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อำยุ  47 ปี  ชีวิตก้ำวเดินเข้ำสู่จุดที่มองเห็นควำมเป็นรูปธรรมหลำยด้ำน  ทั้งหลำยทั้งหมดสะท้อนมำจำกผลของกรรมหรือกำรกระท ำจำกที่ผ่ำน
มำ  ผลตอบแทนทีด่ีก็คือผลที่เกิดจำกกำรสะสมหรือกำรกระท ำกรรมดี  ทั้งช่ือเสียงเกียรติยศ เงินทองที่ได้รับหรือที่จะได้รับย่อมมองเห็นเป็น
รูปธรรมได้ชัดเจน ไม่ในปีนี้ก็ปีถัดไป แต่ตรงกันข้ำมกับคนทีข่ำดโอกำสหรือขำดกำรสะสมหรือควำมเพียรพยำยำมที่มำกพอ สิ่งที่ปรำกฏย่อม
เป็นไปในทิศทำงที่ไม่สดใส  แต่ก็อย่ำได้ย่อท้อ  นี้คือช่วงเวลำส ำคัญที่จะรวบรวมสมำธิเพื่อสร้ำงพลังให้เกิดผลได้ภำยในเวลำที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 

แต่ก็มำกพอส ำหรับกำรเริ่มต้นและตั้งใจอย่ำงจริงจัง 

อำยุ  47-48 ปี  อยู่ในช่วงอำยุที่มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเรื่องชีวิตครอบครัว  หน้ำที่กำรงำน ที่ต้องกำรควำมม่ันคงลงตัว  ถ้ำเปรียบให้เห็น
ภำพกำรแข่งขันก็เปน็ช่วงท้ำย ๆ ที่มองเห็นเส้นชัยได้แลว้ส ำหรับบำงคน  จึงต้องดิ้นรนขนขวย แข่งขัน ต่อสู้ และบำกบั่นเป็นพิเศษ  เพ่ือ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือควำมม่ันคง ทั้งหน้ำที่กำรงำน ทรัพย์สินเงินทอง และสถำนะทำงสังคม  จึงเป็นช่วงชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยและเร่งรีบเพ่ือพิชิต
เป้ำหมำย หรือควำมเป็นไปได้ให้มำกที่สุด 

          อย่ำงไรก็ตำม  เหตกุำรณ์ดังกล่ำวนี้จะเกดิขึ้นมำกน้อยและมีควำมสมหวังดงัที่ตั้งใจตัง้หวงัไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ดู
รำยละเอียดในลำยมือประกอบกนัไป  ดังที่ต่อไปนี้ 

1.บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จดุเด่น จดุดอ้ยของตวัท่าน 

ลักษณะทำงกำยภำพและ ภำพรวมทั่วไป ที่ปรำกฏบนนิ้วมือและรปูมือ 

ในมือนี้มีนิว้ มีลักษณะผสมระหวำ่งใบพำยกับส่ีเหล่ียม 

1. นิ้วใบพาย (สนใจประโยชน์ของวัตถุ) 

ล ำข้อนิ้วเรยีบหรือมีข้อเล็กน้อยเป็นคนตื่นตัวชอบกำรเคล่ือนไหว มีเหตุผลและชอบในกำรท่ีจะปรับปรุง

เปล่ียนแปลง เป็นคนเข้ำใจชีวติ กล้ำแสดงออก  รวมถงึกำรกีฬำ กำรท่องเที่ยว เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำร

บริหำรจัดกำร กำรประสำนงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรตลำด   อำจไมใ่ห้ควำมส ำคัญกับควำมเชือ่เรื่องลัทธิหรื



ศำสนำ รวมถึงกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด  แต่สนใจงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ที่น ำมำใช้ประโยชน์ไดจ้ริง แต่ก็มกัจะมี

อำรมณ์เปล่ียนแปลงได้งำ่ยหรือไม่แน่นอน 

        นิ้วมือและรูปมือ 

นิ้วมือ ส่ีเหล่ียมตรงขนำดโคนนิว้กับปลำยนิ้วใกล้เคียงกันนิ้วมีข้อเล็กน้อย   ปลำยนิ้วกลมมน   จงึมนีิสัย ซื่อสัตย์ อดทน 

เป็นคนมีเหตุผลและเคร่งครัดในกฎระเบียบ ตรงไปตรงมำและจรงิจัง  เชื่อในควำมจรงิ  รักควำมรูท้ำงปรัชญำและศิลปะ  มี

ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนท่ีเป็นระบบระเบียบกลมมนผสมใบพำยจงึเป็นผู้มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์และรู้จักประยกุต์

ดัดแปลง รวมถึงกำรพัฒนำและปรับปรุงอยู่เสมอและแก้ปัญหำได้รวดเร็วและเหมำะสม 

 ลักษณะมือโดยรวมมีความโนม้ไปทางมือใบพายหรือมอืแหง่ความจ าเปน็ 

มือรูปใบพำยและน้ิวใบพำยมักจะอยู่ด้วยกัน เป็นมือทีม่ีควำมสำมำรถในกำรรับรู้และตอบสนองตอ่ปัญหำต่ำง ๆ 

ที่อยู่รอบตัวได้อยำ่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภำพ  มีควำมมั่นใจในตวัเองสงู ขยันขันแขง็ กล้ำหำญ มคีวำมเพยีร

พยำยำม มคีวำมรอบรู้และมีเล่หเ์หล่ียมเพื่อกำรเอำชนะหรือเอำตวัรอดในท่ีขับขัน  รักควำมสะดวกสบำยและ

ควำมเป็นระเบียบสวยงำม  ให้ควำมสนใจในควำมรูด้้ำนวิทยำศำสตร์ งำนวศิวกรรม สถำปนิก  ศิลปะศำสตร์  

ส่วน เรื่องศิลปะและศำสนำแม้จะให้ควำมส ำคัญหำกเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นแล้วก็ยงัถือว่ำไม่มำกนัก   

จุดแขง็   เป็นผู้น ำที่เข้มแขง็ กล้ำแสดงออกและตดัสินใจ รวมถงึเป็นผู้น ำในดำ้นควำมคิด มีกำรพฒันำและปรับปรุงอยู่

เสมอ  

จุดอ่อน   มีควำมคดิหลำกหลำย คิดหลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน อำจตดัสินใจด้วยอำรมณ์ และมกีำรเปล่ียนแปลงอยู่บ่อย 

ๆ  (บำงเรื่องกเ็ป็นจุดดี บำงเรื่องก็อำจเป็นจุดอ่อน) 

นี้คือภำพรวมจำกนิ้วมือและลักษณะมือ  ซึ่งเป็นลักษณะนสิัยหรือจริตที่ติดตวัมำ  และโดยธรรมชำติของมนุษย์ก็จะมีจริตหลำย ๆ อย่ำงอยู่ใน

ตัวแตล่ะคนก็จะมีจริตเด่นที่น ำจริตอ่ืน ๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับลักษณะมือดังที่กลำ่วมำแล้ว  แต่อย่ำงไรก็ตำมคนเรำเม่ือมำอยู่ในสังคมที่แตกตำ่งออกไป 

ด้วยควำมรู้ใหม่ ๆ  สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยปีัจจุบัน  ก็ย่อมมีอะไรที่เป็นปัจจัยท ำให้เปลี่ยนแปลงไปไดป้รับปรุงและพัฒนำไปในทำงที่

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ได้   แต่ถ้ำเม่ือไหร่ได้มีโอกำสหรือได้อยู่ในบรรยำกำศที่เหมำะสม ควำมเป็นตวัของตัวเอง  ควำมเป็นตัวตนทั้งหลำย

ตำมที่กล่ำวมำเหล่ำนี้ จะปรำกฏขึ้นหรอืได้แสดงออกอย่ำงเต็มที่ 

อ่ำนจรติ 6 ในคนเรำได้ที่  

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=184 

-มือนี้เป็นมีเนินในมือที่สมบูรณ์ด ีมีควำมหนำพอเหมำะเรียบร้อยจึงมคีวำมโชคดีและประสบผลส ำเร็จได้อกีทำงหน่ึง 

รวมถงึมีพลังขับเคลื่อนตวัเองใหเ้ข้ำสู่ควำมฝันควำมหวงัได้อย่ำงพอเหมำะพอควร  เส้นมือโดยรวมแล้วมีหลำยต ำแหน่งที่

แสดงถงึควำมส ำเร็จควำมกำ้วหน้ำในชวีิตแต่ก็ยงัมคีวำมเส่ียงที่ตอ้งระมัดระวัง  (ดูลำยละเอียดประกอบตำมแต่ละเส้นท่ี

เกี่ยวข้องอกีครั้งหนึง่)    

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=184


- ** ค ำอธิบำยบำยเกี่ยวกับเนินในมือ   ถ้าเนินต่าง ๆ ในมือสมบูรณ์ดี หมายถึงการได้พลังขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมจากเนินต่าง ๆ ในมือมาส่งผล

ให้การด าเนินชีวิตบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี     อนึ่งเนินในมือหากจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเนินในมือกเ็หมือนผืนดินที่เจ้าของมือ

ครอบครองอยู่  เนินที่ดีก็เหมือนเป็นดนิที่อุดมมีองค์ประกอบด้วยน้ าท่าที่เหมาะสมและเกื้อกลูต่อการเพาะปลูก  หากได้พืชพันธุ์ดีปลูกลงไป  

ดูแลให้ถูกต้องแล้วกจ็ะได้ผลเต็มตามเป้าหมายที่ควรจะเป็น (อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=184)    

2. การงาน อาชีพที่เหมาะกับชะตาชีวติ ความเจริญก้าวหนา้ 

-ตำมรูปมือที่เห็นน้ีจัดเข้ำกลุม่มือใบพำย (มือแหง่ควำมจ ำเป็น) ผนวกเขำ้กับมือสี่เหล่ียม(มือท ำประโยชน์)เป็นคนมีเหตุผล

ทั้งกำรคิดและกำรกระท ำ  มคีวำมเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเองสูง รบัรู้ปัญหำในภำวะที่เป็นจรงิและแก้ปัญหำได้อยำ่งรวดเร็ว 

หรือรู้จักปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ได้ดีเป็นพิเศษ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำย  มีควำมสนใจในศำสตร์

หลำกหลำยโดยเฉพำะวิศวกรรม สถำปัตยกรรม กำรแพทย์)  งำนด้ำนวิทยำศำสตรร์วมถงึเรื่องงำนศิลป์     จึงเป็นคนรอบรู้

และมีควำมสำมำรถครบครันดี  และนี่คือควำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องมคีนแบบน้ีไว้เพื่อสร้ำงสรรค์ และจดักำรกับปัญหำตำ่ง ๆ 

ไม่ว่ำในครอบครวั ในองค์กรใด ๆ ก็ตำมรวมถงึมีนิว้เป็นแบบส่ีเหล่ียมจงึเป็นผู้ที่มีระบบระเบยีบและมองผลตอบแทนในกำร

กระท ำอยำ่งเป็นรูปธรรม   

***อนึ่งเรื่องอาชีพการงานใด ๆ ก็ตามคนเราโดยพ้ืนฐานแล้วมีความชอบ ความสนใจในหลายด้านหลายอย่าง  การจะประกอบอาชีพการงานให้

ประสบผลส าเร็จได้นั้นเรื่องความรู้ความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ก็ส าคัญมาก  จงึต้องน ามาค านึงประกอบกัน  มคี าแนะน าเพิ่มเติมในการ

ประกอบอาชีพการงานให้ประสบผลส าเร็จ โปรดคลิกอ่านเพิ่มเติม 

http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=159:2012-07-19-04-48-34&catid=35&Itemid=236 

  เส้นลำยมือหลัก/เส้นลำยมือรองและเส้นเสริม/เส้นวำสนำ เส้นอำทิตย์ เส้นอุปถัมภ ์

 อธิบำยควำมพอสังเขป  เส้นหลักในมือ เปรียบให้เห็นภำพก็เหมือนเมล็ดพันธุ์หรือพืชพันธุ์ที่ปลูกลงในดิน (ดิน=มือและเนินในมือ) ส่วนเส้นรอง

หรือเส้นเสริมในมือก็เหมือนน  ำ เหมือนปุ๋ย  รวมถึงอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงต่ำง ๆ ที่น ำมำช่วยสนับสนุนกำรเพำะปลูกให้ง่ำยและรวดเร็วขึ น   พืช

พันธุ์ดี(เส้นหลักในมือด)ี ปลูกในดินด(ีเนินในมือดี) มีน  ำท่ำอุดม  มีปุ๋ยดี มีเครือ่งมืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปลูกและดูแลรักษำ (เส้นลำยมือ

รองและเส้นเสริม) องค์ประกอบเหล่ำนี ดีก็ได้ผลดีตำมปกติตำมที่ควรจะเป็น   แต่จะให้ดีมำกขึ นไปอีกคือเรื่องของโชคและโอกำสที่ดี (เส้นวำสนำ 

เส้นอำทิตย์ เส้นอุปถัมภ์) เพรำะคนไม่มีโชคหรือโชคไม่ดีปลูกได้ดีเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ แต่รำคำขำยไม่ดีมีผลก ำไรน้อย  ดังนั นคนที่จะได้รับ

ผลส ำเร็จและร่ ำรวยได้มำกว่ำคนอื่นจะต้องมีเส้นวำสนำ เส้นอำทิตย์ และเส้นอุปถัมภ์ที่ดีอยู่ในมือด้วย 

เส้นลำยมือหลัก(เสน้ชวีิต เสน้สมอง เส้นจติใจ) 

เส้นหลักในมือของท่าน 

- เส้นชีวติ  ในมือทัง้สองเรยีบร้อยแข็งแรง เส้นสดใสและมคีวำมตอ่เนื่องเข้ำถงึเนินศุกร์  หมำยถึงสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง

และท ำให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินชวีิตหรือธุรกจิหน้ำที่กำรงำน เส้นชวีิตชว่งเนินศุกรม์ีเส้นเชื่อมต่อเข้ำกับเส้น

เดินทำงหมำยถงึชวีิตมีโอกำสดใีนกำรเดินทำง  กำรต่ำงประเทศ หรือหน้ำที่กำรงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง กำร

ต่ำงประเทศท ำให้มีโอกำสดีและประสบผลส ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี รวมถงึเนินหลักทรัพยใ์นมือขวำดมีำกหมำยถึงมีโอกำสดี



ในกำรไดม้ำและมคีวำมมั่นคงในหลักทรัพย์ในบ้ันปลำย  ชวีิตโยรวมแล้วมีควำมรำบร่ืนและต่อเนื่องดี แม้จะมีปัญหำ

อุปสรรคแต่ก็สำมำรถเข้ำสู่เปำ้หมำยและควำมส ำเร็จและมั่นคงได้ 

อนึ่งเส้นที่ลากขึ้นทีเ่นินพฤหัสคือเส้น Ambition   Line หมายถึงการตั้งใจหรือมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตที่ตั้งไว้และมีโอกาสท า

ได้ส าเร็จ(อ่านเพิ่มเติม ลายมือ ดร. เส้นหมายเลข 6 

http://www.handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=227)   

เส้นท่ีลำกจำกเนินพฤหัสไปทำงเนินเสำร์คือเส้นสมำธิ  (Attention Line) หมำยถึงควำมมุง่หวงั หรือควำมรับผิดชอบต่อ

ภำระหน้ำที่ เช่นบิดำมำรดำ  ครอบครัว  หรือต่อพันธะสัญญำตำ่ง ๆ   ที่ตั้งใจไว้  ทั้งทีเป็นรูปธรรมหรือนำมธรรมควำมคิด

ควำมศรัทธำก็ตำม 

-เส้นสมอง ทั้งสองมือโดยรวมแล้วถือวำ่สมองดีและมีคุณภำพ มลัีกษณะของควำมเด็ดขำดและรวดเรว็ในกำรตดัสินใจ

อำจมีข้อด้อยบำ้งเรื่องของควำมยืดหยุ่นหรือกำรประนีประนอม 

 -เส้นใจ ใจมุง่มั่นใจส ำเร็จ  มีควำมมุง่มั่นสู่เปำ้หมำยได้เป็นอย่ำงดี  มีควำมมั่นคงทำงอำรมณ์และเป็นผู้ที่มีควำมคดิใน

กำรวำงแผนระยะยำวไว้กับอนำคตไม่ละท้ิงเปำ้หมำย มคีวำมเพยีรพยำยำมดีมำก จงึได้รับผลตอบแทนตำมที่หวังและ

ตั้งใจไว ้

เส้นลำยมือรองและเส้นเสริม/(เสน้วำสนำ เส้นอำทิตย์ เส้นอุปถัมภแ์ละเส้นอืน่ ๆ) 

อธิบายพอสังเขป**- เส้นวาสนาหรือโชคลำภคือเส้นใดๆ ปลำยเส้นมีทิศทำงไปที่เนินเสำร์ใต้นิ้วกลำงหรือเส้นที่อยู่ใต้นิ้วกลำง สื่อถึง

ทรัพย์สินเงินทอง หน้ำที่กำรงำน กำรนับถือ ควำมเชื่อ เป็นเส้นช่วยเสริมหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นชีวิต(ควำมหมำยเส้นวำสนำขำดจำกกันหรือ

เลื่อมกันหมำยถึงย้ำยหรือเลี่ยนแปลง/ถ้ำมีเส้นตัดขวำงคือมีอุปสรรค มีควำมเสียหำยหรือขำดทนุ/ เส้นวำสนำขำดหำย  ไม่มีเส้นต่อหรือมำ

รองรับหมำยถึงธุรกิจหน้ำที่กำรงำนหยุดชะงัก ล้มเหลว-ช่วงอำยุหรือเวลำดังกล่ำวต้องรอบคอบในกำรด ำเนินชีวิต  ไม่ควรลงทุนเพิ่ม ต้อง

ประคองสถำนกำรณ์ให้ดี  สุขภำพร่ำงกำย  กำรเดินทำงก็ต้องระมัดระวังอย่ำใจร้อนเร่งรีบจะผิดพลำดเสียหำย) 

-เส้นวำสนำในมือทั้งสองมีลักษณะที่อำจไม่ตอ่เนื่องหรือมีบำงต ำแหน่งทีเกิดเหล่ือมกัน แต่กม็ีเส้นคมชัดดี และมีเส้น

วำสนำช่วยที่ดีปลำยเส้นวำสนำขึน้ถึงเส้นใจแสดงถึงวำสนำน ำพำชีวิตไปสู่เปำ้หมำยได้ แม้จะมีปัญหำหรืออุปสรรคที่ต้อง

เอำชนะอยู่มำกก็สำมำรถเขำ้สู่เปำ้หมำยและส ำเรจ็พอใจได ้

  อธบิำยพอสังเขป: **-เส้นอาทิตย์คือเส้นใด ๆ ที่มีปลำยเส้นมุ่งไปที่เนินอำทิตย์ใต้นิว้นำง หรือเส้นที่เกิดต ำแหนง่บริเวณใต้นิ้วนำง เป็นเส้น

วำสนำเส้นทีส่องหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นวำสนำหรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งคือเส้นส ำคญั  สื่อถึงควำมฉลำด ควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรเข้ำถึงศิลปะ กำร

ได้รับเกียรติยศ ช่ือเสียง เงินทอง ควำมโด่งดังหรือเป็นคนส ำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับของผู้อื่น กำรได้รับมรดก โชคลำภหรือลำภลอย 

ทั้งนี้ต้องอยู่ในเนินอำทิตย์ที่เหมำะสม(ไม่นูนสูงเกินไป แต่ก็ไม่แฟบแบนมำกนกั) ไม่มีเส้นตัดขวำง จึงจะได้ผลสมบูรณ์ตำมอิทธิพลของเส้น 

 - เส้นอำทิตย์ ทัง้สองมือถือวำ่เปน็เส้นที่ดีให้คุณ ส่งเสริมให้ได้รับควำมสุข ควำมส ำเร็จได้ เส้นอำทติย์เกดิสูงแต่ก็เด่นชัด

แสดงถงึกำรไดม้ำซึ่งชือ่เสียงและควำมส ำเรจ็แมจ้ะมำชำ้หน่อยแตก่็เกิดขึ้นได้อย่ำงแน่นอนแตก่็ต้องระวังและไม่ประมำท 



ไม่เส่ียงเกินไปในกำรด ำเนินชวีิต กำรใช้จำ่ยหรือลงทุนกต็ำมเพรำะยังมเีส้นเสียหำยอยูใ่นมือ***เส้นเสียหำยก็หมำยถงึจะมี

โอกำสที่จะเสียหำย อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำนิตกิรรมสัญญำที่ไม่รอบคอบ  กำรค้ ำประกัน กำรยมืหรอืกำรใหกู้้ยืมเงิน  

รวมถงึเรื่องกำรลงทุนทีเ่ส่ียงหรือมำกเกินก ำลัง  แต่ถำ้ไม่ประมำทหรือรอบคอบดีแล้ว เป็นต้นว่ำ ไดเ้ตรียมกำรป้องกัน  

หลีกเล่ียง หรือแก้ไขอยำ่งถูกวธิี  ควำมเสียหำยกจ็ะลดน้อยลงไปได้  อนึ่งกำรเข้ำหุ้นหรือมีหุ้นส่วนกต็้องรอบคอบเป็นพเิศษ  

3. โชคลาภ วาสนา น าพาชวีิตให้สุขสบายในบัน้ปลาย 

 ดังที่ได้กล่ำวแล้วในข้อ 1และ 2  ในมือของท่ำนมเีส้นท่ีดีที่ใหคุ้ณ ไม่ว่ำจะเป็นเส้นหลัก, เส้นวำสนำและอำทิตย์  แตก่็มี

อุปสรรคปัญหำที่ต้องแก้ไขหรือเอำชนะพอสมควรจงึต้องรอบคอบในกำรด ำเนินชีวติ กำรตัดสินใจ  เส้นหลัก ๆและเนิน

หลักทรัพย์ มั่นคงดจีึงมีโอกำสดใีนกำรเขำ้สู่ควำมส ำเร็จและมั่นคงดีในบ้ันปลำยชีวติได้อยำ่งแน่นอน 

 4. ความรัก คู่ครอง  

  ดูตำมลำยมือแล้วมีลักษณะของปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตคู่อยู่บำ้งในลักษณะมือที่สำมหรือเพศตรง

ข้ำมท ำให้เสยีหำยได้  จงึต้องระมัดระวงัในกำรด ำเนินชีวิตและกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงขำ้มนอกจำกนั้นกย็ังมเีส้น

จำก-อำจดใูนมือแล้วไมเ่ด่นชัดนกัแต่กถ็ือวำ่มีอยู*่**(มีเส้นจำก-ชีวิตคูม่ักไม่ได้อยูด่้วยกันประจ ำ เป็นต้นว่ำไม่ได้อยู่ดว้ยกัน

ประจ ำเพรำะมเีหตุจ ำเป็นทีต่้องห่ำงหรือจำกกันเช่นมีปัญหำอุปสรรคด้วยญำติพี่น้อง หรือท ำงำนคนละที่ คนละจังหวัด ท่ี

ต้องใช้ชวีิตหำ่งกัน หรือตำ่งประเทศ หำกไม่เขำ้ใจกันจริง ๆ ก็อำจห่ำงกันมำกขึ้นจนถงึขั้นจำกกันจริง ๆ )  

 อย่ำงไรก็ตำมลำยมือก็เป็นเพยีงสัญลักษณ์และสถิติที่เคยบันทึกไว้ ก็ไม่ได้หมำยควำมวำ่คนที่มเีส้นตำมที่กลำ่วมำนี้

จะต้องมีปัญหำหรือเกิดเหตุกำรณ์ขึ้นทุก ๆ คน   อันท่ีจริงในชวีิตจริงปัญหำเรื่องคูก่็เป็นปัญหำโดยทั่วไป ที่มีโอกำสประสบ

กันได้  กำรแตง่งำนช้ำสักหน่อย  รวมถงึคบหำกันให้นำนพอและศกึษำกันใหม้ำก หำกมีปัญหำกต็ั้งใจแก้ปัญหำร่วมมือกัน 

จะสำมำรถประสบผลส ำเร็จในชวีิตคู่ได้  

    อนึ่งชีวิตรัก  ชีวิตคู่ หรือเร่ืองกำรครองรักครองเรือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  เป็นเร่ืองของจิตใจและเป็นเรื่องระหว่ำงคนกับคนบำงอย่ำงก็อยู่

เหนือกำรควบคุม ซึ่งก็มีเหตุมำจำกหลำย ๆ ปัจจัย    จึงจ ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และศึกษำกันและกัน 

อ่ำนบทควำมเร่ืองควำมรักเพิ่มเติมได้ที่ คลิก 

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=104:201

2-04-17-07-40-08&catid=32&Itemid=233   

หรือคู่รักต้องมีหลัก 5 .ย.ในกำรครองรักยืนยำว  คลิกอ่ำนเพ่ิมเติม 

http://handhoro.com/web2012/index.php?option=com_content&view=article&id=105:5&c

atid=32&Itemid=233 

 5. การเงิน ความร่ ารวย  ชื่อเสียง 

 คนที่มีเส้นวำสนำดีระดับหนึง่และวำสนำช่วยสนับสนุนอีก เส้นเดนิทำงเด่น เส้นอำทิตย์ดีโดยเฉพำะย่ำงยิ่งในมือขวำเด่น 

เป็นพิเศษหมำยถงึสร้ำงควำมส ำเร็จและชื่อเสียงไดด้้วยตัวเอง เส้นหลัก เส้นรองและเส้นเสริมอื่น ๆ ก็สนับสนุนดี  กำร



เข้ำถงึควำมส ำเรจ็ในหลำย ๆ ด้ำนตำมที่ฝันท่ีหวงัไว้จงึเป็นไปได้  แต่ก็ต้องตระหนักไวว้่ำต้องระวังควำมเส่ียงควำมเสียหำย 

ดังนั้นต้องรอบคอบในกำรด ำเนินชีวิต ลดควำมเส่ียงหรือป้องกันควำมเส่ียง ใจเย็นรอบคอบแล้วจะประสบผลส ำเร็จและ

มั่นคงได้ตำมที่หวังและตั้งใจไว้ 

 6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อท างาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาตอ่ 

เส้นกำรเดินทำงในประเทศถือว่ำเด่นทั้งสองมือ รวมถงึเส้นตำ่งประเทศก็ถือว่ำดีทีเดียว ดังนั้นจงึมีโอกำสดีเกี่ยวกับดำ้น

ต่ำงประเทศ กำรท ำงำนในต่ำงประเทศหรือกำรค้ำขำย กำรด ำเนนิงำนท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่วำ่จะทำงตรงหรือทำงอ้อมก็ตำม  

หำกยงัไม่ได้เกีย่วข้องกต็้องขนขวยหำวิธีหรหือช่องทำงให้มำกขึ้น เนื่องด้วยเป็นกำรส่งเสริมหน้ำที่กำรงำนและกำรด ำเนิน

ชีวิตให้ประสบผลส ำเร็จได้มำขึ้นไปอีก 

   อนึ่งกำรเดินทำงยังหมำยถึงกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ชีวิตคุณส่วนมำกจะเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง หรือกำรปรับปรุง หรือ

กำรพัฒนำต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น นั่นหมำยถึงควำมส ำเร็จจำกกำรเดินทำงอีกอย่ำงหนึ่งด้วย 

7. ปัญหาสขุภาพ โรคประจ าตวั เหตุการณท์ี่ตอ้งระวัง 

โดยรวม ๆ แล้วไม่มอีะไรน่ำห่วง แต่อำจมีบ้ำงเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ และเรื่องของกำรปวดหลัง หรือเกี่ยวกับระบบ

ข้อต่อต่ำง ๆ 

อย่ำงไรก็ตำมกำรดูแลร่ำงกำยโดยทัว่ไปก็ประกอบด้วย กำรออกก ำลังกำย  กำรบริหำรเวลำ  กำรจัดกำรชีวิตให้มีควำมเหมำะสมย่อมได้เปรียบ

เม่ืออำยุมำกขึ้น  สุขภำพดี จึงดีกว่ำควำมร่ ำรวยใด ๆ    ทุกอย่ำงเกิดขึ้น คงอยู่เวลำหนึ่งและถึงเวลำก็เสื่อมทรุดเป็นธรรมดำ  แต่เรำก็สำมำรถ

ชะลอและปรบัปรุงให้มีคุณภำพและสมรรถภำพได้ด้วยตัวเรำเอง หำกไม่ดูแลปรับปรุงก็ย่อมเสื่อมทรุดเร็วกว่ำเป็นธรรมดำ –อ่ำนเพ่ิมเติม

ลำยมืออำยุยืน และวิธีดแูลสุขภำพที่ถูกต้องได้ที่ 
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8.เดือน ปหีรือช่วงทีเหมาะสมกับการเร่ิมตน้ เชน่การวิ่งเต้นย้าย, ลงทนุประกอบกิจการ, การเสี่ยงโชค  

ดูรำยละเอยีดตำมตำรำงพยำกรณ์ (ท่ำนสำมำรถอำ่นค ำพยำกรณ์โดยภำพรวม ๆของแต่ละรอบค ำพยำกรณ์  ซึ่งพยำกรณ์

จำกเนินในมอืตำมเดือนที่จรไปถงึ  ค ำพยำกรณ์ดงักล่ำวสำมำรถน ำไปประกอบกำรด ำเนินชีวติและกำรตดัสินใจได้ระดับ

หน่ึง  นอกจำกนั้น พร้อมได้ระบเุหตกุารณ์ส าคัญที่จะเกิดขึ้นในแต่ละชว่งเดือนพยากรณ์ไว้ ซึ่งจะมีใหเ้ฉพำะกำร

พยำกรณ์แบบ 349 และ 999 บำท ) 
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  9. ค าถาม  

ค ำถำมพเิศษคือ ตอนน้ีก ำลังด ำเนินกำรเรื่องขอโอนย้ำยหน่วยงำน 

จำกแผนกอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัยไปแผนกบุคคลำกร จะส ำเร็จหรือไม่ 
ตอบ วนัที่ 12 ม.ค. - 15 มีนาคม เป็นช่วงเวลาของความส าเร็จ 
 

จบค าพยากรณ ์
เงินค่ำพยำกรณ์ของท่ำน ส่วนหนึ่งจะได้น ำไปบริจำค ให้กับวัดหรือองค์กำรกำรกุศล หรือผู้ด้อยโอกำส   จึงขอ อนุโมทนำสำธุกับท่ำนที่ไดส้ละ

ทรัพย์เพ่ือกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน และสังคม ด้วยพลังศรัทธำ และบุญกุศลที่ท่ำนได้ท ำกระท ำในครั้งนี้  ขออ ำนำจแห่งคณุพระศรีรัตนตรัย  คือพระ

พุทธ  พระธรรม  พระสงค์  จงดลบันดำลและคุ้มครองให้ท่ำนและครอบครวั จงปลอดภัยจำกภัยพิบัติต่ำง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 

ประกำร คือ อำยุ วรรณะ สุข พละ  ทุกประกำรเทอญ. 

ธนพงศ์  หลักนครพล 

www.handhoro.com 

email:handhoro99@gmail.com 

Tel.081 920 9349 

Line.089 533 9903 

 

 


