์โป 2015” ครัง้แรกของประเทศไทย	
และเป็นงานแรกของนายกสมาคมโหร
แห่งประเทศไทยฯ	 คนที่	 11	 ท่าน
อาจารย์ศวินาถ		ฤชพุนัธุ	์งานได้รับการ
ตอบรับที่ดีมาก	มีผู้ให้ความสนใจ	เข้า
มาสอบถามกันตลอดงานทั้ง	 3	 วัน		
และลงทะเบยีนเรยีนกนัไม่น้อยทเีดยีว		
อีกทั้งมีนักพยากรณ์เข้าร่วมพยากรณ์
กว่า	10	ท่าน
	 หลังจบงาน	คุณนลัท	สุริโย	ผู้จัด
งาน	 “ดวง	 เอ็กซ์โป	 2015”	 ร่วมกับ
สมาคมโหรแห ่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์	 โดยมีอาจารย์ 
ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทยฯ	 และอาจารย์วาทิต	 
สิรปวเรศ	กรรมการบริหาร	น�ารายได้
มอบให้สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนพกิาร
ทางสมองและปัญญา	 (บ้านเฟื่องฟ้า)		
จ�านวน	100,000	บาท	•

เข้าร่วมงาน ดวง เอ็กซ์โป 2015 
ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ สยามพารากอน วันที่ 15-17 พ.ค. 2558

	 เมื่อวันที่	 26	 มิ.ย.	 2558	 ท่าน
นายกสมาคม	อาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	
เห็นควรว่า	 สมาคมควรมีการท�าบุญ
ส�านักงานใหญ่ของสมาคม	 ที่ซอยวัด	
ส้มเกลี้ยง	 ที่ปิดไว้มากว่า	 10	 ปี	 และ
ปัจจุบันท่านนายกได้เข้ามาบูรณะตึก
ใหม่เพื่อใช้เป็นที่ท�าการของสมาคม
	 จึงมีความเห็นว่าควรท�าบุญและ
เปิดใช้ตึกให้เป็นส�านักงาน	 และสถาน
ที่เรียน	อีก	1	แห่ง	 เพื่อเป็นทางเลือก	
และ เป ็ นศู นย ์ กลางของสมาคม		
เนื่องจากที่ผ่านมา	 ส�านักงานท่ีสาขา
บางล�าภู	สถานที่ไม่เอื้ออ�านวย	•

งานท�าบุญครบรอบ 68 ปี 
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ส�านักงานใหญ่ ซอยวัดส้มเกลี้ยง
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ท�าบุญรับดาวเสวยอายุและอาบ

น�้าทิพย์ ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 

		 ท่านนายกสมาคม	อาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	น�าศิษย์ไป
ทัวร ์รับเทวดาเสวยอายุ	 	 ที่วัดเทพประสิทธิคณาวาส	
จ.สมทุรสงคราม		วนัอาทติย์	ที	่9	ส.ค.	58	ผูร่้วมเดนิทาง	รวม	
80	 ท่าน	 นอกจากไปท�าพิธีนี้แล้ว	 ยังแวะท่องเที่ยวสถานที่
ส�าคัญ	ๆ	ของจังหวัด		และตลาดน�้าอัมพวา	•

ออกบูทประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรการเรียน ณ ศูนย์ราชการ

	 เมื่อวันที่	24-28	ส.ค.	58	สมาคมมีนโยบาย	ที่จะน�า
สมาคมออกไปประชาสมัพนัธ์	ให้กบับคุคลภายนอกได้รูจั้ก
มากขึ้น	 จึงมีการออกบูท	 ก่อนการเปิดการเรียนการสอน
คอร์สใหม่	 เพื่อเผยแพร่กิจกรรม	 และตารางการเรียนการ
สอนของสมาคม	•

	 เนื่องจากทางราชการไม่อนุญาต
ให้ใช้พ้ืนทีบ่รเิวณรมิฟตุบาทของท่าช้าง	
ในการจดังานใด	ๆ 	จงึเป็นเหตใุห้	สมาคม 
โหรฯ	 ไม่สามารถจัดงานพยากรณ์การ
กุศล	มาเป็นเวลา 1 ปี	แต่ในปี	2558	นี้	
อาจารย์ศวินาถ ฤชพุนัธุ	์นายกสมาคมฯ	
ท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะจัดงาน
พยากรณ์นีข้ึน้ เช่นทีผ่่านมา	เพือ่น�าเงนิ
รายได้ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 ท่านนายกฯ	
และอาจารย์โกวิท	 ลิยะมาพรสกุล	
อุปนายก	 จึงได้ติดต่อกับทางราชนาวี
สโมสร	 เพื่อขอใช้พื้นที่จัดงานดังกล่าว	
และการเจรจาเป็นผลส�าเร็จ	

งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 

วันที่ 3-9 ธ.ค. 2558 ณ ราชนาวีสโมสร (ท่าช้าง)

	 ถงึแม้ว่าพืน้ทีจั่ดงานจะอยูภ่ายใน
รัว้ของราชนาวสีโมสร	แต่สมาคมโหรฯ	
กย็งัได้รบัความสนใจ	จากประชาชน	ใน
การเข้ามาซือ้บตัรพยากรณ์ไม่ขาดสาย	
อีกท้ังต้องขอขอบคุณนักพยากรณ์ทุก
ท่าน	ทีเ่สียสละเวลา	ร่วมแรงร่วมใจกนั
มานั่งพยากรณ์	ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันไปตลอด	7	วัน	และผู้ที่ร่วมสมทบ
เงนิบรจิาค	เพือ่น�าทลูเกล้าฯ	ถวาย	รวม
ท้ังทีมงานผู้ขายบัตร	 ผู้เตรียมงานทุก
ท่าน	 ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันอย่าง
เต็มที่	เพื่อให้งานออกมาดี	และส�าเร็จ
ดั่งท่ีพวกเราชาวสมาคมโหรฯ	 ตั้งใจไว้		

สาธุในน�้าใจของทุกท่าน	 รายได้และ
รายจ่ายของงาน	ตามที่สรุปมาดังนี้
	 รายได้จากการขายบตัรพยากรณ์
งาน	 5	 ธันวามหาราช	 3-9	 ธันวาคม	
19–20,	 26-27	 ธันวาคม	 2558	
104,098	บาท	ยอดเงินบริจาคสมทบ	
113,150	 บาท	 ค่าใช้จ ่ายทั้งหมด	
66,585	บาท	คงเหลือยอดเงินหลังหัก
ค่าใช้จ่าย	 เพื่อน�าทูลเกล้าฯ	 ถวาย	
150,663	บาท	•
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	 วันที่	23	ม.ค.	2559	ชาวสมาคม
โหรแห่งประเทศไทยฯ	 แต่งกายชุด
นานาชาติอย่างสวยงาม	เข้าร่วมงานเล้ียง	
ปีใหม่	 สนุกสนานกันอย่างมาก	 มีทั้ง
การแสดงของอาจารย์ผูส้อน	การแสดง
ละครเรื่องจันทโครพ	 การประกวดชุด
แต่งกาย	จับฉลากของรางวัล	และแลก
เปลี่ยนของขวัญ	 สนุกกันฉันท์พี่น้อง		
ท่านนายกสมาคม	พร้อมครอบครวัแต่ง
ชุดไทยมาแบบภูมิฐานสวยงาม	 งานนี	้
มีหลายชาติมาก	ผู้ได้รางวัลที่	1	ไป	คือ
อาจารย์ภัทรปพร	บญุนวธนากลุ	ในชุด
ส่าหรสีีขาว	และลีลาการร่ายร�า	กบัการ
ตอบค�าถามได้อย่างชัดเจน	ตรงใจคณะ
กรรมการ	คว้ามงกุฎไปครอบครอง	ปี
หน้ามาสนุกกันใหม่นะคะ	•

งานเล้ียงปีใหม่ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
HORO PARTY LOVELY AEC 2016

	 อาจารย์ศิวนาถ	 ฤชุพันธุ์	 นายก
สมาคมโหรแห ่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชนิปูถมัภ์		กรรมการบรหิาร		
และที่ปรึกษา	 ของสมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ	์			
เป็นตัวแทนสมาชิกทุกท่าน	เข้าบันทึก
เทปถวายพระพร	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หั ว 	 เนื่ องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	 เม่ือวันท่ี	 16	 พ.ย.	
2558		ออกอากาศ	วันที่	5	ธ.ค.	2558	
ทางสถานีโทรทัศน์	NBT	•

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

	 เนือ่งจากสมาคมโหรแห่งประเทศ
ไทยฯ	จะมีอายุครบ	70	ปี	ใน	วันที่	26	
มิถุนายน	 2560	 ที่จะถึงน้ี	 ท่านนายก
สมาคม	จึงเห็นว่าควรจัดท�าเข็มกลัดที่
ระลึก	 และเสื้อโปโล	 ติดตราสมาคม	
เพือ่จ�าหน่าย	น�ารายได้เข้าบ�ารงุสมาคม
ต่อไป	จ�านวนการสั่งเสื้อขนาด	S	M	L	
XL	XXL	จ�านวนทั้งหมด	350	ตัว	ตัว
ละ	350	บาท	ยกเว้นขนาด	XXL	ตัวละ	
380	บาท	 เข็มกลัด	จ�านวน	300	ชิ้น		
จ�าหน่ายชิ้นละ	150	บาท	ท่านสมาชิก
ทีส่นใจสามารถตดิต่อสอบถามได้	(เขม็
กลัดจ�าหน่ายหมดแล้ว)	•

การสั่งท�าเสื้อโปโล ตราสมาคม 
และเข็มกลัดที่ระลึกครบรอบ 70 ปีสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
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	 Fortune	Teller	2016	6-7	ก.พ.	
2559	ที่	Central	Festival	เชียงใหม่	
และงาน	The	Great	Chinese	New	
Year	2016	ห้างสรรพสินค้า	เซ็นทรัล	
เวสเกต
	 อาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	 	นายก
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	ร่วมแถลง
ข่าวเปิดงาน	 The	 Great	 Chinese	
New	Year	2016	โดยจัดนักพยากรณ์
ลงพยากรณ์	 เข้าร่วมงานท้ังสองแห่ง	
กว่า	 20	 ท่าน	 ขอขอบคุณทุกท่านท่ี
ทุ่มเทปฏิบัติงานกันอย่างดีเยี่ยม	•

	 อาจารย์ศิวนาถ	 ฤชุพันธุ์	 นายก
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	ร่วมแถลง
ข่าวเปิดงาน	“เสริมพลัง	 เฮง	 เฮง	 เฮง	 
ดดูวงต้อนรบัตรุษจนี ปี  2559” ของห้าง	
เทสโก้	โลตสั	จดัข้ึน	ในวนัเสาร์-อาทติย์	
ที่	30-31	ม.ค.	59	และ	6-7	ก.พ.	59	
โดยสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ	 ได้
รับความไว้วางใจ	 ให้จัดนักพยากรณ์
เข้าร่วมงานดังกล่าว	ทัง้	30	สาขา		โดย
นักพยากรณข์องสมาคม	ประจ�าอยูทุ่ก
สาขาทัว่ประเทศ			เป็นงานใหญ่อกีหนึง่
งานที่สร้างความภูมิใจให้กับสมาคม	ที่
ได้ร่วมงานในครั้งนี้	และเป็นโอกาสที่ดี
ของนกัพยากรณ์ของสมาคมโหรฯ	ทีไ่ด้
มีส่วนร่วมงาน	 งานน้ีผ่านไปได้ด้วยดี	
และได้รับค�าชมในความพร้อมเพรียง
และทุ ่มเทท�างานของนักพยากรณ์
สมาคมของพวกเรา	•

แถลงข่าวเปิดงาน ฉลองตรุษจีน  26 มกราคม 2559

Fortune Teller 2016

และงาน The Great Chinese New Year 2016
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อำจำรย์ศิวนำถ ฤชุพันธุ์
นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปณิธำนนำยก 
 การได้รับความไว้วางใจจากทกุคะแนนเสยีง จนได้รบัต�าแหน่งนายกสมาคม
โหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คนที่ 11 นี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติ
และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 
 ผมจะขอทุม่เทเเรงกายแรงใจ ในการพฒันาสมาคมโหรฯ ให้เจรญิยิง่ ๆ  ขึน้
ไปเหมือนในอดีตที่นายกสมาคมโหรฯ ทุกท่านได้ ปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมาจนถึง
ปัจจุบัน และจะมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับยุค
อาเซียนที่จะมาถึงนี้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยต่อไป

ประวัตินำยกสมำคมโหรแห่งประเทศไทยฯ คนปัจจุบัน
	 ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่ง	นายกสมาคมโหรแห่ง
	 ประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	
	 อายุ	52	ปี
ประวัติโดยสังเขป
	 อาจารย์ศวินาถ	ฤชพุนัธุ	์เดมิช่ือ	นฤพนธ์	เกิดที	่ต.	บางจกัร	
อ.	วเิศษชยัชาญ	จ.	อ่างทอง	เป็นบตุรของนายทวชียั	ฤชพุนัธุ์	
และนางสภุาพร	ฤชพุนัธุ	์และเป็นหลานชายท่านมชัีย	ฤชพุนัธุ์	
(ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู	(กรธ.)	อดตีประธาน
รฐัสภา	ประธานวุฒสิภา)	โดยมพีีน้่องร่วมบดิา-มารดา	3	คน	คอื
1.	 อาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์
2.	 นายนฤชา	ฤชุพันธุ์		
 ผูอ้�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการลงทนุ	ณ	นครโอซากา	
	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)
3.	 น.ส.	อริสา	ฤชุพันธุ์		
	 ท�างานที่ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ชาต	ิ(สวทช.)
	 สมรสกับนางณิชารีย์	 (บุญเกิด)	 ฤชุพันธุ์	 ต�าแหน่ง 
ผู้จัดการหน่วยและควบคุมตัวแทนบริษัท	เอ.ไอ.เอ.	จ�ากัด	มี
บุตรชาย	1	คน	ชื่อ	ด.ช.	สรนันทน์	ฤชุพันธุ์

ประวัติกำรท�ำงำนในอดีต	การไฟฟ้านครหลวง
กำรศึกษำโหรำศำสตร์ ศึกษาตั้งแต่	พ.ศ.	2538
งำนด้ำนโหรำศำสตร์ปัจจุบัน
1.	 อาจารย์ผู้สอนของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย
	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	3	วิชา
	 -		วิชาโหราศาสตร์ไทย
	 -		วิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข
	 -		วิชาไพ่ยิปซี
2.	 ที่ปรึกษาบริษัทวาล์วน�้าไทย	จ�ากัด
3.	 ผู้คิดค้น	“วิชาวัฎดารา”	ศาสตร์แห่งการปรับแต่งที่อยู่	
	 อาศัยชัยภูมิ	เพื่อส่งเสริมชะตาชีวิตโดยอาศัยการโคจร
	 ของดวงดาวเป็นตัวก�าหนด
4.	 พิธีกรด�าเนินรายการ	“วัฎดารา”	(การปรับแต่งที่อยู่
	 อาศัยชัยภูมิ)	ให้กับบริษัทป๊าสั่งย่าสอน	จ�ากัด
5.	 รับให้ค�าปรึกษาและปรับแต่งที่อยู่อาศัยชัยภูมิ	และ
	 ธุรกิจห้างร้านต่าง	ๆ	ด้วย	“วิชาวัฎดารา”
6.		 ท�านายดวงชะตาเมืองให้กบั	“หนงัสือพมิพ์โพสต์ทูเดย์”	
	 พ.ศ.	2556
7.	 รับพยากรณ์ดวงชะตา	

เรือ่งเด่นจากปก

นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชนูิปถัมภ์ คนท่ี 11
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เกียรติประวัติ
-	 โล่รางวัลบุคคลตัวอย่างในการสร้างคุณงามความดี
	 ให้กับ	สมาคมโหรแห่งประเทศไทย
	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	พ.ศ.	2533
-	 โล่เกียรติคุณ	International	Hindu	Samaj	Bangkok	
	 Thailand	2006
-	 โล่ประกาศเกียรตคิณุผู้สนบัสนนุการระดมทนุเพือ่มอบ
	 ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์	จากมหาวิทยาลัย
	 ธรรมศาสตร์	ปี	พ.ศ.	2550
-	 วุฒิบัตรโครงการอบรมเพื่อยกระดับโหราศาสตร์ไทยสู่
	 อาเซียน		พ.ศ.	2555	
-		 ประกาศเกียรติคุณของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธ
	 ศาสนาแห่งประเทศไทยในอปุถมัภ์สมเดจ็พระพฒุาจารย์	
	 ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชาในการ	
	 เป็นพุทธมามกะ	ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ	ส่งเสริม
	 พระพุทธศาสนา	พ.ศ.	2556
-	 ประกาศเกียรติคุณทูตสันติสุขเพื่อพุทธศาสนา	จาก
	 สมเด็จพระญาณสังวรสังวร	สมเด็จพระสังฆราชสกล
	 มหาสังฆปรินายก	พ.ศ.	2556
-	 โล่บุคคลทรงคุณค่าจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยใน
	 พระบรมราชินูปถัมภ์	ในงานไหว้ครู	รับวุฒิบัตร	วัน
	 อาทิตย์	ที่	21		ธ.ค.	2557
 

ต�ำแหน่งงำนโหรำศำสตร์ที่ผ่ำนมำ
-	 กรรมการฝ่ายวิชาการ	พ.ศ.	2544
-	 กรรมการบริหาร	พ.ศ.	2544
-	 อุปนายก	พ.ศ.	2545	-	2549
-	 อุปนายกและเลขาธิการ	พ.ศ.	2550	-	2557
งำนทำงด้ำนโหรำศำสตร์ที่ผ่ำนมำ
-	 อาจารย์สอนวิชาลายเซ็น	ของ	สมาคมโหรแห่ง
	 ประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์
-	 อาจารย์สอนโรงเรียนโลกโหราศาสตร์	Horo	World	
	 สอนวิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข
-	 นักพยากรณ์ที่ได้รับการรับรองจากนิตยสาร
	 “ดวงเศรษฐี”
-		 คอลัมนิสต์นิตยสาร	พยากรณ์สารและพิมานเมฆ
-		 ผู้บรรยายพิเศษทางวิทยุรายการ	
	 “เดินตามดาว	FM.	97.5”
-		 วิทยากรรับเชิญวิเคราะห์ดวงเมืองรายการปรัชญา
	 พยากรณ์	ทาง	AS.TV.	
-	 พยากรณ์การกุศลช่วยเด็กพิการทางสมองที่บ้าน
	 คุณอานันท์	ปันยารชุน
-	 พยากรณ์การกุศลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-		 วทิยากรรบัเชญิร่วมบรรยาย“ดงัได้รวยได้ด้วยลายเซน็”	
	 ให้กับ	บริษัทอีอีซี	เอ็นจิเนียริง	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด
-		 ผู้จัดและวิทยากร	ทัวร์ท�าบุญหนุนชาตา	“รับเทวดา
	 รักษาอายุ	อาบน�้าทิพย์รับโชค”	ของ	Horo	World
-		 ผู้จัดและวิทยากร	ทัวร์ท�าบุญหนุนชาตา	“ดับดาวกาลี	
	 อาบน�้าทิพย์รับโชค”	ของ	Horo	World
-		 ผู้จัดและวิทยากร	ทัวร์ท�าบุญหนุนรัก	ตอน	“ศุกร์ดารา
	 หนุนชาตาสานรัก”	ของ	Horo	World
-		 พยากรณ์รายวันทาง	SMS	ให้กับ	บริษัท
	 Asia	Television	&	Media	Co.,	Ltd.
-	 จดัท�าคลปิ	V.D.O.	ค�าพยากรณ์ในระบบโทรศัพท์มอืถอื	
	 ของ	AIS
-		 นักพยากรณ์รับเชิญ	“รายการบ่วงจิต”	ช่อง	8	RS
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	 คนเราในโลกน้ีท่ีเกิดมา	 มีชีวิต	
ความเป็นอยู่	 รูปร่างหน้าตา	 อุปนิสัย	
รสนิยม	โชคดีโชคร้าย	และสิ่งที่ทุกคน
เข้าไปเกี่ยวข้อง	 ย่อมไม่เหมือนกัน	
เพราะขึน้อยูกั่บดวงชะตาของแต่ละคน	
ที่เกิดมาไม่เหมือนกันนั่นเอง	บางคนมี
ชีวิตค่อนข้างเรียบง่าย	 เคยอยู่อย่างไร
กอ็ยูอ่ย่างนัน้	ตัง้แต่เดก็จนชราภาพ	แต่
บางคนในชีวิต	 มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดไม่หยดุนิง่อยูก่บัท่ี	อย่างเช่น	ชาย
ผู้นี้ซึ่งมีดวงชะตาที่น่าสนใจมาก	 เรา
ลองมาติดตามกันดูครับ
	 เจ้าชะตาลคันาอยูร่าศสีงิห์	มดีาว
อาทิตย์	 (๑)	 เป็นเกษตร	 ดาวพุธ	 (๔)	
เป็นราชาโชค	 กับมหาจักร	 และดาว
มฤตยู	 (๐)	กุมลัคน์อยู่กลุ่มดาวเหล่านี้	
ส ่งผลต่อชะตาชีวิตเขาท้ังสิ้น	 ดาว
อาทิตย์	(๑)	เป็นเกษตรกุมลัคน์	ท�าให้
เขาโดดเด่นมีหน้ามีตาในวงสังคม	การ
แต่งตัวก็มักมีจุดเด่นสะดุดตาอยู่เสมอ	

ร่างกายแข็งแรงองอาจ	โดยเฉพาะดาว
อาทิตย์	 (๑)	 เป็นตนุเศษ	 (จิตใจ)	ด้วย	
ท�าให้ใจใหญ่	ใจสปอต	ใช้เงินเก่ง	กล้า
ได้กล้าเสีย	โมโหร้าย	ใจร้อน	และเป็น
คนเจ้าชู	้ดัง่ค�าท่ีว่า	“อาทติย์กมุลัคน์ใน
ราศี	มากชู้หลายเมีย	ไม่เสียที	ปัญญาดี
ทรัพย์ร้อนบ่อห่อนคง”	 ใช้เงินเก่งเก็บ
ไม่อยู่เจ้าชู้ด้วย
	 เวลาเขาไปเทีย่วทีไ่หนกบัเพือ่น	ๆ 	
ไม่ว่าเพื่อนจะไปกันกี่คนก็ตาม	 ไม่เคย
ให้เพือ่นควกักระเป๋าเลย	เขาจะเป็นคน
จ่ายเองหมดทุกอย่าง	 เขาเป็นคนมีตนุ
ลัคน์กับตนุเศษ	 เป็นดาวดวงเดียวกัน	
คือ	ดาวอาทิตย์	 (๑)	 เท่ากับ	ตัวกับใจ
เป็นดาวเดยีวกนั	ตวัเป็นอย่างไร	ใจเป็น
อย่างน้ัน	จงึท�าให้เป็นคนตรง	โกหกคน
ไม่เป็น	นอกจากนัน้เขายงัมดีาวพธุ	(๔)	
เป็นราชาโชค	 ท�าให้เขาเป็นคนสติ
ปัญญาดี	 เชื่อมั่นในตนเอง	 ตรงไปตรง
มา	มีใจเมตตา	และดาวพุธ	(๔)	ก็เป็น

มหาจักรอีกด้วย	 จึงท�าให้เป็นคนคิด
อะไรโลดโผน	 คิดอะไรแล้วก็ไม่อยาก
เลิกคิด	 จนกว่าจะคิดเรื่องน้ันให้จบลง
เสียก่อน	ถึงจะยอมหยุด	
	 ส่วนดาวมฤตยู	(๐)	ท�าให้เขาเป็น
คนชอบค้นคว้าและคิดอะไรแปลก	 ๆ
ใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอและการท่ีดาวมฤตยู	
(๐)	 กุมลัคน์	 ท�าให้ชีวิตพลิกผันอยู  ่
บ่อย	ๆ	ดาวมฤตยู	(๐)	คือสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยไม่คาดฝัน,	 การเปลี่ยนแปลงชีวิต	
จึงมีการเปล่ียนแปลงหลายครั้งแบบ
ไม่ทันได้ตั้งตัว	 ทั้งเร่ืองที่อยู่อาศัยและ
เรือ่งการงาน	ทีส่�าคญัดวงชะตานี	้มดีาว
อาทิตย์	(๑)	เป็นกาลีกุมลัคน์	ดาวกาลี
เปรยีบเหมอืนโจร	กาลีกมุลัคน์ก็เหมอืน
มีโจรอยู่ติดกับตัวตลอดเวลา	 ท�าอะไร
ก็ไม่ค่อยส�าเร็จ	 เพราะโจรมันจะคอย
ปล้นตลอด	นอกจากน้ันแล้วการท�างาน
แต่ละอย่าง	 ก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อย
ยากล�าบาก	 เนื่องจากมีดาวเสาร์	 (๗)	

วัน		๒	ฯ		๖	ค�่า		ปีมะโรง		จศ.	๑๓๒๖		เวลา	๐๗.๒๔	น.
									๘

วันที่		๓๑	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗	 	
ลัคนาราศีสิงห์	 เกาะอุตตรผลคุนี	 	
นวางค์	๕		 ตรียางค์	๓
เสวยฤกษ์ที่	๑๒		 ประกอบด้วย	โจโรแห่งฤกษ์

ความเป็นไป
แห่งดวงชะตา

อาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์
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(ความเหนื่อยยาก,	ล�าบาก)	เล็งลัคน์อยู่	
	 ทางด้านการเงินก็ไม่ดีนัก	หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็หมดไป
เก็บเงินไม่อยู่	ในดวงชาตานี้มีดาวเสาร์	(๗)	เป็นศรี	ค�าว่าศรี
แปลว่า	 (เงิน)	 เล็งลัคนาอยู่จึงหาเงินง่าย	 แต่เก็บเงินไม่อยู่
เพราะมีดาวอาทิตย์	(๑)	ตนุเศษเป็นกาลีเล็งดาวเสาร์	(๗)	ศรี	
อยูจ่งึไม่สามารถรกัษาเงินไว้ได้มเีท่าไรกใ็ช้หมด	ดวงลกัษณะ
นี้ต้องเก็บเป็นอย่างอื่นเช่น	 ผ่อนบ้านหรือท่ีดินไว้	 เงินจะได้
มาอยู่ตรงนี้	 แล้วในอนาคตค่อยแปลงเป็นเงินกลับมาใช้	 ถ้า
เกบ็เป็นเงนิสดไว้กห็มดไปอย่างแน่นอน	นอกจากนัน้แล้วเจ้า
เรอืนกดมุภะ	(การเงนิ)	ดาวพธุ	(๔)	กถ็กูดาวอาทติย์	(๑)	กาลี
กุมเช่นกัน	การเงินจึงเสียหายเป็นอย่างมาก	
	 ส่วนเรื่องคู่ครองของเขานั้น	เขาเป็นคนไม่ขาดคู่	เพราะ
เรือนปัตนิ	(คู่ครอง)	มีดาวเสาร์	(๗)	เป็นศรีเล็งลัคนาอยู่	ศรี
แปลว่า	(ได้)	คือได้มีคู่อยู่เสมอ	มิได้ขาด	แต่เจ้ากรรมที่เรือน
ปัตนินั้น	มีดาวเสาร์	(๗)	เล็งลัคนาเข้าเกณฑ์	ดวงพินทุบาทว์	
เป็นดวงแตกดวงร้าวในเรื่องคู่โดยตรง

 เสาร์เพ่งเล็งลัคน์แล้ว อสุรา
 ภุมเมศวร์อัษฎา ว่าไว้
 จันทร์เป็นสิบเอ็ด แก่รา หูเล่า
 อาภัพอัปภาคย์ให้ โทษแท้ ประเหินหิน

	 ในชวิีตเขามภีรรยามาแล้วหลายคน	ล้วนแล้วไม่ประสบ
ความส�าเรจ็ทัง้นัน้	มแีล้วกเ็ลกิรากนัไปทกุครัง้	เป็นดวงทีเ่สยี
ในเรือ่งคู	่อาภพัเรือ่งคูค่รอง	ในดวงของคนเรากม็ทีัง้ดแีละไม่
ดีบ้าง	

	 ในด้านดเีขากม็	ีดวงนีเ้ป็นดวงทีไ่ด้องค์เกณฑ์	คอื	มดีาว
จันทร์	 (๒)	และดาวพฤหัส	(๕)	เป็นสิบแก่ลัคนา	เรียกว่าได้	
ปัสสวะเกณฑ์

 ปัสสวะทะศะต้อง องค์เกณฑ์
 ชีวะจันทร์ภุมเมนทร์ ผ่องแผ้ว
 อีกองค์พระสุริเยนทร์ ทรงยศ
 สี่สถานเลิศแล้ว ยศนั้น ถึงพระยา

	 ดวงชะตาผู้ใดก็ตามที่มีดาวเข้าลักษณะขององค์เกณฑ์
แล้ว	 ย่อมให้คุณและส่งเสริมให้เจ้าชะตา	 เจริญรุ่งเรือง	
ประสบความส�าเร็จ	 นอกจากนั้นแล้วดวงของเขายังมีดาว
จันทร์	(๒)	ธาตุดินและดาวพฤหัส	(๕)	ธาตุดิน	คือดาวคู่ธาตุ
ไปอยู่ในราศีพฤษภ	(ธาตุดิน)	ลักษณะนี้เขาเรียกดาวคู่	อสีติ
ธาตุ	 ให้คุณ	 (มั่นคง	 ยั่งยืน	 ไม่เสื่อมคลาย)	 แก่เจ้าเจ้าชะตา
ถือว่าดีมาก
	 ดวงชาตานี้ในขณะปัจจุบันนอกจากเรื่องคู่แล้ว	 เขา
ประสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน	หลกัฐานมัน่คงในระดบั
หนึง่	แล้วเขามบ้ีานสองหลงั	เพราะในเรอืนกัมมะ	ดาวพฤหสั	
(๕)	เป็นมูลละ	(หลักฐาน,	หลักทรัพย์)	ได้ปัสสวะเกณฑ์	แต่
ทว่ากว่าเขาจะมาถึง	ณ	จุดนี้ได้	เขาต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่
หลายครั้งหลายหน	เพราะเขาต้องเผชิญกับกาลีกุมลัคน์	มา
โดยตลอด	•
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		 วิชาโหราศาสตร์จนีมปีระวตัศิาสตร์	
มายาวนานกว่า	5,000	ปี	ผ่านความรู้	
ความเข้าใจของบคุคลมาหลายยคุสมยั	
ในช่วงเวลาอันยาวนานน้ี	 จึงได้มีการ
ค้นคว้า	 แตกแขนงออกไปตามความ
เชื่อของแต่ละบุคคล	 แบ่งเป็นวิชาอัน
หลากหลาย	ดวงจีน	หรือ	โป๊ยยี่สี่เถียว	
กเ็ป็นหนึง่ในวชิาโหราศาสตร์จนี	ทีม่ผีล
ลับจากการพยากรณ์ท่ีน่าเชื่อถือและ
แม่นย�า
	 โหราศาสตร์จีนคือการพยากรณ์
ดวงชะตาของบุคคล	 คนใดคนหน่ึง		
แสดงให ้เห็นถึงพื้นฐานครอบครัว	
ระดบัในสงัคม	ฐานะ	ชือ่เสยีง	เกยีรตยิศ	
เคราะห์ดี-ร้าย	สุขภาพร่างกาย	โรคภัย
ไข้เจ็บ	 ช่วงเวลารุ่งเรือง-ตกต�่า	 โดยใช้
ปี	 เดือน	วัน	 เวลาเกิด	ของคน	ๆ	นั้น	

มาแทนด้วยราศบีนล่างทีม่ชีือ่ว่า	ลักจับ้	
กะจื้อ
	 ลกัจับ้ กะจือ้	หมายถงึ	การก�าหนด	
ปฏิทินจีนโบราณ ที่ใช้ดู ปี	 เดือน วัน 
เวลาเกิด	 ของชนชาวจีนต้ังแต่สมัย
โบราณ	โดยใช้กันมาต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า	
4,000	 ปี	 มาแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย
ราศีบน 10	ตัว	ราศีล่าง	12	ตัว	
	 โหราศาสตร์จีนเป็นวิชาของฟ้า
ดิน	 มีความพลิกแพลงซับซ้อนผันแปร	
ดวงชะตาของบุคคลใด	ก็จะมีลักษณะ
เฉพาะ	ของบุคคลนั้น	จะไม่หนีไปจาก	
กฏเกณฑ์	 ของความสัมพันธ์ระหว่าง
ธาตุ	หยิน	หยาง	ทั้ง	5	การสัมพันธ์กับ
การผันแปรพลังหยิน	หยาง	ทั้ง	5	 ใน
แต่ละช่วงเวลาทั้งในอดีต	ปัจจุบันและ
อนาคต

โหราศาสตร์

คยุวชิาโหร

อ.	พัทธนันท์	เงินวิวัฒน์กุล	
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	 ในบทความนี้เราจะพูดถึง	 ราศีบน	ที่เป็นราศีที่มาจาก
ฟ้า	ธาตุที่ประกอบได้แก่	ธาตุไม้	ไฟ	ดิน	ทอง	น�้า	มีการก่อ
เกดิและท�าลาย	สะกดข่มกนัในตวัเอง	ตามหลักการของ	หยนิ	
หยาง	แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ	ธาตุยังมีการแบ่งเพศอีกด้วย	
การแบ่งแยกเพศของธาตุจะใช้	หยนิ	หยาง	เป็นเกณฑ์ในการ
คัดกรองได้แก่
	 แบ่งเป็น	 5	 คู่	 รวมเป็นราศีบนทั้งหมด	 10	ตัว	 แต่ละ
แบบ	แต่ละชนิดมีคุณค่าและพลังในตัวเอง	ไม่ใช่หยางเหนือ
กว่าหยิน	หรือหยินเหนือกว่าหยาง
	 เมื่อมีราศีบนที่ได้จากฟ้า	ย่อมต้องกล่าวถึงราศีล่าง	ซึ่ง
ได้จากแผ่นดนิ	ราศีล่างของแผ่นดนิได้มาจากการเคล่ือนย้าย
ของฤดูกาลทั้ง	4	ประกอบไปด้วย	ฤดูใบไม้ผลิ	ฤดูร้อน	ฤดู
ใบไม้ร่วง	ฤดูหนาว	ซึ่งทั้งหลายจะหมุนเวียนอยู่ใน
ฤดูกาล	ดังต่อไปนี้
 ฤดูใบไม้ผลิ เป็นตัวแทนของธาตุไม้	
 ฤดูร้อน เป็นตัวแทนของธาตุไฟ
 ฤดูใบไม้ร่วง เป็นตัวแทนของธาตุทอง
 ฤดูหนำว เป็นตัวแทนของธาตุน�้า
	 ราศล่ีางทัง้	12	นัน้	ส�าแดงตวัตนผ่านเดอืนทัง้	12	เดอืน	
นกัปราชญ์ชาวจนีใช้ลกัษณะของสตัว์เทพทัง้	12	เรยีกว่า	12	
นักษัตร	 อันเป็นตัวแทนของธาตุทั้ง	 5	 เป็นตัวแทนทิศทาง	
เป็นตัวแทนฤดูกาล	 ซ่อนแฝงอยู่ในทุกสรรพสิ่งมีพลังสูงส่ง
งดงาม
	 12	นักษัตร	จะใช้ได้ทั้ง	ปี	 เดือน	วัน	 เวลา	ตอนนี้เรา
ท�าความรู้จักสัญลักษณ์ของ	12	นักษัตร	ผ่านธาตุทั้ง	5	โดย
ธาตุประจ�านักษัตรจะมีการแบ่งหยินหยางไว้อย่างสมบูรณ์

1

3

2

4

5

ธาตุไม้

ธาตุดิน

ธาตุไฟ

ธาตุทอง

ธาตุน�้า

คู่กับธาตุไม้

คู่กับธาตุดิน

คูก่บัธาตไุฟ

คู่กับธาตุทอง

คูก่บัธาตนุ�า้

อ่านว่า	กะ

อ่านว่า	โบ่ว

อ่านว่า	เปี้ย

อ่านว่า แก

อ่านว่า	ยิ้ม

อ่านว่า	อิก

อ่านว่า กี้

อ่านว่า	เตง

อ่านว่า	ซิง

อ่านว่า	ขุ่ย

พลังหยาง

พลังหยาง

พลังหยาง

พลังหยาง

พลังหยาง

พลังหยิน

พลังหยิน

พลังหยิน

พลังหยิน

พลังหยิน

ไฟนํ้า

ดิน

ไม

ทอง

นํ้าดิน

ไม

ทอง

ไฟ
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	 เพียงอักษรทั้ง	 22	 ตัวนี้	 ก็ท�าให้
เรารูลั้กษณะความเป็นไปของธรรมชาติ	
เนื่องจากการวางตัวของราศีบน-ล่าง	
หากค�านวณตามหลักความน่าจะเป็น
แล้ว	ซึ่งสามารถอ่านขาขึ้นลงของพลัง
ชวีติได้อย่างแม่นย�า	และช่วยเราตดัสิน
ใจ	 ให้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ	
และท�าให้เราระมดัระวงัตวัได้อย่างดใีน
แทบทุกเรื่อง	 พร้อมกับสามารถค้นหา	
จดุแข็งกบัจดุอ่อนของตวัท่านเอง	ท่าน
ก็จะสามารถเลือกเดินได้อย่างถูกต้อง	
ควรปกป้องหรือปิดก้ันหรือคล้อยตาม
ธาตุใด	เพื่อให้ได้รับความผาสุข

สรุป1

5

9

3

7

11

2

6

10

4

8

12

ปีมะโรง

ปีวอก

ปีขำล

ปีมะเมีย

ปีจอ

ปีฉลู

ปีมะเส็ง

ปีระกำ

ปีเถำะ

ปีมะแม

ปีกุน

อ่านว่า	ซิ้ง	ธาตุดิน	พลังหยาง	รูปลักษณ์	มังกร

อ่านว่า	ซิม	ธาตุทอง	พลังหยาง	รูปลักษณ์	ลิง

อ่านว่า	อิ๊ง	ธาตุไม้	พลังหยาง	รูปลักษณ์		เสือ

อ่านว่า	โง่ว	ธาตุไฟ	พลังหยาง	รูปลักษณ์	ม้า

อ่านว่า	สุก	ธาตุดิน	พลังหยาง	รูปลักษณ์	สุนัข

อ่านว่า ทิ่ว	ธาตุดิน	พลังหยิน	รูปลักษณ์	วัว

อ่านว่า	จี๋	ธาตุไฟ	พลังหยิน	รูปลักษณ์	งู

อ่านว่า	อิ้ว	ธาตุทอง	พลังหยิน	รูปลักษณ์	ไก่

อ่านว่า	เบ้ำ	ธาตุไม้	พลังหยิน	รูปลักษณ์	กระต่าย

อ่านว่า	บี่	ธาตุดิน	พลังหยิน	รูปลักษณ์	แพะ

อ่านว่า	ไห	ธาตุน�้า	พลังหยิน	รูปลักษณ์	หมู

ปีชวด อ่านว่า	จื้อ	ธาตุน�้า	พลังหยาง	รูปลักษณ์	หนู

	 โหราศาสตร์จนี	หรอื	โป่ยหยีส่ีเ่ถียว	
ก�าหนดมาจาก	 ปี/เดือน/วันและเวลา
เกิด	 ของบุคคลคนหนึ่งมาตั้งเป็นดวง
ชะตา	โดยแบ่งเป็นราศบีนและราศล่ีาง

รำศีบน หมำยถึง
1.	 เป็นตัวแทนเจ้าดวงชะตา	โดยใช้ที่
	 แถววันเกิด	เป็นตัวแทนเจ้าของ
	 ดวงชะตา	มีชื่อเรียกว่า	ดิถี	
2.	 เป็นตัวแทน	บุคคลแวดล้อม	เช่น		

ควำมหมำยของรำศีบนและรำศีล่ำง
	 พ่อ	แม่	พี่	น้อง	ญาติมิตร	คู่ครอง	
	 บุตรหลาน	โดยพิจารณาว่าดิถีคือ
	 ธาตุอะไร	ที่เหลืออีก	10	ตัว	ซึ่ง
	 เป็นตวัแทนต่างๆ	เรยีกว่า	ดาวจับ้ซิง้
3.	 เป็นดาวปรับดวง	โดยก�าหนดให้มี
	 เพียงตัวเดียวเรียกว่า	เองซิ้ง

รำศีล่ำง หมำยถึง
1.	 เป็นตัวแทนของฤดูกาล
2.	 เป็นตัวแทนของอันดับของเดือน

	 ตามปฏิทินจีนโบราณ
3.	 เป็นตัวแทนของเวลาในแต่ละวัน
4.	 เป็นตัวแทน	ความแข็งแรง	
	 อ่อนแอ	ของดวงชะตา
5.	 เป็นตัวแทนของปีนักษัตร
6.	 เป็นตัวแทนความสมดุลของพลัง	
	 อิม	เอี๊ยง	โดยใช้ตาราง	จั้บหยี่	
	 เซี่ยงแซ	วงจรวัฏจักรของ	5	ธาตุ
7.	 เป็นตัวแทนการแสดงดาว	เซ่ง	สั้ว		
	 (ดาวเทพ	–	อสูร)	ของดวงชะตา

	 ก่อนอื่นต้องหาค่าความแข็งแรง	
อ่อนแอ	ของพืน้ดวงชะตา	โดยแบ่งเป็น	
4	ข้อ
1.	 ดิถีเกิดในฤดูกาลตัวเอง	เรียกว่า	
	 ดิถีเกิดได้เวลา	ดิถีย่อมแข็งแรง
2.	 ดิถีเกิดมามีพลังหรือไม่	โดยหา
	 จากตาราง	จั้บหยี่	เซี่ยงแซ
3.	 ดิถีมีธาตุที่ให้ก�าเนิดหรือไม่
4.	 ดิถีมีธาตุช่วยเหลือหรือไม่

ควำมแข็งแรง-อ่อนแอของดวงชะตำ
	 เมื่อก�าหนดค่าดิถีแข็งแรงหรือ
อ่อนแอได้แล้ว	ก็จะทราบว่า	ดาวปรับ
ดวงชะตา	ว่าจะใช้ดาวใด	โดยทัว่ไป	ถ้า
 ดถิแีขง็แรง	ดาวปรบัดวงชะตา	ก็
จะเลือกจากดาวที่ระบายพลังดิถี	ดาว
ที่บั่นทอนก�าลังดิถี	 ดาวที่พิฆาตหรือ
ควบคุมดิถี
 ดิถีอ่อนแอ	ดาวปรับดวงชะตา	ก็
จะเลือกจาก	ดาวที่ให้ก�าเนิดดิถี	ดาวที่

เหมือนกับดิถี
	 เมื่อก�าหนดการดาวปรับดวง
ชะตาได้แล้ว	 ก็พอจะพยากรณ์ดวง
ชะตาจากพืน้ดวง	โดยพจิารณาร่วมกบั
วัยจรและปีจร	 ซ่ึงวัยจรและปีจร
เป็นการท�างานร่วมกบัพืน้ดวงชะตา	จะ
แสดงผลในแต่ละช่วงอาย	ุตัง้แต่เกดิจน
สิ้นอายุขัย
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กำรพยำกรณ์ดวงชะตำ
ตัวอย่างดวงผู้หญิง	เกิดวันอังคารที่	9	กันยายน	2501	ปีจอ	เวลา	17.30	น.

	 ดิถีเป็นธาตุดินกี้ 	พลังอิม	เกิด
เดอืนอิว้ 	กลางฤดูใบไม้ร่วงธาตทุอง	
ราศีบนของแถวเดือนก็เป็นธาตุทอง 
ซิง  ซึ่งเป็นดาวเจี้ยซิ้งแข็งแรงมาก	
พลังจับหยี่เซี่ยงแซ	 เป็นพลังกลาง	 ๆ	
เพราะมีเซี่ยงแซ	2	ตัว	เป็นพลังเริ่มก่อ
เกิด	 มีพลังหมอคือสุสาน	 มีพลังเอี๊ยง	
คือ	กลับไปเกิดใหม่	มีธาตุดินอยู่แถวปี
ทัง้ราศบีนและล่าง	และดถิเีองกน็ัง่ธาตุ
ดนิท่ิว 	ดเูหมอืนน่าจะแขง็แรง	แต่
เพราะราศล่ีางแถวปีและแถวเดอืนเจอ
ไฮ่กนั	และธาตดุนิโบ่ว   แถวปีกอ็ยู่
ไกลเกินกว่าจะช่วยดิถีแถมยังต่างพลัง
กันจึงไม่ค่อยเต็มใจช่วยดิถี	 ส่วนดิน 
ทิ่ว 	 ที่อยู่ราศีล่างแถววัน	 ก็ยังถูก
ทองอิว้ 	แถวเวลาภาคเีป็นธาตทุอง	
เลยท�าให้ดิถีถูกโดดเดี่ยว	 ธาตุทองซึ่ง
เป็นดาวเจีย้ซิง้แขง็แรงเกนิไป	มาระบาย 
พลังและบั่นทอนก�าลังดิถี	 ท�าให้ดิถี

อ่อนแอสุด	ๆ 	เพราะธาตุทองไปก�าเนิด
ธาตุน�้าซึ่งเป็นดาวใช้หรือดาวโชคที่อยู่
แถวเวลา	แต่ดิถีอ่อนแอไม่มีก�าลังพอที่
จะพิฆาตดาวใช้ได้	 ดวงน้ีต้องการดาว
ปรับดวงเป็นธาตุไฟกับดิน	 ไม่ต้องการ
ธาตุทองกับน�้า	 เพราะทั้ง	 2	 เป็นดาว
ร้ายของดวงชะตา	 *ช่วงแรกเดินวัยจร
ตอนเดก็เป็นธาตทุอง	จะล�าบากพ่อแม่
ยากจนแถมยงัเรยีนหนงัสอืไม่เก่ง	ต้อง
ช่วยพ่อแม่ท�างานตัง้แต่เดก็	แต่พอตอน
อายุ	 11	 ปี	 เป็นช่วงเดินวัยจรธาตุดิน
และธาตไุฟ	20	ปี	เป็นช่วงทีด่ถิแีขง็แรง
ได้ท�างานอย่างต่อเน่ืองแต่ไม่ค่อยได้
เงิน	เพราะมีการชงปะทะและไฮ่กันใน
ราศล่ีางของวยัจรกบัพืน้ดวงชะตา	คลัง
ทรัพย์ที่ราศีล่างแถววันถูกชงกระเด็น
ออกไป	เพราะดถีิอ่อนแอจงึไม่สามารถ
พิฆาตทรัพย์ได้	พออายุ	41-51	ปี	10	
ปีน้ี	 เป็นช่วงเดินวัยจรของธาตุไฟและ

ธาตดุนิ	ความจรงิน่าจะด	ีแต่เพราะราศี
บนของวัยจรไฟเปี้ย 	 ไปภาคีทอง 
ซิง  ที่ราศีบนแถวเดือน	 ส่วนราศี
ล ่างดินซิ้ง 	 ก็ชนปะทะกับดิน 
สุก  แถวปี	 ท�าให้ดวงชะตาไม่มี
ความม่ันคง	 เพราะเดินวัยจรเสีย
มากกว่าดี	ชีวิตจึงล�าบาก	หาเงินไม่พอ
เลี้ยงตัวติด	ๆ	ขัด	ๆ	ตลอด	ตอนอายุ	
46	ปี	สขุภาพเริม่ไม่แขง็แรง	แต่พออายุ	 
50	 –	 56	 ปี	 ป่วยหนักเป็นโรคร้าย	
เพราะเดินวัยจรธาตุไม้อิก 	และไม้
เบ้ำ 	ซึ่งเป็นดาวฉิกสั้วมาพิฆาตดิถี
เต็ม	ๆ	ไม้อิก 	พิฆาตดินกี้ 	ส่วน
ไม้เบ้ำ 	ก็ชงปะทะทองอิ้ว 	แถว
เวลาในช่วงปีจร	ยิม้  ซึง้ 	ซึง่เป็น
ปีมะโรงชนปะทะปีจอ	 ซึ่งเป็นปีเกิด	
ของเจ้าดวงชะตา	 ไม่สามาถข้ามพ้น
ช่วงเวลาน้ีไปได้	 เสียชีวิตแถววัยจร		
ธาตุไม้	•

อายุจร	 1	 11	 21	 31	 41	 51	 61	 71

ธาตุ	 ทอง		 ดิน		 ดิน		 ไฟ		 ไฟ		 ไม้		 ไม้		 น�้า	

ธาตุ	(วัยจร)	 ทอง		 ดิน		 ไฟ		 ไฟ		 ดิน		 ไม้		 ไม้		 ดิน	

อายุจร	 6	 16	 26	 36	 46	 56	 66	 76

ทอซิ้ง ลัคนา

น�้า

น�้า

น�้า

น�้า

ดาวจับซิ้ง ดาวเพียงใช้ ดิถี ดาวเจี้ยซิ้ง ดาวเกียบใช้

ราศีบน

เวลาเกิด วันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด

น�้า ดิน ดินทอง

ราศีล่าง

ราศีแฝง

ทอง ทองดิน ดิน

ดาวจับซิ้ง ดาวเจี้ยซิ้ง ดาวเจี้ยซิ้ง
ดาวเพียงใช้
ดาวเจี้ยซิ้ง
ดาวปี่เกย

ดาวเจี้ยซิ้ง
ดาวเพียงอิ่ง
ดาวเกียบใช้

ตารางจับหยี่เซี่ยงแซ เซี่ยงแซ เซี่ยงแซหมอ เอี๊ยง
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	 				ผมขอแนะน�าท่านผู้อ่านและ								
ผู ้สนใจ	 ในวิชาพยากรณ์ให้รู ้จักกับ	
“ทักษายุค”	 หรือต�าราทักษามหายุค
ศาสตร์	 นี้เป็นต�าราโหราศาสตร์ไทย
โบราณ	ฝ่ายจนัทรคตแิบบไทย	ๆ 	หมาย
ถึงว่าใช้ปี-เดือน-วัน-วาสนา-ฤกษ์-ดิถ	ี
เป็นหลกัในการพยากรณ์	บางท่านนยิม
เรียกว่าทักษานักษัตรก็มี	 เพราะใช้ปี
นักษัตรเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดนับ
อายุเป็นยุค	ๆ	ไป	
	 ค�าว่ายุคนั้น	หมายถึงมีดาวครอง
เป็นช่วง	ๆ 	สัน้บ้างยาวบ้าง	ขึน้อยูท่ีด่าว
เล็กดาวใหญ่	จึงเรียกว่าทักษายุค	และ
ยังมีเรื่องของดวงภพ	ดวงชาติ	ดวงภพ

หมายถึงดาวบอกเหตุในเรื่องของกุศล
และอกศุลกรรม	ทีเ่คยท�าไว้ในอดตีชาต	ิ
ดวงชาติหมายถึงดาวที่บอกถึงผลของ
กรรมในชาตินี้	ที่เกิดขึ้น	ว่ามาจากเหตุ
ของกรรมใดหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้	ความเป็น
ไปของวิถีชีวิต	เรื่องราวในปัจจุบัน
	 วชิาทกัษามหายคุหรอืทกัษายคุนี	้	
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านในตัว
วชิาไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์เดมิ	–	จร	
–	จับยาม	–	วางฤกษ์และการอ่านผล
ของฤกษ์นั้น	 ๆ	 ดังตัวอย่าง	 ที่จะน�า
เสนอต่อไปนี	้ซึง่เป็นเพยีงบางส่วนของ
วิชา	 ที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างน่า
อัศจรรย์

วันที่ ๑๖ เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
ตรงกับวันอังคำร ขึ้น ๙ ค�่ำ เดือน ๓ ปีวอก อัฐศก

 เพชรน�้างาม
ทักษามหายุคศาสตร์

ในวิชาโหราศาสตร์ของไทย
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ที่มำของค�ำพยำกรณ์

	 พื้นดวงเดิม	ได้บ่งบอกกรรมในเรื่องนี้เอาไว้	คือดาว	๘	ปุตตะ	ซึ่งหมาย
ถงึบตุร	เป็นคูธ่าตกุบั	๓	ดาวมรณะ		และเป็นคูส่มบตักิบัดาว	๔	ตน	ุซึง่หมาย
ถงึตวัเจ้าชะตาเอง	(ตามกฎคูธ่าต	ุคูส่มบตั	ิของวชิาทกัษายคุ)	ซึง่ตรงจดุดาว	
๓	 มรณะ	 ยังบอกรายละเอียดได้อีกว่า	 ตัวเขานั้นได้เคยท�าแท้งมากกว่า	 1	
ครัง้	ซึง่เจ้าตวัยอมรับว่า	“ใช่”	เหตทุีส่ามารถอ่านได้เช่นนี	้กเ็พราะดาวองัคาร	
(๓)	ดาวมรณะ	เสวยเทศาตรีฤกษ์นั่นเอง

	 ในวันที่	3	ก.พ.	55	 เวลาบ่าย	ๆ	
ขณะที่ผมเพลินอยู่กับการอ่านต�ารา	ก็
มีผู้หญิงวัย	 30	 กว่า	 ๆ	 แต่ก็ถือว่าเธอ
เป็นคนหน้าตาดี	 มาให้พยากรณ์ดวง
ชะตา
	 ซึง่หลงัจากได้ตรวจดวงชะตาของ
เธอ	ที่ผูกขึ้นด้วยวิชา	“ทักษายุค”	เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว
 ผมได้กล่ำวว่ำ	 :	 ตอนนี้คุณมี
ปัญหา	หรือมีความกังวลในเรื่องเก่า	ๆ	
ท่ีเก่ียวข้อง	 กับเด็ก	 ส่งผลให้การงาน

ตดิขดั	มปัีญหา	ซึง่เรือ่งเดก็นีเ้ป็นกรรม
มาแต่อดีตชาติแล้ว	 เพราะมีส่วนร่วม
หรือรู้เห็นในการท�าแท้ง
	 เจ้าตวัฟังแล้วกน็ัง่น�า้ตาไหล	และ
เขากเ็ลยพดูบอกว่า	“วนันีเ้พิง่ไปวดัมา		
พอดีผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาที่นี่”	 เขา
บอกว่าเพิ่งไปท�าสังฆทานให้ลูกมา
	 พอเขาพูดแค่น้ี	 	 ผมถึงกับขนลุก	
เพราะว่าเขาเคยท�าแท้ง	 ตามที่	 ครู
อาจารย์	 ได้บอกผ่านวิชาทักษายุค	ให้
ผมทราบ	สาธุ	ๆ				

วิจำรณ์ดวงหญิงท�ำแท้ง
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	 ปีนี้	พ.ศ.	2555	ปีมะโรง	๕	:	ช่วง
อายุ	39	-	41	ปีตกภูมิ	๓	(เสวย)	ปีนี้	
เขาอายุย่าง	 39	ปี	 ตกภูมิ	 ๓	 (แทรก)			
=	 พระอังคาร	 (๓)	 เสวยและแทรก		
เท่ากบั	ดาว	๓	เป็นดาวเจ้าการทีส่�าคญั		
ในขณะที่เขามีอายุย่าง	39	ปี	:	๓	เป็น
คู่ธาตุ	๘	ดาวปุตตะ	เป็นคู่สมบัติดาว	๗	
กาลกิณีจรในปีนี้	 (ตามกฎคู ่ธาตุ	 คู ่
สมบัติ	ของวิชาทักษายุค)		
	 1.	 ขณะอายุย่าง	 39	 ปี	 ดาวเจ้า
การคือดาว	๓	มรณะเดิม	แต่เป็นอายุ
จร	ในดวงทกัษายคุ	๑๒	ราศจีร	๓	ลอย
ทีร่าศธีน	ูเรอืน	๕	กดมุภะ	เม่ือตามดาว	
๕	ไปก็พบว่า	๕	ไปอยู่ที่ราศีกุมภ์	เรือน
ของดาว	๘	ปุตตะ	ๆ	หมายถึงเด็ก	ๆ		;		
มรณะ	 หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็น	 หรือ
วิญญาณก็ได้		
	 2.	 ดาว	 ๓	 ดาวเจ้าการที่ส�าคัญ	
เป็นคู่สมบัติกับ	 ๗	 กาลีจร	 ในปีนี้	 (คู่
สมบตั	ิหมายถงึสนับสนนุ	ให้ม	ี-	ให้เป็น		
ตามหลักในวิชาทักษายุค)
	 ฉะนัน้	เมือ่ประมวลข้อมลูโดยรวม
แล้วเห็นว่า	 เจ้าชะตาไปเกี่ยวข้องกับ
เรือ่งของวญิญาณ	(๓	มรณะ)	เรือ่งของ
เด็ก	 (๘	 ปุตตะ)	 และเรื่องท่ีไม่ค่อยดี
เท่าไร	 (๗	 กาลกิณี)	 อันนี้เรารู้ได้	 เมื่อ
อ่านผ่านวิชาทักษายุค	 จึงบอกได้ว่า 
คน	 ๆ	 นี้	 มีกรรมในเรื่องของเด็กหรือ
การท�าแท้งเด็ก

	 ทีนี้	 เขาถามว่าวิญญาณเด็กนี่ยัง
อยู่ไหม	 ผมก็บอกว่าคุณยังมีกรรมใน
เรื่องของเด็กอยู่นะ	บางที	ค�าว่ากัมมะ		
มันก็เป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนกัน		
วถิชีวีติ	การข้ึนลงของชวิีต	ความผูกพนั	
บางทีก็ไปผูกพันกับเรื่องเก่า	 ๆ	 เรื่อง
เกี่ยวกับเด็ก	เรื่องในอดีต	มันโยงถึงตัว
คุณ	 ก็ต้องตัดตรงนี้ให้ได้ด้วยนะ	 และ
ในดวงคุณมักจะไม่ได้แท้งลูกคนเดียว						
เขาก็บอกว่า	 “ใช่	 ไม่ได้แท้งคนเดียว”	
ไอ้ครัน้เราจะพดูว่าแท้งสามคนกเ็กรงใจ	
เขา	ก็เลยบอกว่าประมาณสองคน	เขา
กพ็ยกัหน้าแล้วไม่พดูอะไร	เราก็ไม่ต้อง
ไปย�้าเขามาก		
	 การที่ผมบอกเขาว่าไม่ได้แท้งลูก
คนเดียว	 น่าจะเป็นสามคนแต่ด้วย
ความเกรงใจ	 ก็เลยบอกเขาไปแค่สอง
คน	ก็เพราะดาวมรณะ	คือดาว	๓	นั้น
เสวยด้วยเทศาตรีฤกษ์	 อันน้ี	 จึงเป็น
ที่มาของค�าท�านายดังกล่าว
	 3.	ส่วนอะไรเป็นสาเหตุให้เขา	ยัง
หมัน่ท�าบญุท�าทาน	อทุศิส่วนกศุลไปให้
แก่ลูกเขาอยู่เป็นประจ�านั้น	อันนี้ก็เกิด
จากตวัเขา	ดาว	๔	ตน-ุวริยิะ	คอืมคีวาม
เพียร	และดาว	๔	เป็นคู่สมบัติกับดาว	
๘	ปุตตะ	–	ทาน	เขาจึงหมั่นท�าทานให้
ลูกเขาเป็นประจ�าด้วยความเป็นห่วง			
ด้วยคนเรา	เมือ่คดิ	ผดิคดิพลาดไปแล้ว
เอาคืนไม่ได้		ก็ไม่เป็นไร	อย่างน้อยเขา

ถ้ำโลกนี้ ไร้ดิถี ปีเดือนวัน

ดวงชะตำนั้น จะเกิด มำแต่ไหน

ทั้งวันที่ และเวลำ ก็ยำกไร้

ทั้งโหรเทศ โหรไทย ไม่มีเลย 

เพรำะโลกนี้ มีดิถี ปีเดือนวัน

ดวงชะตำ พลันเกิด ออกเปิดเผย

รู้จักดวง กันทั่วถิ่น ด้วยชินเคย

ชื่อโหรเลย โด่งดัง ทั้งเทศไทย..

บทกลอนวิชา 
ของท่านอาจารย์ ส.สัจจญาน
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ก็มีความตั้งใจดี	 หมั่นท�ากุศลให้แก่ลูก				
และในความเป็นจรงิโดยส่วนตวัเขาเอง
กไ็ม่มลีกู		อาจเป็นเพราะผลกรรมทีเ่ขา
ก่อขึ้นนี้ก็เป็นได้	
	 4.	จากดวงของหญิงผู้นี้	ท�าให้เรา
ได้แง่คิดในเรื่องของวิชาการได้อีกแง่
หนึ่ง	ในเรื่อง	อายุ	–	มรณะ		บางทีอายุ
นีห้มายถงึการเจบ็ป่วยของตวัเจ้าชะตา
เองก็ได้	 หรือลูกเกิดมาอาจจะพิการ
หรือไม่สมบูรณ์	 หรือไม่ก็แท้งหรือไม่ก็
มบีตุรยากกไ็ด้เหมอืนกนั	เพราะดาว	๓	
อายุ–มรณะ	 เป็นคู่สมบัติ	 กับดาว	 ๘	
ปุตตะ		และในดวงทักษา	๘	ดาวปุตตะ
ไม่ปรากฏขึ้น	=	มันย�้าหลายอย่าง	ผล
สรุปก็คือคนนี้ไม่มีลูกหรือมีก็มียาก	
เพราะมกีรรมเกีย่วกบั	เรือ่งลกู		อาจจะ
มีมาตั้งแต่อดีตชาติแล้ว			เกิดมาชาตินี้
ก็ยังมีกรรมชดใช้อีกให้ทุกข์ใจ	 ผมขอ
จบเรื่องกรรมเกี่ยวกับเด็กเพียงเท่านี้			
สวัสดี.	•

หมอพัฒน์ ทำยดี
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	 โหงวเฮ้ง	 ก็คือ	 การศึกษาบุคลิก	
ลักษณะ	อุปนิสัยของบุคคลนั้น	ๆ	ซึ่งมี
ความแตกต่างกนัออกไปตามโครงสร้าง
ร่างกายของมนุษย์ตั้งแต่	 ศีรษะ	 โครง
กระดูก	ผิวพรรณ	รูปร่าง	หน้าตา	มือ	
เท้า	หรืออิริยาบทต่าง	ๆ	เช่น	การพูด	
การลุก	การยืน	การเดิน	การนั่ง	 การ
นอน	การรบัประทานอาหาร	ตลอดจน
การฟังน�้าเสียง	 การอ ่านราศีจาก
ใบหน้า	ฯลฯ
	 “โหงว”	แปลว่า	ห้า	“เฮ้ง”	แปล
ว่า	ลักษณะ
	 ปราชญ์โบราณของจีนได้กล่าวไว้
ว่า	“โหงวเฮ้ง”		คอืลกัษณะของธาตุทัง้
ห ้าที่ ใช ้ ในการอ ่านลักษณะ	 และ
พจิารณาของบคุคลทัว่	ๆ 	ไป	ทกุชนชัน้
วรรณะ	ที่มีความสมดุลกัน	นั่นคือ
๑.	 อวยัวะทัง้ห้า	ได้แก่	คิว้	ห	ูตา	จมกู	
	 และปาก
๒.	 ภูเขาทั้งห้า	ได้แก่	หน้าผาก	จมูก	
	 โหนกแก้มซ้าย	โหนกแก้มขวา	
	 และปลายคาง

๓.	 ห้าสัน้	ห้ายาว	ได้แก่	ใบหน้า	เรอืน
	 ร่าง	ศีรษะ	แขน	ขา
๔.	 ธาตุทั้งห้า	ได้แก่	ธาตุทอง	ธาตุน�้า	
	 ธาตุไม้	ธาตุไฟ	และธาตุดิน
 
	 ดังนั้น	การศึกษาศาสตร์โหงวเฮ้ง
ยังสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้สอด	
คล้องกบัชีวติให้ประสบผลส�าเรจ็ได้	ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการท�างานให้ตรงกับ
บุคลิกลักษณะ	 การเลือกคู่ครอง	 การ
เลือกลงทุนท�าธุรกิจ	 การเลือกคบคน
เพื่อหลบหลีกหรือระมัดระวังคนบาง
ประเภท	 และที่ส�าคัญ	 โหงวเฮ้งท�าให้
เราได้รู้จักตนเองว่ามีข้อดี	 ข้อเสียมาก
น้อยเพียงใด	
	 หากเป็นข้อดีก็จะได้น�ามาใช้หรือ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้	แต่ถ้า
เป ็นข ้อเสียก็จะได ้น�ามาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	 เพื่อให้มีชีวิตที่อยู่
ร่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	
และยังน�าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อ
ไปในอนาคต			

	 คณุธรรมหรอืจรรยาบรรณ	ทีค่วร
มีในการอ่านลักษณะของบุคคล
๑.	 ห้ามทายเรื่องเกิด
๒.	 ห้ามทายเรื่องหย่าร้าง
๓.	 ห้ามทายเรื่องอุบัติเหตุ
๔.	 ห้ามทายเรื่องตาย

	 การแบ่งส่วนของใบหน้า	 เพื่อรู้
เร่ืองราวชีวิตของแต่ละบุคคลในแต่ละ
ช่วงวัย	 โดยการแบ่งส่วนของใบหน้า	
เป็นสามส่วน	 คือ	 วัยเด็ก	 วัยกลางคน	
และวัยชรา

โหงวเฮ้ง 

	 โหงวเฮ้ง	เป็นค�าภาษาจีน	ภาษาไทยเรยีกว่า	นรลกัษณ์ศาสตร์	คอืศาสตร์
การอ่านคน	 จากบุคลิกภาพ	 นิสัยใจคอ	 โดยเน้นความส�าคัญของการ
พจิารณาลกัษณะส่วนประกอบต่าง	ๆ 	บนใบหน้าท่ีเชือ่กันว่า	โชคชะตา	วาสนา
คนเราได้ถูกก�าหนดไว้แล้ว

ศาสตร์และศิลป์บนใบหน้า
บอกชะตาคน

อ.	ปทิดา		ศุภกรวิวรรธน์

ส่วนที่หนึ่ง
อำยุ ๑๕-๓๐ ปี

ส่วนที่สอง
อำยุ ๓๑-๕๐ ปี

ส่วนที่สำม
อำยุ ๕๑-๗๐ ปี
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 ใบหน้ำส่วน ๑	ช่วงแรก	เร่ิมตัง้แต่
ช่วงอายุ	๑๕	ถึง	๓๐	ปี		โดยเริ่มที่หน้า
ผาก	 บริเวณไรผมถึงกลางคิ้ว	 บริเวณ
เหนือหู	 ซึ่งจะเป็นช่วงของการศึกษา
หาความรู้	 จนถึงวัยท�างาน	 ถ้าใบหน้า
ส่วนบนมลีกัษณะทีดี่	ปราศจาก	ต�าหนิ	
รอยแผลแตก	แผลเป็น	รอยยุบ	บุบบุ๋ม	
นั่นหมายถึงพ่อแม่ท่ีดี	 การศึกษาที่ดี	
ก าร ได ้ รั บการส นับสนุนที่ ดี จ าก
ครอบครวั	 ถ้าหากว่าใบหน้าส่วนบนมี
ลักษณะที่ไม่ดี	 คือ	 มีต�าหนิ	 รอยแผล
แตก	แผลเป็น	รอยยุบ	บุบบุ๋ม	นั่น	ก็
แสดงว่าจะต้องมีเรื่องยุ ่งยากต่าง	 ๆ	
นานา	เกิดขึ้นในครอบครัว	และมีแนว
โน้มว่ามีชีวิตวัยเด็กท่ีล�าบาก	 ยากจน	
และไร้ความสุข
 ใบหน้ำส่วนท่ี ๒	 เริ่มตั้งแต่ช่วง
อายุ	๓๑	ถึง	๕๐	ปี	เป็นการอ่านส่วนที่
สองของใบหน้า	โดยเริม่ตัง้แต่ช่วงกลาง
คิว้มาจนถงึใต้ฐานของปลายจมกู	ซ่ึงใน
ส่วนนีจ้ดัอยูส่่วนของวยักลางคน	ทีช่วิีต
ต้องดิ้นรนต่อสู้	 เพื่อสร้างฐานะ	 สร้าง
เนื้อสร้างตัว	 และครอบครัวให้เป็นปึก
แผ่น	มัน่คง		และถ้าบรเิวณส่วนนีไ้ด้รปู
ดี	และยาวกว่าส่วนบน	หรือส่วนล่าง	ก็
จะเป็นลักษณะของคนท่ีมีจิตใจเข้ม
แข็ง	กล้าตัดสินใจ	
 ใบหน้ำส่วนที่ ๓	 	 เริ่มตั้งแต่ช่วง
อายุ	๕๑	ถึง	๗๐ปี	(หรือมากกว่า)	โดย
พจิารณาตัง้แต่ใต้ฐานปลายจมกู	จนถงึ
ปลายคาง	 มีความกว้างและยาวได้รูป
ทรงดีกว่าส่วนอื่น	 น่ันก็หมายความว่า
ชะตาชวิีตในช่วงวยัชราทีส่ขุสบายและ
มีความสุข	 ไม่ยากจน	อีกทั้งได้รับการ
เอาใจใส่ดูแลจากลูกหลานเป็นอย่างดี
ดงันัน้	ลกัษณะทีด่ขีองใบหน้า	สามส่วน
จะต้องมีขนาดที่เท่ากัน	 นั่นหมายถึง	
ความสุขสบาย	 ชะตาชี วิตราบรื่น	
ร�่ารวย	ยศศักดิ์	ชื่อเสียง		แต่ถ้าหากว่า
ส่วนใดของใบหน้ามีความยาวเด่นชัด
กว่าส่วนอื่น	 นั่นหมายถึงในช่วงวัยนั้น
จะพบกับความส�าเร็จ	 มีชีวิตราบรื่น	
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หากส่วนใดของใบหน้าสั้นกว่าส่วนอ่ืน	
นั่นหมายถึงช ่วงวัยนั้น	 จะพบกับ
อุปสรรค	ความยากล�าบาก

สี่แม่น�้ำบนใบหน้ำ

	 ชาวจีนโบราณได้เปรียบเทียบ
ใบหน้าของคนเราเสมือนภูมิประเทศ
ประกอบด้วย	ภูเขาและแม่น�้า	คือ
	 สี่แม่น�้า	หรือ	แม่น�้าทั้งสี่ที่ยิ่งใหญ่
สี่สายของจีน	 อันได้แก่	 ตาท้ังสองข้าง	
คือ	แม่น�้าแยงซีเกียง	หูทั้งสองข้าง	คือ
แม่น�า้เหลอืง	จมกู	คอื	แม่น�า้ฉ	ีและปาก	
คอื	แม่น�า้ไฮว่	เปรยีบเสมอืนแม่น�า้ทัง้สี	่
คือ	 อวัยวะบนใบหน้าในส่วนท่ีมีน�้า
หล่อเลีย้ง	ดงัมคีวามหมายต่าง	ๆ 	ได้แก่	
๑.	 ตา	(น�้าตา)	นับเป็นสิ่งส�าคัญ	ซึ่ง
	 เป็นศนูย์กลางของสีแ่ม่น�า้ทีแ่สดง
	 ถึงความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต	
	 ฉะนั้นอวัยวะส่วนนี้จะบกพร่อง
	 เสียหายไม่ได้เลย	เพราะนั่น	คือ	
	 ความรุ่งเรืองของชะตาชีวิตที่เสีย
	 หายไปด้วย
๒.	 หู	(ขี้หู)	แสดงถึง	พื้นฐาน
	 ครอบครัวชาติก�าเนิด	อายุขัย
๓.	 จมูก	(น�้ามูก)	แสดงถึง	ศักยภาพ
	 การสร้างฐานะ	ความขยัน	โชค
	 ลาภ

๔.	 ปาก	(น�้าลาย)	แสดงถึง	สุขภาพ	
	 ความมัน่คงยามบัน้ปลายของชีวติ

	 เรายังเปรียบแม่น�้าทั้งสี่เสมือน
หน่ึงสตรีผู้อ่อนโยนที่ให้ความชุ่มชื่น
เยน็ฉ�า่กบัทกุชีวติทีอ่าศัยอยูใ่นโลกใบนี	้
และท่ีส�าคัญหากบุคคลใดแม่น�้าทั้งส่ีมี
สัดส่วนสมดุลก็จะช่วยส่งผลให้มีชะตา
ชีวิตท่ีรุ ่งเรืองมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว			
ทั้งยังสามารถรู ้จักวางแผนควบคุม
สถานการณ์ของชีวิตได้เป็นอย่างดี	แต่
ในทางกลบักนัหากผู้ใดแม่น�า้ทัง้ส่ีไม่ได้
สัดส่วนสมดุลกัน	 นั่นหมายความว่า
ชะตาชีวิตจะต้องพบกับความยาก
ล�าบาก	 ต้องเจออุปสรรคปัญหาล้มลุก
คลุกคลาน	 ขึ้น	 ๆ	 ลง	 ๆ	 อารมณ์
ปรวนแปร	ขาดความหนักแน่น

 

ภูเขำทั้งห้ำ
	 หรือห้าขุนเขาบนใบหน้า	ได้แก่	
๑.	 หน้าผาก	คือ	เหิงซาน	ภูเขาทาง
	 ด้านทิศใต้	แสดงถึงสติปัญญา	
	 ผู้อุปถัมภ์	
๒.	 โหนกแก้มซ้าย	คือ	ไท่ซาน	ภูเขา
	 ทางด้านทิศตะวันออก
๓.	 โหนกแก้มขวา	คือ	ฮั๋วซาน	ภูเขา
	 ทางด้านทิศตะวันตก	
	 ทั้งโหนกแก้มซ้าย	โหนกแก้มขวา	

ซ่ึงภูเขาทั้งสองลูกน้ีเปรียบเสมือนผู้
ช่วยสนับสนุนของจมูก	 มีความส�าคัญ
ในการช่วยเสรมิอ�านาจให้กบัผูบ้ญัชาการ	
อนัสงูสดุ	(จมกู)	ให้ประสบความส�าเรจ็	
เจริญรุ่งเรือง	
๔.	 จมูก	คือ	ซ่งซาน	ภูเขาศูนย์กลาง
	 ที่สูงที่สุดในบรรดาภูเขาทั้งห้า	
	 แสดงถึงพลังแห่งการสร้างราก
	 ฐานความมั่นคงของชีวิต	ดังนั้น
	 ภเูขาลูกนีจ้งึมคีวามส�าคญัทีส่ดุจะ
	 เสียหาย หรอืมตี�าหนใิด	ๆ 	มไิด้เลย
๕.	 คาง	คือ	เหิงซาน	(ออกเสียง
	 เหมือนกันแต่ตัวอักษรต่างกัน)	
	 ภูเขาทางด้านทิศเหนือ	แสดงถึง
	 พลังงานความเข้มแข็งของ
	 สุขภาพ	ความยืนยาวอายุขัยของ
	 ชีวิตรวมถึงฐานะความมั่นคงเมื่อ
	 ยามบั้นปลาย

	 ภูขาทั้งห้า	(หน้าผาก	จมูก	โหนก
แก้มซ้าย	โหนกแก้มขวา	ปลายคาง)	จะ
ต้องมีความสูงนูนเด่นได้สัดส่วนรับกัน	
เปรียบดั่งชายชาตรีที่แสดงความเข้ม
แข็ง	 กล้าหาญ	 ทั้งกายและใจ	 มีพลัง
ต่อสู้เสมือนผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ	
มีความมั่นคงของชีวิต
	 อย่างไรก็ตาม	 เชื่อว่าโชคชะตา
ของคนเราถูกก�าหนดมาตั้งแต่เกิดซึ่ง
ปรากฏบนใบหน้าใช่ว ่าจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งล้วนได้รับผลกระ
ทบจากการขัดเกลาจิตใจ	 สามารถ
กระท�าหรือเปล่ียนแปลงได้	 โดยการ
ฝึกฝนตน	 มั่นสร้างคุณงามความดี	 มี
จิตใจที่สงบ	 เมื่อกระท�าซ�้า	 ๆ	บ่อย	ๆ	
ย่อมจะส่งผลกลับกลายให้เกิดความ
สงบทั้งภายในและภายนอก	 เปล่ียน	
แปลงไปในทางที่ดีได้	โดยเฉพาะราศีที่
ปรากฏบนใบหน้า	จึงสามารถกล่าวได้
ว่าโหงวเฮ้ง	หรือ	 โหราศาสตร์ใด	ๆ	ก็
ยังต้องแพ้คุณธรรม	•

แม่น�้ำหลือง

แม่น�้ำฉี

แม่น�้ำหลือง

แม่น�้ำไฮว่

แม่น�้ำแยงซีเกียง แม่น�้ำแยงซีเกียง

ภูเขำด้ำนทิศใต้

ภูเขำด้ำนทิศเหนือ

ภูเขำด้ำนทิศ
ตะวันออก

ภูเขำด้ำนทิศ
ตะวันตก ภูเขำ

ศูนย์กลำง
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หลักกำรดูวำสนำของผู้ชำย และผู้หญิงตำมหลักโหงวเฮ้ง

	 ตามหลักโหงวเฮ้งส่วนท่ีช่วยส่งเสริมวาสนาของผู้ชาย	และผู้หญิงจะแตกต่างกันดังนี้	 ผู้ชาย	 ดูลักษณะดีสามอย่าง	 คือ	
หน้าผาก	ปาก	และเสียง	ส่วนผู้หญิง	ดูลักษณะดีสามอย่าง	คือ	ผิว	คิ้ว	และคาง	
  ผู้ชำย ถ้าสามส่วน	คือ	หน้าผาก	ปาก	เสียง	สามส่วนนี้มีลักษณะที่ดี	ไม่มีต�าหนิ	ถือเป็นวาสนา	โหงวเฮ้งที่ดี	คือจะ
ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว	 ถึงแม้ว่าโหงวเฮ้งในส่วนอื่น	 ๆ	 อาจจะไม่สมบูรณ์ก็ไม่
เป็นไร	เพราะสามส่วนหลัก	(หน้าผาก	ปาก	เสียง)	ดีแล้ว	สามารถแก้ปัญหาทดแทนส่วนด้อยอื่น	ๆ	ได้	ดังค�าพูดที่ว่า	
	 “ชายปากกว้างกินสี่ทิศ”	หมายถึง	ผู้ชายมีความหนักแน่น	เด็ดเดี่ยว	เข้มแข็ง	รู้จักพลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ได้
อย่างดี”	และ	“ชายกินที่เสียง”	หมายถึง	เสียงแสดงถึงศักยภาพให้รู้ว่าเป็นชายผู้มีพลังอ�านาจมากน้อยเพียงใด

	 ผู้หญิงมีคางแหลมบาง	หรือคางสั้นบอกถึงชะตาชีวิตที่ยากล�าบาก	เงียบเหงา	ไร้ที่พึ่งพิงเมื่อยามบั้นปลาย	ผู้หญิงที่มี	ผิว	
คิ้ว	คาง	สวยสมบูรณ์	จะมีชะตาชีวิตที่สุขสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน	ทั้งด้านการเงิน	การงาน	ความรัก	ครอบครัว	
	 ในขณะที่ผู้หญิงที่ดูสวยงามแต่มีต�าหนิที่	ผิว	คิ้ว	คาง	ไม่สมบูรณ์ในสามส่วนนี้	เช่น	มีรอยแผลแตก	แผลเป็น	แลดูหมอง
คล�า้ไม่สดใส	ทัง้หมดนีล้้วนท�าให้ผูห้ญิงมชีะตาชวีติลุม่	ๆ 	ดอน	ๆ 	มคีวามทุกข์ยากล�าบาก	ครอบครวัมปัีญหา	หย่าร้าง	ลกูหลาน
ไม่ดี	ดังค�าพูดที่ว่า	“สวยแต่อาภัพ”	

 หน้ำผำก	 	 ต้องกว้าง	 อิ่มเต็มมีสีสันเป็นประกายสดใสไร้รอยต�าหน ิ
ใด	 ๆ	 ไม่มีรอยแผลแตกแผลเป็น	 บอกถึง	 ความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	
ความรับผิดชอบ	สติปัญญาดี	มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือในด้านการงาน	

 ปำก	 ต้องเป็นรูปกระจับได้มาตรฐาน	 บอกถึงการท�ามาหากิน	 การ
หาเงินเก่ง	ความหนักแน่นเด็ดเดี่ยว	เข้มแข็ง

 เสียง	ผู้ชาย	เสียงต้องทุ้ม	หนักแน่น	น�้าเสียงใสกังวานดังระฆัง	บอก
ถึง	ความเข้มแข็ง	อ�านาจ	ความเป็นผู้น�า

 ผู้หญิง	 ดูลักษณะดีสามอย่างได้แก่	 ผิว	 คิ้วและคาง	 โดยพิจารณาถึงผิวพรรณที่ละเอียดเรียบเนียนเปล่งปล่ังมีประกาย
สดใส	ซึง่บอกถึงการมโีชควาสนา	ส่งเสรมิให้มพีลงัชวีติทีเ่ข้มแข็ง	เจริญก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย	และถ้าผูห้ญงิคนใดมผีวิเนยีน
นุ่มอมชมพูมีประกายสดใสดุจลูกท้อนั่นหมายถึงโชคลาภวาสนาทางด้านการเงิน	

สิ่งส�าคัญที่เป็นวาสนาส่งเสริมให้ผู้หญิงมีชะตาชีวิตที่ดีมีวาสนาในทุก	ๆ	ด้าน

ผิว		ผู้หญิงต้องมีผิวดีจะเป็นผิวสีขาว	สีด�า	สีเหลือง	หรือจะเป็นผิวสีอะไร
กต็ามควรมสีเีลอืดฝาดอมชมพ	ูบอกถงึความเจรญิรุง่เรอืงและโชคลาภทาง
ด้านการเงิน	

คิ้ว	ควรมีรูปคิ้วโค้งสวยได้รูปรับกับรูปตา	เส้นขนคิ้วเรียงสวยเป็นระเบียบ	
บอกถึงอารมณ์	ความนุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนหวาน	 เป็นกุลสตรี	มีผู้ให้การ
สนับสนุนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล	ชีวิตคู่ครองที่ดีและสมบูรณ์

คำง	คางที่ดี	คือ	กลมมนอิ่มเต็มช้อนไปข้างหน้าเล็กน้อย	บอกถึงความสุข	
ความสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยบริวารลูกหลาน	เมื่อถึงบั้นปลายของชีวิต
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โหราศาสตร์

มอญ
โบราณ

										การพยากรณ์		ถือว่าเป็นศาสตร์
แห่งชีวิตอย่างหนึ่งของมนุษย์		ซึ่งได้มี
การเรยีนรู้และถ่ายทอดสบืต่อกนัมาแต่
โบราณ	 แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา
กไ็ด้มกีารปรบัปรุงและประยกุต์ไปตาม
กาลเวลา	 ความเชื่อ	 ประเพณีและ
วฒันธรรม		จนไม่สามารถก�าหนดระยะ
เวลาได้ว่าศาสตร์แห่งการพยากรณ์น้ี
เกดิขึน้เมือ่ใด	และในสงัคมปัจจบุนั			ไม่
ว่าชาติใด	ภาษาใด	คนส่วนมากก็จะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์หรือท่ี
เรยีกว่าการตรวจดดูวงชะตาของตวัเอง
หรือผู้อ่ืน	 ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการค�าตอบ
โดยทัว่	ๆ 	ไปว่าควรประกอบอาชีพการ

งานอะไรดจีงึจะเหมาะ		วนัอะไรทีเ่ป็น
มงคลในการท�ากจิการต่าง	ๆ 	ใช้สอีะไร
จงึจะถกูโฉลก		หรอืตัง้ช่ืออย่างไรจงึจะ
เป็นมงคลกับชะตาชีวิต	 และในวิชา
โหราศาสตร์สายมอญโบราณนี้ 	 ก็
สามารถใช้แก้ไขปัญหาหรือเสริมดวง
ชะตาของตนเองให ้ดีขึ้นได ้อย ่าง
รวดเร็ว	 ซึ่งหลักวิชาโหราศาสตร์มอญ
โบราณ	นี้จะโดดเด่นเน้นในเรื่อง	 การ
ตรวจดวงชะตาของแต่ละบุคคล	ตั้งแต่
อดีต	 ปัจจุบันและอนาคต	 ทั้งน้ียังได้
รวมไปถงึการแก้ไขดวงชะตา	การเลอืก
สีเสื้อผ้าที่ใช้ประจ�าทุก	 ๆ	 วันให้มีโชค
ลาภ		ประสบความส�าเรจ็	มอี�านาจหรอื

การได้รับความช่วยเหลือ	 และรวมไป
ถึงหลักการตั้งชื่อที่เป็นวิชาอีกแขนง
หน่ึงของโหราศาสตร์มอญโบราณ	ที่มี
ความโดดเด่นและเป็นทีย่อมรบัโดยน�า		
วัน	 เดือน	 ปีเกิด	 ของแต่ละบุคคลมา
ค�านวณแล้วตั้งชื่อให้ถูกต้องตามหลัก
ของมอญโบราณ
	 ดงัท่ีกล่าวมาแล้วผู้เขยีนจงึใคร่ขอ
ยกตัวอย่างในการพยากรณ์ดวงชะตา
โดยใช้รหัส	 (จ.ศ.)	 เกิด	 ตามหลักวิชา
ของมอญโบราณอย่างง่าย	ๆ	แต่ความ
แม่นย�าที่ไม่เป็นรองใครเลยทีเดียว		
ก่อนอืน่เรามาหาวธีิการค�านวณหารหสั	
(จ.ศ.)	ประจ�าตัวกันก่อน

อ.	ชัญญาพัชร์	กองชัย
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	 การหา	รหัส	จ.ศ.	 ใช้เพื่อการท�านายบุคลิกลักษณะอุปนิสัย	 โดย
ภาพรวม	ตลอดชีวิตของเจ้าชะตานั้นเป็นอย่างไร
วิธีกำรท�ำ
1.	 น�าปีเกิดที่เป็นปี	พ.ศ.	มาเป็นฐานหลักในการค�านวณ	
	 เช่น	เกิด	ปี	พ.ศ.	2522
2.	 ท�าปีเกิด	พ.ศ.	ให้เป็น	จ.ศ.		
	 โดยน�าเลข	1181	ลบจากปี	พ.ศ.	เกิด	ก็จะได้เป็นปี	จ.ศ.	
	 เช่น	เกิดปี	

3.	 เมื่อทราบปีเกิด	จ.ศ.	แล้วน�าไปหารด้วย	7	เสมอ	เหลือเศษเท่าใด
ก็จะเป็น	รหัส	จ.ศ.	ขั้นต้น	เช่น

	 พิจารณาดูว่าผู้ที่เกิด	 2522	 น้ันเกิดในเดือนอะไรมีหลักอยู่ว่าถ้า
เกิดระหว่าง	1	มกราคม	–	15	เมษายน	รหัส	จ.ศ.	ขั้นต้นที่ได้ต้องลบ
ออก	1	เสมอ	
	 เช่น	รหัส	จ.ศ.	ขั้นต้น	 	 =			4	 	 	 	 																			-
	 เจ้าชะตานี้เกิด	1	ม.ค.-15	เม.ย.	 =			1
	 ดังนั้นรหัส	จ.ศ.	ที่แท้จริงแล้ว	คือ	 =			3
	 (เมื่อใดที่หารลงตัว	ให้ถือเป็น	รหัส	7	)

	 เพยีงทราบรหสั	จ.ศ.	ประจ�าตวั	เรากส็ามารถท�านายบคุลกิลักษณะ
อุปนิสัย	ดวงชะตาตลอดชีวิตของเจ้าชะตานั้นได้		
	 ดังนั้นผู้เขียนจะขอยกตัวอย่าง		ค�าท�านายบุคลิกลักษณะอุปนิสัย	
จากรหัส	จ.ศ.	ทั้งหมดในเบื้องต้นก่อน		เริ่มจากค�าท�านายของเลขรหัส	
จ.ศ.	ประจ�าตัว

วิธีค�ำนวณหำ รหัส จ.ศ. ประจ�ำตัว

พ.ศ.	ปีเกิด	 2522
	 	 	 -
   1181

จ.ศ.	ปีเกิด	คือ		 1341

7  1 3 4 1
   7
 6 4
 6 3
  1 1
   7
   4

191

รหัส	จ.ศ.	ขั้นต้นคือ
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รหัส จ.ศ. 1
	 เป ็นคนที่มีจิตใจกล ้าหาญ	 มี
เมตตากรุณา	 แต่ค่อนข้างจะเสียงดัง
ใจร้อน		โกรธง่ายหายเรว็		แต่เวลาโกรธ
จะมีทิฐิสูงมาก	มีลักษณะการแต่งกาย
ที่ภูมิฐาน	 ท�าอะไรมักเจ้าระเบียบ	 มี
พิธีรีตองเยอะซักหน่อย	 ชอบเก็บข้าว
ของในบางครัง้		มกัชอบทานอาหารรส
เผ็ด	 รสจัด	 มีโรคประจ�าตัวเกี่ยวกับ
ศีรษะ	และ	เท้า

รหัส จ.ศ. 2
	 เป็นคนมุ่งมั่นในด้านศาสนา	 จะ
เชื่อถือมาก	 และทุ่มเทให้กับศาสนา		
ลกัษณะเป็นคนแขง็นอกอ่อนใน		จติใจ
อ่อนไหวง่าย		เป็นคนเจ้าความคิด		แต่
บางครั้งชอบอยู่เงียบ	 ๆ	 คนเดียว	 คิด
อยากจะท�าอะไรกม็กัท�าในทนัท	ีจนมกั
เกดิความขัดแย้งกบัเพือ่นฝงู	หรอืเพือ่น
ร่วมงาน		ชอบเอาชนะคนอื่นทั้ง	ๆ	ที่รู้
ว่าผิด	 พิถีพิถันในด้านรสชาติอาหาร		
ชอบทานอาหารรสจืด	 เค็ม	 มีโรค
ประจ�าตวัเกีย่วกับระบบเลอืด	หลอดลม		
ปัสสาวะ	หัวใจ	และหลัง

รหัส จ.ศ. 3
	 เป็นคนดุ	 มีโทสะรุนแรง	 เจ้า
อารมณ์โมโหง่าย	 เป็นคนเงียบ	 ๆ	 ไม่
ค่อยพูด	 แต่มีค�าพูดท่ีน่าเชื่อถือ	 เม่ือ
ตัดสินใจอะไรแล้วจะไม่เหลียวหลัง
กลบัมาอกี	มสีตปัิญญาเฉลยีวฉลาดโดด
เด่น	ไม่ค่อยจะพถิพีถินัในเรือ่งของการ
แต่งกายซักเท่าไหร่	 ชอบแต่งสีคล�้า	 ๆ	

จะมอีาชพีทีเ่ป็นอาชพีน้อยคนทีจ่ะเป็น	
เช่น	แพทย์	ฯลฯ	ชอบทานอาหารที่มี
รสชาติขม	 จะมีโรคประจ�าตัวเกี่ยวกับ
ไขมันในเส้นเลือด	 ผิวหนัง	 ระบบ
ปัสสาวะ

รหัส จ.ศ. 4
	 เป็นคนชอบสนุกสนาน	 เจ้าชู้	 มี
เสน่ห์ชอบคนง่าย		ผูห้ญงิมกัจะยุง่เกีย่ว
กับต่างประเทศ	(คน	ภาษา	ฯลฯ)		มอง
อะไรมกัจะมองแบบช�าเลอืงเป็นคนพดู
เก่ง	มักพูดเสียงเบา	หากเวลาไม่พอใจ
อะไรมักพูดตรง	 ๆ	 ผู ้ใหญ่พยายาม
สนับสนุนให้เป็นใหญ่เป็นโต	 แต่ก็ได้
ต�าแหน่งยาก	 บางครั้งก็ชอบยุ่งเรื่อง
ของคนอื่นจนตัวเองเกิดเรื่องราวไป
ด้วย	ชอบทานอาหารรสเปรีย้ว	ขม		โรค
ประจ�าตัวเกี่ยวกับระบบขับถ่าย	 ทาง
เดนิอาหาร		ขา		บัน้เอว		ปลายมอืปลาย
เท้า		โรคเกี่ยวกับน�้าเหลือง

รหัส จ.ศ. 5
	 เป็นคนมเีมตตากรณุา	ขีส้งสารคน		
กล้าหาญ	นบัถอืในศาสนา	เป็นคนมสีติ
ปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลม	 ผู้ชาย
มักได้ภรรยา	หรือมักยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง
ทีม่อีายมุากกว่า		เป็นคนมทิีฐมิากชอบ
เอาชนะถ้าคู่ครองไม่ตามใจจะเลิกเสีย
ให้ได้		ไม่ชอบอยูก่บัทีช่อบการเดนิทาง		
หากพยายามท�าจิตใจให้หนักแน่น	 จะ
เป็นคนท่ีประสบความส�าเร็จสูงมาก		
ชอบทานอาหารรสหวาน	โรคภัยระวัง
โรคเกีย่วกบัหน้าอก	หวัใจ	ล�าไส้	และปอด
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รหัส จ.ศ. 6
	 เป็นคนสนุกสนาน	ชอบดนตรี		กีฬา	ความบันเทิง	ค่อน
ข้างเจ้าชู้จนบางครั้งหมกมุ่นเกินไป	 หากเดินทางเข้าสู่ทาง
ธรรมะ		จะส่งผลให้บวชเรยีนได้ต�าแหน่งถงึเจ้าอาวาส	พดูจา
เก่งมีบุคลิกลักษณะน่าเช่ือถือ	 เป็นคนว่านอนสอนง่าย	 	 ไม่
ชอบพูดอะไรเสียงดังแต่ชอบสนุกสนาน	 	มักเก็บเงินไม่ค่อย
อยู่		ในชีวิตจะพบกับอุปสรรคมากมายแต่ก็มีความพยายาม
อดทน	 หากท�างานคนเดียวมักมีปัญหา	 บางครั้งก็เป็นคนที่
คิดมากจนเกินไป	 ชอบทานอาหารรสเปรี้ยวและชอบ
เลือกสรรอาหาร	 ระวังปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะสืบพันธุ์	
ผิวหนังที่ใบหน้า	ฟัน	และระบบทางเดินหายใจ

รหัส จ.ศ. 7
	 ค่อนข้างเป็นคนดุ	เจ้าอารมณ์โมโหง่าย	หนุหนัพลนัแล่น
โกรธง่ายชอบให้คนง้อ	คิดอะไรพูดอย่างนัน้ไม่อ้อมค้อม		ตอน
เด็ก	ๆ 	มักไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบิดา	เมื่ออายุมากขึ้นมักจะมีผู้ที่
มีอ�านาจช่วยเหลือ	 เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับแต่ชอบ
ให้คนเอาอกเอาใจยกยอ	มกัถกูญาตพิีน้่องเบยีดเบยีนและน�า
ปัญหามาให้	แต่ส่วนลึกแล้วเป็นคนขี้สงสารคน	แต่มีจุดอ่อน
ที่ว่าเวลาโกรธจะขาดสติจนใช้ค�าพูดที่ก่อให้เกิดศัตรู	 ชอบ
ทานอาหารรสฝาดขม	 จะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเส้นเอ็น	
กล้ามเนือ้		ระบบการขบัถ่าย	ทางเดินอาหาร	ระวงัการผ่าตดั
เกี่ยวกับระบบภายในร่างกาย

	 การท�านายทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น	 เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งในการท�านายเท่านั้นเอง	 เนื่องจากยังต้องมีองค์
ประกอบที่ใช้ในการท�านายอีกหลายส่วน	 ที่ลึกลงไปในดวง
ชะตาอีก	 อีกทั้งยังสามารถท�านายแบบแยกย่อยเป็นรายป	ี
รายเดือน	 หรือหากคุณต้องการย้อนอดีตที่ผ่านมา	 ว่าเกิด
เหตุการณ์อะไรกับชีวิตคุณบ้างก็สามารถย้อนกลับไปตรวจ
เช็คได้	 หรือแม้แต่อนาคตก็สามารถท�านายได้อย่างแม่นย�า
เช่นกนั	รวมไปถงึการแก้ไข	แก้เคล็ดดวงชะตาทีก่�าลังมปัีญหา
ต่าง	ๆ	ให้เป็นไปในทางที่ดีได้อีกด้วย	•
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		 ตลอด	10	กว่าปีที่ผ่านมา	ข้าพเจ้าจะได้ยินค�าถามแบบนี้	จากผู้ที่มาให้ดูลาย
เซ็น	ซ�้าแล้ว	ซ�้าเล่า	จนอยากจะบันทึกเทปค�าตอบไว้เสียจริง	ๆ	และค�าถามแบบนี้
ก็ยังคงมีมาเป็นระยะ	ๆ
	 ปัจจุบันการใช้ลายเซ็น	มิได้จ�ากัดอยู่เพียงกับกลุ่มผู้บริหาร	หรือนักธุรกิจ	คน
ใหญ่	ๆ 	โต	ๆ 	เท่านั้น	หากแต่คนทั่วไป	และวัยรุ่นหนุ่มสาว	ก็ให้ความส�าคัญกับการ
มีลายเซ็นเป็นของตัวเองเช่นกัน
	 ลายเซ็นไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าเป็นลายเซ็นของเรา	แต่ในลายเซ็นนั้น	ๆ	ยัง
บอกความเป็นตวัเรา	ความรูส้กึนกึคดิ	นสิยั	ความกงัวล	ฯลฯ	รวมถงึบอกได้ว่าลาย
เซ็นที่เราเซ็นนี้	 ให้คุณให้โทษอย่างไร	 และแน่นอนเมื่อลายเซ็นสามารถอ่านนิสัย
หรือพฤติกรรม	การประสบหรือไม่ประสบความส�าเร็จได้	เมื่อเราเปลี่ยนลายเซ็นที่
ถูกต้อง	และเหมาะสมกับเรา	ชีวิตเราจึงเปลี่ยนแปลงได้จริง	เน้นนะคะ	ว่าจริงแท้
แน่นอน	ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า	 ลายเซ็นที่เปลี่ยนมานั้นถูกต้อง	และ
เหมาะสมกับท่านจริงหรือไม่
	 ศาสตร์แห่งลายเซ็นมีมานานหลายร้อยปี	นักปราชญ์ชาวจีน	ท่านขงเบ้ง	ยัง
กล่าวไว้ว่า	“จงระวังคนที่ เขียนอักษรพลิ้วไหว ดุจต้นอ้อก่อกกต้องลม”	แสดง
ให้เห็นว่าคนโบราณอ่านลักษณะนิสัยคน	จากลายมือเขียนมาช้านานแล้ว	ลายมือ
และลายเซ็นของคนเราถูกคิดผ่านสมอง	 ผ่านความคิด	 ความชอบ	ผ่านจิตใจของ
เรา	 ออกมาถ่ายทอดเป็นลายเส้น	 ท่ีเราเรียกว่าลายเซ็น	 และสามารถน�ามาอ่าน
ชะตาชีวิต	ของท่านได้อย่างอัศจรรย์
	 หากจะเริ่มต้นศึกษากันเรื่องของลายเซ็นนั้น	มีรายละเอียดอยู่มากมาย	ฉบับ
นี	้ขอกล่าวถงึโครงสร้างของลายเซ็นองค์ประกอบของลายเซ็นกนัก่อน	โดยเร่ิมจาก	
โครงสร้างของลายเซ็น	ประกอบด้วย
	 1.	 หัวมังกร
	 2.	 บริวาร
	 3.	 ช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุล	
	 4.	 นามสกุล

เห็นลายเซ็น..

เหน็ชวีติ
อ.	นุต	ชลันทรี

ลายเซ็น	จ�าเป็นกับเราจริงหรือ?
ลายเซ็นเปลีย่นแล้ว	ชวีติเปลีย่นจรงิหรอื?
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	 บทความแรกน้ีขอพูดถึงเรื่องความส�าคัญของ	 นามสกุล	 การเซ็นนามสกุล	
ท�าให้ท่านไม่โดดเดียว	 มีมิตรเหมือนญาติ	 มีญาติที่ดี	 (กรณีเซ็นนามสกุลถูกต้อง)	
และให้คณุทางการอปุถมัภ์	การสนบัสนนุจากผูใ้หญ่	ส่งเสรมิบตุร	ภรรยา	สาม	ี	แต่
สิ่งที่จะเป็นตวัขยายความอกีอย่างคอื	ความสมัพนัธ์	ระหว่าง	นามสกุล	และ	ช่อง
ว่างระหว่าง	ชื่อ-สกุล	ช่องว่างระหว่างชื่อสกุล	เป็นการแยกแยะ	แบ่งแยก	ระหว่าง
เรื่องภายนอก	และภายใน	นอกบ้าน	ในบ้าน	สังคม	และ	โลกส่วนตัว

ตัวอย่างที่ 1

ลำยเซ็นที่หนึ่ง
	 เป็นลายเซน็ที	่เซน็ชือ่และนามสกลุ	ติดต่อกัน	ไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อสกุล	ส่ง
ผลให้เจ้าของลายเซน็	มชีวีติทีวุ่น่วาย	ประเภทชอบสังคม	พาเพ่ือนฝูง	คนรูจั้ก	สนทิ
ไม่สนิท	ก็ชอบเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง	หรือพาเข้ามาในบ้านได้ง่าย	ๆ	ธรุะส่วนตวักบั
งานมักแยก	กนัไม่ค่อยออก	ญาตพิีน้่องมกัเข้ามาเกีย่วข้องกบัชวีติครอบครวั	แต่หาก
ท่านชอบทีจ่ะมญีาตเิยอะ	ๆ 	และไม่เหนือ่ยกับการต้องมีสังคมมากมายก็ไม่ถือว่าเสีย
หายค่ะ	 เว้นเสียแต่เริ่มรู้สึกว่าขาดความเป็นส่วนตัว	 ก็ต้องปรับเปล่ียนค่ะ	 ผู้ท่ีท�า
ธุรกิจกับครอบครัว	แบบกงสี	ก็มักเซ็นนามสกุลติดกับชื่อค่ะ

ตัวอย่างที่ 2

ลำยเซ็นแบบที่ 2
	 เป็นลายเซ็นที่	ช่องว่างระหว่างชื่อ	–	สกุล	ห่างกัน	แต่ความห่างนั้น	ถือว่าผิด
ปกติ	เพราะห่างเกินไป	กรณีนี้	เป็นลักษณะที่	เจ้าของลายเซ็นมีโลกส่วนตัว	เป็น
คนรักครอบครัว	เครือญาติ	แต่ไม่ค่อยชอบไปใกล้ชิด	หรือมีเหตุให้ต้องอยู่ห่างไกล
กบัครอบครวั	บางท่านรกัพีรั่กน้อง	ญาต	ิแต่มกับอกว่าขออยูห่่าง	ๆ	แบบห่วง	ๆ	กนั
จะดกีว่า	บางท่านมคีวามจ�าเป็นต้องอยูก่บัครอบครวัตลอด	หากเซน็แบบนี	้แสดงว่า	
ท่านจะมพีืน้ทีส่่วนตวัของตนเอง	แบบทีค่นใกล้ชดิกย็งัไม่เข้าใจ	และไปยุง่เกีย่วไม่ได้

	 สรุปว่าทุกอย่างควรมีความพอดี	ระยะห่างของชื่อ	และ	สกุล	ควรดูสวยงาม
ไม่ห่าง	และไม่ชดิจนเกนิไป	จะช่วยให้ท่าน	บรหิารงานนอกบ้าน	ในบ้าน	และสังคม	
กับชีวิตส่วนตัวได้ดี	 	 ฉบับนี้ขอยกตัวอย่าง	 เรื่องนี้ขึ้นมาบ้างส่วน	 ซึ่งรายละเอียด
ต่าง	ๆ	นั้นยังคงมีอีกมากมาย	หากจะดูให้ลึกซึ้งว่า	ใส่ใจครอบครัวจริงหรือไม่จริง	
ห่างแบบไหน	แบบรัก	หรอืไม่รกัครอบครวั	อนันีต้้องดอูงค์ประกอบ	และโครงสร้าง
อื่น	ๆ	ของลายเซ็นประกอบกันอีกมากมาย
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	 ฉบบันีน้บัเป็นโอกาสอนัดีผูเ้ขยีนขออนญุาตท่านอาจารย์ศวินาถ	ฤชพุนัธุ	์นายกสมาคม
โหรแห่งประเทศไทยฯ	 คนที่	 11	 น�าลายเซ็นของท่านมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นกรณีศึกษา	 ขอ 
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
	 ลายเซ็นของท่านมีท้ังแบบเก่าท่ีท่านใช้เม่ือครั้งใช่ช่ือเดิม	 “นฤพนธ์	 ฤชุพันธุ์”	 ท่านใช้
ลายเซ็นเก่ามานานถึง	17	ปี	และเปลี่ยนชื่อ	และลายเซ็นเก่า	เมื่อ	2537	จนถึงปัจจุบันเป็น
เวลา	21	ปีแล้ว	จากนี้เรามาเริ่มวิเคราะห์ลายเซ็นทั้งเก่าและใหม่	ของท่านกันนะคะ

	 1.	 จะเห็นได้ว่าขนาดของลายเซ็นท่าน	ทั้งลายเซ็นเก่า	และ	ลายเซ็นใหม่	มีขนาดเล็ก	
และดูเป็นระเบียบเรียบร้อย	 แสดงถึงความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน	 เป็นคนพิถีพิถัน	 เจ้า
ระเบียบ	ท�างานละเอียดรอบคอบ
	 2.	 ลักษณะของลายเซ็นเก่า	 มีธาตุน�้า	 และ	 ธาตุไม้	 ดูมีความขัดแย้งกันไม่น้อย	 เหตุ
เพราะธาตไุม้เป็นธาตทุีส่่งเสรมิให้ท่านเป็นคนมโีลกส่วนตวัสงู	ไม่ค่อยชอบสงัคม	ความวุน่วาย	
แต่ในขณะเดียวกัน	 ธาตุน�้าในลายเซ็นของท่าน	 ก็ช่วยให้ท่านปรับตัวได้ดี	 แม้จะยังคงมีโลก
ส่วนตัว	 แต่ก็ปรับตัวได้เมื่อมีความจ�าเป็นต้องอยู่ในสังคม	 ข้อเสีย	 ของธาตุไม้	 คือ	 ส่งผลให้
ท่านเป็นคนช่างคิด	และวิตกกังวล	ย�้าคิดย�้าท�า
	 3.	 ลายเซน็ของท่าน	ทัง้สองลายเซน็	เมือ่มองภาพรวม	ๆ 	จะเหมอืนลายเซน็ของผูห้ญิง	
เพราะลายเส้นที่ดูนุ่มนวล	ส่งผลให้ท่านมีบุคลิกนุ่มนวล	คล้ายผู้หญิง	ไม่ได้ดูแข็งกร้าว	หรือ
ดุดัน
	 4.	 ลายเซ็นเดิมท่าน	 เปรียบเหมือนคนที่ไม่ได้มีอิสระ	 เท่าที่ควรเหมือนต้องฝืนใจตัว
เอง	 และต้องอยู่ในกฎเกณฑ์บางอย่าง	 จึงเสียความเป็นตัวของตัวเองไป	 เช่น	 ได้งาน	 หรือ
ท�างานที่ไม่ถูกใจ	 เส้นสู่ความส�าเร็จไม่โดดเด่น	 แม้จะมีความคิดความหวัง	 ต่างจากลายเซ็น
ใหม่	ที่ให้คุณในด้านการประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานมากกว่า
	 5.	 ลายเซ็นเก่า	หัวมังกร	ท�าให้ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาตลอด	มีโรคประจ�าตัว		มี
ปัญหาที่ขา	หัวมังกรมีเส้นพิฆาตตลอดตัว
	 6.	 เรือ่งครอบครวั	ความรกั	ลายเซน็ท่านโดยเฉพาะลายเซ็นเก่า	ชดัเจนมากเรือ่งความ
รักในครอบครัว	พ่อแม่	พี่น้อง	เส้นธาตุไม้	แทนความมุ่งมั่น	ในการปกป้อง	และความกังวล	
ความหวง	ห่วง	ในครอบครวั	และท�าให้แต่งงานช้า	เพราะมคีวามระมดัระวงั	มคีวามเป็นส่วน
ตัวสูง	แต่ลายเซ็นใหม่ท�าให้ท่าน	บริหารจัดการเรื่องครอบครัวได้ดี	และผ่อนคลายได้มากขึ้น	
	 7.	 สรุป	ลายเซ็นใหม่ของท่านนายกสมาคมฯ	มีทั้งหยินและหยาง	อ่อนนอก	แข็งใน	
เด่นด้านการประนีประนอม	ความเมตตา	ความจริงใจ	และเสน่ห์	เส้นพุ่งขึ้นฟ้า	น�าพาความ
ส�าเร็จและชื่อเสียง	 มาสู่เจ้าของลายเซ็น	 อิสระของหัวมังกร	 ท�าให้สุขภาพท่านดีขึ้น	 นับว่า
เป็นลายเซ็นของผู้น�า	ที่มีความเมตตา	และจริงใจสูงจริง	ๆ	ค่ะ

วิเครำะห์ลำยเซ็น
นำยกสมำคมโหรแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์

ลายเซ็นเก่า ลายเซ็นใหม่
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ชลันทรี	จันทร์คล้าย

	 ข้าพเจ้า	ชลันทรี	จันทร์คล้าย	ใน
ฐานะลูกศิษย์	รุน่แรกทีไ่ด้เรยีนวชิาลาย
เซ็น	กับท่านอาจารย์ศิวนาถ	ขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้ง	ที่ให้
ความรู้	 และโอกาสศิษย์คนนี้ตลอดมา	
คุณความดีใด	 ๆ	 กุศลใดที่ ได ้จาก
บทความนี้	 ขอมอบแด่คุณครูอาจารย	์
ทุกท่าน	 และอาจารย์ลายเซ็นของ
ข้าพเจ้า	อาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์
 “เรือ่งของลำยเซน็ไม่ใช่เพยีงแค่
เรื่องเส้นๆ แต่เป็นเส้นสำยแห่งชีวิต 
จติวญิญำณของผูเ้ซน็ ดหีรอืเสยีลขิติ
กันได้จริง” •



46

	 สวสัดค่ีะ	วนันี	้ดฉินั	อ.	ณชิารศัมิ	์	สริแิสงสว่าง	กรรมการ
ฝ่ายวิชาการ	 สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์	 วันนี้จะมาแนะน�าวิชาใหม่	 ๆ	 ในการพยากรณ์
ให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะกับ	 “วิชำหินเดินดำว”	 เรามาดู
กันนะคะว่าวิชานี้มีความน่าสนใจยังไงบ้าง	?
	 หินนั้นมีอายุมากกว่าสี่พันกว่าล้านปี	 และเป็นสิ่งท่ีเกิด
จากธรรมชาติ	เกิดจากการทับถมของแร่ธาตุต่าง	ๆ 	ผ่านกาล
เวลา	สะสมพลังงานจากธรรมชาติต่าง	ๆ	จนตกผลึกก�าเนิด
เป็นหนิส	ีทีม่คีวามสวยงามและเป่ียมด้วยพลงังานพเิศษ	ด้วย
พลงัของความเป็นธรรมชาตนิีแ้หละค่ะ	ทีส่ามารถน�ามาใช้กบั
ดวงดาวในทางโหราศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
	 ในยคุสมัยกรีกโบราณ	มบีนัทึกว่ามนษุย์กไ็ด้มกีารน�าหนิ
มาใช้ในการเสีย่งทาย	ไม่ว่าจะในการเสีย่งทายก่อนทีจ่ะออก
รบ	หรือในการดูฤกษ์ยามเพื่อประกอบพิธีมงคลต่าง	ๆ	โดย
กระท�าการ	ณ	วิหารศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น	อีกทั้งหินยังเป็นเครื่อง	
รางของขลัง	ตั้งแต่ชนชั้นสูงในสังคม	จนถึงชนเผ่าต่าง	ๆ	ที่
กระจัดกระจายไปท่ัวโลก	 ตามความเชื่อและประสบการณ์
ของแต่ละพื้นที่อยู่อาศัย	
	 แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน	แต่หนิก็ยงัคงความ
ศักดิ์สิทธิ์และมนตร์ขลังในตัวเองอยู่เสมอ	 ซึ่งจะเห็นได้จาก

อ.	ณิชารัศมิ์		สิริแสงสว่าง

หนิ
เดินดาว
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ในปัจจุบันน่ันคือ	 หินสีมีคุณสมบัติท่ีสามารถน�ามาใช้ในการ
บ�าบัดไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจ	 โดยใช้พลังงานที่
สะสมในตัวหิน	 บวกกับความศรัทธา	 ความเชื่อเป็นที่ตั้ง												
ซึ่งนั่นก็ได้ผลเป็นอย่างดี	 และเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ	
นั่นก็เหตุผลหน่ึงท่ีท�าให้ถือก�าเนิด	 “วิชาหินเดินดาว”	 นี้ข้ึน										
โดยได้รับการสนับสนุนและโอกาสจากท่านอาจารย์ชลันทร	ี
จนัทร์คล้าย	เลขาธกิารและอปุนายกสมาคมโหรแห่งประเทศ
ไทยฯ	ต้องกราบขอบพระคุณมาก	ๆ	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วยค่ะ
	 หากหนิใช้ในการรกัษาบ�าบดัมนษุย์ได้	 เพราะฉะนั้นหินก็
ต้องสามารถน�ามาใช้กบัดวงก�าเนิดของมนษุย์ได้เช่นกนั	เพราะ	
ในหินแต่ละสีแต่ละชนิดน้ันก็มีความหมาย	 และพลังงานที่
แตกต่างกันออกไป	ซึง่ยงัเชือ่มโยงกบัหลกัโหราศาสตร์อยูด้่วย
เช่น	 หินสีเหลืองเป็นของคนวนัจันทร์	 สแีดงเป็นของคนวนั
อาทติย์	
	 และนี่เองจึงเกิดการคิดค้น	“วิชาหินเดินดาว”	ขึ้น	โดย
น�าเอาหนิสท่ีีมพีลงังานธรรมชาตเิหล่าน้ีมาใช้กบัการพยากรณ์
ดวงชะตาก�าเนิดของมนุษย์	

	 หลักการและวิธกีารคร่าว ๆ  ของ “วชิาหนิเดนิดาว” มดีงันี้
	 1.	 การท�านายเพือ่ให้ชือ่สอดคล้องกับหลกัวชิาโหราศาสตร์	
จึงต้องใช้	“แผ่นเดินดาว”
	 2.	 ใช้หินสีทรงกลม	12	ลูก	12	ชนิดในการท�านาย	โดย
แต่ละชนิดมีความหมายที่แตกต่างกัน
	 3.	 จดุท�านาย	ม	ี12	ต�าแหน่ง	แต่ละจดุมหีน้าที	่และบอก
เรื่องราวของชีวิตแตกต่างกันไป
	 4.	 ใช้วิธีการเลือกจับหิน	 โดยท่ีเจ้าชะตาจะไม่สามารถ
มองเห็นหินสีได้เลย
	 5.	 ใช้หลักการท�านาย	ของโหราศาสตร์	กับความหมาย
ของหินมาผนวกเข้าด้วยกัน
 “วิชำหินเดินดำว”	นี้	 ใช้หลักการพยากรณ์ที่เรียบง่าย	
แต่ลกึซึง้	ผูท้ีศ่กึษาวชิานีแ้ล้วนอกจากจะสามารถใช้หนิในการ
พยากรณ์ดวงชะตาแล้ว	 ยังสามารถใช้หินในการบ�าบัด	 และ
แนะน�าหินที่ส่งเสริมพลังด้านดี	 ป้องกันพลังงานด้านร้ายให้
กับผู้ที่มารับการพยากรณ์ได้อีกด้วย	 จึงขอจบการแนะน�า	
“วิชาหินเดินดาว”	แต่เพียงเท่านี้	•

	 หลายๆ	ท่านมักจะสงสัยว่า		“เอ๊ะ!	ท�ายังไง	เราถึงจะรู้ได้ว่าหินสีชนิดใดเหมาะสมกับเรา	แล้วมีพลังงานที่ดีจริง	
และเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติจริง	ไม่ใช่หินที่สังเคราะห์ขึ้น	“ถ้างั้นเรามาดูเคล็ดลับเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ในการเลือกซื้อ
หินกันนะคะในวันนี้

วิธีกำรเลือกซื้อหินที่เหมำะกับเรำ
 อันดับแรก	เลือกร้านก่อนเลยค่ะ	ที่ต้องเลือกเพราะอะไรรู้ไหมคะ	จะเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังว่า	ดิฉันเองก็
เป็นคนชอบหิน	และอินกับหินมาก	ๆ	พอไปเจอร้านหนึ่งเรียบหรู	ดูดี	เห็นวางโชว์หินสวย	ๆ	เพียบเลย	ก็เลยเข้าไปดู	
แต่ที่ไหนได้	หยิบหินสีขึ้นมา	สีมันติดมือเลยค่ะ	เราเลยรู้เลยว่า	ร้านนี้วางของจริง	และของปลอม	ปะปนกัน	เจตนา
นั้นเราไม่รู้	ไม่ขอเอ่ยถึง	เพราะฉะนั้นการจะควักเงินออกจากกระเป๋าซื้อหินทั้งทีต้องดูให้ดี	ๆ	นะคะ
 อันดับสอง	เลือกสีที่เหมาะกับตัวเอง	เหมาะกับวัน	เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการจากหิน	ควรศึกษาให้ดีก่อนจะซื้อ
หินนะคะ	
 อันดับที่สำม	หากบังเอิญเราเดินไปเจอหินในร้านสวย	ๆ 	ใช้วิธีตรวจสอบพลังงานของหินสีดังนี้เลยค่ะ		หยิบหิน
ก้อนนั้น	หรือ	เส้นนั้นขึ้นมา	ก�าไว้ในมือ	แล้วคุณจะได้สัมผัสถึงพลังงานพิเศษ	เช่น	หากคุณรู้สึกหินมันเย็น	จับแล้ว
สบายใจ	อุ่นใจ	แปลว่าคุณเจอพลังงาน	+	นั่นคือดี			แต่ในทางตรงกันข้าม	หากหยิบจับแล้ว	รู้สึกไม่สบายใจ	ไม่ปลื้ม
กับเส้นนี้	รู้สึกกระวนวาย	ไม่สดชื่น	นั่นแปลว่า	พลังงาน	–	คือ	ไม่ดี		ทั้งนี้ทั้งนั้น	ดูวันเกิดคุณด้วยนะคะว่าเหมาะกับ
สีไหน	ใช้งานด้านใด
 บทสรุปคือ	 เลือกสีของหินให้ถูกโฉลกของตัวเอง	
	 	 	 เลือกหินสีตามความรู้สึก	จิตใต้ส�านึก	หรือแรงบันดาลใจ	(พลังงาน	+)
	 	 	 ก่อนซื้อควรทดสอบพลังงานหิน	ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

เกร็ดควำมรู้เล็กๆ น้อยๆ มำฝำกกันนะคะ
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1. พนักงำนออฟฟิศ : โรส ควอตซ์ (Rose Quartz)
	 เป็นหินที่แสดงถึงความรัก	และการให้อภัย	เสริมเสน่ห์	สร้างมิตรภาพช่วยให้
เจ้านายรักใคร่	ถือได้ว่าหินโรส	ควอตซ์เป็นหินครอบคลุมให้คุณประโยชน์ในทุก	ๆ 	
ด้าน	ปัจจุบันนิยมใช้หินชนิดนี้เป็นของขวัญแทนค�าบอกรัก	แทนความห่วงใย	 ใน
ทางบ�าบัดหินโรสควอตซ์	 เป็นหินที่มีพลังขจัดความโกรธ	 เกลียด	 หรือการอิจฉา
ริษยา	 คนท่ีอกหักจะช่วยให้รู ้สึกรักตัวเองมากขึ้น	 และหากอยู่ในที่ท�างานท่ีมี
สถานการณ์ยุ่งยากเลวร้าย	 มีคนคอยเป็นศัตรูควรพกหินโรสควอตซ์ไว้เป็นเครื่อง
ประดับ	หรือหินเป็นก้อน	วางไว้บนโต๊ะท�างานก็สามารถท�าให้เกิดความสงบขึ้นใน
ที่ท�างานได้เช่นกัน

2. พนักงำนขำย : ไหมทอง (Golden Rutilated Quartz)
	 เป็นหินของสัญลักษณ์ของความมั่งค่ังร�่ารวย	 จะน�าความอุดมสมบูรณ์	 และ
โชคลาภมาสูผู่เ้ป็นเจ้าของ	สวมใส่ตดิกายไว้หากมกีารสือ่สารเรือ่งเงนิทองท�ามาค้า
ขึ้น	กิจการรุ่งเรือง	ค้าขายร�่ารวยเรียกเงินเรียกทองให้กับผู้สวมใส่	อาจท�าให้โชคดี	
เจรจาเป็นผลส�าเร็จหรืออาจถูกลอตเตอรี่ได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง	นอกจาก
นีย้งัเป็นหนิสร้างความเช่ือมัน่	ช�าระล้างพลงัด้านลบปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจาก
สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเสริมอ�านาจบารมีแก่ผู้เป็นเจ้าของ

3. แอร์โฮสเตส & สจ๊วต : บลู โครอล (Blue Coral)
	 เป็นหนิเคร่ืองรางของขลงัขจดัสิง่ชัว่ร้ายและปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ยามเดนิ
ทางไกลให้ถงึทีห่มายโดยปลอดภยัโดยเฉพาะอย่างการเดนิทางระหว่างประเทศจะ
ปลอดภยัจากภยนัตรายทัง้ปวง	หรอืหากมเีหตใุห้ต้องประสบปัญหาในการให้บรกิาร	
ผู้โดยสาร	พลังของหินนี้ก็จะช่วยให้ผู้สวมใส่มีสติในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น

4. พริตตี้และพิธีกร : บลู เลซ อำเกต (Blue lace agate)
บลเูลซอาเกทเป็นหนิทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีสุ่ดเนือ่งจากมคีวามเชือ่ว่าผู้ที	่สวมใส่
บลูเลซอาเกทจะพบกับความสุขและความสงบในชีวิตอีกทั้งยังสามารถบรรเทา
อาการเครียดได้ดีอีกด้วย	นอกจากนั้นแล้วบลูเลซอาเกตยังมีความสามารถในการ
ช่วยให้เกิดความมั่นใจ	มีความกล้าคิดกล้าท�า	กล้าแสดงออกในที่สาธารณะ	และ
ยังช่วยส่งเสริมเสน่ห์ให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี

เรำมำดูกันนะคะว่ำอำชีพไหน ควรใส่หินอะไรเสริม
ถึงจะส่งผลดีต่อกำรท�ำงำนของคุณ
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5. พนักงำนแบงค์ : ลำบรำโดไรท์ (Labradorite)
	 หินชนิดน้ีจะเป็นตัวเช่ือมประสานให้เราท�าความเข้าใจกับส่ิงที่เกิดขึ้นในตัว
เรา	ได้	เป็นหินที่เหมาะจะใช้กับการนั่งสมาธิ	คนที่สมาธิสั้นช่วยให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความคดิ	และการการท�างานให้มคีวามละเอยีดรอบคอบมากยิง่ขึน้	เหมาะ
กับอาชีพที่ต้องใช้ความละเอียด	 ความรอบคอบในการท�างานสูง	 พลังหินจะช่วย
บ�าบดัให้ผูน้ัน้มจีติใจทีส่ดชืน่แจ่มใส	และมองโลกในด้านบวกท�าให้สภาพจติใจเข้ม
แข็งขึ้น

6. ครู อำจำรย์ : ลำพิสลำซูลี (Lapis Lazuli)
	 เป็นหนิทีเ่ปิดดวงตาทีส่าม	เหมาะกับทุกราศเีกดิเป็นหินทีเ่สรมิสร้างสตปัิญญา
ของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี	คุณสมบัติของลาพิสลาซูลี	คือ	“พลังแห่งความหยั่งรู้”	
หินชนิดน้ีจะช่วยให้สามารถรวบรวมสมาธิได้ดี	 และยังสามารถสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับผู้ฟังได้อีกด้วย

7. ดำรำ นักแสดง นักร้อง ศิลปิน : มูนสโตน (Moonstone)
	 หิน	แห่งความรัก	น�าพาความผูกพันมาสู่ผู้เป็นเจ้าของผู้ที่สวมใส่หินชนิดนี้จะ
ได้รบัการปกป้องคุ้มครองทางด้านอารมณ์เป็นอย่างดเีป็นหนิทีเ่สรมิสิรมิงคล	เสรมิ
สร้างเสน่ห์ให้กับผู้สวมใส่	เพิ่มความน่าเอ็นดู	ความเมตตาและความรักใคร่กับผู้ที่
พบเห็นอีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้กับผู้ที่อ่อนไหวง่าย

8. นักออกแบบ ศิลปิน : ไทเกอร์อำย (Tiger’s Eye)
	 เป็นหินที่มีคุณสมบัติในการพัฒนาญาณหยั่งรู้	 ให้เกิดในรูปของการมองเห็น
เหมาะกบัการใช้นัง่สมาธ	ิช่วยกระตุน้พลังชีวติและพลังความคิดให้เกดิแรงบนัดาล
ใจ	เพิม่พลงัด้านความคดิสร้างสรรค์	เพราะพลงัหนิจะช่วยกระตุน้แรงบนัดาลใจให้
ออกมาในรูปของความคิดจินตนาการ	 และยังสามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะ
เนื่องจากความเครียดช่วยขจัดปัดเป่าฝันร้าย	 ขับไล่วิญญาณไม่ให้มาใกล้	 สวมใส่
เป็นเครื่องประดับหรือพกติดตัวไว้	จะมีพลังในการปกป้องคุ้มครองสูง

9. เจ้ำของธุรกิจ : มำลำไคท์ (Malachite)
	 เสริม	 อ�านาจบารมี	 ความเจริญก้าวหน้า	 ป้องกันอุบัติเหตุ	 เสริมด้านค�าพูด
ธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการเจรจาต่อรองให้ประสบความส�าเรจ็มคีวามน่าเชือ่ถอืเป็นหนิท่ี
ส่งเสริมให้อนาคตของคุณดีขึ้น	และช่วยให้เข้าถึงสมาธิได้เร็วขี้น	ในด้านความเชื่อ	
หากหินมีพลังแรงสั่นสะเทือนมีความหมายในด้านการเตือนภัยอุบัติเหตุ	 ที่จะเกิด
ค่อนข้างสูงเป็นการเตอืนภัยล่วงหน้า	หนิจะท�าหน้าทีป่กป้องคุ้มครองต้านพลังร้าย
จนบางครั้งท�าให้หินแตก	มีรอยร้าวเกิดขึ้นได้



50

เพลงสมำคมโหรแห่งประเทศไทย

เนื้อร้อง	ท่านผู้หญิงสมโรจน์	สวัสดิกุล	ณ	อยุธยา

ท�านอง	 ลาวเสี่ยงเทียน

 สมาคมโหรแห่ง ประเทศไทย

มีหลักชัย.....วัฒนธรรม ประจ�ามั่น

 คือวิชาโหราศาสตร์ แต่ปางบรรพ์

ครูโหรสรรค์สร้าง......เป็นผล ค้นคิดมา

 เป็นแหล่งรวมครูอาจารย์ ท่านผู้รู้

วิชาโหร......มีอยู่ หลายสาขา

 เป็นการสอนและท�านาย โชคชะตา

แก่ประชา.....ชนที่ มีทุกข์ใจ

 วิชานี้มีทั้งศาสตร์ และทั้งศิลป์

มิใช่วิชา.....ร้อยลิ้น ชวนเหลวไหล

 สถิติเหตุและผล ค้นคว้าไว้

วางเป็นกฎ.....เกณฑ์ใช้ เชิงวิทยา

 พระทรงชัยพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว

รู้กันทั่ว.....ทรงเป็นโหร ผู้เรืองหล้า

 สมาคมก้มเกล้า เฝ้าบูชา

องค์โหรา.....จารย์ไทย ใหญ่ยิ่งเอย

	 สวสัดคีรับท่านสมาชกิสมาคมโหรฯ	และผูท้ีส่นใจศาสตร์
ด้านการพยากรณ์ทกุท่าน	พยากรณ์สารฉบบันีข้อเปิดตวั	และ
แนะน�าคอลัมน์	“ขุดกรุคอลัมน์เก่า”	แก่สมาชิกสมาคมโหรฯ	
และผู้ที่สนใจทุกท่านได้รู ้จักกัน	 ส�าหรับคอลัมน์	 “ขุดกรุ
คอลัมน์เก่า”	นี้	จะเป็นการน�าเสนอบทความเก่าที่ทรงคุณค่า
ในอดีตของสมาคมโหรฯ	 ที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในพยากรณ์
สารในอดีตท่ีหาอ่านได้ยาก	 โดยบรรจงคัดสรรและน�ามาเล่า
ให้กบัสมาชกิโหรรุ่นใหม่	ๆ 	กันอกีครัง้	เพือ่ให้ท่านสมาชิก	และ
ผู้สนใจต่าง	ๆ	ได้มีโอกาสรับรู้	และได้เรียนรู้	กลเม็ดเด็ด	แม่
ไม้ต่าง	 ๆ	 ของโหราจารย์ในอดีต	 รวมท้ังแนวทางในการ
พยากรณ์ต่าง	ๆ 	เพ่ือให้เพชรเมด็งามของวงการโหราศาสตร์	ของ
ไทยให้ด�ารงอยู่ต่อไป
	 ในฉบับแรกนี้ผมใคร่ขอน�าเสนอการประพันธ์บทเพลง
อันทรงคุณค่าที่สุดของ	 สมาคมโหรแห่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์	 นั่นคือ	 บทเพลงสมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย	และ	บทเพลงมาร์ชสมาคมโหรแห่งประเทศไทย	
ซึ่งบทเพลงทั้งสองน้ีได้รับการตีพิมพ์ในพยากรณ์สารสมัยที่
ท ่านนายกสมาคมฯ	 อาจารย์วรพรรณ	 เลาหะวิไลย	 ปี
พุทธศักราช		๒๕๓๖	-	๒๕๔๓	ผมเชื่อเหลือเกินว่า	หลายท่าน
ทีอ่่านบทความนีอ้ยูอ่าจจะยงัไม่ทราบว่าเรามบีทเพลงประจ�า 
สมาคมโหรฯ	ด้วย	ดงันัน้ผมขอใช้พ้ืนทีต่รงนีน้�าเสนอบทเพลง
อันทรงคุณค่าให้แก่สมาชิกสมาคมโหรฯ	 ทุกท่านได้รับทราบ	
เพื่อส่งผ่านบทเพลงนี้ให้คงอยู่กับสมาคมโหรฯ	สืบต่อไป	
	 บทเพลงแรกที่น�าเสนอแก่ทุกท่านคือ	 เพลงสมาคมโหร
แห่งประเทศไทย	ซึง่ประพนัธ์เนือ้ร้องโดย	ท่านผูห้ญงิสมโรจน์			
สวัสดิกุล	 ณ	 อยุธยา	 โดยท่านใช้ท�านองของเพลงลาวเสี่ยง
เทยีน	ซึง่เป็นท�านองเพลงไทยเดมิโบราณ	ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง
ปลายรัชกาลที่	๔	ถึงต้นรัชกาลที่	๕	โดยมีครูเพลงซึ่งไม่ทราบ
ชื่อเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น	 และเป็นท�านองเพลงที่นิยมน�ามาใช้ใน
การประพันธ์เพลงขับร้อง	 ในเพลงลูกทุ่ง	 และเพลงไทยร่วม
สมัยต่าง	ๆ	มากมาย

ขดุกรคุอลมัน์เก่า
โดย	โหรารักษ์
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	 บทเพลงล�าดับต่อไปคือ	 เพลงมาร์ชสมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย	 ซ่ึงประพันธ์เน้ือร้องโดย	 นางศศิโสม	 ปาลิยะ
ประดิษฐ์	 และนางสุณี	 มธุรสมนตรี	 โดยได้รับการประพันธ์
ท�านองโดย	น.ต.ธวัชชัย	ขีตะสังคะ	ธน.	และเรียบเรียงเสียง
ประสานโดย	 กองดุริยางค์ทหารเรือ	 โดยบทเพลงนี้ได้นัก
ดนตรีระดับมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทยร่วมประพันธ์
ท�านองและเรียบเรียงเสียงประสานด้วย	 ท�าให้เป็นบทเพลง
ทีย่ิง่ใหญ่	และทรงคุณค่าอย่างยิง่ของสมาคมโหรแห่งประเทศ
ไทยฯ

เพลงมำร์ชสมำคมโหรแห่งประเทศไทย

เนื้อร้อง	นางศศิโสม	ปาลิยะประดิษฐ์	

	 	 และนางสุณี	มธุรสมนตรี

ท�านอง	 น.ต.	ธวัชชัย	ขีตะสังคะ	ธน.

เรียบเรียงเสียงประสาน

	 กองดุริยางค์ทหารเรือ

 สมาคมโหรแห่งประเทศไทย

 แหล่งรวมใจของเหล่าโหราชาติชน

 เกียรติ ศักดิ์ศรี เทิดเหนือดวงกมล

 เราทุกคนต่างผูกพันร่วมกันพัฒนา

 พยากรณ์ชี้โชคชะตาทั่วกัน

 จรรยาบรรณยึดมั่นไว้ตลอดมา

 เพื่อนามโหรรุ่งเรืองน่าชื่นตา

 ด้วยวิชาชีพล�้าค่าที่น่านิยม

 สัญลักษณ์มีดวงจักรราศี

 พระเคราะห์มีในต�าแหน่งเกษตรงามสม

 นามาภิไธย สก. ขอน้อมบังคม

 ต่างชื่นชม สมาคมน้อมน�าความดี

 ร่วมพลังเสริมสร้างสังคมไทย

 ด้วยดวงใจยึดมั่นความสวัสดี

 ให้ชาวไทยสุขเกษมเปรมปรีดิ์

 ร้อยฤดี ร้อยคุณค่า สถาบันเรา

	 เป็นอย่างไรบ้างครบัส�าหรบับทเพลงอนัแสนจะไพเราะ	และงดงาม	อนัเกดิจากฝีไม้ลายมอืของโหราจารย์ในอดตีในสมาคม	
โหรฯ	ของเรา	ความงดงามของบทเพลงทัง้สองนัน้ท�าให้ผมนกึถงึค�าโบราณทีท่่านโหราจารย์ในอดตีทีก่ล่าวไว้ว่า	“วชิาโหราศาสตร์	
เป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์และศิลป์”	 นอกจากเราจะต้องศึกษาศาสตร์แห่งการพยากรณ์แล้ว	 ยังต้องมีศิลปะในการออกค�า
พยากรณ์อีกด้วย	ซึ่งคนที่มีศิลปะในหัวใจไม่ว่าจะหยิบจับท�าอะไรก็งดงาม	และประณีตไปเสียทุกสิ่งหรือท่านว่าไม่จริง	•
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เสวนาภาษาโหร

	 ท่านแรก	 ดร.	 อนิรุทธ	 คัมภ์ทวี	
จากเดก็วดัเมอืงยโสธร	สูด่อกเตอร์ด้าน
การบริหาร	 ผู้ที่มีความคิดอยู ่ตลอด
เวลาว่าโหราศาสตร์มีความเกี่ยวข้อง
กับคนตั้งแต่เกิดจนตาย	 ไม่มีวันที่ทิ้ง
วิชาโหราศาสตร์เด็ดขาด		
 จำกเด็กวัดเมืองยโสธร มำเป็น 
ดร. ในเมืองหลวง
	 ตัวผมเองเป ็นเด็กอีสานเมือง
ยโสธร	 “ยโสธรเมืองประชาธิปไตย	
บั้งไฟโก้	 แตงโมหวาน	หมอนขวานผ้า
ขิด	แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”	ผมเกิดที่
บ้านค�าฮ	ีต.ขัน้ไดใหญ่	อ.เมอืง		จ.ยโสธร	
เป็นหมูบ้่านเล็ก	ๆ 	ในถ่ินทรุกนัดารเช่น
เดียวกับหมู ่บ้านโดยทั่วไปของภาค
อีสาน	ผมใช้ชีวิตในวัยเด็กคลุกคลี	เล่น	
กิน	 นอน	 อยู ่กับวัดมาโดยตลอด	
เนือ่งจากบ้านของผมตัง้อยูห่น้าวดับ้าน
ค�าฮี	จนได้รับต�าแหน่งเป็น	“สังกะลี”	
หรือ	 “เด็กวัด”	 มาตั้งแต่เด็กจวบจน
กระท่ังได้ศึกษาหาความรู้เร่ือยมาจน
สามารถเรียนจบปริญญาเอก	ทางด้าน

	 วันนี้ทีมพยากรณ์สาร	ได้มีโอกาสพูดคุยกับแขกรับเชิญ	3	ท่าน	ซึ่ง
แต่ละท่านได้ประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกันไป	 แต่ท�าไมทุกท่านถึงมีความ
สนใจในการท่ีจะเข้ามาศึกษาวิชาโหราศาสตร์กับทางสมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 หลังท่ี ได้พูดคุยเบ้ืองต้นแล้วแต่ละ
ท่านมีแนวคดิ	และเหตผุลของการมาเรยีนท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก	มาลอง
ฟังบทสัมภาษณ์ของแต่ละท่านกันครับ

การบริหาร	 ป ัจจุบันท�างานอยู ่ ใน
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่มีช่ือเสียง	 ส่วน
ตวัมคีวามรกัและศรทัธาวิชาโหราศาสตร์	
มาโดยตลอด	 และคิดเสมอว่าวิชา
โหราศาสตร์ไม่สามารถที่แยกออกจาก
ชิวิตประจ�าวันของคนได้	มันอยู่ในสาย
เลือด	 เพราะตั้งแต่เกิดมาเราจะเกี่ยว	
ข้องกบัดวงดาว	โตขึน้กจ็ะเกีย่วกบัข้อง
กบัพธิกีรรมต่าง	ๆ 	ตัง้แต่เกดิจนตายเรา
จะเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ทั้งสิ้น
 จดุเริม่ต้นของกำรมำเรียนหมอดู
จึงเริ่มจำกจุดนี้
	 ในหมู ่บ้านผม	 มีต�าแหน่งหนึ่ง
เรียกว่า	“ผู้อาวุโสประจ�าหมู่บ้าน”	ท�า
หน้าที่เป็นทั้ง	“หมอดูและหมอธรรม”	
กล่าวคือ	“หมอดู”	หรือชาวบ้านเรียก
ว่า	“หมอมอ”	ทีช่าวบ้านได้พึง่พาอาศยั
เม่ือเวลาดูฤกษ์ยามในกิจกรรมต่าง	 ๆ	
เช่น	 การกินดอง	 การอุปสมบท	 การ
พยากรณ์โชคชะตา	 ทรัพย์สินสูญหาย	
วัวหาย	 ควายหาย	 ต้องอาศัยท่าน	
“หมอมอ”	 เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	 ช้ีแนะ

เปิดใจ 3 ศิษย์โหร

3 สไตล์
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จากเดก็วัดเมอืงยโสธร
มาเป็นดร. ทีศึ่กษาโหราศาสตร์
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แนวทาง	ส่วนใหญ่ท่านจะท�านายถูกจน
หาของเจอ	 ชาวบ้านให้ความเคารพ
ท่านเป็นอย่างมาก	วชิาของท่าน	“แม่น
มาก”	 หรือชาวบ้านเรียกว่า	 “คิ้ว
หลาย”	ประวัติของท่านเคยบวชเรียน
มาก่อน	อกีทัง้เคยเรียนวชิาโหราศาสตร์
มา	 จึงสามารถท�านายทายทักได้อย่าง
แม่นย�า	
	 ส่วนการท�าหน้าที่เป็น	 “หมอ
ธรรม”	นั้น	กล่าวคือ	ท่านรู้จักขั้นตอน
พิธีกรรมต่าง	 ๆ	 เป็นอย่างดี	 นับเป็น
บุคคลที่ทรงความรู ้ความสามารถ	
เชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะน้ัน	 ๆ	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในทางเวทมนตร์คาถา	
พิธีกรรมโบราณท้องถ่ินต่าง	 ๆ	 หรือ
แม้แต่ในกรณทีีค่นในหมูบ้่าน	ตกต้นไม้	
ตกรถ	 ตกเกวียน	 ขวัญเสีย	 ตกใจ	 ไม่
สบายมี	อาการเจ็บ	ป่วย	กินไม่ได้นอน
ไม่หลับ	 ฯลฯ	 เพื่อเรียกขวัญกลับคืน	
ท่านจะไปเรยีกเอาขวัญในที	่ๆ 	เกดิเหตุ
นั้น	ๆ	ทางภาคอีสาน	 เรียกว่า	 “ส่อน
ขวัญ”
	 ดงันัน้	ความเชือ่และความศรทัธา
ทางด้านโหราศาสตร์	 และพิธีกรรม 
ต่าง	ๆ	จึงซึมซับกับตัวผมมาตั้งแต่เด็ก
จนเติบใหญ่	 อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของวิถีในการด�าเนินชีวิต	ซึ่งยังไม่
พบว่า	 ความเชื่อและความศรัทธาดัง
กล่าวจะส่งผลกระทบก่อให้เกดิผลทาง
ด้านลบกับครอบครัวและชาวบ้านใน
หมู่บ้าน	 ในทางตรงกันข้าม	 ความเชื่อ
และความศรัทธาเหล่านี้ส่งผลท�าให้
ชาวบ้าน	 มีวิถีชีวิตที่ด�าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย	สงบสุข	 โดยไม่ต้องใช้
มาตรการทาง	 “กฎหมาย”	 ในการ
บงัคบัควบคมุเลย	แต่สามารถใช้เป็นวิถี
ประชาชน	จารตีประเพณ	ีเป็นกรอบใน
การอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข	 ซ่ึง
บทบาทของ	 “หมอดูและหมอธรรม”	
กลบัเป็นแรงบนัดาลใจให้ตวัผมเอง	มุง่
หวังที่จะค้นหาค�าตอบจากศาสตร์ทาง
ด้านการพยากรณ์ว่า	ความสามารถใน
การท�านายของท่านเกิดจากความ
บังเอิญในการท�านายหรือมีท่ีมา	 ท่ีไป
อย่างไร	 มีครูบาอาจารย์ทางด้าน

โหราศาสตร์ที่ประสิทธิประสาทวิชานี้
โดยเฉพาะหรือไม่	หรือเกิดจากเหตุผล
กลใดกันแน่	 นับเป็นเรื่องที่ต้องการ
ค้นหาค�าตอบ	 ซึ่งที่ผ่านมา	 “โอกาส	
เวลา	 และสถานที่”	 ยังไม่เอื้ออ�านวย	
หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า	 “ดวงยังไม่ถึง	
จึงยังไม่ได้เรียน”	
 เสำะหำอำจำรย์หลำยส�ำนกั จน
สุดท้ำยค้นพบสถำบันที่ใช่ สำมำรถ
ตอบโจทย์ตัวเองได้อย่ำงชัดเจน
	 หลังจากที่ตัวเองมีโอกาส	 เวลาที่
เ อื้ ออ� านวย 	 ให ้ ไ ด ้ ม า เ รี ยนวิ ช า
โหราศาสตร ์	 ณ	 สมาคมโหรแห่ง
ประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	
ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีงามแห่งชีวิต	 ที่
ได้สมัผสักบัศาสตร์ทีต่วัผมเองยงัไม่เคย
ได้รับรู้	มีครูบาอาจารย์ที่พร้อมไปด้วย
ความรู้	 ความสามารถ	คุณวุฒิ	 วัยวุฒิ	
คุณธรรม	 และจริยธรรม	 สอนให้ลูก
ศิษย ์ ได ้ศึกษาหาความรู ้ทางด ้าน
โหราศาสตร์	เพือ่มุง่หวงัให้น�าวิชาความ
รู้ต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับไปรับใช้สังคมอย่างมี	
“คุณธรรม”	มี	“จรรยาบรรณ”	ต่อไป
ในภายภาคหน้า		
	 “สมาคมโหรฯ	มกีารท�างานทีเ่ป็น
ระบบ	เขาเรยีกว่าท�างานเป็นทมี	ครบูา
อาจารย์เก่งทางด้านต่าง	 ๆ	 มีความ
เชี่ยวชาญวิชาต่าง	 ๆ	 การมาเรียน
สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนที่โรงเรียน
วัดใหม่ฯ	 หรือจะเรียนที่ส�านักงานวัด
ส้มเกลีย้งกไ็ด้	มหีลากหลายวชิาทีใ่ห้ลูก
ศิษย์	ลูกหา	ได้มีโอกาสเลือกเรียน	ผม
เชื่อมั่นว ่าแนวการเรียนการสอน	
นอกจากในต�าราแล้ว	 อาจารย์ท่านยัง
สอนให้รู้ถึงความเป็นไปของชีวิต	สอน
ให้รู้จักคิด		“เก่งคน	เก่งคิด	เก่งด�าเนิน
ชีวิต”	ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของสมาคม
เรา”
 จบวิทยำศำสตร์แล้วมำเรียน
โหรำศำสตร์ บทพิสูจน์ควำมเชื่อ 
ควำมงมงำย
	 ปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น
ในโลกนี้สามารถอธิบายตามหลักทาง
วิทยาศาสตร์ได้	 แต่บางอย่างกลับไม่
สามารถที่จะอธิบายได้	 จึงส่งผลให้คน

ส่วนใหญ่จะเชื่อมั่นใน	 “สิ่งที่เห็นและ
สิ่งที่เป็น”	 ในเวลาน้ัน	 แต่เมื่อในภาย
หลังได้รับการพิสูจน์แล้ว	 “สิ่งที่เห็นก็
อาจมิใช่สิ่งที่เป็น”	วิชาโหราศาสตร์จึง
เป็นศาสตร์ที่มีความลึกลับในตนเอง	มี
ความท้าทาย	มเีสน่ห์	สามารถพยากรณ์
อดีต	 ปัจจุบัน	 และอนาคต	 ได้อย่าง
แม่นย�า	สามารถพสูิจน์ได้	คือ	จากหลัก
ฐานที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจาก
ประชาชนทั่วโลกมานานนับพันปี
					 หลังจากทีไ่ด้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์	
แล้ว	ผมต้องยอมรบัว่าปัจจยัแห่งความ
ส�าเรจ็ในชวีติของแต่ละคนมไิด้เกิดจาก
ปัจจยัเดยีว	“ชะตาชวีติ”	ของแต่ละคน
ก็มิได้	 “ฝากไว้กับโชคชะตา”	 เพียง
ประการเดยีวเช่นกนั	แต่	“อนาคต”	ของ	
แต่ละคนล้วนกลับถูกก�าหนดด้วย	
“กรรม	 (การกระท�า)”	 ของตนเองใน
ปัจจุบัน	และรวมถึง	“กรรมเก่า”	จาก
อดีต	
 “วิชำโหรำศำสตร์ จึงไม่ใช่เป็น
เรื่องของควำมงมงำย แต่เป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับสถิติ”	 เป็นเรื่องของการ
พิสูจน์แล้ว	 พิสูจน์อีก	 เป็นเรื่องของ
ความเชือ่	ความศรทัธาของมนษุย์	วชิา
นี้สืบทอดกันมานับพันปี	 นับตั้งแต่
โบราณมา	 เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของ
ความงมงาย	
 คุณอนันต์จำกกำรเรียนวิชำ
โหรำศำสตร์
	 วิชาโหราศาสตร์สอนให้คนมี
ความกตัญญูกตเวที	 มีพิธี	 “การบูชา
คร”ู	หรอื	“การไหว้คร”ู	ซึง่เป็นประเพณ	ี
ส�าคัญที่มีมาแต่โบราณ	 และมีอยู ่ใน
แทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย	 เป็น
พธีิกรรมท่ีแสดงความเคารพ	และระลกึ
ถึงพระคุณของบูรพาจารย์	ครูอาจารย์
ผูป้ระสทิธ์ิวิชาความรู	้ท�าให้เราสามารถ
น�าไปประกอบวชิาชพี	สร้างความเจรญิ
รุง่เรอืงให้แก่ตนเองและครอบครวัได้ใน
อนาคต	 เป็นพิธีที่ ศิษย์แสดงความ
เคารพ	 ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์
อย่างจริงใจ	 ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรม	 ความรู้	 จึงพร้อมใจกัน
ปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความ
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รู้จากท่าน	 เพื่อให้บรรลุผลปลายทาง
แห่งการศกึษา	“มคีวามแตกฉาน”	ตาม
ที่ตั้งใจเอาไว้
	 วิชาโหราศาสตร์สอนให้คนมี
ความมานะอดทน	 ขยันหม่ันเพียร	
ฝึกฝน	 สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่
เสมอ	โหราศาสตร์สอนให้คน	“รูเ้ท่าทนั
โลก”	ไม่อยู่นิ่งกับที่	มุ่งศึกษาหาความ
รู้อยู่เสมอ	“ไม่เป็นน�้าเต็มแก้ว”
	 วิชาโหราศาสตร์สอนให้คนรู้จัก 
การบรูณาการในศาสตร์แขนงต่าง	ๆ 	ได้
อย่างกลมกลนืระหว่างพธิทีางพราหมณ์	
พุทธ	ความเชือ่ท้องถิน่	และโหราศาสตร์
สอนให้คนรู้จักกาลเทศะ	 รู้จักความ
เหมาะสม	 ต้องรู้ว่าวันไหนควรท�าพิธี	
วันไหนควรหลีกเลี่ยง	 วันไหนควร
นิมนต์พระ	 วันไหนควรท�ามงคล	 วัน
ไหนควรใช้ฤกษ์สะดวก
	 วิชาโหราศาสตร์สอนให้คนรู้จัก
การเจริญวิปัสสนา	 ฝึกสมาธิ	 ท�าให้มี
จิตใจไม่ฟุ ่งซ่านสอนให้คนเข้าใจคน
เข้าใจโลกว่า	 “ใด	 ๆ	 ในโลก	 ล้วน
อนิจจัง”	“ความไม่แน่นอน	คือ	ความ
แน่นอน”	ดังนั้น	ไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืน

ในชีวิต	ชีวิตของคนเรามีทั้งดีใจ	เสียใจ	
คละเคล้า	ปะปนกนัไป	“ชัว่เจด็ท	ีดเีจด็
หน”	มีทั้งสุขและทุกข์	มีทั้งดีและร้าย	
สลับกันไป	จงอย่าใช้ชีวิตโดยประมาท	
เน่ืองจากไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไร
ที่แท้จริงขึ้นในชีวิต
	 โหราศาสตร์	สามารถน�าเป็นอาชีพ	
เลี้ยงตนเอง	 และเลี้ยงครอบครัวได	้
สอนให้คนรูจ้กัการใช้ชวิีตร่วมกบัสงัคม	
 ประสบกำรณ์จำกกำรได้น�ำวชิำ
โหรำศำสตร์มำใช้ในชีวิตจริง
	 ผมได้น�าวิชาโหราศาสตร์มาใช้
ท�านายกับเพื่อนฝูง	 ญาติพ่ีน้อง	 และ
บุคคลโดยทั่วไปนับร้อยคน	โดยบูรณา
การองค์ความรูว้ชิาโหราจารย์ตามทีไ่ด้
ร�า่เรยีนมา		ผสมผสานกบัการประยกุต์
ใช ้ 	 ทักษะ	 การวิ เคราะห ์ 	 และ
ประสบการณ์	 ในการท�านาย	 โดยยึด
หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณของ
โหร		ผลปรากฏว่าสามารถท�านายดวง
ชะตาของบุคคลต่าง	ๆ 	ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย�าอย่างน่าอัศจรรย์	 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การน�าความรูจ้ากวชิา	“คัมภีร์
ตาทิพย์”	 หรือ	 “คัมภีร์มหาสัตตเลข”	

ที่สอนโดย	 อาจารย์ศิวนาถ	 	 ฤชุพันธุ์	
นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์	 มาท�านายดวง
ชะตา	หน้าที่การงานของบุคคลต่าง	ๆ	
ได้อย่างน่าอัศจรรย์จริง	ๆ
 สุดท้ำยอยำกกล่ำวอะไรบ้ำง
	 ขออนุญาติเชิญชวนผู้ที่สนใจทาง
ด้านโหราศาสตร์	 ผมเชื่อมั่นในครูบา
อาจารย์	 ต�าหรับต�ารา	 สรรพวิชา
โหราศาสตร์ทีม่อียู	่จะสามารถถ่ายทอด
ให้กับทุกท่านได้อย่างมีความภาคภูมิ	
สรรพวิชาทั้งหมายท่านสามารถน�าไป
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 สามารถน�าไป
ประกอบอาชพีได้	เตอืนตนได้	เตอืนคน
อื่นได้	 นอกจากนั้น	 สมาคมฯ	 เราเป็น
สมาคมท่ีเก่าแก่มชีือ่เสยีง	เป็น	“สมาคม
โหรแห่งแรกของประเทศไทย”		ถือว่า
ได้สร้างผลงาน	 สร้างคุณูปการให้กับ
สงัคมไทยมาโดยตลอด	เพราะฉะน้ันจึง
กราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับ	 มา
เรยีนทีน่ี	่เรยีนโหราคูก่บัจรรยา	นะครบั	
กราบขอบพระคุณครับ
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	 ในแวดวงธรุกจิไม่อาจหลกีเล่ียงที่
จะน�าเอาศาสตร์ต่าง	ๆ 	ของโหราศาสตร์
เข้ามาด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ
เจริญก้าวหน้าในความเช่ือของแต่ละ
คน	แขกรบัเชญิคนทีส่องของเรา	“น้อง
อาย”	 สาวน้อยวัยใส	 นักธุรกิจสาว	
เจ้าของรีสอร์ท	หรู	บนเกาะสมุย	นาม	
“Peace	Resort”	มีแนวคิดในการท�า
ธรุกจิโดยน�าเอาวชิาโหราศาสตร์เข้ามา
ช่วยเสริมทางธรุกจิ	โดยเจ้าตวัได้เข้าไป
ศกึษาวชิาโหรฯ	ด้วยตวัเอง	เพือ่จะได้รู้
จริง	น�ามาใช้ได้จริง	ในรูปแบบของคน
รุ่นใหม่	ลองติดตามดูครับ
 รู้จักสมำคมฯ ได้อย่ำงไร
	 รูจ้กัสมาคมโหรฯ	จาก	ทาง	Inter-
net	 มีความสนใจวิชาโหรอยู่ก่อนแล้ว	
แต่ไม่รู ้ว ่าจะหาที่ไหน	 จึง	 Search	
ข้อมลูทาง	Internet	จรงิ	ๆ 	แล้วมหีลาย
ที่	แต่สนใจที่สมาคมโหรฯ	เพราะก่อน
ที่จะท�าอะไรต้องท�าการ	 Research	
ก่อน	 เพราะคนที่มีพรสวรรค์หรือพร
แสวงไม่พอ	 รู้ว่าอาจารย์ผู้สอนมีความ
รู ้ดีพอที่จะถ่ายทอดดูให้เราได้หรือ
เปล่า	จึงลองค้นหาชื่อ	อาจารย์ศิวนาถ	
ดวูธิกีารสอน	ดสูนกุ	จงึดวู่าเรยีนทีน่ีน่่า
จะสนุก

 ท�ำไมถึงอยำกเรียนโหรำศำสตร์
	 บอกก่อนว่าอายชอบโหราศาสตร์
เป็นทนุเดิมอยูก่่อนแล้ว	เคยไปดดูวงมา
ก่อน	 แค่บอกวันเดือนปีเกิด	 หรือดู
ลายมือ	 ก็สามารถบอกได้ว่าเป็นคน
นิสัยอย่างไร	 จึงคิดมาเรียนทางด้านนี้	
มันมีเสน่ห์	 ดู	 “น่าค้นหา”	 จึงสนใจ
อยากมาเรียน
 ก ่อนที่ จะ เข ้ ำมำศึกษำวิชำ
โหรำศำสตร์ มีควำมรู ้สึกแรกรู ้สึก
อย่ำงไรกับค�ำว่ำ “หมอดู” แล้วหลัง
จำกที่ ได ้ศึกษำแล้ว มีควำมรู ้สึก
อย่ำงไร มคีวำมคดิทีเ่ปลีย่นไปอย่ำงไร
บ้ำง
	 โดยส่วนตัวแล้ว	ก่อนหน้านี้	รู้สึก
ว่าหมอดูเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งท่ี
แปลกดี	 และมีความสงสัยมาตลอดว่า	
หมอด	ูเป็นผูท้ีส่ามารถท�านายสิง่ต่าง	ๆ 	
ที่จะเกิดในอนาคตหรือที่ได้เกิดขึ้นไป
แล้วน้ันได้อย่างไร	 รวมไปถึงลักษณะ
นิสัยใจคอของแต่ละบุคคล	 ว่าเขามี
นิสัยแบบใด	 	 สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ท�าให้รู้สึกสนใจและอยากหาค�าตอบ
ให้กบัตวัเองว่า	หมอดมูหีลกัเกณฑ์และ
วธิคีดิค�านวนอย่างไร	จงึได้ตดัสนิใจเข้า
มาศึกษาเพิ่มเติม	 หลังจากที่ได้เข้ามา

Generation ใหม่
ขอใช้โหราศาสตร์

เปิดทางธรุกิจ
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สมัผสั	และเรยีนรูด้้วยตวัเองแล้วท�าให้
ยิ่งรู้สึกประหลาดใจมากข้ึน	 เก่ียวกับ
ศาสตร์ที่บรรพบุรุษและครูบาอาจารย์
ได้ถ่ายทอดให้กบัคนรุน่หลงัได้เหน็และ
ได้เรียนรู้	 	จึงท�าให้รู้ว่า	การอ่านเพียง
ตัวเลขนั้นไม่สามารถท�านายสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได้	 ในความเป็นจริง	 มีการน�า
ดวงดาว	ทักษา	และอื่น	ๆ	มาเป็นองค์
ประกอบที่ส�าคัญในการท�านาย	 การ
ศึกษาศาสตร์นี้สามารถให้ค�าตอบกับ
ตัวเองว่า	ยังคงมีความน่าทึ่งและความ
อศัจรรย์มากมายให้ค้นหา	และอยากที่
จะศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
	 ส่วนตัวคิดว่าการท่ีจะเป็นหมอดู
ใคร	 ๆ	 ก็สามารถเป็นได้	 แต่การเป็น
หมอดูที่ดีนั้น	นอกจากท�านายได้อย่าง
แม่นย�าแล้ว	ควรต้องมีจรรยาบรรณใน
อาชีพโดยไม่ท�าให้คนที่มาดูกับเรายิ่ง
ทุกข์ช้ึนไปอีก	 หรือพูดเกินจริงเพื่อ
เอาใจ	 โดยไม่ได้อยู ่บนพื้นฐานของ

ความเป็นจรงิ	เรามหีน้าทีช่่วยบอกและ
เตือนโดยยึดความเป็นกลางเป็นหลัก	
และให้ทางเลือกมากกว่าการชี้น�า
 ในปัจจบุนั คนรุน่ใหม่เป็น Gen-
eration ใหม่ มักจะมคีวำมเชือ่มัน่ใน
ตวัเองค่อนข้ำงสงู ในสถำนะทีเ่ป็นคน
รุน่ใหม่คดิอย่ำงไรกบัวชิำโหรำศำสตร์ 
ท่ีคนรุ่นนี้ไม่ค่อยเชื่อ จะเชื่อตัวเอง
มำกกว่ำ
	 ยกตวัอย่างเช่น	อายจะเข้าไปเซน็
สัญญากับลูกค้าส�าคัญ	อายจะหาฤกษ์	
เพื่อเข้าไปเซ็นสัญญา	 แต่จะมีบางคน
พูดว่าอยู่ที่การวางแผนงานที่ดี	 การ 
เตรียมเอกสารให้พร้อมมากกว่า	 	 แต่
อายใช ้สิ่ งที่ เรียนมาช ่วยเสริมการ
ท�างานมากกว่า	น�ามาผสมผสานให้เข้า
กัน	เหมือนกับว่าต้องมี	Option	เสริม
ดีกว่าไม่มีอะไรเลย
 สำมำรถเอำวิชำโหรำศำสตร์ไป
ใช้กับธุรกิจอย่ำงไร

“การดูคน”
น�ามาช่วยในการ
สมัภาษณ์คน

ผลออกมาดีมาก
ท่ีเรียนมาใช้ ได้	OK	มาก

ท�าตามความรู้
ท่ีท่านอาจารย์สอน
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	 ส่วนตวัแล้วใช้ได้เยอะ	เพราะต้อง
เจอคนอยู่เสมอ	 เวลาเจอคนที่เพิ่งรู้จัก	
จะมีระยะห่าง	 ยังไม่สนิทกันเท่าไร	
อย่างอายท�าธรุกจิโรงแรม	จงึต้องขอให้	
Agency	ช่วยขายห้องพกัให้	อายจงึเอา
วิชาโหราศาสตร์เป็นเครื่องน�าทาง
เข้าไปเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ	เป็นการปู
ทาง	ให้รูจั้กกนัมากข้ึน	พอสนทิกันแล้ว	
เขากจ็ะนกึถงึเรา	เวลามอีะไรกจ็ะชวน
ให ้ เราไปร ่วมงานด ้วย	 หรือเวลา
ต้องการพบลูกค้าส�าคัญ	ๆ	หรือ	ลูกค้า
เจ้าใหญ่	ๆ	เพื่อเซ็นสัญญา	ก็จะดูฤกษ์
ก่อนที่จะเข้าไปพบ	และมักจะประสบ
ความส�าเร็จเป็นประจ�า	หรืออย่างวิชา
โหงวเฮ้ง	เอามาดคูนทีม่าสมคัรงาน	เรา
มองคร่าว	 ๆ	 ก็สามารถดูคนได้แล้วว่า
เป็นคนอย่างไร	 เช่นถ้าต้องการหา
พนกังานบญัชี	ต้องหาคนท่ีดมีาท�าด้วย	
ถ้าได้คนทีไ่ม่ดมีาช่วยกแ็ย่	เป็นการเอา
วชิาความรูม้าช่วยเสรมิในการดคูน	น�า

มาช่วยในการสัมภาษณ์คน	 เราได้น�า
ความรูท้ีท่่านอาจารย์สอน	แล้วท�าตาม	
ก็ได้ผลออกมาส�าเร็จดีมาก
 ครอบครัวน้องอำยรู้ไหมว่ำน้อง
อำยเข ้ำมำศึกษำวิชำโหรฯ ทำง
ครอบครวัคดิอย่ำงไร ให้กำรสนับสนนุ
หรือไม่
	 ทางครอบครัวทราบคะ	ตอนแรก
เค้าก็รู้สึกแปลกใจท�าไมถึงสนใจด้านนี้	
และมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	
แต่เม่ือเค้าเห็นว่าอายมีความสุข	 และ
สนุกกับส่ิงที่อายท�าเค้าก็ไม่ได้ห้าม
อะไร	ตอนหลัง	ๆ 	กม็มีาให้ดดูวงให้บ้าง	
เราก็ทายตามส่ิงที่เราเห็น	 	 ทักเพื่อให้
เค้าใช้ชีวิตอย่างระวัง	 อะไรที่ดีอยู่แล้ว
ก็ให้ท�าดีต่อไป	 ผลตอบรับก็ออกมาใน
ทางที่ดี	 พ่อก็มีแซวบ้างว่าดีแล้ว	 ๆ
ตระกูลเราจะมีคนนึงที่เป็นแม่หมอ	
(พูดไปยิ้มไป)
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	 ท่านที่สาม	คุณสุชาย	จิรายุนนท์	
จากผู้บริหารระดับสูงผู้ท่ีคร�่าหวอดใน
ธุรกิจทางด้านการบินและด้านการเงิน
ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหลายปี	 ได้เห็น
โลกภายนอกมากมาย	 ท�าไมหลัง
เกษียณอายุจึงผันตัวเองมาศึกษาวิชา
โหราศาสตร์อย่างจริงจัง	 ฟังดูแล้วค�า
ตอบของท่านน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
 ช่วยเล่ำควำมเป็นมำด้วยครับว่ำ
เคยท�ำอะไรมำบ้ำง
	 ผมใช้ชีวิตท�างานอยู ่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ท�างานกับสายการบิน
เดลต้าแอร์ไลน์ที่เมืองดัลลัส	รัฐเท็กซัส	
เป็นเวลา	8	ปี	และกลับมาท�างานเป็น
ผู้บริหารให้กับบริษัทข้ามชาติ	AMER-
ICAN	EXPRESS	THAI	CO.,LTD	อยู่	
12	ปี	และสดุท้ายมาเป็นผูบ้รหิารระดบั
สูงให้กับบริษัทมหาชน	 บริษัทบัตร
เครดิตกรุงไทยมหาชนจ�ากัด	 หรือที่
มหาชนรูจ้กักันในนามบตัรเครดติ	KTC	
ปัจจุบันผมเกษียณอายุแล้วครับ	
 ตอนท่ีไปท�ำงำนที่ต่ำงประเทศ 
คนต่ำงประเทศคิดอย่ำงไรเกี่ยวกับ
เรื่องกำรดูดวง
	 ชวีติประจ�าวนัของคนต่างประเทศ	
มีความแตกต ่างจากคนไทยมาก	
สภาวะเศรษฐกิจ	 สังคม	 ความเร่งรีบ
ของชีวิต	 และศาสนา	 ที่ต่างกันมาก	
ท�าให้โหราศาสตร์แบบไทย	 ๆ	 ยังเป็น
เรื่องห่างตัว	 และใหม่มากส�าหรับเค้า	
แต่บางศาสตร์	 เช่น	 ศาสตร์แห่งการดู
ลายมือ	(Palmistry)	และ	ศาสตร์ที่ใช้
ไพ่ออกค�าท�านาย	(Tarot	Cards,	Or-
acle	Cards	and	etc…)	ถือว่าได้รับ
ความนยิมชมชอบเป็นอย่างมาก	2	วชิา
น้ีถือว่าเป็นสากลมาก ๆ ครับส�าหรับผู้

บรโิภคชาวต่างชาต	ิเค้านยิมดเูรือ่งราว
และหาค�าตอบส�าหรบัเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	
ในอนาคตของเค้าด้วย	2	ศาสตร์นีค้รบั
 แล้วคิดอย่ำงไร ก่อนที่จะเข้ำมำ
ศึกษำวิชำโหรำศำสตร์ และมีควำม
รูส้กึแรกรูสึ้กอย่ำงไรกบัค�ำว่ำ “หมอดู”
	 ผมเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องดวง	
ฤกษ์ยาม	และศาสตร์การพยากรณ์ชะตา	
ชวีติเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้วครบั ทกุ	ๆ 	ปีผม
จะตรวจเชค็ดวงชะตาด้วยการให้โหรผู้
เชี่ยวชาญโหราศาสตร์เป็นผู ้ออกค�า
พยากรณ์	ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ของทุกปี	
เพื่อใช้เป็นเข็มทิศชีวิตและเป็นแนว	
ทางประกอบการด�าเนินชีวิตอย่างไม่
ประมาทในแต่ละปี	ค�าพยากรณ์ช่วยให้
ผมมั่นใจว่าผมควรจะรุกหรือรับกับ
แผนงานในแต่ละปี	อกีทัง้ค�าท�านายยงั
ท�าให้ผมล่วงรูว่้า	งาน	เงนิ	ความส�าเรจ็	ใน	
แต่ละปีจะเป็นอย่างไร	เมือ่รูเ้ขารูเ้ราแล้ว	
ผมก็เดินทุกก้าวด้วยความมั่นใจครับ
 หลังจำกที่ได้ศึกษำแล้ว มีควำม
รู้สึกอย่ำงไร มีควำมคิดท่ีเปลี่ยนไป
อย่ำงไรบ้ำง
	 คนละเรือ่งเลยครบั	สิง่ทีเ่คยคดิว่า
ศาสตร์การท�านายของหมอดูจะมีส่วน
ย่อของความเข้าใจ	 ที่ท�าให้เราเข้าใจ
ง่าย	 เหมือนตอนที่โหรท่านพยากรณ์
ดวงชะตาให้เรา	 เอาเข้าจริงศาสตร์นี้
ยากมากครับ	 ท�าให้ผมชื่นชมคนท่ีถูก
เรียกว่า	 โหร	 หรือหมอดูมาก	 ๆ	 ครับ
เพราะทุกท่านต้องผ ่านการศึกษา
ศาสตร์น้ีทุกตัวอักษร	 ทุกตัวเลขอย่าง
ตกผลึกแล้วจริง	ๆ	ครับ		
 จำกท่ีพีเ่คยเป็นนกับรหิำร ในมมุ
มองของนักบริหำรจะเอำควำมรู้ทำง
โหรำศำสตร์ไปใช้ได้อย่ำงไร

บริษัทใหญ่ๆ
ท้ังเอกชนและมหาชน
จะใช้ศาสตร์ฮวงจุย้
เพื่อปรบัชัยภมิู

ให้กิจการได้รบัพลงั
โชคลาภความส�าเรจ็
อย่างถกูต้องเพื่อให้
ธุรกิจบรรลเุป้าหมาย

นักธุรกิจผูผ้นัตวัเอง
มาศึกษาวิชาโหราศาสตร์

อย่างจริงจงั
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	 ปัจจุบันเราเห็นได้ชัดเจนครับว่า	
โหราศาสตร์และศาสตร์พยากรณ์อืน่	ๆ
กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นและเป็นของคู่กัน
กบัธรุกจิ	อย่าง	บริษัทใหญ่	ๆ 	ทัง้เอกชน
และมหาชนจะใช้ศาสตร์ฮวงจุ ้ยเพื่อ
ปรบัชยัภมูใิห้กจิการได้รับพลงัโชคลาภ
ความส�าเร็จอย่างถูกต้องเพื่อให้ธุรกิจ
บรรลุเป้าหมายประสบชัยชนะในเชิง
พาณชิย์	หรืออย่างธรุกิจอสงัหารมิทรพัย์	
โครงการหมูบ้านจัดสรรใหม่	 ๆ	 ท่ีเกิด
ขึน้	จะลงโฆษณาดงึดดูผู้บรโิภคด้วยค�า
ว่า	“หมูบ้่านนีส้ร้างและวางต�าแหน่งถกู
หลกัฮวงจุย้ทกุหลงั”	งานด้านบรหิารผู้
จัดการฝ่ายบุคคลหลาย	ๆ	องค์กรเริ่ม
ศกึษาศาสตร์โหงวเฮ้ง	ลายเซน็	ลายมอื	
อย่างจริงจังเพื่อศึกษานิสัย	พฤติกรรม
คนและเพื่อเลือกบุคคลากรให้ตรงกับ
ต�าแหน่งงานที่ต้องการด้วยศาสตร์
เหล่านี้	
	 ดงันัน้ผมมัน่ใจครบัว่า	ความรูท้ีไ่ด้
จากการเรยีนวชิาโหราศาสตร์จะน�าไป
ใช้ได้จริง	และได้ประโยชน์สงูสดุในภาค
ธุรกิจ	และในเชิงพาณิชย์ครับ
 ท� ำ ไมถึ ง เลือกเรียนสมำคม      
โหรแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชินูปถัมภ์ และเรียนไปกี่วิชำ ?
	 ก่อนที่ผมจะตัดสินใจเกษียณงาน
ตัวเอง	ผมตรึกตรองอยู่นานว่า	คนเรา
อยู่เพื่อจาก	 และ	 “เมื่อเรำยังมีลม
หำยใจอยู่ เรำไม่ควรคิดแต่จะมุ่งมั่น
หำเงิน หำควำมส�ำเร็จให้กับชีวิต
อย่ำงเดียว เรำควรคิดว่ำอะไรท่ีจะ
ท�ำให้ตัวเรำมีประโยชน์ต่อสังคมรอบ
ข้ำง มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และ
ต่อคนที่ทุกข์ยำกล�ำบำก”	 ผมชอบ
โหราศาสตร์เป็นพื้นของจริตมานาน
มากแล้ว	 จึงไปสมัครเรียนวิชาฮวงจุ้ย	
เรียนอยู่พักใหญ่ก็รู้สึกว่าไม่ถูกกับจริต
ของตัวเอง	 แต่ด้วยความสนใจที่จะ
ศึกษาวิชาโหราศาสตร์	 จึงค้นหาว่ามี
ที่ไหนสอนบ้าง	จนมาพบที่สมาคมโหร
แห่งประเทศไทยฯ	 ผมสนใจเลยสมัคร

เรียนวิชาแรกคือวิชาโหราศาสตร์ไทย
กับท่าน	อ.ศิวนาถ	ผลปรากฎสอบได้ที่	
1	 ท�าให้เราค้นพบจริตที่ถูกกับตัวเอง	
ปัจจุบันส�าเร็จเพ่ิมเติมอีก	 3	 วิชา	 คือ	
วิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข	คัมภีร์ตาทิพย์	
และวชิาไพ่ยปิซกีบัท่าน	อ.ศวินาถ	และ
อีกวิชาที่ผมขอบอกเพื่อน	ๆ	ทุกคนว่า
ต้องเรียน	 ไม่ควรพลาด	 โดยเฉพาะ
เพือ่น	ๆ 	พี	่ๆ 	ทีเ่ป็นนกัธรุกจิ	นกับรหิาร	
เจ้าของกิจการ	 และผู ้ที่รักการอ่าน
จิตใจคน	อ่านนิสัยคน	คือวิชาลายเซ็น	
เห็นชีวิตกับท่าน	 อ.นุต	 ชลันทรี	 ท่าน
สอนดีมากครับ
 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสมำคม
โหรฯ ?
	 ผมมาเรียนที่สมาคมโหรฯ	 ได้
ประมาณ	6	 เดือน	 ได้เห็นความทุ่มเท	
และความเสียสละของครูบาอาจารย์
ทกุท่านทีส่อนทกุวชิา	รูใ้ห้ครบับางวชิา
มลีกูศษิย์เรยีนแค่เพยีง	1	ท่าน	อาจารย์
ท่านก็ยังสอนและสอนจนจบหลักสูตร	
3	เดือนโดยไม่มีเงื่อนไขใด	ๆ	และไม่มี
การเลอืกปฎบิตั	ิผมขอชืน่ชมความเสีย
สละ	และขอปรบมือดัง ๆ  ด้วยจติคารวะ
ให้กับครูบาอาจารย์ทุกท่าน	 บทบาท
และความทุ่มเทของครูบาอาจารย์ทุก
ท ่าน	 สะท ้อนให ้ เห็นแนวคิดและ
ปรัชญาการบริหารสมาคมโหรฯ	 ของ
ท่านนายกสมาคมคนปัจจุบันคือท่าน
อาจารย์ศิวนาถ	 ฤชุพันธุ์	 อย่างชัดเจน
ว่าท่านต้องการน�าทิพยานล�านี้ขับ
เคลื่อนไปสู ่ความส�าเร็จของสมาคม
โหรฯ	เพือ่ผลติบคุคลากรทางด้านโหรา
ศาสคร์ท่ีมีคุณภาพ	 มีคุณธรรม	 และมี
จริยธรรมที่ดีให้กับชาติบ้านเมือง	และ
ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างโรงเรียน	
สถาบนั	และสมาคมทีมี่คุณภาพเพือ่ให้
วิชาโหราศาสตร์ทุกแขนงได้รับการ
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่เลือก
กลุ่มลูกศิษย์	ไม่เลือกชั้น	วรรณะ	ยาก
ดีมีจน	 ทุกคนเม่ือมาเรียนที่สมาคม
โหรฯ	 แห่งนี้	 จะได้รับการถ่ายทอด

ความรู ้อย่างเต็มความสามารถจาก
ครบูาอาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญในทกุศาสตร์	
ทุกแขนง	นี่แหละครับคือคุณภาพและ
ศกัยภาพทีโ่ดดเด่นชดัเจนมากทีส่ดุของ
สมาคมโหรฯ	 และการบริหารงานโดย
ท่านนายกฯ	 พร้อมทั้งคณะกรรมการ
บริหารทุกท่าน	 ผมขอช่ืนชมด้วยจิต
คารวะครับ
 ช้ำไปไหม ที่เริ่มเข้ำมำเรียนวิชำ
โหรำศำสตร์หลังเกษียณอำยุ
	 ส�าหรับผมการศึกษาไม่เคยมีค�า
ว่าช้าเกินไป	 เพราะปรัชญาชีวิตผมคือ	
“Everyday	Learning”	เราทกุคนต้อง
เรียนรู้ส่ิงใหม่	 ๆ	 ในชีวิตทุกวันอยู่แล้ว
ครับ	 เราต้องไม่หยุดเรียนรู้ครับ	 ผม
กลับดีใจมาก	ๆ	ครับที่ได้ใช้ชีวิตช่วงนี้
ทุ ่มเททุกนาทีเพื่อศึกษาโหราศาสตร์	
เพราะวชิานีต้้องการความทุม่เท	ความ
เอาจริงเอาจัง	 และความมานะอดทน
ครับ	 ซึ่งช่วงเวลาน้ีแหละครับที่ผมว่า	
perfect	ทีส่ดุ	อกีเหตผุลหนึง่การเรียน
วิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่ว่าคุณเร่ิมเรียน
ตอนอายุเท่าไหร่	 แต่หัวใจมันอยู่ที่ว่า
คุณเรียนไปแล้วน�าไปใช้ได้ประโยชน์
จริงจัง	 และสร้างประสบการณ์ให้กับ
คุณได้มากน้อยแค่ไหน	ผมมัน่ใจครบัว่า
ทุกคนเรียนรู้ได้ทันกัน	เพราะคนที่เคย
เรยีนมาแล้ว	20	ปีแต่ไม่เคยน�าไปใช้หา
ประสบการณ์	คงจะเก่งสู้คนที่เรียนแค่
เพยีง	2-3	ปีเตม็แต่อยูก่บัมนั	น�าวชิาไป
ใช้ทุกวันจนสร้างประสบการณ์และ
ผ่านการอ่านดวงเกิน	 500	 ดวง	 ไม่ได้
แน่นอนครับ	วิชาโหราศาสตร์เรียนทัน
กันทุกคน	 แต่จะเก่งเหมือนกันหมดไม่
ได้ครับ	 อยู่ที่คุณจะเอาจริงเอาจังกับ
การน�าไปใช้มากน้อยแค่ไหนมากกว่า
ครับ
 คิดอย่ำงไรกับค�ำว่ำ “ไม่รู้จะท�ำ
อะไรมำเรียนหมอดูดีกว่ำ” 
	 เป็นค�าถามยอดฮติทีเ่พือ่น	ๆ 	ทีม่า
เรยีนจะถามกนัในหมูลู่กศษิย์ทีม่าเรยีน
ด้วยกัน	ทุกคนมีสิทธิ์ถามและคิดอย่าง
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นั้นได้ครับ	ไม่ผิด	เพราะอาชีพโหร	นัก
พยากรณ์	 สร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้หลายคนมีฐานะอย่างน่าพอใจ	 แต่
ส�าหรับผม	ถ้าใครคิดว่าไม่รู้จะท�าอะไร
มาเรียนหมอดูดีกว่าและจะน�าวิชาไป
ใช้อะไรได้บ้าง?	ผมว่าท่านจะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบโดยธรรมชาติ
ในตัวของตัวท่านเองก่อนเลยว่า	 ท่าน
ส าม า รถจดจ� า ทุ ก อย ่ า ง ใ น วิ ช า
โหราศาสตร์ได้ดีเพียงใด	 เพราะวิชา
โหราศาสตร ์ เป ็น	 วิชาท่ีรวบรวม
กระบวนการบริหารจัดการ	 การเรียน	
ความคิด	 ความจ�า	 ยุทธวิธีการพูด	
จิตวิทยาของการพูด	 รวมไปถึงการ
สอดใส่ค�าว่า	 คุณธรรมและจริยธรรม	
ให้กับทุก	ๆ	คนที่มาเรียน	ที่ส�าคัญคุณ
จะเรียนรู้เรื่องไหม?	เรียนได้ดีแค่ไหน?	
และ	เรียนไปเพือ่อะไร?	วชิาโหราศาสตร์	
จะมีบททดสอบในตวัมนัเอง	ก่อนทีคุ่ณ
จะน�ามนัไปใช้เพือ่ประกอบเป็นวิชาชีพ
หรอือาชพี	คณุต้องมัน่ใจก่อนว่าคณุมา
เรียนอย่างจริงจังและตั้งใจ	 และเมื่อ
เรียนจบแล้วคุณยืนอยู่บนจุดไหนของ
ค�าว่าอาชีพหมอดู

นีแ่หละครบัคอืค�าตอบ	ผมยนืยนัว่าคณุ
ต้องต้ังเป้าแน่วแน่ที่จะมาเรียนวิชา
โหราศาสตร์ว่าคุณจะเรียนไปท�าอะไร	
เพื่ออะไร	มากกว่าเหตุผลที่ว่ามาเรียน
เพือ่ฆ่าเวลา	หรอืไม่รูจ้ะท�าอะไร	เพราะ
ชีวิตยังมีอะไรอย่างอื่นให้คุณท�าอีก
เยอะ	แต่อย่าใช้วชิาโหราศาสตร์เป็นข้อ
อ้าง	 เพราะวิชาน้ีเป็นวิชาที่ต้องการ
บุคลากรที่มีจิตใจแน่วแน่	 มุ่งมั่นทุมเท	
เพื่อความส�าเร็จของศาสตร์และเพื่อ
พิทักษ์และสืบทอดวิชาและศาสตร์
เหล่านี้ให้อยู ่ต ่อไปอย่างมั่งค่ังและ
ยั่งยืนครับ
 มีอะไรจะฝำกบ้ำงครับ 
	 ขออนญุาตฝากเพือ่น ๆ 	พี	่ๆ 	น้อง	ๆ 	
ทุกท่านที่อ่านหนังสือเล่มนี้และอ่าน
บทความนี	้ให้หมัน่ดแูลและรกัษาจติใจ	
ความรู้สกึ	ของครูบาอาจารย์ทกุท่านที่
สอนทกุวชิา	หากท่านพอจะท�าอะไรให้
ท่านสุขกาย	 สุขใจได้	 ขอให้ท�าเถอะ
ครับ	ถึงเพื่อน	ๆ 	จะล�าบากบ้างครั้ง	แต่
เชือ่ผมเถอะครบั	ครบูาอาจารย์ทกุท่าน
ล�าบากกว่าพวกเราทุกคนครับ	 หมั่น
คอยดูแล	ถามไถ่	เอาใจใส่ครบูาอาจารย์	

เถอะครับ	 แค่นี้ท่านก็หายเหนื่อย	 ขอ
ให ้พวกเราทุกคนมาร ่วมกันสร ้าง
ครอบครัวโหราศาสตร์ที่เปี ่ยมด้วย
ความรกั	ความจรงิใจ	ความเป็นสดุยอด
กลัยาณมติร	ให้กบัสมาคมโหรฯของเรา
ด้วยการทุ่มเทก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	ความ
รูค้วามสามารถ	อะไรทีท่กุท่านสามารถ
ท�าให้กับครูบาอาจารย์ทุกท่านและ
สมาคมโหรฯ	ของเราได้	ขอให้ทุกท่าน
ลงมือท�าอย่างภาคภูมิใจเถอะครับ
 ขอขอบคุณ ท้ังสำมท่ำนที่สละ
เวลำอันมีค่ำมำพูดคุยกันและได้มอบ
แง่คิดดี ๆ  อำจจะเปรียบได้ว่ำทั้งสำม
ท่ำนเป็นตัวแทนของผู้ท่ีเข้ำมำศึกษำ
หำควำมรู้ที่สมำคมโหรฯ แห่งน้ี ถึง
แม้ว่ำบทบำทหน้ำทีใ่นสงัคมและส่ิงท่ี
ท่ำนทัง้สำมท�ำอยูจ่ะไม่เหมือนกนั แต่
มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ “ควำมเชื่อม่ัน
และพลังศรัทธำ” ในสมำคมโหรแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
แห่งนี้ •
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รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 11,200 บำท
คุณภัทร์ชา	พูลเกตุ	
และคุณศรีสุภัทร์	เสถียรศรี					

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 10,450 บำท
คุณทรงพล	ตันศรีตรัง	 	

รำยชื่อผู้บริจำค 10,000 บำท
คุณโกวิท	ลิยะมาพรสกุล	 	
คุณจตุพร	นนทนานันท์
(บริษัททวีพรเทคโนโลยี	จ�ากัด)

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 5,250 บำท
อาจารย์วีณา	แสนอิสระ
คุณปทิดา	ศุภกรวิวรรธน์

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 5,000 บำท
คุณเรืองนาม	ใจกว้าง

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 3,000 บำท
คุณประวิทย์	โชติวัฒนาพันธุ์
อาจารย์ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน  2,500 บำท
นักเรียนคัมภีร์มหาสัตตเลข	รุ่น	2
(วันอาทิตย์)

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน  2,350 บำท
คุณณภัทร	ภู่ทับทิมทอง
 
รำยชื่อผู้บริจำคเงิน  2,000 บำท
คุณไพศาล	สิริจันทร์ดิลก
คุณศิริพัชร์	พัฒน์วรเศรษฐ์

รำยชื่อผู้บริจำคงำนพยำกรณ์กำรกุศล
5 ธันวำคม 2558

คุณบุษราทิพย์	ด.ช.ปิยะวัฒน์	
ชูพงษ์เดโชชัย
คุณกรรหา,	คุณกัณฑ์อเนก	ลี้แตง	
คุณอนุประทิน	อัศริน-นันนารา		
อมตะ	อภิอานามนารถ		
บริษัท	จี	อาร์	พี	ไฮเทค	(9999)	จ�ากัด
คุณชุติกาญจน์	อภิศักดิ์สิริกุล
คุณธันชิตา	สุขสม	

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน  1,750 บำท
คุณกิ่งไผ่	 อิสริยะเสรีกุล

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 1,500 บำท
นักเรียนคัมภีร์มหาสัตตเลขรุ่น	2		
อาจารย์อาคม	ชูจันทร์

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 1,150 บำท
คุณยุพิน	ภัสรางกูร

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 1,000 บำท
คุณสมพร	คล้ายรัศมี	
คุณมนต์ณัฎฐา	สุริยะบรรณวงศ์	
คุณอุมาพร	ศรีพุ่มพฤกษ์	 	
คุณสุวิทย์	เตปานุรักษ์	
คุณพรชัย	รัตนมีชัย		
คุณประสิทธิ์	จูมงคล
คุณไพศาล	ตั้งตรงมิตร
คุณพงษ์เทพ	ประทีปมโนวงศ์
คุณชลันทรี	จันทร์คล้าย
คุณพลศิลป์	จันทร์โชคทวี	

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 700 บำท
นายตฤณภัท	ธนวงษ์เดชา
และนายชินโชติ	ชัยรุจิขจร

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 650 บำท
คุณกัลยาณี	พ่วงพุ่ม

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 550 บำท
คุณพัชรีพร	จันทรการ	
คุณครรชิต	วันโฉม

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 500 บำท
คุณอาจรีย์	วงศ์วัฒนากุล
คุณพรเพชร	ศิริทรัพย์สมบัติ
คุณชม	แซ่เจียม
คุณศุภรัสม์	ผ่องสุภา
คุณจิดาภา	 										
คุณเผด็จ	ทองโพธิ์
คุณอรนัท	โพธิ์เขียว
คุณขวัญปภร	เสนาพิทักษ์
คุณธนัตถ์	จงจิตงาม
คุณสุพัฒน์	โลสูงเนิน
คุณพรพจน์	ลีลาประเสริฐ								
คุณจิดาภา	สันทัดอนุรัตน์
คุณธรรมชาติ	ไสยกิจ
คุณวาทิต	สิรปวเรศ

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 400 บำท
คุณจิรพิพัฒน์	ธัญพงษ์ภัทร
คุณภัสชลัยย์	คงยั่งยืน

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 350 บำท
คุณจุฑาณพ	กอบรัตนสุข

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 300 บำท
คุณศศิธร	เขมาภิรัตน์
คุณบุญญาภา	ปานเจริญ
คุณจันทร์วิมล	ศรีสันติสุข
คุณปรารถนา	สันติปาตี

รายชือ่ผู้บรจิาค
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รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 250 บำท
คุณชญานี	ภควารักษ์	
คุณชลากร	สิริชยังกูร	 	

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 200 บำท
คุณธรรมพร	สุขกุล
คุณธัณย์สิตา	อภิวุฒิชัยเจริญ	
คุณรัชนี	ชินวงศ์
คุณพัทธนันท์	เงินวิวัฒน์กุล
คุณธิติยา	สติมานนท์
คุณอภิวัฒน์	ศรีวัฒนาพรกุล
คุณจิราทิพย์	บุญธนนิตย์	 				

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 150 บำท
คุณพชรสักก์	รุจโพธิ์ค�าชัย
คุณจันทกานต์	กุลทรัพย์ชลิดา

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 100 บำท
คุณดรัณยกรณ์	เธียรภัทรโรจน์
คณุจอมเกษมคณางค์	จอมมหาสปัญญา						
คุณธนาพันธุ์	ศรีพันธุ์
คุณเบญญาภา	บุญเดชนิธิศ
คุณก้องสุธา	เข็มทอง
คุณสุวัฒน์ชัย	พยัคฆาภรณ์																								
คุณสิรีรัศม์	ร�่าเรียนกิจภา

รำยชื่อผู้บริจำคเงิน 50 บำท
คุณศรัณย์ธรณ์	โฆษิตจิโรภาส
คุณสุรพล	นิละทัต
คุณชญานิศ	กระบวนแสง
คุณศุภกิจ	อัจฉริยสีทอง

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	4,700	บาท

รำยได้จำกกำรขำยบัตรพยำกรณ์ งำน 5 ธันวำมหำรำช
3-9, 19-20, 26-27 ธันวำคม 2558

คงเหลือยอดเงินหลังหักค่ำใช้จ่ำย
เพื่อน�ำทูลเกล้ำถวำยฯ

150,663 บำท

104,098 บำท

ยอดเงินบริจำคสมทบ

113,150 บำท

ค่ำใช้จ่ำย ทั้งหมด

66,585 บำท
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นำยศิวนำถ ฤชุพันธุ์
นายกสมาคม

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์

นำยโสภณ ค�ำวิจิตร
ปฏิคม

นำงสำวชลันทรี จันทร์คล้ำย  
อุปนายกและเลขาธิการ

นำงปทิดำ ศุภกรวิวรรธน์  
อุปนายกและเหรัญญิก	

นำยโกวิท ลิยะมำพรสกุล  
อุปนายกและประชาสัมพันธ์

นำยอำคม ชูจันทร์
พัฒนาคุณภาพวิชาการ

นำยวำทิต สิรปวเรศ
นายทะเบียน

นำยธนัตถ์ จงจิตงำม
สอบสวนข้อเท็จจริง

นำงสำวนนัท์นภสั ศริศิภุเศรษฐ์  
ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคม

นำยบรรลือศักดิ์ ทิพย์ชุน  
อุปนายก

นำงวีณำ แสนอิสระ
อุปนายก

นำงอนงค์ภัทร์ ชีพชัยอิสสะระ  
อุปนายก

นำยพรศักดิ์ ธำดำรติ
อุปนายก

ท�าเนยีบกรรมการ
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นำงแพรวพรรณ เสกสุวงศ์
ติดต่อและประสานงาน

นำงสำวยุพิน ภัสรำงกูร
กิจกรรมพิเศษ

ร.อ.หญิง ศศิธร สวนอยู่  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นำยศรำยุทธ์ โพธิ์แมนกุล  
บรรณาธิการบริหาร

นำงสมพร คล้ำยรัศมี
ติดต่อและประสานงาน

นำงพัทธนันท์ เงินวิวัฒน์กุล  
กิจกรรมพิเศษ

นำงประภำพรรณ ตระกูลตั้งจิตร  
ตรวจสอบข้อมูล

นำยทรงพล ตันศรีตรัง
ตรวจสอบข้อมูล

นำยกิติกร สุวรรณมำนะศิลป์
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมพิเศษ

นำยสุพัฒน์ โลสูงเนิน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ

นำยคมสันต์ บุญดี
ศิลป์และกราฟิคดีไซน์

นำงสำวปุญชรัศมิ์ ปติภัทร์ธนวีร์
พัฒนาคุณภาพวิชาการ

นำยจุติณัฏฐ์ ลิ้มโชติรัตน์
บรรณารักษ์

นำยอำนันต์วำม มนต์ฤทธิรุตม์
กิจกรรมพิเศษ

นำงสำวอัจฉรำพรรณ ชมพู่
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมพิเศษ

นำยวสันต์ จันทรำ
กิจกรรมพิเศษ
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พระครูธีรวัฒนาภรณ์	 เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง	 ที่ปรึกษา	
พระครูประภัศร์วรพินิจ	 เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส	 ที่ปรึกษา
พระครูพิพัฒนานุกูล	 เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส	 ที่ปรึกษา
พระมหาจอม	กิตติวฑฺฒโน	 วัดใหม่อมตรส	 ที่ปรึกษา
พระภิกษุค�านวณ	สิทธิฉนฺโท	 วัดพระพิเรนทร์	 ที่ปรึกษา
พระชนะชัย	ฐิตญาโณ	 วัดบูรพาราม	 ที่ปรึกษา
นาย	สุทธา	พิมลยรรยง	 	 ที่ปรึกษา
นายชม	แช่เจียม	 	 ที่ปรึกษา
พ.ต.ต.	สุวิทย์	โรหิตรัตนะ		 	 ที่ปรึกษา	
นายพรพจน์	ลีลาประเสริฐ	 	 ที่ปรึกษา	
นายศิริโชค	รัตนศรีพราหมณ์	 	 ที่ปรึกษา	
นายสุริยา	รักษาพล	 	 ที่ปรึกษา
นางพรเพชร	ศิริทรัพย์สมบัติ	 	 ที่ปรึกษา
นางสาวจันทร์วิมล	ศรีสันติสุข	 	 ที่ปรึกษา	
นางเหมวรรณ	ทองคง	 	 ที่ปรึกษา
นางเกวลี	ณ	นคร	 	 ที่ปรึกษา	
นางบุญญาภา	ปานเจริญ	 	 ที่ปรึกษา	
นางปื่นศรี	ลิยะมาพรสกุล	 	 ที่ปรึกษา
นายภารต	ถิ่นค�า	 	 ที่ปรึกษา	
นายไสว	โชติพันธุ์สิริ	 	 ที่ปรึกษา
นางสาวเกียรติสุดา	แสงขจาย	 	 ที่ปรึกษา
นายภาณุภณ	ธาดาศิริโชค	 	 ที่ปรึกษา	
นายกฤชประชา	อุไรรัตน์	 	 ที่ปรึกษา
นางสุภรณ์	ปิติเสาวภาคย์	 	 ที่ปรึกษา	
นายสมภพ	เทพนิมิตร	 	 ที่ปรึกษา
นายพงศกร	วงศ์อกนิษฐ์	 	 ที่ปรึกษา	
นายนพดล	พืชพันธ์ไพศาล	 	 ที่ปรึกษา
นายอุดม	ยุวภูษิตานนท์	 	 ที่ปรึกษา	
นางสาวสุชาดา	พงศ์เกรียงยศ	 	 ที่ปรึกษา	
นางสาวมาริสา	พงศ์เกรียงยศ	 	 ที่ปรึกษา	
นายธฤตวัฒน์	เมินดี	 	 ที่ปรึกษา	
นายอภินพ	การุณเลิศ	 	 ที่ปรึกษา
นายไพโรจน์	จ�าลองราษฎร์	 	 ที่ปรึกษา	
นางดวง	เชอร์วู้ด	 	 ที่ปรึกษา

รำยชื่อ ที่ปรึกษำของ
สมำคมโหรแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
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สมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
สถำนที่ : ถนนพระสุเมรุ บำงล�ำพู กทม.

สมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
สถำนที่ : ส�ำนักงำนใหญ่ วัดส้มเกลี้ยง นนทบุรี

๒๓๙/๓

๒๓๙/๓
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วัน	 เวลา	 วิชา	 อาจารย์ผู้สอน

เสาร์	 09.00	-	11.00	 โหงวเฮ้ง	ศาสตร์และศิลป์บนใบหน้าบอกชะตาคน*	 อ.	ปทิดา	ศุภกรวิวรรธน์

	 	 โหราศาสตร์จีน	2		 อ.	พัทธนันท์	เงินวิวัฒน์กุล

	 	 พิธีบูชาเทพเจ้าฮินดู	สาระวะ	เดวะบูชา*	 อ.	ศรัณย์ธรณ์	โฆษิตจิโรภาส

	 11.00-13.00	 ไพ่ยิปซี(	Tarot	)*	 อ.	ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมฯ	และ	อ.	ชลันทรี	จันทร์คล้าย

	 	 โหราศาสตร์จีน	1		 อ.	พัทธนันท์	เงินวิวัฒน์กุล

	 	 ลายมือระบบเมตริก*	 อ.	วาทิต	สิรปวเรศ

	 	 เลข	7	ตัว	11	ฐาน*		 อ.	อรนัท	โพธิ์เขียว

	 	 หินเดินดาว*		 อ.	ณิชารัศมิ์	สิริแสงสว่าง

	 13.30-15.30	 โหราศาสตร์ไทย*	 อ.	ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมฯ

	 	 ลายเซ็นลิขิต	ลายลักษณ์อักษร*		 อ.	ปทิดา	ศุภกรวิวรรธน์

	 	 โหราศาสตร์จีน	3	 อ.	พัทธนันท์	เงินวิวัฒน์กุล

	 	 ฮวงจุ้ย	เพื่อที่อยู่อาศัย	 อ.	อนงค์ภัทร์	ชีพชัยอิสสะระ	และ	อาจารย์โกวิท	ลิยะมาพรสกุล

	 15.30-17.30	 ฮวงจุ้ย	เพื่อโชคลาภบารมี	 อ.	อนงค์ภัทร์	ชีพชัยอิสสะระ	และ	อาจารย์โกวิท	ลิยะมาพรสกุล

	 	 ใบไม้นิรมิต	 อ.	ภัทรปพร	บุญนวธนากุล

	 	 ยามอัฐกาลและชั้นฉาย	 พ.ต.ต.	สุวิทย์	โรหิตรัตนะ

	 	 รูน	อักษรแห่งมนตรา	 ดร.	ชินโชติ	ชัยรุจิขจร

อาทิตย์	 09.00-11.00	 โหราศาสตร์ไทย	ระบบธาตุ	 พ.ต.ต.	สุวิทย์	โรหิตรัตนะ

	 	 อักขระขอมและเลขยันต์		 อ.	วาทิต	สิรปวเรศ

	 	 รหัสดาว	ลิขิตชีวิต		 อ.	ปุญชรัศมิ์	ปติภัทร์ธนวีร์

	 	 ทักษามหายุค	(ต�ารับ	ส.สัจจญาณ)*		 อ.	สุพัฒน์	โลสูงเนิน

	 	 คัมภีร์ไพ่มหาเทพ*	 อ.	มนต์ณัฏฐา	สุริยบรรณวงศ์

	 11.00-13.00	 คัมภีร์มหาสัตตเลข	คัมภีร์ตาทิพย์*		 อ.	ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมฯ

	 	 โหราศาสตร์ยูเรเนียน		 อ.	อาคม	ชูจันทร์

	 	 ลายมือ		 อ.	พรเพชร	ศิริทรัพย์สมบัติ

	 	 ทักษามหาพุทธะ	(พฤกษาชาตา-พม่า)*		 อ.	พิมพ์นารา	วงศ์พรหม

	 	 มหาภูตะมอญ		 อ.	ชัญญาพัชร์	กองชัย

	 13.30-15.30	 ยูเรเนียน	ภาคพยากรณ์		 อ.	อาคม	ชูจันทร์

	 	 พิธีกรรมโบราณ		 อ.	วาทิต	สิรปวเรศ

	 	 ตุ๊กตาไขนาม	รหัสดาวหนุนดวง*		 อ.	ชัญญาพัชร์	กองชัย

	 	 เลข	7	ตัว	ทักษากาลโยค		 อ.	ปุญชรัศมิ์	ปติภัทร์ธนวีร์

	 11.00-13.00	 ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานเพื่อการพยากรณ์	 อ.	ศศิธร	สวนอยู่
	 13.30-15.30	 (19,26	มิ.ย.,10,24	ก.ค.	และ	7	ส.ค.	59)

สมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
(สมาคมโหรแห่งแรกของไทย	สืบสานศาสตร์โหรไทยให้ยั่งยืน)
www.thaiastro.org	/	Facebook	:	thaiastro.org	/	email	:	thaiastro5@gmail.com	/	Tel	:	096-104-5299,089-150-9909
เปิดอบรม วันเสำร์ – อำทิตย์ (3 เดือน) เริ่มเรียน 4-5 มิ.ย. 59
สถำนที่ : โรงเรียนวัดใหม่อมตรส บำงขุนพรหม กรุงเทพฯ

*	หมายเหตุ	วิชาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด	ระยะเวลา	3-5	วัน	แล้วแต่รายวิชา	วันและเวลาเรียน	ตามที่	อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนนัดหมาย
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ส�ำนักงำน
เลขที่	35/12	–	13	ซอยวัดส้มเกลี้ยง	(อัจฉริยะพัฒนา)
ถนนตลิ่งชัน	–	สุพรรณบุรี
(ซอยอยู่ตรงข้ามกับ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	นนทบุรี)

กำรเดินทำง
รถตู้	 มีรถตู้ไปบางใหญ่	จาก	รพ.ศิริราช,โลตัสปิ่นเกล้า	ผ่านปากซอย
รถเมล์	 516,177,127,387,388

หมายเหตุ	:	ทุกวิชาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด	ระยะเวลา	3-5	วันแล้วแต่รายวิชา	วันและเวลาเรียนตามที่
อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนนัดหมาย	(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	โทร	:	089-150-9909	)

วัน	 เวลา	 วิชา	 อาจารย์ผู้สอน

อังคาร	 09.00-11.00	 หินเดินดาว	 อ.	ณิชารัศมิ์	สิริแสงสว่าง

	 	 ลายมือ	 อ.	พรเพชร	ศิริทรัพย์สมบัติ

	 	 โหราศาสตร์ยูเรเนียน	 อ.	อาคม	ชูจันทร์

	 11.00	–	13.00	 ทักษามหาพุทธะ	(พฤกษาชาตา-พม่า)	 อ.	พิมพ์นารา	วงศ์พรหม

	 	 เห็นลายเซ็น	เห็นชีวิต	 อ.	ชลันทรี	จันทร์คล้าย

	 13.30	–	15.30	 พิธีบูชาเทพเจ้าฮินดู	สาระวะ	เดวะบูชา	 อ.	ศรัณย์ธรณ์	โฆษิตจิโรภาส

	 	 ออราเคิล	ไพ่แห่งเทพพยากรณ์		 อ.	ชลันทรี	จันทร์คล้าย

	 	 เลข	7	ตัว	ศาสตร์พม่า	 อ.	พิมพ์นารา	วงศ์พรหม

	 15.30	–	17.30	 คัมภีร์ไพ่มหาเทพ		 อ.	มนต์ณัฏฐา	สุริยบรรณวงศ์

	 	 ใบไม้นิรมิต	 อ.	ภัทรปพร	บุญนวธนากุล

พุธ	 09.00	–	11.00	 โหงวเฮ้ง	 อ.	วาทิต	สิรปวเรศ

	 	 ตุ๊กตาไขนาม	รหัสดาวหนุนดวง	 อ.	ชัญญาพัชร์	กองชัย

	 11.00	–	13.00	 คัมภีร์มหาสัตตเลข	คัมภีร์ตาทิพย์		 อ.	ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมฯ

	 	 อักขระขอมและเลขยันต์		 อ.	วาทิต	สิรปวเรศ

	 13.30	–	15.30	 ไพ่ยิปซี	(Tarot)	 อ.	ศิวนาถ	ฤชุพันธุ์	นายกสมาคมฯ

	 15.30	–	17.30	 ทักษามหายุค(ต�ารับ	ส.สัจจญาณ)	 อ.	สุพัฒน์	โลสูงเนิน

	 	 พิธีกรรมโบราณ	 อ.	วาทิต	สิรปวเรศ

สมำคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
(สมาคมโหรแห่งแรกของไทย	สืบสานศาสตร์โหรไทยให้ยั่งยืน)
www.thaiastro.org	/	Facebook	:	thaiastro.org	/	email	:	thaiastro5@gmail.com	/	Tel	:	096-104-5299,089-150-9909
เปิดอบรม วันอังคำร - พุธ (3 เดือน) เริ่มเรียน 7-8 มิ.ย. 59, 
สถำนที่ : ส�ำนักงำนใหญ่ วัดส้มเกลี้ยง นนทบุรี
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