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¡ÃØ³ÒµỐ µ‹ÍÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉä Œ́·Õè á¼¹¡¡ÒÃµÅÒ´¾ÔàÈÉ ºÃÔÉÑ· «ÕàÍḉ ÂÙà¤ªÑè¹ ¨íÒ¡Ñ́  (ÁËÒª¹) â·Ã. 0-2739-8222 ËÃ×Íâ·ÃÊÒÃ 0-2739-8356-9

Mani-Sol เขียน
ศศิมา เตชะเพิ่มผล ภาพประกอบ

ÃÙŒ¨Ñ¡µÑÇµ¹Ë¹Ø‹ÁÊÒÇ 12 ÃÒÈÕ

ËÒ¡ÁÕ¤íÒá¹Ð¹íÒµÔªÁ µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè comment@se-ed.com / ¤Œ¹ËÒË¹Ñ§Ê×Í·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ ä´ŒàÃçÇ ·Ñ¹ã¨ ·Õè www.se-ed.com

  1. โหราศาสตร.  2. พยากรณ.  I. ศศิมา เตชะเพิ่มผล, ผูวาดภาพประกอบ. II. ชื่อเรื่อง.
  133.5
 ISBN (e-book) : 978-616-08-2397-0



คนไทยกับการดูดวงเป็นของคู่กัน จะแนวไหนคิดว่า 

เรา ๆ  คงไม่พลาดกนัแนน่อน ไม่ว่าจะเป็นดดูวงตามกรุป๊เลอืด 

ดูไพ่ยิปซี ดูลายมือ และที่นิยมไม่แพ้ใครก็ต้อง ดูดวงตามราศี

เกิด แบบหนังสือ ‘รู้จักตัวตนหนุ่มสาว 12 ราศี’ นี่แหละ  

ท่ีนอกจากจะท�าให้เข้าใจและรู้นิสัยของคนใกล้ตัว เพื่อน 

ร่วมงาน แล้วยังท�าให้รู้ใจคนรักได้มากขึ้นไปพร้อม ๆ กันด้วย

แต่ค�าท�านายจะตรงแค่ไหน ก็คงต้องให้ท่านผู้อ่านลอง

พิสูจน์กันเอาเองแล้วละค่ะ

 กองบรรณาธิการ

 หนังสือ Lifestyle

ค�าน�า
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โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่เมื่อเรายืนอยู่บนโลกเราจะมองเห็น

เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ก�าลังโคจรรอบโลก คนสมัยก่อนจึงมีการก�าหนด

ทางสมมติขึ้น การเดินทางของดวงอาทิตย์ตามที่เราเห็นเมื่อมองจากโลกนี้

เป็นเส้นทางตายตัวที่เรียกกันว่า “สุริยวิถี” 

(Ecliptic) ในเส้นทางนี้ดวงอาทิตย์จะต้อง

เดินทางผ่านกลุ่มดาวถึง 12 กลุ่ม ใช้

เวลาทั้งหมด 1 ป‚ เราเรียกกลุ่มดาว

เหล่านี้ว่า “กลุ่มดาวจักรราศ”ี  

เมือ่ดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ 

กลุ่มดาวใดในทางโหราศาสตร์

ถือว่าก�าลังเข้าสู่อิทธิพลของราศี

นั้น โดยทั่วไปดวงอาทิตย์จะสถิต 

อยู่ในกลุ่มดาวแต่ละราศีประมาณ 

1 เดอืน ราศีท้ัง 12 ราศนีีป้ระกอบ

ด้วย เมษ (Aries) พฤษÀ (Taurus) 

เมถนุ (Gemini) กรกฎ (Cancer)  สงิห์ (Leo) 

กันย์ (Virgo) ตุล (Libra) พิจิก (Scorpio)          

ธนู (Sagittarius) มกร (Capricorn) กุมÀ์ (Aquarius) และมีน (Pisces)  

โดยมีเมษเป็นจุดเริ่มต้นของจักรราศี 

มาท�าความรู้จักกลุ่มดาวจักรราศีกัน

เป็นเส้นทางตายตัวที่เรียกกันว่า “สุริยวิถี”

(Ecliptic) ในเส้นทางนี้ดวงอาทิตย์จะต้อง

เดินทางผ่านกลุ่มดาวถึง 12 กลุ่ม ใช้

เวลาทั้งหมด 1 ป‚ เราเรียกกลุ่มดาว

ประมาณ 

ประกอบ

ด้วย เมษ (Aries) พฤษÀ (Taurus) 

เมถนุ (Gemini) กรกฎ (Cancer)  สงิห์ (Leo) 
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ถ้าว่ากันตามจรงิใคร ๆ  ก็ต้องคิดว่าราศีแรกคอืมกรใช่ไหม เพราะว่า

เป็นราศขีองผูท้ีเ่กดิช่วงเดอืนมกราคม ซึง่ตรงกบัต้นป‚พอดี สาเหตุทีเ่มษเป็น

ราศีแรกก็เพราะว่า เมื่อดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่กลุ่มดาวแกะ ซึ่งเป็นกลุ่มดาว

สัญลักษณ์ของราศีเมษนั้น เป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิพอดี คนโบราณ

เชื่อกันว่า ฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นของชีวิตใหม่  ดังนั้นราศีแรก 

จึงกลายเป็นราศีเมษยังไงล่ะ

1
2 3

ท�าไมเมษถึงเป็นราศีแรกในจักรราศี?
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เคยไหมท่ีอ่านดวงตามราศีในนิตยสารแต่ละเล่มไม่เคยตรงกันเลย 

เช่น อ่านเล่มนี้ท�าไมฉันอยู่ในราศีเมถุน อ้าว! แต่พอมาอ่านเล่มนี้กลับอยู่

กรกฎซะงั้น เล่มหนึ่งบอกราศีเมถุน คือคนที่เกิดระหว่าง 21 มิถุนายน - 20 

กรกฎาคม ส่วนอีกเล่มหนึ่งบอกว่า 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม แล้วเล่ม

ไหนคือเล่มที่ถูกกันแน่  ที่จริงแล้วก็ถูกทั้ง 2 เล่มนั่นแหละ ทั้งคู่เพียงแค่ยึด

ระบบการแบ่งที่แตกต่างกันเท่านั้น

ระบบการแบ่งราศมีี 2 แบบคือ “ระบบสายนะ” และ “ระบบนริายนะ” 

โดยนักดาราศาสตร์และโหราศาสตร์โบราณได้สร้างทรงกลมสมมติขึ้นมา         

เรียกว่า “ทรงกลมท้องฟ้า” เพื่อให้ศึกษาต�าแหน่งของกลุ่มดาวต่าง ๆ ได้

ง่ายข้ึน นอกจากนี้ยังสร้างเส้นสมมติข้ึนมาเพ่ือแบ่งท้องฟ้าออกเป็นฟ้า      

ซีกเหนือและซีกใต้เรียกว่า “เส้นศูนย์สูตรฟ้า” ซึ่งจะอยู่ในระนาบเดียวกับ

เส้นศูนย์สูตรโลก เท่านั้นไม่พอยังสร้าง “เส้นรวิมรรค” เส้นวงกลมใหญ่            

ที่เป็นเส้นทางโคจรของดวงอาทิตย์หรือสุริยวิถีขึ้นมาอีก เส้นนี้จะเอียงท�ามุม 

23.4 � กับเส้นศูนย์สูตรฟ้า ตามการเอียงของแกนโลก ทั้ง 2 เส้นนี้จะเป็น    

สิ่งส�าคัญในการก�าหนดจักรราศีในแต่ละระบบต่อไป

แล้วตกลงเราอยู่ในราศีอะไรกันแน่นะ
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เป็นการแบ่งราศีแบบสากลนิยม ใช้ทั่วไปในระบบโหราศาสตร์ของ 

ตะวันตก จะเริ่มต้นการแบ่งจักรราศีในวันท่ีเวลาของกลางวันกับกลางคืน  

ยาวเท่ากนั ในช่วงฤดใูบไม้ผลหิรอืวสนัตวษิวุตั (Vernal Equinox หรอื Spring 

Equinox) ซึง่เป็นวันท่ีอยูต่รงจดุตดัของเส้นศูนย์สตูรฟ้ากับเส้นรวมิรรคพอดี 

เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ราศีเมษ แต่เนื่องจากแกนโลกมีการส่ายซึ่งเกิดจาก        

การหมุนรอบตัวเองของโลก ท�าให้จุดท่ีว่านี้เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ จึงเรียก           

การแบ่งแบบนี้ได้อีกอย่างว่า Movable Zodiac ปัจจุบันเริ่มต้นที่ 21 มีนาคม  

ระบบสายนะ (Tropical Zodiac)

Spring Equinox

Autumn Equinox

แกนโลกเอียง 23.4 �

โลก
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เป็นการแบ่งราศีทีน่ยิมกันในโหราศาสตร์แถบตะวนัออกอย่างอินเดยี 

ไทย พม่า ราศีระบบนี้ได้แบ่งเส้นรวิมรรคออกเป็น 12 ส่วนเท่า ๆ  กัน แต่ละ

ส่วนท�ามุม 30 � แทนแต่ละราศี เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้าสู่อาณาเขตราศี

ใด ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของราศีนั้น ดังนั้นไม่ว่าจุดตัดของเส้นรวิมรรค

และเส้นศูนย์สูตรฟ้าจะเคลือ่นไปทีใ่ด ต�าแหนง่ของแตล่ะราศก็ีจะไม่เคล่ือน

ไปด้วย จึงเรียกการแบ่งราศีนี้ได้อีกอย่างว่า Fixed Zodiac

ระบบนิรายนะ (Sidereal Zodiac)
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**ส�าหรับในหนังสือเล่มนี้เราจะแบ่งตามระบบสายนะ**
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นอกจากจะดูว่าเราอยู่ในราศีอะไรแล้ว หลายครั้งเมื่ออ่านค�าท�านาย

เรามักจะเจอการพูดถึงเรื่องธาตุและดาวที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาราศี

นั้น ๆ อยู่เสมอ ทั้ง 2 สิ่งนี้คืออะไรกัน

สมัยโบราณเชื่อกันว่าร่างกายของเราประกอบขึ้นจากธาตุ  4 ชนิด 

ได้แก่ ดิน น�้า ลม และไฟ ทุก ๆ คนจะมีธาตุทั้ง 4 หมุนเวียนอยู่ในตัว แต่

ปริมาณของธาตุแต่ละชนิดมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ธาตุ

มีความสัมพันธ์กับความเป็นจริง สิ่งที่เป็นรูปธรรม

และเหตุผล 
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มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ ความรู้สึก สัญชาตญาณ

และความอ่อนไหว 

มีความสัมพันธ์กับสติปัญญา ไหวพริบ

และความคิด

มีความสัมพันธ์กับความกระฉับกระเฉง ความกระตือรือร้น

และความมุ่งมั่น
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ดาวที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตา
นอกจากกลุ่มดาวประจ�าราศีแล้ว ยังมีดาวที่มีอิทธิพลต่อราศีต่าง ๆ 

หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “ดาวเกษตร”  ดาวเกษตรนี้ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณ 

และยงัส่งผลให้ลกัษณะนสิยัของเราเป็นไปตามอทิธพิลทีเ่กดิจากดาวดวงนัน้

อีกด้วย หากสังเกตจากÀาพด้านล่างจะเห็นว่ามีดาวพลูโตอยู่ด้วย แม้ในทาง

ดาราศาสตร์จะตัดดาวพลูโตออกจากกลุ่มดาวเคราะห์ไปแล้ว แต่ในทาง

โหราศาสตร์ยังคงใช้ดาวพลูโตในการค�านวณดวงชะตากันอยู่
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