
## นับถึงวันที่ 7/2/2013

คุณ............
อายุ

เกิด ตรงกับวันจนัทร์ วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ.2508

เทยีบกับปฏทินิ 100 ปีคือ  วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ.2508ตรงกบั ขึน้ 1 ค่่า เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327

ปีปัจจบุันท านาย ข้ึน 1 ค่ า เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327ตรงกบั วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2555

47 ป ี8 เดอืน 7 วัน ข้ึน 1 ค่ า เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327ตรงกบั วันที่ 9 มิถนุายน พ.ศ.2556
*วันเกิดที่แท้จรงิของท่านคือ ข้ึน 1 ค่ า เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327 จะสังเกตว่าวันทางจนัทรค์ติจะไม่เคลื่อนแม้จะเปลี่ยนไปกี่ปีกี่เดือนก็ตามสิ่งที่ยืนยันได้

คือ วันข้ึน ๑๕ ค่ าเดือน ๑๒ ลอยกระทง พระจนัทรจ์ะเต็มดวงเสมอ แต่วันที่ตามปฏิทินสากล วันที ่(1-31)กับวันเกิด (อาทิตย-์เสาร)์จะไม่ตรงกันในแต่ละป ี**

ช่วงเดือน

เดือน

ไทย

พ.ศ. เริม่วนัที่ ถงึวนัที่ ค่าพยากรณ์

ขึ้น 1 ค่่า เดือน 7 ปมีะเสง็ จ.ศ.1327

วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ.2508

วันที ่21 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ท ำนำยเริ่มตัง้แต่ 21-พ.ค. 18-ม.ิย.

(รอบ ๑ เดือนเริ่ม) ข้ึน 1 ค่ำ่ 

เดือน 7 ปี

จ/ศุภ
19-ม.ิย. 18-ก.ค.

 8-8 19-ก.ค. 17-ส.ค.

๙ 18-ส.ค. 15-ก.ย.

๑๐ 16-ก.ย. 15-ต.ค.

๑๑ 16-ต.ค. 13-พ.ย.

14-พ.ย. 13-ธ.ค.

เส/กฎุมภะ

2555-56 14-ธ.ค. 11-ม.ค.

เนป./สหสัชะ

ผ่านชว่งเวลาแล้วไม่พยากรณ์

ก่อนอ่ืนขอท่าความเข้าใจสกัเล็กน้อยว่าชวิีตคนเราก็มีฤดูกาลหมุ่นเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏจักรในรอบ ๑๒ เดือน แต่ละเดือนจะต้องเข้าสู่
ด่านชวิีตต่าง ๆ ทัง้ดีและไม่ดี   หากค่าพยากรณ์ในรอบพยากรณ์ใดเปน็คุณหรือได้ประโยชน์ก็จงมองหาวิธีและชอ่งทางเพ่ือให้เกิดผล
ตามนัน้ดังสภุาษิตไทยทีก่ล่าวไว้น้่าขึ้นให้รีบตัก หากเดือนใดไม่ดีหรือมีผลร้ายก็ต้องไม่ประมาท ระมัดระวังมากขึ้น รอบคอบมากขึ้น  หา
วิธีหรือแนวทางแก้ไข   ซึง่จะผ่อนหนักให้เปน็เบาได้  การสะเคราะห์หรือการแก้กรรมใด ๆ ก็เร่ิมต้นจากการแก้ไขทีตั่วเราเองเปน็ส่าคัญ    
การพยากรณ์จะเร่ิมพยากรณ์จากชว่งเดือนปจัจุบนัเปน็ต้นไป รวม ๑๒ เดือน (ดูจากเนินในมือและลายมือ)

วันเกิดตามวันจันทรคติคือวันเกิดทีแ่ทจ้ริงของทา่น  ซึง่ปจัจุบนัท่านายตรงกับวันทีท่ีป่รากฏด้านบนนี ้(แต่ละปจีะเคลื่อนได้)  การท่าบญุ
ตามประเพณี เพ่ืออุทศิสว่นบญุให้กับบดิามารดา บพุการี  ผู้มีอุปการคุณทัง้หลาย รวมเจ้ากรรมนายเวร ก็จะเปน็การดี  ค่าพยากรณ์ส่าหรับ
รอบค่าท่านายนี ้เข้าสูเ่นินจันทร์ เปน็ชว่งเวลาททีา่นมีความฝันความสขุกับจินตนาการ  ทา่นจะมีอารมณ์ทีเ่บกิบานเปน็สขุ อยากท่าตัวเปน็
เด็ก มีเวลาว่ิงเล่น ท่าอะไรตามใจตัวเองหรือให้รางวัลกับตัวเอง  ทา่นก็สามารถท่าได้ ชว่งเวลานีจ้งใชเ้วลาให้สบาย ๆพักผ่อนทอ่งเทีย่ว
เฉลิมฉลอง แล้วทา่นจะได้พบจินตนาการแปลกใหม่ หรือค้นพบสิง่ใหม่ ๆ ก็เก็บสะสมไว้ เพ่ือน่าไปสานต่อให้เกิดเปน็จริงได้ในภายภาค
หน้า  เพราะในรอบค่าท่านายนีเ้ปน็ชว่งเวลาทีใ่จเปดิใจสบาย  คนเราก็มักจะคิดหรือมีไอเดียดี ๆตอนทีม่ีเวลาสบาย ๆ อย่างนีแ้หละ 
เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะเกิดขึ้นกับทา่นในรอบค่าท่านายเดือนนีค้ือ

ตรงกับ

แต่ปีน้ีตรงกับ

ผ่านชว่งเวลาแล้วไม่พยากรณ์

ทำ่นเกิด

47 ปี 8 เดือน 7 วัน

ผ่านชว่งเวลาแล้วไม่พยากรณ์

ผ่านชว่งเวลาแล้วไม่พยากรณ์

ในรอบค่าท่านายนีท้า่นได้รับอิทธิพลจากเนินเนปจูน เนินจันทร์ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของเนินอาทติย์ หรืออาทติย์ให้คุณ  ไม่ว่าทา่นจะ
เดินทางหรือจะกระท่าการใด ๆ มักจะเปน็จุดเด่นเปน็เปา้สายตาและได้รับความสนใจเปน็พิเศษ  ดังนัน้จึงเหมาะกับการประชาสมัพันธ์
ตัวเอง ประชาสมัพันธ์ผลงาน หากค้าขายก็ได้เวลาออกร้านปดิตัว หากจะขายทรัพย์สนิก็ขึ้นปา้ยติดประกาศ หรือท่าโฆษณา ทัง้หลาย
ทัง้หมดจะสง่ผลดีต่อตัวทา่น หน้าทีก่ารงานและธุรกิจของทา่น หุน้สว่น พ่ีน้อง   ทา่นยังมีโอกาสในการเดินทาง  การได้มาซึง่เครดิตและ
โชคลาภก็อาจเกิดขึ้นด้วยรอบค่าท่านายนี ้ สว่นผลสบืเนือ่งจากการกระท่าจะสง่ผลสงูทีส่ดุในเดือนทีส่ามหลังจากนี ้  เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะ
เกิดในรอบค่าท่านายเดือนนีค้ือการว่ิงเต้นการประสานงาน การเจรจาในชว่งนีจ้ะสง่ผลดีและมีโอกาสส่าเร็จ และก้าวหน้าดีต่อเนือ่ง  ชวิีต
เหมาะกับการเร่ิมต้นและการเปลี่ยนแปลง เครดิดดี ว่ิงเต้นส่าเร็จ

๑๒

๗

ผ่านชว่งเวลาแล้วไม่พยากรณ์๘

๑



12-ม.ค. 10-ก.พ.

ร.อั.ส/ปัตตานิ
11-ก.พ. 11-ม.ีค.

อา/ลาภะ
12-ม.ีค. 10-เม.ย.

ศุก/วินาสนะ
11-เม.ย. 9-พ.ค.

อัง.ต/พันธุ
10-พ.ค. 8-ม.ิย.

พฤ./มรณ
วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ.2508

ขึ้น 1 ค่่า เดือน 7 ปมีะเสง็ จ.ศ.1327

วันที ่9 มิถุนายน พ.ศ.2556

ท ำนำยเริ่มตัง้แต่ 9-ม.ิย. 7-ก.ค.

(รอบ ๑ เดือนเริ่ม) ข้ึน 1 ค่ำ่ 

เดือน 7 ปี

จ/ศุภ

วันเกิดตามวันจันทรคติคือวันเกิดทีแ่ทจ้ริงของทา่น  ซึง่ปจัจุบนัท่านายตรงกับวันทีท่ีป่รากฏด้านบนนี ้(แต่ละปจีะเคลื่อนได้)  การท่าบญุ
ตามประเพณี เพ่ืออุทศิสว่นบญุให้กับบดิามารดา บพุการี  ผู้มีอุปการคุณทัง้หลาย รวมเจ้ากรรมนายเวร ก็จะเปน็การดี  ค่าพยากรณ์ส่าหรับ
รอบค่าท่านายนี ้เข้าสูเ่นินจันทร์ เปน็ชว่งเวลาททีา่นมีความฝันความสขุกับจินตนาการ  ทา่นจะมีอารมณ์ทีเ่บกิบานเปน็สขุ อยากท่าตัวเปน็
เด็ก มีเวลาว่ิงเล่น ท่าอะไรตามใจตัวเองหรือให้รางวัลกับตัวเอง  ทา่นก็สามารถท่าได้ ชว่งเวลานีจ้งใชเ้วลาให้สบาย ๆพักผ่อนทอ่งเทีย่ว
เฉลิมฉลอง แล้วทา่นจะได้พบจินตนาการแปลกใหม่ หรือค้นพบสิง่ใหม่ ๆ ก็เก็บสะสมไว้ เพ่ือน่าไปสานต่อให้เกิดเปน็จริงได้ในภายภาค
หน้า  เพราะในรอบค่าท่านายนีเ้ปน็ชว่งเวลาทีใ่จเปดิใจสบาย  คนเราก็มักจะคิดหรือมีไอเดียดี ๆตอนทีม่ีเวลาสบาย ๆ อย่างนีแ้หละ 
เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะเกิดขึ้นกับทา่นในรอบค่าท่านายเดือนนีค้ืออายุเร่ิมต้น 48 ปต้ีองต่อสูแ้ละเหนือ่ยแต่จะประสบผลส่าเร็จมากทัง้เกียรติยศ
 ความส่าเร็จ ภาคภูมิใจในป ีอายุ 49 ดังนัน้จงมุ่งมั่นสูเ่ปา้หมาย เดือนนีเ้ปน็ชว่งเวลาทีด่ี ๆ หลายอย่างรวมถึงการเดินทางไกลด้วย

๗ ทำ่นเกิด

ตรงกับ

๖ ในรอบค่าท่านายนีท้า่นได้รับอิทธิพลจากเนินพฤหัสบดี  ทกุอย่างทีเ่กิดขึ้น หรือปญัหาใด ๆ ทีม่ีอยู่ทา่นก็จะสามารถแก้ไขจัดการให้ลุล่วงได้
เปน็อย่างดี การตัดสนิใจใด ๆ หากรอบคอบไตร่ตรองดีแล้วจะเกิดประโยชน์ดีมาก ในรอบค่าท่านายนีก้ารตัดสนิใจใด ๆหรือการกระท่า
ใด ๆ จะเปน็เร่ืองทีม่ักจะเกี่ยวข้องกับการสิน้สดุหรือจบลงโดยเด็ดขาด  ดังนัน้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถจะชว่ยให้ลดความ
รุนแรงหรือสญูเสยีได้   เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะเกิดน่ารอบค่าท่านายของเดือนนีค้ือการตัดสนิใจ การเปลี่ยนแปลงใดๆ มีผลกับอนาคตและ
ต่อเนือ่งจึงต้องรอบคอบทบทวนให้ดี  โดยรวม ๆแล้วได้รับความส่าเร็จดี

๓ ในรอบค่าท่านายนีท้า่นได้รับอิทธิพลจากเนินอาทติย์ซึง่เปน็ดาวเด่น และยังห้อมล้อมด้วยเนินเสาร์และเนินพุธ  ปกติแล้วชว่งรอบ
ระยะเวลาพยากรณ์นี ้จะได้รับความสขุความส่าเร็จ จากหลายทาง ทัง้ชือ่เสยีง เงินทอง ความรัก แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของเนิน
และเสน้อาทติย์ (ถ้าไม่ดีผลทีเ่กิดก็ตรงกันข้าม) เปน็ชว่งเวลาเฉลิมฉลองความส่าเร็จจากการได้รับรางวัลหรือการได้รับเงินทองสิง่ของ 
หรือการได้รับอะไรอย่างทีเ่รียกว่าเกินคาด  เกิดจากสิง่ทีส่ร้างสมมาสว่นหนึง่และโชคลาภก็ชว่ยเพ่ิมเติมให้อีกแรงหนึง่  ย้อนหลังไปสกั ๒ 
รอบค่าท่านาย หากทา่นได้เตรียมการไว้ดี เดือนนีก้็จะสง่ผลดีให้ทา่นด้วย  เหตุการณ์ส่าคัญในรอบค่าท่านายนีค้ือส่าเร็จสมหวังดังทีต้ั่งหวัง
ไว้  รวมถึงมีโชคลาภด้วย  ปลายๆรอบค่าท่านายนี ้รอบคอบระวังผิดพลาดเสยีหาย

๔

แต่ปีน้ีตรงกับ

ในรอบค่าท่านายนีท้า่นได้รับอิทธิพลจากเนินศุกร์ ซึง่เปน็ชว่งเวลาของการพักผ่อน ชว่งเวลาของครอบครัวและความรัก  การพักผ่อน
เดินทางทอ่งเทีย่วหรือการมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทกุคนในครอบครัวมีสว่นร่วมก็เปน็สว่นหนึง่ของการท่าให้ชวิตรัก ชวิีตคู่ ชวิีตครอบครัวมี
ความสขุ ความเข้าใจและมั่นคงขึ้น ครอบครัวให้หมายความรวมถึงบริวารคือองค์ประกอบส่าคัญของความส่าเร็จในชวิีตเปรียบได้กับ
รถยนต์จะแล่นไปได้ด้วย ๔ ล้อและองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ซึง่ครอบครัวก็คือสว่นหนึง่ซึง่ส่าคัญ ทีท่่าให้แล่นไป  จงให้ความส่าคัญกับเร่ืองนี ้
ชวิีตเรามีหลายด้านหลายมิติทีต้่องดูแลและให้ความส่าคัญไปพร้อม ๆ กัน   อนึง่ในรอบค่าท่านายนีก้็มีด้านลบทีเ่กิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเปน็ความ
เจ็บปว่ย ความสิน้สดุ คดีความต่าง ๆ ดังนัน้ต้องรอบคอบในการด่าเนินชวิีต มีสติกับสิง่ทีค่ิดทีท่่าอยู่เสมอ ๆ เหตุการณ์ส่าคัญในรอบค่า
ท่านายเดือนนีค้ือปกติ  มีโฮกาสพักผ่อนทอ่งเทีย่ว  ไปท่าบญุเปน็ชว่งเวลาทีด่ี  ระวังสขุภาพรวมถึงเร่ืองอาหารการกิน

๕ ในรอบค่าท่านายนีท้า่นได้รับอิทธิพลจากเนินอังคารต่่า อยู่กกึ่งกลางระหว่างเนินศุกร์กับเนินพฤหัส ทา่นจึงวุ่นวายสบัสนหลายเร่ืองในการ
ด่านเนชวิีต ไหนจะเร่ืองหน้าทีก่ารงานเร่งรัดหรือมากขึ้น  เร่ืองสว่นตัว เร่ืองครอบครัวคนรักและจิปาถะ  มีปญัหาเข้ามาให้แก้ไขยุ่งยาก
หลายอย่างหลายทางพร้อมกัน จึงเปน็ต้นเหตุท่าให้ทา่นอารมณ์ขุ่นมัว หากต้ังสติไม่ดีควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะเสยีหาย  หรือมีอุบติัเหตุได้ 
ดังนัน้จึงจ่าเปน็ต้องท่าใจให้เย็นและรอบคอบเข้าไว้ เรียงล่าดับความส่าคัญของปญัหา  เร็ว ชา้ หนัก เบา แล้วทกุอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี  
เหตุการณ์ส่าคัญในรอบค่าท่านายของเดือนนีค้ือปญัหาอุปสรรคมีมากต้องรอบคอบในการแก้ไขหรือตัดสนิใจ  การเดินทางระวังอุบติัเหตุ 
ปญัหายุ่งยากหรือเกินก่าลังผู้ใหญ่ชว่ยได้  ระวังเพศตรงข้ามท่าให้เสยีหาย

๒ ในรอบค่าท่านายนีท้า่นอยู่ในพ้ืนทีร่าบอังคารสงู จึงต้องต่อสูห้รือดิ้นรนเพ่ือให้เกิดความส่าเร็จตามเปา้หมายทีต้ั่งไว้ มองเห็นความส่าเร็จอยู่
ข้างหน้า ทา่นจึงเดินเคร่ืองอย่างเร่งรีบเพ่ือไปให้เร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเร็วได้  การท่างานทีห่นักและเร่งรีบอย่างต่อเนือ่งจะท่าให้ทา่นเจ็บปว่ย
หรือไม่สบายได้  หรืออาจผิดพลาดได้  ดังนัน้ต้องดูแล และให้ความส่าคัญกับสขุภาพไว้ด้วย รวมถึงต้องรอบคอบและมีสติในการคิดการ
ท่าเพราะทัง้หมดจะสง่ผลกระทบไปยังคู่ครอง หุน้สว่น เพศตรงข้าม กระทัง่ศัตรูคู่แข่ง พร้อมทีจ่ะเปน็คู่กรณีวิวาทะได้เสมอ    เหตุการณ์
ส่าคัญในรอบค่าท่านายเดือน นีค้ือ ได้รับการสนับสนุนดี  มีโอกาสประสบความส่าเร็จได้  การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ในชว่งนี ้แต่มี
ศัตรูคู่แข่งทีอ่าจท่าให้เกิดปญัหาข้างเคียงได้จึงต้องท่าอะไรด้วยความรอบคอบและเปน็ลักษณะทีอ่าจไม่เปดิตัวเปดิเผยในเปา้หมาย (ศัตรูจะ
รู้หาทางขัดขวาง)
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๑ ในรอบค่าท่านายนีท้า่นได้รับอิทธิพลจากเนินเนปจูน เนินจันทร์ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของเนินอาทติย์ หรืออาทติย์ให้คุณ  ไม่ว่าทา่นจะ
เดินทางหรือจะกระท่าการใด ๆ มักจะเปน็จุดเด่นเปน็เปา้สายตาและได้รับความสนใจเปน็พิเศษ  ดังนัน้จึงเหมาะกับการประชาสมัพันธ์
ตัวเอง ประชาสมัพันธ์ผลงาน หากค้าขายก็ได้เวลาออกร้านปดิตัว หากจะขายทรัพย์สนิก็ขึ้นปา้ยติดประกาศ หรือท่าโฆษณา ทัง้หลาย
ทัง้หมดจะสง่ผลดีต่อตัวทา่น หน้าทีก่ารงานและธุรกิจของทา่น หุน้สว่น พ่ีน้อง   ทา่นยังมีโอกาสในการเดินทาง  การได้มาซึง่เครดิตและ
โชคลาภก็อาจเกิดขึ้นด้วยรอบค่าท่านายนี ้ สว่นผลสบืเนือ่งจากการกระท่าจะสง่ผลสงูทีส่ดุในเดือนทีส่ามหลังจากนี ้ เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะ
เกิดในรอบค่าท่านายเดือนนีค้ือการเร่ิมต้น การเดินทางต่างเกิดขึ้นได้  เครดิดดี  โอกาสดีในการว่ิงเต้น การเปลี่ยนแปลง  มีโฮกาสในการ
เดินทางไกล   เตรียมพร้อมเร่ืองสขุภาพไว้

๘ ในรอบค่าท่านายนีเ้ปน็ชว่งเวลาทีท่า่นมีพลังทัง้กาย ทัง้ใจ  มีแรงขับเคลื่อนทีจ่ะกระท่าการใด ๆ ให้เกิดผลส่าเร็จ เนือ่งจากทา่นได้รับ
อิทธิพลจากเนินอังคารสงู มีอิทธิพลทีจ่ะท่าให้ทา่นใจร้อน เร่งรีบ ต้องการจัดการหรือแก้ปญัหาให้แล้วเสร็จลุล่วง แต่ให้ระวังและเตือนตน
ไว้ว่า ชว่งเวลานีจ้ะยังไม่เกิดผลหรือการตอบแทนทีแ่น่ชดั หากจะเปน็หรือเกิดขึ้นก็เปน็เร่ืองโชคหรือความไม่แน่นอน ทา่นจงเตรียมการ
หรือวางแผน คิดหลาย ๆ อย่างหลาย ๆ วิธี เลือกทีเ่ห็นว่าดีและเหมาะสมทีส่ดุเพ่ือเร่ิมด่าเนินการในเดือนถัดไปจากนี ้ หากว่าทา่นด่าเนินการ
เองโดยไม่มีหุน้สว่นก็ด่าเนินการได้ต้ังแต่ปลายงวดค่าท่านายนี ้ แต่ถ้าหากทา่นมีหุน้สว่น  หรืองานทีจ่ะท่ามีสว่นหรือเกี่ยวเนือ่งกับคนอ่ืน 
หรือต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนจ่านวนมากหรือบคุคลอ่ืน ก็ให้เร่ิมต้นแบบไม่ต้องเร่งรีบจะเกิดผลดีได้มากกว่า เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะเกิดขึ้นกับ
ทา่นในรอบค่าท่านายเดือน นีค้ือปกติดี  รอบคอบในการวางแผนการตัดสนิใจ มีโอกาสดีทีจ่ะได้แบบเกินเปา้หมาย

๑๒ ในรอบค่าท่านายนีท้า่นได้รับอิทธิพลจากเนินเสาร์ ซึง่อยู่ระหว่างเนินพฤหัสกับเนินอาทติย์ ดังนัน้ความสขุความทกุข์ ความส่าเร็จ ความ
สมหวังความผิดหวังจะเกิดขึ้นได้ด้วยอิทธิพลดังกล่าว จงด่าเนินชวิีตอย่างรอบคอบและระมัดระวังเร่ืองรายรับ รายจ่าย เร่ืองทรัพย์สนิเงิน
ทอง การลงทนุ-ผลตอบแทนต่าง ๆ จะเกิดขึ้นจากการกระท่าทัง้ผลสบืเนือ่งมา และผลจากทีท่่าไว้ในปจัจุบนั  เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะเกิดขึ้น
ในรอบค่าท่านายนีค้ือได้รับผลตอบแทนทีเ่ปน็ทัง้ความส่าเร็จทีเ่ปน็ทรัพย์หรือเงินรวมถึงความภาคภูมิใจ  สว่นการใชจ่้ายการลงทนุต้อง
วางแผนให้รอบคอบ

๑๑ ในรอบค่าท่านายนีท้า่นได้รับอิทธิพลจากราบอังคารต่่าหรือดาวอังคาร และดาวเสาร์ จึงท่าให้ทา่นมีอะไรทีก่ดดันให้ทา่นเดือดเนือ้ร้อนใจ
หลายเร่ือง ไม่ว่าความรัก หน้าทีก่ารงาน การแข่งขัน การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิเงินทอง ชือ่เสยีงเกีรติยศ  ท่าให้ทกุข์ให้เครียด ท่าให้กายใจไม่
สงบ อย่างไรก็ตามมันก็เปน็เพียงชว่งเวลาของรอบค่าท่านายนี ้ ดังนัน้ในรอบค่อย ๆ แก้ปญัหาและด่าเนินชวิีตอย่างใจเย็นและมีสติ   อย่าใจ
ร้อน  ระมัดระวังตัว   รวมถึงเร่ืองสขุภาพด้วยก็ต้องใสใ่จดูแล  เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะเกิดขึ้นในรอบค่าท่านายของเดือน นีค้ือหน้าทีก่ารงาน
มีมาก ภารกิจมีมาก การแข่งขันสงู  ดังนัน้ต้องรอบคอบในการด่าเนินงานและการตัดสนิใจ การเดินทางระวังอุบติัเหตุ

๑๐ ในรอบค่าท่านายนี ้ทา่นได้รับอิทธิพลจากเนินพลูโตหรือดาวแห่งหลักทรัพย์ สง่ผลให้ทา่นคิดทบทวนถึงเร่ืองทรัพย์สนิเงินทองทีท่า่นมีอยู่
หรือก่าลังอยากได้ อยากมี  เปน็ชว่งเวลาทีม่ีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายทรัพย์สนิเงินทอง หน้าทีก่ารงาน หากจะมีการปรับปรุงแปลงใด ๆ 
การว่ิงเต้น การโยกย้าย รวมถึงความเกี่ยวข้องกับญาติมิตร บริวาร คู่ครอง  ก็จงใชเ้วลาในชว่งเดือนนีด้่าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเร่ืองทีก่ล่าว
มาแล้วให้เกิดประโยชน์กับตัวทา่น  เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะเกิดขึ้นในรอบค่าท่านายของเดือน นีค้ือโอกาสดีในการได้มาซึง่ทรัพย์สนิเงินทอง 
 การซือ้ขายแลกเปลี่ยน  การเดินทางก็ดี   ชว่งนีช้วิีตมีการเปลี่ยนแปลบอย่างเปน็รูปธรรมและดีขึ้น เร่ืองเอกสาร นิติกรรมสญัญาต่าง ๆ 
ต้องรอบคอบ   สขุภาพก็ต้องให้ความส่าคัญ

๙ ในรอบค่าท่านายนีท้า่นได้รับอิทธิพลจากเนินพุธ และสนับสนุนด้วยอิทธิพลของเนินอาทติย์และเนินอังคารสงู เปน็ชว่งเวลาทีท่า่นมีข้อมูล
และการเตรียมการทีพ่ร้อมเพ่ือด่าเนินการใด ๆ  หากทา่นจะทบทวนความคิดความคิดความฝันจากชว่งเวลาเดือนเกิด  และน่ามาวางแผนต่อ
ในเดือนทีผ่่านมา  มาถึงขณะนีก้็คือรอบค่าท่านายทีส่าม ทา่นก็คงพร้อมจะด่าเนินการ  ชว่งเวลานีท้า่นได้รับอิทธิพลจากดาวพุธ  สง่ผลให้
ทา่นมีความมั่นใจในข้อมูล  มั่นใจในการพูดการเจรจาต่อรอง  ซึง่จะสง่ผลให้ทา่นประสบผลส่าเร็จได้ และมีอะไรใหม่เกิดขึ้นในชว่งนี ้ 
อนึง่เร่ืองคนรัก ความรักคู่ครองมักมีสว่นเกี่ยวข้องกับชวิีตในชว่งนี ้ เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ะเกิดขึ้นในรอบค่าท่านายของเดือนนีค้ือร
ความส่าเร็จทีเ่กิดจากการกระท่าก็ดี รวมถึงโชคลาภก็มีมาสมทบ  มีโอกาสดีและมีอะไรใหม่เพ่ิมเติม  ระวังปญัหาข้อขัดแย้งในบริวารและ
ครอบครัว






