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เมษคือราศีแรกในจักรราศี ใครที่อยู่ในราศีนี้เป็นคน

ธาตุไฟ เมษเป็นไฟท่ีลุกโชติช่วงและโหมกระหน�่าอยู่ตลอด

เวลา ได้รับอิทธิพลจากดาวอังคาร ดาวของ “มารส ์” หรือ  

“แอรีส” เทพแห่งสงคราม ท�าให้ชาวราศีนี้เป็นคนใจร้อน 

ชอบการแข่งขนั และร้ายนิด ๆ  เหมอืนกับเทพองค์นีเ้นีย่แหละ 

มีกลุ่มดาวแกะเป็นสัญลักษณ์ของราศี
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«ึ่งต่อมากษัตริย์เอเทสได้รับอุปการะเขาไว้

และยกธิดาของตนให้ ฟริก«ัสได้¦่าแกะทองค�า

บูชาแก่เทพ«ูส และน�าขนทองค�าของมันไปไว้ในสวน

ที่มีมังกรไม่เคยหลับเ½Œาอยู่ ต่อมาเด็กหนุ่มเจสันรับค�าท้า

จากกษัตริย์พีเลียสลุงของตน ให้ตามหาขนแกะทองค�า

(จากต�านานเรื่องเจสันกับขนแกะทองค�า) เมื่อเขาท�าÀารกิจ

ส�าเร็จลุล่วง เทพ«ูสจึงส่งขนแกะทองค�าขึ้นไปอยู่บน

ฟากฟŒา กลายเป็นกลุ่มดาวแกะในเวลาต่อมา

«ึ่งต่อมากษัตริย์เอเทสได้รับอุปการะเขาไว้

และยกธิดาของตนให้ ฟริก«ัสได้¦่าแกะทองค�า
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1 วันของสาวเมษผู้แสนกระตือรือร้น

อืม...

นีค่่ะบอส

ควับ
ควับ

อิ ๆ วันนี้ ไอเดีย

กระฉูด

สวัสดีค่า!

Proudly Present
สุด ๆ
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ã̈ เยçนนŒา

คุ³เ¾ื่อนสาว

เÎŒอ...

ไม่¼่าน
อีกáÅŒว

...

เÅิก§านáÅŒว
ไ»กินªาบูกัน!

àÂŒ àÂŒ

ไ»เกะ ๆ
µ่อâÅด!!

อยากกÅับบŒาน
áÅŒวอะ...

กÅับมา
ร่าเริ§Åะ
เรçว¨ั§
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มัน่ใจเกินร้อยและบ้างานจนถงึขีดสดุ คือจดุเด่นของราศนีี้

ถึงจะเจ็บป†วยปางตาย แต่พอเริ่มหายดีก็รีบกลับไปท�างาน

ทนัท ีต่อให้ต้องคลานไปก็เอา เป็นพวกกระตอืรอืร้น

อยากท�าอะไรใหม่ ๆ และมักมีไอเดีย

บรรเจิดอยู ่เสมอ เรียกว ่าไฟในตัว

ลุกพรึบอยู ่ตลอดเวลา คนแบบนี้

เจ ้านายรักมาก แต ่หากได ้เป ็น

เจ้านายใคร ถ้าไม่ได้ลูกน้องที่ทุ่มเท 

เหมอืนกนัแล้วละก ็คงอยูด้่วย

กันยาก ชอบความท้าทาย

และการแข ่งขัน ข้ีเบื่อ 

เม่ือท�าอะไร«ักอย่างส�าเร็จแล้ว 

จะเริ่ มออกอาการเ«็ งและหยุดไป«ะดื้อ ๆ

ไม่ยอมท�าแบบเดิม«�้าอีก ชอบประเมินสิ่งต่าง ๆ

ไว้สูงกว่าความเป็นจริง แต่พอพลาดก็ลุกขึน้มาได้ใหม่

ในเวลารวดเร็ว เพราะเจ้าตัวเป็นพวกมองโลกในแง่ดี

นั่นเอง 

เจ้านายใคร ถ้าไม่ได้ลูกน้องที่ทุ่มเท เจ้านายใคร ถ้าไม่ได้ลูกน้องที่ทุ่มเท 

เหมอืนกนัแล้วละก ็คงอยูด้่วยเหมอืนกนัแล้วละก ็คงอยูด้่วยเหมอืนกนัแล้วละก ็คงอยูด้่วย

จะเริ่ มออกอาการเ«็ งและหยุดไป«ะดื้อ ๆจะเริ่ มออกอาการเ«็ งและหยุดไป«ะดื้อ ๆ

ไม่ยอมท�าแบบเดิม«�้าอีก ชอบประเมินสิ่งต่าง ๆไม่ยอมท�าแบบเดิม«�้าอีก ชอบประเมินสิ่งต่าง ๆ

ไว้สูงกว่าความเป็นจริง แต่พอพลาดก็ลุกขึน้มาได้ใหม่ไว้สูงกว่าความเป็นจริง แต่พอพลาดก็ลุกขึน้มาได้ใหม่ไว้สูงกว่าความเป็นจริง แต่พอพลาดก็ลุกขึน้มาได้ใหม่

ในเวลารวดเร็ว เพราะเจ้าตัวเป็นพวกมองโลกในแง่ดีในเวลารวดเร็ว เพราะเจ้าตัวเป็นพวกมองโลกในแง่ดี

พวกเขาโกหกไม่เก่ง

พยายามเท่าไหร่ก็ไม่เนียน

ถูกจับได้ตลอด และลึก ๆ แล้ว

พวกเขากลับใส«ื่ออย่างไม่น่าเชื่อ

ตัวตน
ของชาวเมษ
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ความเÎÎา สดใสร่าเริง และความเชื่อมั่นในตัวเอง

ของพวกเขา เป็นจุดดึงดูดผู้คนรอบข้างให้เข้าหา «ึ่งท�าให้เมษ

มีเสน่ห์อย่างเหลือร้ายทีเดียว เท่าที่อ่านมาทั้งหมดราศีนี้อาจ

จะดูร้ายกาจ แต่สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยนั่นคือ พวกเขาโกหก

ไม่เก่ง พยายามเท่าไหร่ก็ไม่เนียน ถูกจับได้ตลอด และลึก ๆ

แล้วพวกเขากลับใส«่ืออย่างไม่น่าเช่ือ ไว้ใจและเช่ือมั่นใน

ความดีของคนอื่นเสมอ ไม่สนใจเรื่องจุกจิกของชาวบ้าน 

สนแต่เรื่องตัวเองเท่านั้น อาจจะดูเหมือนเห็นแก่ตัว แต่กลับ

เป็นคนรักเพื่อนมากทีเดียว เม่ือเพ่ือนล�าบากแล้วตัวเองอยู่

ใน°านะที่พอช่วยเหลือได้ ก็จะยื่นมือเข้าช่วยทันที

 - สาวรูปร่างเพรียวแต่ดูแกร่งแบบเธอ ชอบ

สบตาคนตรง ๆ เพื่อวัดใจหรืออ่านใจคู่สนทนา และแสดง 

ความจริงใจของตัวเอง ความกลัวคืออะไรเธอไม่รู้จัก แม้จะ 

มีครอบครัวก็ยังขอท�างานนอกบ้าน ไม่มีวัน«ะละที่จะยอม 

กลายเป็นแจ๋วเ½ŒาบŒาน 

 - เป็นชายหนุม่ล�า่สนับึกบึนผูถ้อืคต ิ“เปŒาหมาย 

มีäวŒ¾Ø ‹งชน” ไม่ว่าเจอเรื่องท้าทายอะไรก็ขอลองไว้ก่อน 

มคีวามกลัวแปลก ๆ  ที่ไม่น่าเชื่อ นั่นคือกลวัว่าวันหนึ่งตัวเองจะ

เกิดพิการทุพพลÀาพข้ึนมา ท�าให้ไม่สามารถสนุกกับชีวิตได้

อย่างที่เป็นอยู่

สาวราÈีเมษสาวราÈีเมษ

หนุ่มราศีเมษหนุม่ราศีเมษ
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การมองโลกในแง่ดีนอกจาก

เป็นข้อดีแล้วยังเป็นข้อเสีย

ของราศีเมษอีกเช่นกัน ท�าให้

ชาวราศีนี้เป็นคนเจ็บ

แลŒวäม‹รู Œ¨ัก í̈า ¾ลา´

ในเรื่องเดิม ๆ «�้าแล้ว

«�า้เล่า เพราะมกัจะคิดว่า

ไม่เป็นไรคราวหนา้ต้อง

ดขีึน้ แต่ถ้าคิดจะจ�าขึน้มาเมือ่ไหร่ ก็จ�า½̃งใจ

ไม่ยอมลมืไป«ะอกี  ข้อเสียอีกอย่างหนึง่ทีพ่่วง

มากบัข้อดขีองการมÀีาวะผูน้�าคือ ชอบเผด็จการ 

ชีน้ิว้สัง่ แต่ไม่ค่อยลงมอืท�าเอง นอกจากนี ้ยงัชอบ

เอาชนะ พอแพ้ก็ฟาดงวงฟาดงา มักประมาท

เพราะประเมนิตวัเองไว้สงูเกนิไปท�าให้พลาดได้

ความกระตือรือร้น 

และความคิดสร้างสรรค์

ท่ีไม่มีวันสิ้นสุด ท�าให้พวกเขาคิดสิ่งใหม่ ๆ

น่าสนใจได้ตลอดเวลา 

การมองโลกใน

แง่ดีท�าให้ล้มแล้วลุกข้ึน

สู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

มี ค ว าม เป ็ นผู ้ น� า สู ง

กล้าได้กล้าเสีย สดใส

ร่าเริง และเÎÎา 

พวกเขาไม่เคยท้ิงเพื่อน 

เมื่อตัวเองได ้ดีก็จะกลับมา          

ช่วยเหลือเพื่อนท่ียังย�่าแย่อยู่

เสมอ

ความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้น 

และความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์

¨Ø´เ´‹น

¨Ø´´Œอย

จุดเด่น-จุดด้อย
ของชาวราÈีเมษ
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“รักแท้ คือการได้ครอบครอง” คือคติประจ�าใจ

ของหนุ่มสาวราศีเมษ เขาและเธอชอบเป็น½†ายรุก ชอบ

การไล่ล ่าและความท้าทายเพื่อพิชิตใจคนที่ตัวเองรัก หากคุณ         

         ท�าเ©ยชาวเมษจะทนไม่ได้ เลือกที่จะลุยเข้าหาคุณ

ทันที การได้ลงสนามประลองความรักแข่ง

กับคู่แข่งคนอื่น แล้วท้ายที่สุดก็เป็น

¼ูŒชนะ จึงเป็นความสุขมาก

ใน°านะคนรัก เมษจะคอย

เอาอกเอาใจและโรแมนติกอยู ่        

ไม่น้อย มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม 

เพราะมีความเป็นแบดบอยและ 

แบดเกิร์ลแ½งอยู่ในตัว คนร้าย ๆ 

แบบนี้มักน่าสนใจเสมอ ใครที่มีคนรัก

เป็นคนราศีเมษต้องท�าตัวให้น่าค้นหา หรือ

สร้างความตื่นเต้นให้เขาหรือเธอตลอดเวลา เพราะเมื่อได้คุณมาแล้ว 

ความท้าทายก็หมดไป ความเบื่อหน่ายจะเริ่มเข้าครอบง�าทันที สุดท้าย

คุณอาจถูกทิ้งอย่างไม่ไยดีได้

 คือคติประจ�าใจ คือคติประจ�าใจ

ของหนุ่มสาวราศีเมษ เขาและเธอชอบเป็น½†ายรุก ชอบของหนุ่มสาวราศีเมษ เขาและเธอชอบเป็น½†ายรุก ชอบของหนุ่มสาวราศีเมษ เขาและเธอชอบเป็น½†ายรุก ชอบ

การไล่ล ่าและความท้าทายเพ่ือพิชิตใจคนที่ตัวเองรัก หากคุณ         การไล่ล ่าและความท้าทายเพ่ือพิชิตใจคนที่ตัวเองรัก หากคุณ         การไล่ล ่าและความท้าทายเพ่ือพิชิตใจคนที่ตัวเองรัก หากคุณ         

รักแ·Œ

คือการได้

ครอบครอง

เรื่อง LOVE2

ของราÈีเมษ
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