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 ก่อนอ่ืนก็ตอ้ง ขอกล่าวขอบคุณมิตรรักนกัโหราศาสตร์หลายๆท่าน ท่ีไดโ้ทรศพัทเ์ขา้มาแสดงความ

คิดเห็นและสอบถามรวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะและกล่าวสนบัสนุนใหมี้กาํลงัใจเขียนบทความต่อไป   ในดา้น

โหราศาสตร์นั้น ส่ิงท่ีผมพอจะมีความรู้อยูบ่า้งและถนดัท่ีสุดก็เห็นจะเป็นโหราศาสตร์ไทยในระบบการอ่าน

เรือนชะตาน่ีแหละ (ก็คือการอ่านดวงอีแปะแหละครับ เรียกใหไ้พเราะข้ึนเท่านั้นเอง แหะๆ)   ในเม่ือพอมีความ

รู้อยูบ่า้งก็คิดท่ีจะเขียนส่ิงท่ีตวัเองรู้น้ีและเห็นวา่พอจะใชท้ายดวงชะตาไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจในระดบัหน่ึง เพ่ือให้

ท่านผูอ่้านและผูท่ี้เร่ิมสนใจในวชิาโหราศาสตร์ไดอ่้านและลองทาํความเขา้ใจดู เผื่อวา่จะเป็นประโยชน์แก่ทุก

ท่านไม่มากก็นอ้ย   รูปแบบการเขียนการแจกแจงรายละเอียดผมพยายามจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนไล่ไป

ตามลาํดบัขั้นตอนการอ่านดวงตามท่ีผมใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ โดยมิไดปิ้ดบงัหมกเมด็ใดๆ ทั้งส้ิน   ผมคิดวา่น่าจะ

หมดยคุสมยัของการหวงวชิาแลว้ การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ความรู้แลว้เขียนหมกเมด็ไวน้ั้น   ผมวา่ไม่เขียน

ซะเลยยงัจะดีกวา่ บอกวา่ตรงนั้นตรงน้ีสาํคญัมาก แต่ไม่บอกหรอกวา่สาํคญัแลว้ใชอ้ยา่งไร   ในส่วนท่ีเปิดเป็น

บทความแลว้ก็ควรท่ีจะอธิบายใหช้ดัเจน ไม่ใช่เขียนไปกัก๊ไปจนคนอ่านก็อึดอดัทุกคร้ังท่ีไดอ้่านบทความ เพราะ

ไม่สามารถทาํความเขา้ใจปะติดปะต่อเขา้กนัได ้  ส่วนเน้ือหาวชิาบางวชิาท่ีสงวนไวถ่้ายทอดเฉพาะศิษยข์อง

ตนเอง อนันั้นไม่วา่กนัครับ มนัตอ้งมีบา้งอยูแ่ลว้ เพราะจะอยา่งไรทุกคนยอ่มมีท่าไมต้ายสุดยอดของแต่ละคนอยู่

แลว้   จริงไหมเล่าครับ 

 คุยกนัพอหอมปากหอมคอแลว้ มาเขา้เร่ืองกนัเลยดีกวา่   ในฉบบัล่าสุดของเดือนตุลาคมท่ีลงไปนั้น ผม

บอกไวว้า่จะลองเขียนเป็นเร่ืองสั้นๆ ใหอ่้านกนัเล่นๆ ปรากฏวา่ท่านผูอ้่านหลายท่านท่ีโทรมาคุยบอกวา่ใหเ้ขียน

แบบเดิมไปก่อน เพราะอ่านแลว้เขา้ใจง่าย ก็ตามใจทุกท่านครับ   ผมยงัคงไม่เขียนถึงเร่ืองการพยากรณ์จรนะ

ครับ อยา่งท่ีบอกอยากใหทุ้กท่านอ่านพ้ืนดวงกนัใหไ้ดดี้เสียก่อน อยา่งนอ้ยถึงจะอ่านดวงไม่แตกเป็นผยุผง ขอ

แค่อ่านใหแ้ตกเป็นแผน่เลก็แผน่นอ้ยไดบ้า้งแบบท่ีผมทาํอยู ่ผมก็พอใจแลว้   เขา้เร่ืองแลว้กนัครับ การอ่านดวง

ในระบบเรือนชะตาสมัพนัธ์ในฉบบัน้ี จะมีดาวท่ีไดต้าํแหน่งเกษตรอยูห่ลายดวง หลายคนสงสยัวา่เจา้เรือนเป็น

เกษตรแลว้ ต่อจงัหวะต่อไปไม่ได ้แลว้จะอ่านอยา่งไรดี ไม่ยากเกินความสามารถของท่านหรอกครับ ลองดู

วธีิการอ่านตามไปนะครับ รับรองไม่ยากเกินความสามารถของท่านผูอ้่านแน่นอน   ดวงตวัอยา่งในฉบบัน้ี เจา้

ชะตาเป็นชาย   เกิดวนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๐๓ เวลา ๐๕.๑๘ น. เป็นรูปดวงดงัน้ี 

 

 
 



 เห็นจะไม่ตอ้งอธิบายขั้นตอนการอ่านอีกนะครับ   หากใครท่ีเพ่ิงมาเปิดอ่านในฉบบัน้ีก็ลองเปิดอ่านใน

ฉบบัเก่าๆ ท่ีผา่นมาดูก่อน   ขั้นตอนมีเพียงสั้นๆ ไม่ก่ีขอ้   เหมือนเดิมนะครับอ่านภพ ตนุ กดุมภะ ปัตนิ กมัมะ 

เหมือนเดิมครับ 

 

1. มาเร่ิมกนัท่ีจุดสาํคญัจุดแรกท่ีควรใส่ใจกนัท่ีสุดเลย คือ ภพตนุ อนัเป็นตวัตนของเจา้ชะตา     ตนุ ๖ เกษตร 

 ผมมกัจะย ํ้าอยูบ่่อยคร้ังถึงความสาํคญัของตนุลคัน์อนัเป็นตวัตนแห่งเจา้ชะตา ซ่ึงผมจะใหค้วามสาํคญั

เป็นอนัดบัหน่ึงเลยในการอ่านดวงชะตาหน่ึงๆ   ตนุลคัน์จะเป็นตวัตนของเจา้ชะตาในการดาํเนินชีวติ มีการ

แสดงออกซ่ึงบุคลิกท่าทางและท่วงท่าท่ีคนทัว่ไปจะมองเห็นภาพลกัษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจนหรือจะเรียกวา่ เจนลูก

นยัน์ตา ก็ได ้  ในชะตาน้ีตนุลคัน์ของเจา้ชะตาเป็นดาว ๖ ไดต้าํแหน่งเกษตร ตามจงัหวะต่อไปไม่ไดแ้ลว้ 

เน่ืองจากดาวไดเ้กษตร   โดยทัว่ๆ ไปมกัจะอ่านกนัเพียงวา่ ชะตาเช่นน้ีมีวาสนาดี จะมีวถีิชีวติท่ีเป็นปึกแผน่

มัน่คงในท่ีสุด   ชา้ก่อนๆ มาลองอ่านตามความหมายดาว ธาตุดาว ธาตุราศี กนัดูก่อน แลว้ท่านผูอ้่านจะเห็นอะไร

ดีๆ ท่ีแฝงอยูใ่นนั้น ในชนิดท่ีอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็ได ้ลอ้มวงเขา้มาฟังกนัเลยนะครับ   ชะตาน้ีตนุ

ลคัน์เม่ือเป็นดาวศุกร์ ๖  ซ่ึงมีความหมายในเร่ืองของความสุข ความสบาย ความสนุกสนานร่าเริง ก็เท่ากบัวา่ใน

เร่ืองของการดาํเนินวถีิชีวตินั้นตวัเจา้ชะตาจะมองในเร่ืองของความสุขในชีวติของตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่ ยิง่

ดาว ๖ ไดต้าํแหน่งเกษตร ซ่ึงผมมกัย ํ้าอยูบ่่อยๆ วา่ เกษตรคือความหมายสมบูรณ์ของดาวนั้นๆ ก็ยิง่ย ํ้าถึงมุมมอง

การหาความสุขความสบายในชีวติของเจา้ชะตาเอง ไม่ชอบความยากลาํบาก ทาํอะไรง่าย ๆ สบาย ๆ ตามความ

พึงพอใจแห่งตน   ชะตาแบบน้ีมกัจะทาํอะไรตามความพอใจของตนเอง ถา้ส่ิงๆ นั้นเป็นความสุขเป็นความพอใจ

ของตวัเอง ต่อใหล้าํบากไปบา้งก็จะยงัยอมท่ีจะทาํอยู ่แต่ถา้ไม่ชอบไม่พอใจแลว้ละก็ ตนุลคัน์ ๖ เกษตรแบบน้ีจะ

ไม่ยอมทาํเป็นอนัขาด   ดาว ๖ เป็นดาวธาตุนํ้ าอยูใ่นราศีพฤษภอนัเป็นราศีธาตุดิน ธาตุดินราศีพฤษภน้ีเป็นดินชุ่ม

ช้ืน ทาํใหธ้าตุนํ้ าแห่งดาว ๖ แทรกซึมเขา้ไปไดง่้ายและกลืนเขา้เป็นเน้ือเดียวกบัดินชุ่มแห่งราศี ทาํใหเ้ม่ือนานเขา้

ดาว ๖ ท่ีรักสุขรักสบายก็จะไปติดกบัความสุขความสบาย และจะฝังตวัอยูก่บัความสุขตรงนั้นนานเลยทีเดียว

แบบไม่กระดิกตวัไปไหน (ธาตุดิน = นาน) ทาํใหข้าดซ่ึงความกระตือรือร้นในชีวติ ขาดเป้าหมายในชีวติ มีชีวติ

ท่ีสนุกสนานไปวนัๆ หน่ึง   ชะตาเช่นน้ีหากจะใหส้ร้างฐานะการเงินดว้ยตวัเองก็คงลาํบากหน่อย อาจจะ

ขวนขวายอยูบ่า้งแต่ก็เพราะตวัเองชอบท่ีจะทาํตรงนั้นและไดเ้งินจากตรงนั้น ไม่เช่นนั้นแลว้ก็ตอ้งมีฐานพนัธุคือ

ฐานครอบครัวท่ีดีคอยสนบัสนุนเก้ือกลูเขาได ้  เพราะถา้หากช่วงใดช่วงหน่ึงแห่งชีวติเกิดการพลาดพลั้งข้ึนมา 

การจะลุกข้ึนยนืมาใหม่ก็จะทาํไดย้ากยิง่เพราะความไม่กระตือรือร้นของตวัเอง   ชะตาดวงน้ีมีดาว ๑ พนัธุข้ึนมา

กมุลคัน์กมุตวัตนุของเขา ดาว ๑ เป็นดาวธาตุไฟมาอยูใ่นราศีธาตุดิน ไฟแห่งอาทิตยม์าลุกโชนท่ีธาตุดินมาแผด

เผาดินชุ่มแห่งราศีพฤษภ เท่ากบัพนัธุคือแม่จะมาคอยเฝ้าคอยดูแลเก้ือหนุนเขา แต่ในขณะเดียวกนัก็เขา้มาสัง่การ

เขา้มาออกระเบียบกฎเกณฑใ์นเร่ืองวถีิชีวติของเขาดว้ย (ระหวา่งดาว ๑ และดาว ๖ นั้น ดาว ๖ รึจะกลา้หือดาว ๑) 

แต่นัน่ก็เพียงตอนแม่เขา้มาจํ้าจ้ีจ ํ้าไชเท่านั้น   เม่ือดาว ๖ ตนุไดต้าํแหน่งเกษตร พอพน้หนา้แม่เขาก็จะทาํตวั

เหมือนเดิมคือเร่ือยๆ สบายๆ ก็คือทาํเม่ืออยูต่่อหนา้ผูใ้หญ่เท่านั้น   อ่านมาตั้งนานคงเกิดขอ้สงสยัวา่ตนุจะไม่มีดี

เลยหรือ เม่ือตนุ ๖ เป็นเกษตร ก็ทาํใหเ้จา้ชะตาเป็นคนท่ีร่าเริงแจ่มใส ดูเฮฮาน่ารัก เป็นคนสนุกสนาน เขา้กบัคน

ไดง่้าย เป็นคนยิม้ง่าย เป็นท่ีรักท่ีชอบพอแก่คนท่ีไดพ้บไดคุ้ยดว้ย มกัจะตามอกตามใจไม่ขดัคอขดัใจคนรอบขา้ง

หรือสงัคมท่ีเขาเขา้ไปคลุกคลีเขา้ไปร่วมดว้ย คนท่ีไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัเขาก็จะรู้สึกวา่มีความสุขใจและสบายใจ

ตลอดเวลาท่ีอยูก่บัเขาไดพ้ดูคุยกบัเขา คาํวา่เบ่ือหน่ายจะไม่มีบงัเกิดข้ึนเลยหากมีเจา้ชะตาคนน้ีอยูร่่วมดว้ย   ท่าน

ผูอ่้านทุกท่านจะเห็นวา่หากเราถอดความหมายของดาว ๖ ออกมาก็จะสามารถขยายความหมายรายละเอียด



ออกมาไดอี้กมากมายทีเดียว จนสามารถเห็นสภาพตวัตนจริงๆ ของเจา้ชะตาและวถีิการดาํเนินชีวติและความ

เป็นมาเป็นไปต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในวถีิชีวติของเขาได ้

 

๒. มาอ่านการเงินของเจา้ชะตาบา้ง จากภพกดุมภะ  ซ่ึงก็คือ กดุมภะ ๔ เกษตร 

 ภพกดุมภะจะบอกเร่ืองราวเก่ียวกบัสภาวะการเงินในช่วงชีวติของเจา้ชะตา วา่มีสภาวะโดยรวมเป็น

อยา่งไร การเงินของชะตาน้ีเป็นดาว ๔ เป็นดาวธาตุนํ้ าไปอยูร่าศีมิถุนธาตุลม เป็นเกษตร  ดาว ๔ มีความหมาย

ของความคิด คาํพดูคาํจา การเจรจาติดต่อ เมืออยูใ่นราศีธาตุลม จึงเป็นความคิดในการหมุนเวยีนเร่ืองการเงิน 

กระแสการเงินมีการหมุนเวยีนในวงกวา้งและตลอดเวลา   คาํวา่ เกษตร ใหค้วามหมายของดาว ๔ ในธาตุลม คือ

มีการไหลเวยีนเขา้ออกอยูต่ลอดเวลา ไม่ใช่วา่สภาวะการเงินมัน่คงถาวร อยา่งท่ีชอบอ่านกนั ธาตุลมเป็นธาตุซ่ึง

แสดงถึงความผนัผวนปรวนแปรไม่แน่นอน ดงันั้นทาํใหส้ภาวะการเงินท่ีคิดไวค้าดหวงัไวอ้าจจะไม่เป็นไป

ตามท่ีคิดท่ีหวงั และถา้หากมีดาวจรร้ายมากระทบอยา่งจงั อาจจะทาํใหส้ภาวะการเงินสะดุดติดขดัจนถึงขั้นหมด

ตวัได ้แต่ถา้หากมีดาวจรใหคุ้ณเขา้มาจะทาํใหเ้จา้ชะตามีเงินผา่นมือมากมายเช่นกนั เจา้ชะตาจะพดูจะคิดจะ

ติดต่อเร่ืองอนัใด ก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมด   ชีวติคนเรามีพลิกผนัข้ึนลงอยูเ่สมอ ดงันั้นจะอ่านดาวเกษตรเป็น

ความมัน่คงถาวรยาวนานนั้นไม่ได ้หรือจะอ่านวา่ตั้งมัน่ไดใ้นท่ีสุดก็ไม่ได ้เพราะไม่ใช่เรือนหรือภพท่ีเป็นเกษตร 

ขอย ํ้าอีกที ความเป็นเกษตรไม่ไดอ้ยูท่ี่ภพเรือน เช่น กดุมภะเป็นเกษตร ปัตนิเป็นเกษตร นะครับ แต่การเป็น

เกษตรนั้นเป็นท่ีดาว ดาวน้ีอยูร่าศีน้ีเป็นเกษตร ดงันั้นก็ตอ้งวา่กนัไปตามความหมายดาวท่ีเตม็ท่ีสมบูรณ์ของมนั 

อนัน้ีสาํคญัมากเพราะนกัโหราศาสตร์ของเรามกัจะหลงทางก็ตรงน้ี ไปนึกถึงเรือนหรือภพเป็นเกษตรแลว้ก็ทาย

วา่เร่ืองนั้นๆมัน่คงยาวนาน แลว้ก็ใชก้นัผิดๆตลอดมา ดาวไดม้าตรฐาน ไม่ใช่เรือนไดม้าตรฐาน 

 

๓. มาอ่านเร่ืองคู่ครองของเจา้ชะตา จากเรือนปัตนิกนัต่อเลย อ่านไดว้า่ ปัตนิ ๓ – วนิาสน์ ๓ เกษตร 

 ในเร่ืองคู่ครองของเจา้ชะตานั้น บรรดาเพศตรงขา้มท่ีเขา้มาหรือเจา้ชะตาขอ้งแวะขอ้งเก่ียวนั้น จะเป็นไป

ในลกัษณะของดาวองัคาร ๓ กล่าวคือ เป็นคนขยนัขนัแขง็ อุตสาหะพากเพียร แต่มกัจะโมโหร้าย เจา้อารมณ์ ฟัง

ผิดหูเป็นไม่ได ้  ดาวปัตนิ ๓ ไปอยูภ่พวนิาสน์ในราศีเมษเรือนเกษตรองัคารเองและเป็นเกษตร องัคาร ๓ ธาตุลม

ไปอยูใ่นราศีธาตุไฟในเรือนเกษตรตวัเองและเป็นภพวนิาสน์ ทาํใหคู้่ครองมกัเป็นคนฉุนเฉียวอารมณ์ร้อน มกัจะ

สร้างปัญหาใหแ้ก่เจา้ชะตาอยูเ่นืองๆ ฝีปากกลา้ พดูจาไม่เกรงใจใคร ชอบลงมือลงไม ้ปากดีเหตุผลเพียบ ถา้จะ

ใหเ้กิดความสุขสงบข้ึนในครอบครัวเจา้ชะตาจะตอ้งใจเยน็ใหม้าก ซ่ึงก็ยงัดีท่ีเจา้ชะตาลคันาราคีพฤษภ ดาว ๖ 

ตนุเป็นเกษตรกมุลคันา มีพลงัหรือกาํลงัสูงมาก ทาํใหเ้จา้ชะตาเป็นคนใจเยน็ ไม่ค่อยจะถือสาหาความมากนกั 

อะไรปล่อยผา่นไปไดก็้จะปล่อยผา่นไป 

 

๔. ต่อท่ีเร่ืองการงานกนัเลยกบัภพกมัมะ อ่านไดว้า่ กมัมะ ๘ – พนัธุ ๑ – ตนุ ๖ 

 การงานอาชีพก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเราจะเมินเฉยไม่ไดเ้ลยในการอ่านดวงชะตา คนมาดูดวงมีถามอยูไ่ม่ก่ี

เร่ืองเอง ท่ีถามมากท่ีสุดมีอยู ่๒ เร่ืองคือ เร่ืองคู่ครอง กบัเร่ืองการงาน ท่ีมาเป็นอนัดบัแรกๆ บางทีถามแค่สอง

เร่ืองน้ีเสร็จก็ลากลบัแลว้   กลบัมาท่ีภพกมัมะ กมัมะเป็นดาวราหู ๘ ธาตุลม มาอยูร่าศีสิงห์ธาตุไฟ เรือนอาทิตย ์

ส่งผลใหเ้จา้ชะตาซ่ึงเป็นดาว ๖ ท่ีสบายๆ ตอ้งมากระฉบักระเฉงมีความกระตือรือร้นมากข้ึน ในเรือนพนัธุ ๑ 

ตอ้งมาเจอกบัคนเก่งๆ คนท่ีมีความสามารถ ตอ้งเขา้มาในแวดวงของคนพวกน้ี   อีกประการหน่ึงท่ีเราจะอ่านได้

ก็คือ เจา้ชะตาจะทาํงานกบัครอบครัวเครือญาติ เป็นงานท่ีรับช่วงจากบิดามารดา ซ่ึงเจา้ชะตาจะตอ้งปรับตวัเอง



ใหเ้ป็นผูน้าํเพ่ือรับช่วงต่อจากครอบครัวใหไ้ด ้ตรงน้ีมาจากพนัธุ ๑ ท่ีไปตนุ ๖ ซ่ึงเจา้ชะตาจะตอ้งค่อยๆเรียนรู้ไป

เพราะดาว ๑ เขา้ธาตุดิน และจาํเป็นตอ้งรับไวท้ั้งๆท่ีเจา้ชะตามองวา่มนัร้อนลวกมือ (ดาว ๑ ธาตุไฟมาอยูธ่าตุดิน 

มนัแผดเผาดินนัน่เอง ทาํใหส้ภาวะของเจา้ชะตาท่ีรับอยูม่นัรู้สึกร้อน) กล่าวคือไม่อยากรับสกัเท่าไหร่ เน่ืองดว้ย

เจา้ชะตาเป็นดาว ๖ เกษตร ชอบไปทางดนตรีเสียงเพลงมากกวา่รับช่วงงานจากครอบครัวนัน่เอง 

  

 ถึงตรงน้ีแลว้คงพอจะเป็นแนวทางใหท่้านผูอ้่านไดบ้า้งนะครับ อ่านไปดึงความหมายธาตุมาใช ้ดึง

ความหมายดาวใหห้ลายหลาก จะทาํใหม้องเห็นอีกมากมายวา่มีจุดท่ีเก็บเอามาอ่านไดเ้ยอะ จากความหมายดาว

ดวงเพียงดวงเดียว จากความหมายดาวคู่ จากความหมายธาตุ   ฉะนั้น ความหมายดาวท่ีเราคิดวา่พอแลว้ ท่ีจริง

แลว้ยงัไม่พอหรอก ยงัมีใหค้น้คิดคน้หาอีกมากสาํหรับความหมายดาว ยิง่ดึงมาไดม้ากเท่าไหร่ก็ยิง่มีประโยชน์

มากเท่านั้น ขอฝากไวใ้หท่้านผูอ่้านเป็นขอ้คิดดว้ย สาํหรับบทความน้ีขอจบเพียงเท่าน้ี สวสัดี 

 

เหลือง 

๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 

 


