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คำานิยม

จากนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ผมรู้จักอาจารย์ตุ้ยเพราะเห็นคุณแม่ของอาจารย์ พา

อาจารย์ตุ้ยมานั่งเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์ ที่บางล�าพู หลัง

จากนั้นกไ็ด้ร่วมงานกบัอาจารย์ตุย้ โดยมอีาจารย์เป็นบคุลากร

สอน “ฮวงจุ้ย” อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาต ิณ วดัราช

นดัดา

นอกจากเธอจะใช้วิชาการและภูมิความรู้ที่สะสมมา

นาน น�าออกมาใช้ประโยชน์ในการสอนอย่างเต็มที่แล้ว สิ่ง

ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือ เธอเป็นคนมี

มนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งสิ่งนั้นท�าให้การเรียนการสอนเป็นไป

อย่างสนุกสนาน ในชั่วโมงเรียนไม่มีบรรยากาศของความ

เคร่งเครยีด ด้วยเพราะความร่าเรงิ ความเป็นกนัเองที่อาจารย์

ตุ้ยให้กบัลูกศษิย์ 

ตัวอย่าง
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วิชาที่อาจารย์สอนอยู่นั้น เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการ

ด�ารงชีวิต อาจารย์ตุ้ยถ่ายทอดความรู้ด้วยความทุ่มเท มีการค้นคว้า 

ข้อมูล วิชาการต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ สิ่งที่เธอสอนให้ศิษย์ และมอบให้

สังคมนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และบัดนี้ เมื่อได้ทราบว่า

อาจารย์ตุย้ จะได้มหีนงัสอืพอ็กเกต็บุค๊ของตนเอง ผมจงึเชื่อว่าหนงัสอืเล่ม

นี้ จะต้องเกดิประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้อ่านทุกท่าน ด้วย

วชิาความรู้ที่อาจารย์ตุ้ยได้สั่งสมมา

ขอแสดงความยนิด ี

อ. ภญิโญ  พงศ์เจรญิ

นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ตัวอย่าง
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การเรยีนโหราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นแขนงใดกต็าม ล้วน

มีประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันมากค่ะ โหราศาสตร์

ช่วยให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ท�าให้ทราบสิ่งที่ก�าลังจะ

เกดิขึ้น ซึ่งเปรยีบเสมอืนแผนที่ชวีติของเราทุกคน แผนที่ของ

บางคนอาจเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย หรอืบางคนอาจล�าบาก

ล�าเค็ญ นั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนที่ท�ามา แต่อย่าง

น้อยการได้รูจ้กักบัตวัเลขของดวงดาวซึ่งมาจากวนัเดอืนปีเกดิ

ของเราเอง โดยเฉพาะได้เรียนรู้จาก อ.ตุ้ยนั้น สามารถน�าไป

ปรบัใช้กบัชวีติได้จรงิ ใช้ได้อย่างแม่นย�า และน�าความสขุมาให้

นาวาโทหญิงชฐิพา พยัคฆเดช

คำานิยม

จากลูกศิษย์และลูกค้าที่มาดูดวง

กับ อ.จุฑามาศ มณีฤทธิ์

ตัวอย่าง
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จากที่ได้ดรูายการเปิดต�าหนกัดวงทาง ทนีวิส์ทวีอียู ่๒๑ เดอืนกเ็กดิ

ความรู้สกึสนใจอาจารย์ตุ้ย เนื่องจากอาจารย์ดูได้อย่างเที่ยงตรง รวดเรว็ 

แม่นย�า แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง เลยอยากที่จะมาเรยีนรู้บ้าง ว่าอาจารย์ท�า

ได้อย่างไร และเมื่อมาเรียนแล้วก็ไม่รู้สึกผิดหวัง ได้ความรู้เต็มๆ ในสิ่ง

ที่อยากจะรู้ อ.ตุ้ยได้มอบให้ทุกเรื่องทั้งความรู้ ตลอดจนเก็บตกเคล็ดลับ

ต่างๆ โดยไม่หวงวชิา อ.ตุ้ยมนี�้าใจช่วยเหลอืเป็นอย่างด ีนอกจากนั้นยงัให้

ลูกศิษย์สัญญาว่าจะเอาความรู้ไปใช้ช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้าง เพื่อ

ตอบแทนครูอาจารย์ที่ค้นคว้าวชิานี้ให้เราได้ศกึษากนั 

       อรพิน นามบุรี

ผมเป็นคนที่สนใจโหราศาสตร์และศึกษามาตั้งแต่อายุ ๗ ปี 

(ปัจจุบนัอายุ ๑๔ปี) และได้พบว่าการเรยีนรู้จากต�ารานั้น ข้อเสยีคอื “ไม่มี

ผู้ที่จะไขปัญหาหรือถอดความประโยคที่อ่านแล้วสงสัยให้เราหมดความ

คับข้องใจได้” ผมจึงได้ตัดสินใจมาเรียนโหราศาสตร์กับอาจารย์จุฑามาศ 

มณีฤทธิ์ ท�าให้ผมรู้ข้อดีของการ “มีครู” โดยเฉพาะครูอย่าง อ.จุฑามาศ 

มณฤีทธิ์ นั้น ถ้าให้ผมพูดจากใจจรงิ โดยไม่ได้ยอหรอืเขยีนเพราะเกรงใจ 

ผมพูดได้เลยว่าอาจารย์สอนตั้งแต่ “ปัญหาที่ใหญ่เท่าเขาพระสุเมรุ ยันถึง

ปัญหาที่เลก็กว่าลกูไร” โดยไม่มคี�าว่าปกปิดหรอืไม่รู ้คอืมจีติวญิญาณของ

ความเป็นครเูตม็เป่ียม ข้อความในบทความนี้เขยีนจากใจของข้าพเจ้าจรงิๆ 

ไม่ปิดบงัหรอืบดิเบอืนซ่อนเร้นแต่อย่างใด

ชัยวัฒน์ สดชื่น

ลูกศษิย์ที่รกัอาจารย์มากและจะรกัตลอดไป

ตัวอย่าง
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ครั้งแรกที่รู ้จักกับอาจารย์จุฑามาศ ทาง TGN มีความรู้สึกว่า 

ผู้หญิงคนนี้ช่วยเราได้ อาจารย์มีความเป็นตัวของตัวเอง เสียงเพราะ 

ดวงตาจริงใจ หน้าตาใจดี ตอนนั้นก�าลังมีปัญหากับชีวิตส่วนตัว การ

งาน อาจารย์ให้ข้อคดิเกี่ยวกบัการแก้ปัญหาที่เรามอียู่ อาจารย์ไม่ได้ให้เรา

งมงายกบัการดูหมอ แต่ให้เราตั้งสตยิอมรบัความจรงิในสิ่งที่เกดิขึ้น และ

ให้ไตร่ตรองว่าเราเป็นอย่างไร และก�าลังท�าอะไรอยู่ หลังจากนั้นให้ใช้ค�า

แนะน�าของอาจารย์แก้ปัญหาที่เรามีอยู่ ชอบค�าสอนของอาจารย์ที่สอนให้

เรา “ไม่อาฆาต แก้แค้น รู้จกัให้อภยั” แล้วสิ่งดีๆ  จะกลบัเข้ามาสู่ชวีติเรา 

ที่ส�าคัญที่สุดอาจารย์ไม่ได้สอนให้เรารอดวงชะตา แต่จะชี้แนะให้

ว่าเราควรท�าอย่างไร เพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ดูหมอควรจะ

กระท�า และจะท�าให้เรารู้ว่า “หมอดู” ช่วยเราได้จรงิ 

      Nan Tanta

      New Zealand

ครั้งแรกที่ผมไปที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตวิดัราชนดัดา ผมดู

วชิาเรยีนว่ามวีชิาอะไรบ้าง กเ็จอกบัวชิาฮวงจุ้ย เลยคดิว่าลองนั่งฟังดู ถ้า

ชอบกเ็รยีน ไม่ชอบกไ็ม่ต้องเรยีน บงัเอญิผู้สอนเป็นอาจารย์ตุ้ย จุฑามาศ 

มณีฤทธิ์ ด้วยความที่อาจารย์เป็นคนน่ารักมาก กันเอง ท�าให้ผมตัดสิน

ใจเรียนในวันนั้นทันที และนับเป็นความโชคดีของผมที่ได้เป็นลูกศิษย์

อาจารย์ตุ้ย เพราะแม้อาจารย์ดีๆ เก่งๆ จะมีมากมาย แต่อาจารย์ตุ้ยนั้น

ไม่เหมอืนใคร อาจารย์ตุ้ยเกดิมาเพื่อเป็นอาจารย์คนจรงิๆ ซ�้าเป็นอาจารย์

ตัวอย่าง
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ที่มีวิชาความรู้หลากหลายสาขา ไม่แค่ฮวงจุ้ย แต่ยังมี ยิปซี เลข ๗ ตัว 

๙ ฐาน ศาสตร์เรื่องชื่อนามสกุล วิธีการสอนก็หลากหลายตามความ

เหมาะสมของผู้มาเรยีน “สอนเข้าใจง่าย รู้ได้เรว็ น�าไปใช้ได้จรงิ” 

รกัและเคารพอาจารย์เสมอ

 พงศ์สันต์ จงวิเศษโชค

วันที่เจออาจารย์ครั้งแรกในทีวีเป็นวันหยุด พอเปิดดูเห็นอาจารย์

ก�าลงัพดู กน็กึชอบหลกัการของอาจารย์ขึ้นมา เลยดรูายการจนจบ และไป

สมคัรเรยีน พอเจออาจารย์ตวัจรงิกย็ิ่งชอบ อาจารย์สอนง่าย เข้าใจได้ง่าย 

เพราะเราเป็นคนหวัช้าแต่พอได้เรยีนกบัอาจารย์กร็ูส้กึอยากเรยีนอยากรูไ้ป

เรื่อยๆ รู้สกึสนกุและไม่เบื่อเลย 

การที่ได้มาเรียนกับอาจารย์คิดว่าเราคงเคยท�าบุญร่วมกันมาถึงได้

มาเป็นศษิย์ เป็นอาจารย์กนั ขอขอบคุณสมาคมโหราศาสตร์ฯ ที่ท�าให้ได้

เจออาจารย์ดีๆ แบบนี้ ส�าหรับวิชาที่เรียนนี้ คิดว่าจะประกอบอาชีพและ

ช่วยเหลือคนที่เขาล�าบากเหมือนกับที่อาจารย์ได้สั่งสอนอบรมมา และ

ขอบคุณอาจารย์ตุ้ย-จุฑามาศ มณีฤทธิ์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้

กบัเราให้เพื่อนๆ และศษิย์ทุกๆ รุ่นเสมอมา 

สุโสนิสษา มุรีห์ริญล์รดูล 

ตัวอย่าง
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คุณเชื่อหรือไม่ว่าดวงดาวนั้น มีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิด

จนตาย ล�าพงัเมื่อตวัเราเองถงึคราวเคราะห์หามยามร้ายนั้น กไ็ด้เดอืดเนื้อ

ร้อนใจ แก้เคลด็ แก้ชง กนัพอหอมปากหอมคอ แตหากเรื่องเดอืดร้อนนั้น

มาโดนถงึลกูหลานในบ้าน คณุกล้าอยูเฉยๆ หรอืเปลา?

เด็กๆ เมื่อลืมตามาดูโลก ไม่ว่าจะเกิดเมื่อใด กลางคืน กลางวัน 

ฤดูร้อน ฤดูหนาวอย่างไร ก็ถือเป็นของขวัญอันล�้าค่าส�าหรับพ่อแม่ทั้งสิ้น 

ไม่ใช่เพียงแต่ชีวิตน้อยๆ ที่แม่อุ้มท้องมาได้เริ่มต้นขึ้น แต่กลับเป็นการ

เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ การเริ่มใหม่ของความรับผิดชอบอัน

ใหญ่หลวงที่มาพร้อมๆ กับความฝัน ความหวัง ของพ่อแม่ และปู่ย่า

ตายาย และแน่นอนว่าเมื่อมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในบ้าน ทุกคนย่อมรุม

ประคบประหงม อยากให้เป็นแบบนั้น แบบนี้ และภาวนาว่าขออย่าให้เจ้า

ตวัเลก็เป็นอะไรในแบบที่เราไม่ต้องการ 

การส่งเสริมให้เขาไปในทิศทางที่ดวงดาวก�าหนดมานั้น เป็นเรื่องที่

มีประโยชน์กับทั้งตัวเด็กเองและผู้ปกครอง การรู้ใจเจ้าตัวน้อยในบ้านนั้น 

ช่วยผ่อนแรงผู้ปกครองทั้งในโรงเรียน เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ การ

กินการอยู่ เพราะบุคลิกภาพและนิสัยที่ถูกก�าหนดมาตั้งแต่เกิด มีผลต่อ

คํานําสํานักพิมพ

ตัวอย่าง
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อาชพีและความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องส�าคญัในการด�าเนนิชวีติต่อไป หากได้

ส่งเสรมิตั้งแต่วนันื้ “บมเพาะคณุลกัษณะด”ี และหาทางรบัมอื และแก้ไข 

“ข้อบกพรอง” ซึ่งเรื่องดงักล่าวเป็นคุณลกัษณะที่ตดิตวัมาตั้งแต่เกดิ เมื่อ

ได้ส่งเสรมิและปองกนัถกูทาง ใช้เวลากล่อมเกลาไปเรื่อยๆ สม�่าเสมอ ย่อม

สร้างความเป็นอจัฉรยิะให้เกดิกบัเดก็ๆ ทุกคนได้อย่างไม่ยากเยน็

ทางส�านกัพมิพ์เหน็ว่า หนงัสอื “เลี้ยงลกูจากดวง ให้เปนอจัฉรยิะ” 

เล่มนี้ นอกจากจะแม่นย�าตามบุคลิก ลักษณะนิสัยของเด็กแล้ว ยังช่วย

ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้ระมัดระวังกับสิ่งอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

และรู้จกัวธิตีั้งรบัได้อย่างถูกทศิทาง เพราะ “เส้นทางชวีติ” ที่ อ.จฑุามาศ 

ได้เขียนบอกไว้ให้แต่ละช่วงนั้น อ้างอิงตรงตามต�าราโหราศาสตร์ไทย ซ�้า

ตวัอาจารย์เองกเ็ป็นครูที่มดีกีร ีที่สามารถตรวจสอบและไว้วางใจได้ด้วย 

ทางส�านกัพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ และบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท 

ที มัลติมีเดีย มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงาน

กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น อาจารย์จุฑามาศ มณีฤทธิ์ ทั้งในเรื่อง

งานโทรทัศน์ รายการ “เปดตําหนกัดวง” ทาง “ทีนิวส์ ทีวี” ตลอดจน

การท�าหนังสือเล่มนี้ และหวังว่าท่านผู ้อ่านคงจะได้ประโยชน์อย่าง

มากมาย และเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางเลี้ยงลูกหลานได้อย่างเข้าใจมากขึ้น 

สํานกัพมิพ์กรนี ปญญาญาณ

ตัวอย่าง
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ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเจอ อ.จุฑามาศ มณีฤทธิ์ (อ.ตุ้ย) จากรายการ 

“เปดตําหนกัดวง” ซึ่งเป็นรายการของ “ทนีวิส์ ทวี”ี ทุกๆ เช้าวนัอาทติย์

เราได้มีโอกาสจัดรายการร่วมกัน โดยมีข้าพเจ้าเป็นผู้ด�าเนนิรายการ เป็น

เวลาเกอืบจะ ๒ ปีแล้ว 

สิ่งที่ประทบัใจเรื่องแรก กค็อื อาจารย์ตุ้ยดูดวงถูกมากกกกก เธอ

คิดค่าดู ๒๐๐ บาทต่อคนเท่านั้น ซึ่งแน่นอนที่ไม่ว่าจะคิดแสนถูกปานใด 

ก็มีแต่คนอยากดูดวงฟรี! ดูไปนดิๆ หน่อยๆ พอเป็นกระษัย พอหมด

เรื่องที่ตัวเองอยากรู้ก็ชักดาบ หนี หายไปก็เยอะ แต่กระนั้นรายการเราก็

ยงัเรตติ้งกระฉดู! 

แต่ที่ประทบัใจมากกว่านั้นคอื เรื่องที่ข้าพเจ้าเคยถาม อ.ตุ้ยว่า

“อำจำรยเบื่อไหมคะ ต้องพูดอะไรซ�้ำๆ ปญหำคนก็เรื่องเดิมๆ วน

เวยีนไม่กี่เรื่อง”

อ.ตุ้ยบอกกับข้าพเจ้าว่า “ไม่เบื่อหรอกค่ะ คนที่ทุกขจริงๆ เขำไม่

ได้แค่อยำกรู้ว่ำเมื่อไหร่จะผ่ำนพ้นปญหำไปได้ แต่เขำต้องกำรให้มีใครสัก

คนฟง บำงคนยังไม่ทันดูดวง เล่ำให้ฟงเสียหมดพุงแล้ว บำงทีร้องไห้ไป

เกอืบครึ่งชั่วโมง ร้องไห้สะอกึ สะอื้น ฟงไม่รู้เรื่อง กห็่วงว่ำเขำจะเปลอืงค่ำ

โทรศพัท รอให้ค่อยยงัชั่วแล้วโทรมำใหม่กไ็ด้”

คํานําผูเรียบเรียง

ตัวอย่าง
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เวลาอยู่ในรายการกับอาจารย์ตุ้ย จะได้ยินอาจารย์พูดเสมอว่า 

“ถ้ำไม่รู้จะร้องไห้กบัใคร โทรมำร้องไห้กบัอำจำรยกไ็ด้”

สิ่งที่ได้เห็นตลอดเวลาที่ท�างานร่วมกันมา คืออาจารย์ตุ้ยรักอาชีพ

หมอดูมาก เธอไม่เคยดูถูกอาชพีตวัเอง กลบัท�าทุกอย่างด้วยความศรทัธา

ว่าเป็นอาชพีที่ “สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ประทานพร” เธอมจีติวญิญาณที่พร้อมจะเป็น

ผูใ้ห้อยูต่ลอดเวลา ซึ่งความเชื่อของ อ.ตุย้ และการปฏบิตัตินต่อ “วชิาชพี” 

ต่อ “เพื่อนมนุษย์” เป็นเรื่องงดงามยิ่งนกัในสายตาของข้าพเจ้า เพราะ

เหตุผลเช่นนี้ เธอจงึยิ่งดูดวงแม่นขึ้น...แม่นขึ้น...เรื่อยๆ

แม้ อ.ตุ้ยจะดูดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยเป็นหลกักต็าม แต่กม็เีรื่อง

แปลกๆ พลิกึพลิั่น เกดิขึ้นระหว่างถ่ายทอดออกอากาศบ่อย

บางท ีอ.ตุ้ยกห็ลุดปากทกัท่านผู้ชมที่โทรมาว่า “ได้ของใหม่มำนี่คะ 

น่ำจะนำฬกำใหม่ อะไรท�ำนองนี้” ข้าพเจ้าก็สงสัย เอ๊ะ! โหราศาสตร์ไทย

ตรงไหนหว่า... มันดูไปถึงเขาได้นาฬิกาใหม่ เรื่องอื่นมีให้ยกตัวอย่างตั้ง

เยอะ ดนัทกัแต่ตรงนาฬิกาใหม่

เสียงปลายสายก็ตื่นเต้น “ใช่ค่ะใช่! เพิ่งได้นำฬกำเปนของขวัญ

วนัเกดิเมื่อวำนนี้ เพื่อนซื้อให้”

ร่วมงานกันไปเรื่อยๆ พอเจอสถานการณ์คล้ายๆ แบบนี้มากเข้าก็

ถงึได้รู้ว่า อ.ตุ้ย ม ี“สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ประทานพร” จรงิๆ (อนันี้ถ้าไม่เชื่อกต็้อง

ลองเอง)

ตามประสาคนท�างานหนงัสือ ผู้ที่มีคุณสมบัติมากล้น เช่น อ.ตุ้ย 

จะปล่อยหลุดลอยไปเป็นเรื่องผิดพลาดยิ่ง พอจังหวะเหมาะๆ ข้าพเจ้าก็

ลอ็กตวั อ.ตุ้ย มาออกหนงัสอื เผยแพร่ความรู้สู่คุณๆ ผู้อ่าน ด้วยหวงัว่า

ตัวอย่าง
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ตัวอักษรทุกตัวที่ขีดเขียน เรียบเรียงออกมา คงจะเป็นประโยชน์แด่ท่าน 

ผู้อ่าน ผู้ปกครอง ทุกๆ ท่าน 

หากมีอานิสงส์อันใด อันเกิดจากประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ 

ข้าพเจ้าขอยกบูชาแด่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทุกคน และรวมถงึอาจารย์

ตุ้ย-จุฑามาศ มณฤีทธิ์ ครโูหราศาสตร์ที่ข้าพเจ้ารกันบัถอือย่างหมดหวัใจ

ทพิย์วารี

ตัวอย่าง
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ผู้เขยีนมกัจะบอกกบัลูกค้าที่มาดูดวง และลูกศษิย์ 

เสมอๆ ว่า “ใครว่าหมอดคููห่มอเดา หมอมคีรดูไูด้ไม่ต้อง

เดา” ผูเ้ขยีนเชื่อเสมอในวชิาของครบูาอาจารย์ ยามจะทาย

ทักอะไรนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะ “มั่ว” ไปเรื่อยตามใจนกึ ดังนั้น

เวลาที่ดูดวงไปแล้วได้ยินเสียงตอบรับว่า “รู้ได้อย่างไร” 

หรอื “ท�าไมแม่นขนาดนี”้ ผูเ้ขยีนขอยกความดคีวามชอบ

นี้ ให้กบัครูบาอาจารย์ทุกๆท่านด้วย

กระนั้น ก็ยังมีที่บอกว่า “ไม่แม่น” “ไม่เห็นตรง

เลย” ถ้าหากบอกมาอย่างนี้ มีปัจจัยที่จะท�าให้ไม่แม่น

อยู่เพียง ๓ ข้อ ซึ่งในที่นี้จะได้บอกไว้เพื่อเป็นแนวทาง

ให้ผู้ปกครองได้ดูดวงตามต�าราโหราศาสตร์ไทยได้อย่าง

แม่นย�ามากขึ้นด้วย

ดูดวงอยางไรใหแมนยํา

ตัวอย่าง
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เหตุข้อแรกที่ท�าให้การท�านายดวงไม่แม่นย�าคือ “วันเดือนปเกิด

ไม่ตรง” ซึ่งที่ไม่ตรงก็อาจจะมาจากจ�า “วันที่” สับสน โดยเฉพาะในสมัย

ก่อน ไม่ค่อยนับวันนับเดือนกันสักเท่าไร บางคนรู้ว่าตัวเองเกิดประมาณ

ช่วงก่อนวันออกพรรษาสักสองสามวัน ในปีจอ แต่ก็ระบุวันเวลาแน่นอน

ไม่ได้ เพราะผูใ้หญ่บอกมาแค่นั้น หรอืบางคนอาจจะรูว้นัที่แน่นอนแล้ว แต่

คลาดเคลื่อนเรื่องเวลาเกดิ เช่น เกดิหลงัเทีย่งคนืเปนต้นไป แต่ยงัไม่ถงึ ๖ 

โมงเช้า ตรงนี้ผู้เขียนก็จ�าเปนต้องย้อนวัน เพราะไม่สามารถยดึตามหลกั

สากลได้ เนื่องจากวิชาโหราศาสตร์นี้มีมาแต่โบราณ คนสมัยก่อนเวลาจะ

ดูว่าเป็นวนัใหม่หรอืยงักด็ูจากพระอาทติย์ขึ้น ดงันั้นกเ็ลยต้องมาเทยีบเอา 

ว่าพระอาทติย์ขึ้นตอนกี่โมงในวนัที่คุณเกดิ ซึ่งเดี๋ยวนี้กโ็ชคด ีที่เพยีงจิ้มๆ 

โปรแกรมส�าเรจ็รปู กม็ปีฏทินิร้อยปีแถมมาให้ พร้อมบอกเวลาพระอาทติย์

ขึ้นเสรจ็สรรพ เลยดูดวงได้สบาย ถอืว่าเป็นตวัช่วยยอดอจัฉรยิะที่ดจีรงิๆ 

ถึงแม้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะทราบวันเวลาเกิดที่แท้จริงแม่นย�าขึ้นกว่า

แต่ก่อนแล้วก็ตาม ทว่าหากผู้ปกครองท่านใด ซื้อหนงัสือเล่มนี้ไปอ่าน

แล้วอยากดูดวงให้แม่นย�าตรงตามวันเกิดเจ้าตัวน้อยจริงๆ แล้วล่ะก ็

ต้องยึดวันเวลาตามที่ได้กล่าวไปแล้ว เช่น เกิด ตี ๕ ของวันจันทร์ แต่

พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ก็ให้เปดต�าราดูของวันอาทิตย์ได้เลย เพราะตาม

ต�าราโหราศาสตร์ไทยยังไม่ขึ้นวันใหม่ 

แต่ขณะเดยีวกนั กม็ศีาสตร์อื่นๆ ที่ดูดวงตามหลกัสากล ดงันั้น จะ

เกดิวนัไหนแน่ กใ็ห้ยดึเอาตามต�ารานั้นๆ โดยถามครูบาอาจารย์ผู้ที่ดูดวง

ให้เป็นหลกั จงึจะดทีี่สุด

ต่อมาเหตุข้อ ๒ ที่ท�าให้การพยากรณ์ไม่แม่นย�ากค็อื “เจ้าของดวง

ตัวอย่าง
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ชะตามกีารท�าความดจีนอยูเ่หนอืเส้นโชคชะตา” เพราะมคีนจ�านวนหนึ่ง

ที่บั้นปลายชวีติ อาจจะต้องหมดตวั หรอืเกดิอุบตัเิหตุ ต้องผ่าตดั ต้องมี

โรคภัยบางอย่างเบียดเบียนแน่ๆ แต่เมื่อมาศึกษาธรรมะ หันมาสวดมนต์ 

นั่งสมาธ ิภาวนา ท�าดมีากๆ ในทุกๆ ย่างก้าว และมชีวีติที่เตม็ไปด้วยสต ิ

คนแบบนี้ล่ะค่ะ มักจะอยู่เหนือเส้นโชคชะตา ซึ่งเราหากันไม่ได้ง่ายนกั 

เพราะเรื่องการจะฝืนโชคชะตานั้น ไม่ใช่ว่าท�ากันแค่วนัสองวนั แต่ตรงกนั

ข้ามที่จะต้องท�าจนเป็นนิสัย สะสมเป็นบุญบารมีให้ติดตัวกันข้ามภพข้าม

ชาตกินัไปเลย

และเหตุข้อสุดท้ายของการพยากรณ์ผดิพลาด กค็อื “เจ้าของดวง

ชะตามีการท�าความเลวจนอยู่ใต้เส้นโชคชะตา” ข้อนี้ไม่ต้องอธิบายกัน

มาก เพราะตรงกันข้ามกับข้อที่กล่าวมาแล้ว เมื่อท�าความเสื่อมเสียใดๆ 

ก็ตาม สู่โลก สู่สังคม ตนเองย่อมได้รับความเสื่อมนั้นตอบแทนข้ามภพ

ข้ามชาตเิช่นเดยีวกนั

และนอกจาก ๓ ข้อ

ที่ ได ้กล ่ าวมาแล ้วนั้น มี

ประเด็นที่อยากยกขึ้นมา

พูดถึงอีกนิดคือ กรณีดู 

ดวงให้ “เด็กแฝด” คุณ

แม ่บางคนมีลูกแฝด

โดยธรรมชาติ แต่ก็มี 

บางกรณทีี่พึ่งหมอเพราะมีลูกยากแสนยาก 

และพอบทจะติดขึ้นมา ก็มาอยู่ในพุงกันยุ่บยั่บเป็นพวงองุ่น 

กรณเีดก็แฝด เราสามารถยึดตามวันที่เขาเกิดจริงๆ ได้เพียงคนที่คลอด

ตัวอย่าง
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ออกมาดูโลกคนแรกเท่านัน้นะคะ ส่วนคนต่อๆ มาก็ต้อง “ย้อนวัน” 

ถอยหลงัไปเรื่อยๆ 

ตวัอย่างเช่น แฝด ๓ ซึ่งทุกๆ คน คลอดออกมาวนัอาทติย์ที่ ๑๐ 

กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ เหมอืนกนัหมด ในเวลาไล่เลี่ยกนั คนที่ออกมาสู่โลก

ภายนอกคนแรกเท่านั้น จึงจะดูดวงด้วยวันดังกล่าว คือ อาทิตย์ ที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส่วนคนที่คลอดออกมาเป็นคนที่ ๒ ก็ให้ย้อนไปเป็น

วนัเสาร์ที่ ๙ และคนที่คลอดออกมาหลงัสุดกจ็ะไปตกที่วนัศุกร์ที่ ๘ ส่วน

เดอืนและปีกน็บัเหมอืนๆ กนัได้ เป็นเดอืนและปีที่เกดิจรงิ หากมมีากกว่า

แฝด ๓ กย็้อนวนัลงไปอกีเรื่อยๆ เป็น พฤหสั พุธ…ไปตามล�าดบั

นอกจากนั้นจะให้แม่นย�าขึ้นไปอีก ก็ต้องเอาลักษณะวันที่ที่เกิด 

เดือนเกิด ปีเกิดมาผสมเข้าด้วยกัน แต่เฉพาะในเล่มนี้ ผู้เขียนไม่อยาก

ให้ผู้ปกครองต้องมานั่งปวดหัว อยากให้เป็นแบบบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป เปิด

ปุ๊ปรู้ปัป ใช้งานได้จริงเลย จึงเลือกหยิบเอานิสัยของเด็กวันต่างๆ มาให้

ได้ศึกษาเรียนรู้กัน เหตุที่หยิบยกเอาเรื่องวันมาเป็นเรื่องที่โดดเด่นในเล่ม

ก็เพราะ อิทธิพลของดวงดาวจากวันเกิดค่อนข้างมาก ซึ่งมีอิทธิพลไปถึง

บุคลกิภาพ นสิยัใจคอ รวมถงึเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกดิขึ้นในชวีติ อย่าง

น้อยเกิน ๗๐% ยกเว้นวันเดือนปีเกิดไม่ตรง และปัจจัยอื่นๆ อย่างที่ได้

กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งหากผู้ปกครองได้ท�าความเข้าใจแล้ว ก็สามารถดู

ดวงของเจ้าตวัเลก็ได้เลยนบัจากนี้ 

 

ตัวอย่าง
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ตามต�านานว่าเด็กวันอาทิตย์ เกิดมาจากราชสีห์ 

๖ ตน บดให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าก�าพลสีแดง พรมด้วย

น�้าอมฤต เหวี่ยงขึ้นไปบนอากาศ จึงบังเกิดเป็น “องค์

สุริยเทพ” มีร่างกายสีแดง แต่งองค์ทรงเครื่องเริดหรู

อลังการ แพรวพราว ขี่อยู่บนหลังราชสีห์ ส่งให้คนวัน

อาทติย์นั้น มลีกัษณะองอาจ ภูมฐิาน ยิ่งกว่าคนวนัอื่นๆ 

เด็กเกิดวันอาทิตย
“หนูนอยไฟแช็ค จุดแปปๆ ก็ดับปุปปป”

ตัวอย่าง
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ÅÑ¡É³ÐÃÙ»Ã‹Ò§ 
ส่วนใหญ่มีโครงร่างใหญ่ ใบหน้า

แม้ไม่ถงึกบังดงามน่ารกัจนประกวดหนู

น้อยนพมาศ หรือเข้าวงการเป็นดารา

เด็กได้ก็ตาม แต่คอยดูกันไปยาวๆ

เถิด เขาหรือเธอจะมีเสน่ห์เพราะความ

กล้าแสดงออก บุคลิกมาดมั่น พูดจา

คล่องแคล่ว ฉะฉาน และชอบที่จะเป็นจุด

สนใจของคนทั่วไปเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เลยได้เป็นดาวดวงเด่นเสมอๆ ไม่

ว่าจะอยู่ที่ใดกต็าม 

ºØ¤ÅิกÀา¾-อารม³์ 
ด้วยความเป็น “ลูกสิงห์” สิ่งที่โดดเด่นของเจ้าตัวเล็กคือ ชอบ

เรื่องสวยงามประณีต อกผายไหล่ผึ่ง หลังตรง ท่าทาง

จังหวะลีลาเยื้องกรายดูสง่างาม องอาจ ทนงตน 

ถือตัว มีปญญาไว ไหวพริบดี เฉยีบขาด และไม่

งอนง้อใคร ยิ่งโตยิ่งสง่าผ่าเผย มาดผู้น�าดังเช่น

ราชสีห์ผู้เปนเจ้าปา

ลองสังเกตดู ว่าเด็กคนไหนที่ให้อุ ้มยากๆ 

หน้าตาไม่รบัแขก ไม่ชอบคนแปลกหน้า ไม่อยากโดน

คนแปลกหน้าอุ้ม มักจะเป็นเด็กที่เกิดวันอาทิตย์กับ

วนัพฤหสั เพราะในกระบวนหยิ่งเชดิ ไม่มใีครกนิ ๒ 

ตัวอย่าง



อ.ตุ้ย จุฑามาส มณีฤทธิ์ 21

วนันี้ลง นอกจากคนสนทิอย่างพ่อ แม่ พี่เลี้ยง ไม่ค่อยอ้อนฉอเลาะให้ใคร

อุ้มได้ง่ายๆ 

หนนู้อยวนัอาทติย์นั้น แม้ตวัจะเลก็แต่ยามจะ “แผลงฤทธิ”์ นั้น ก็

ร้ายไม่เบาเลยทเีดยีว เล่นเอาผู้ปกครองต้องกุมขมบักนัเป็นแถว ดูเหมอืน

น้องๆ วนัอาทติย์อาจขี้หงุดหงดิไปสกัหน่อย เพราะมธีาตุไฟเป็นหลกั แต่

ไฟแบบพระอาทติย์นั้น กเ็หมอืนกบั “ไฟแชค็” ลกุโชตช่ิวง พรึ่บๆ แหมบๆ  

บทจะดับ ก็ดับสนทิรวดเร็วว่องไว ไม่เหลือควันเหลือกลิ่นเสียอย่างนั้น 

โกรธง่ายแต่หายเรว็ ไม่เกบ็เอามาอาฆาตเนิ่นนาน

น้องๆ วนัอาทติย์นั้นมจีุดเด่นคอื ชอบแต่งตวัสวยงาม แต่งตวัด้วย

เสื้อผ้ามีราคา เพราะมันเป็นหน้าเป็นตา เป็นความภูมิใจของเขา ส่งเสริม

ให้เขามีสง่าราศีขึ้น ถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าแต่ง “เต็มยศ” ถ้าเป็นเด็กผู้

หญงิ จะยิ่งชอบแต่งตวันาน ทั้งกิ๊บทั้งโบว์แบบ “จัดเต็ม” ชุดเก่งของเธอ

ต้องเด่นมาแต่ไกล แต่ไม่ใช่ว่าแต่งตวัสวยแล้วจะเรยีบร้อย เอี้ยมเฟี้ยมนะ 

เพราะเดก็ผู้หญงิเธออาจจะเลอืกเล่น “ฟุตบอล” หรอืถ้าเป็นดนตรกีอ็าจ

จะเลอืก “ตีกลอง” ไม่ใช่ว่าเธอเป็นทอม เธอเพยีงบงัเอญิกล้าเลอืกอะไร

แปลกและโดดเด่นกว่าเพื่อนในกลุ่ม แล้วก็ออกจะมุทะลุท้าทายหน่อย

เท่านั้นเอง 

แต่ภายใต้บคุลกิองอาจ สง่างามอย่าง “ราชสห์ี” นั้น กย็งัมจีดุอ่อน 

หากเป็นเดก็เลก็ ยามเธอโผงผางแผลงฤทธิ์ไปได้ไม่เท่าไร โดนแววตาเข้มๆ 

ดุๆ  ของคณุพ่อ เจออาการแยกเขี้ยวใส่ถมงึทงึของคณุแม่ เอาแค่เท่านั้นหนู

น้อยกฝ็่อแล้ว เพราะเดก็วนัอาทติย์จุดอ่อนคอื “ใจ” หนนู้อยจะมอีาการ 

“ใจเสีย” ได้ง่าย ไม่ชอบการขู่หรือท้าทายในทุกกรณี

ตัวอย่าง



22

น้องและเด็กรุ่นน้องไม่ค่อยรักเด็กวันอาทิตย์ เพราะเขาไม่ค่อยจะ

เสวนากับเด็ก ไม่ยอมน้อง ไม่รู้จักปะเหลาะเอาใจคนที่เด็กกว่า จะออก

แนวร�าคาญด้วยซ�้า แต่ถ้าฝึกให้เขาเป็นผู้น�า ให้รบัผดิชอบน้องเรื่องนี้กพ็อ

จะพึ่งพาได้อยู่ ครั้นพอเปลี่ยนบทบาทมาเป็นเพื่อนเล่นกนั เล่นได้ไม่ทนัไร

เธอกจ็ะแพ้ไม่เป็นขึ้นมาเชยีว ดงันั้นน้อง หรอื รุน่น้องคนนั้น ต้องยอมเป็น

ฝ่ายยอม และท�าตามค�าสั่ง จงึจะเล่นด้วยกนัได้

เร×èองเรยีน 
ไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงมากส�าหรับเด็กๆ วันอาทิตย์ เพราะเธอเองก็

ชอบเรื่องความรู้พอตัว แต่ด้วยความที่เป็น “ไฟแช็ค” ความมีมานะนั้น

จะอยู่ได้ไม่นาน สนใจอะไรก็เห่อไปเป็นพักๆ จะว่าเป็นพวก “ขี้เห่อ” ก็

ไม่ผดิ ความเอาใจใส่จดจ่อมอียู่วูบเดยีว เลยเรยีนอะไรได้หลากหลาย แต่

เรยีนได้ไม่นานกไ็ปเห่อของใหม่เข้าอกี 

อีกเรื่องที่ออกจะเป็นอุปสรรคส�าหรับการเรียนส�าหรับหนุ่มน้อย 

สาวน้อยวันอาทิตย์ คือ การไม่ชอบเข้าหาครูก่อน 

เพราะเธอออกจะหยิ่ง และถือตัว ไม่ชอบ

งอนง้อใคร ดงันั้น ครหูรอืผูป้กครองกด็ ีควร

ต้องสังเกตเด็กวันอาทิตย์สักหน่อย เพราะ

เธอไม่ชอบเรื่องเสียหน้า ดังนั้นยากเหลือ

เกินที่จะยกมือแสดงตนว่าไม่รู้ ไม่เข้าใจ 

ในสิ่งที่เรียน ถ้าจะคิดอาศัยไหว้วาน

ให้เพื่อนที่เก่งกว่าช่วย ก็ไม่ค่อยเป็น

ตัวอย่าง
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ผลนกัหรอก เพราะมกัไม่พูดไม่บอก ไม่ชอบขอค�าปรกึษาใคร มนัเสยีหน้า 

“สิงห์วันอาทิตย์” จรงิๆ

นอกเหนือจากนิสัย ก็จะเป็นเรื่อง “กรรม” เนื่องจากดาวอาทิตย์

เป็นดาวประเภทบาปเคราะห์ เกิดมาใช้กรรม ท�าดีไม่ค่อยมีคนรู้คนเห็น 

น้องๆ วันอาทิตย์ มักโดนเพื่อนเอาเปรียบบ่อยๆ แต่นิสัยของเขาคือ  

“ไม่แกล้งใครลบัหลงั” ผู้เขยีนเองมลีูกสาวเกดิวนัอาทติย์ ท�าการบ้านเสรจ็

เรยีบร้อยกใ็ห้เพื่อนยมืลอก เพื่อนไม่อยากให้ครจูบัได้ว่าลอกเพราะค�าตอบ 

เหมือนกันเป๊ะ เพื่อนสมองใส เลยเอาหนังสือลูกสาวไปซ่อนซะแล้วส่ง

การบ้านของตัวเองหน้าตาเฉย เป็นอันว่าลูกสาวไม่มีการบ้านส่งครูใน 

วนันั้น 

วชิาที่ชอบ

อย่างที่บอกไปเมื่อครู่ ว่าเขาเรียน

ได้หลากหลาย แต่สนใจอะไรไม่ค่อย

นาน ดังนั้นวิชาที่จะท�าให้เขามีความ

สุขกับการเรียนคือวิชาที่เขารู้สึกว่าเขา

ได้โดดเด่น ได้เป็นส่วนส�าคัญของ

กลุ่มหรือของชั้นเรียน ด้วยนิสัย

ดังกล่าวผนวกกับในดวงมี “ดาว

พุธ” ประจ�าอยู่ต�าแหน่ง “ปาก” เขาจึงมี

วาทศิลป์ยอดเยี่ยม ต้องสนับสนนุให้เขาเป็นตัวแทน เพื่อ

จะพูด หรือน�าเสนองานหน้าห้อง แรกๆ เขาหรือเธอบางคนอาจไม่ค่อย

มั่นใจ แต่เชื่อเถอะว่า หากได้ลูกหยอดลูกยอเข้าหน่อย เขาท�าได้ดกีว่าคน

วนัอื่นๆ แน่

ตัวอย่าง
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ส่วนถ้าวิชาไหน มีเรื่องโต้วาที ใช้คารมในการพูด หรือการเขียน 

เขาจะแสดงฝีไม้ลายมือได้ดีมาก หมั่นเติมก�าลังใจบ่อยๆ มีแววว่าจะเป็น

นกัเขยีน นกัพูดชื่อดงั ในอนาคตได้เลยทเีดยีว

วชิาที่ไมชอบ

จากที่กล่าวไปแล้ว ว่าไม่มีวิชาไหนเป็นอุปสรรคของคนวันอาทิตย์ 

แต่อย่างที่บอกว่าน้องเขาจะใจเสียง่ายๆ ดังนั้น เมื่อใดที่มีการแข่งขันเกิด

ขึ้น อย่าให้เขาได้รู้เชียวว่าคู่แข่งนั้นเหนือชั้นเพียงใด การเอาคู่แข่งมาข่ม

อาจจะท�าให้ฮึกเหิมได้ส�าหรับบางคน แต่เด็กวัน

อาทิตย์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ยิ่งขู่ยิ่งฝอ ต้องยุ 

ต้องชม เรียกว่าบ้ายุ หลงตัวเองหน่อยๆ 

ยิ่งยุให้ฮึกเหิม ยิ่งเพิ่มก�าลังใจให้ท�าได้ดี

ยิ่งขึ้น 

สรุปว่าวิชาที่ชอบ คือวิชาที่

ได้รับค�าชม วิชาที่เขาได้รับบทบาท

ส�าคัญ ดูโดดเด่นในกลุ่ม ส่วนวิชา

ที่ไม่ชอบ คือวิชาที่ท�าให้เขาเสียหน้าหรือเสีย

ความโดดเด่นไปนัน่แหละ

อาชพีที่เหมาะ : รบัราชการ เป็นคนในเครื่องแบบ มยีศ มตี�าแหน่ง 

พ่อค้าเพชรพลอย ช่างทอง นายธนาคาร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แพทย์ พธิกีร นกัเขยีน นกัพูด

เครื่องประดบัถกูโฉลก : เพชร ทบัทมิ มรกต

โรค : มกัมปีัญหาเรื่องต่อมต่างๆ ไม่ด ีเป็นภูมแิพ้ ผวิแพ้ง่าย ผด

ตัวอย่าง
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ผื่นแพ้ต่างๆ สายตา ความดันโลหิต 

ระบบน�้าในร่างกายไม่ดี หากเป็นเด็ก

เล็กจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟ และของ

ร้อนได้ 

เส้นทางชวีิต
 ๐-๖ ปี ขี้โมโห โยเย ไม่

ค่อยได้ดั่งใจ ระวังพวกอุบัติเหตุเล็กๆ  

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัฟืนไฟ และของ

ร้อนๆ (โดยเฉพาะช่วงก่อน ๔ ขวบ) แก้

เคลด็โดยพาไปท�าบุญตั้งแต่เลก็ๆ ถวายสงัฆทานพวกยา (โดยเฉพาะยาใส่

แผล ยาแก้ปวดเมื่อยต่างๆ)

 ๙-๑๐ ปี ก่อนอายุ ๑๐ ขวบ จะป่วย เจบ็ไข้สุขภาพไม่ด ีมี

โอกาสตกน�้าหรอืมอีบุตัเิหต ุหรอืเรื่องตื่นเต้นตกใจที่เกี่ยวกบัน�้าได้ เช่น พา

ลงเรอืแล้วลื่นพลดัหลุดมอื หากผู้ปกครองให้เรยีนว่ายน�้าไว้บ้าง กจ็ะเป็น

ประโยชน์กบัเดก็มาก 

 ๑๑-๑๒ ปี ได้โชคลาภ การเรยีนสมหวงั มคีนอุปถมัภ์ช่วยเหลอื

ดี

 ๑๓ ปี เดอืดร้อนเรื่องทรพัย์สนิสูญหาย มอีุบตัเิหตุ ทะเลาะ

กับญาตผิู้ใหญ่บ่อยๆ เรยีกว่าช่วงวยัรุ่นไฟแรงเถยีงกนัไม่เว้นแต่ละวนั

 ๑๔-๑๖ ปี การเรยีนตก ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเมตตา แต่กม็โีชคลาภ 

ตัวอย่าง
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การเงนิคล่องมอื อิ่มหมพีมีนัดอียู่

 ๑๗-๑๘ ปี สุขภาพไม่ดี จะมีเหตุให้ต้องน�้าตาตกเพราะเรื่อง

ความรัก (แต่เรื่องความรักก็อย่าได้กังวลไป คนวันอาทิตย์ต้องมีรักใหม่

เข้ามาอยู่แล้ว) เรื่องน่าระวังคือ หากเด็กเป็นผู้ชายเกเรหนกัข้อหน่อยอาจ

ถงึขั้นถูกจบักุมกนัขึ้นโรงขึ้นศาลกนัเลยเชยีว 

 ๑๙ ปี จะได้พบรกัพบแฟน มเีพื่อนคู่หูคู่คดิ การเงนิ การงาน

ด ีมโีชคลาภ มคีวามสุขสุดๆ

 ๒๐-๒๑ ปี มปัีญหาเรื่องระบบสายตา อาจต้องตดัแว่น มเีรื่อง

ให้ต้องเสยีทรพัย์ มปีัญหาเรื่องแฟนหรอืเรื่องเพื่อน 

 ๒๒ ปี ระวงัถูกหลอกถูกโกง อาจมเีรื่องคดคีวามเข้ามาหรอื

เกี่ยวข้องกบัเรื่องการท�าสญัญาต่างๆ 

 ๒๓ ปี ผูใ้หญ่จะให้คณุ ให้โชคลาภ 

อาจให้พนัธบตัร หรอืเปิดบญัชใีห้เป็นรางวลั 

 ๒๔ ปี เป็นปีแห่งการโยกย้าย 

อาจจะได้ย้ายบ้าน ย้ายงาน ย้ายสถานที่

เดนิทาง หรอืได้เปลี่ยนแปลงชวีติตนเอง

อกีครั้งหนึ่ง ใครที่เรยีนค้างๆ คาๆ อยู่

กเ็รยีนจบ

 ๒๕ ปี มีเกณฑ์มีทุกข์ใจเกี่ยวกับ

เรื่องชู้สาวบ้าง และอาจพบเรื่องตื่นเต้นเฉยีดตายอยู่บ้าง แต่

เรื่องดีๆ ก็มีเหมือนกัน คือมีคนเมตตาเอ็นดู ขอความช่วยเหลือใครก็

ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ี

ตัวอย่าง
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วิธสี่งเสริมเด็กวนัอาทิตย์
เดก็วนัอาทติย์ขี้ร�าคาญ ดงันั้น “อย่าสั่งอะไรซ�า้ซาก” เพราะ

จะยิ่งเพิ่มความหงุดหงิดให้เขา เวลาที่สั่งก็บอกระยะเวลาที่แน่นอนไป

เลยว่า “หนตู้องท�ำกำรบ้ำนให้เสร็จก่อน ๖ โมงเย็นนะคะ เดี๋ยวแม่จะมำ

ตรวจ” แล้วหากไม่เสร็จ หรือไม่ท�า ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง การท�าวิธี

นี้ เป็นการฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบด้วย แล้วคุณก็ไม่ต้องคอยจ�้าจี้จ�้า

ไชให้เขาหงุดหงดิ

แม้ว่าคนวันอาทิตย์จะฝีปากดีก็ตาม แต่ก็มีข้อเสียคือ “พูด

ก่อนคิดทีหลัง” เพราะความใจร้อน นกึคดิอะไรได้กพ็ูดเลยทนัที

ดวงชะตาของน้องอาจเกิดอุบัติเหตุทางน�้าได้ง่าย แนะน�าให้

น้องเล่นกฬีา “ว่ายน�้า” จะมคีวามสุขกว่าการเล่นกฬีารวมกลุ่มหรอืมกีาร

แข่งขันสูง ส่วนกีฬาอื่นๆ ที่การแข่งขันไม่สูง อาทิเช่น วิ่ง แอโรบิค ปั่น

จกัรยาน เป็นต้น 

ยามเด็กๆ วันอาทิตย์จะเล่นกับเพื่อนๆ มักจะชอบเป็นหัวโจก

เป็นผู้น�า ดงันั้นหากผู้ปกครองสั่งให้ “ยอม” เขาจะขดัใจมากทเีดยีว แต่

อย่างที่บอกว่า หากน้องคนไหน หรอืเพื่อนคนไหนยอมท�าตามที่เขาสั่ง เขา

กเ็ป็นผู้น�าได้ด ีดงันั้น ผู้ปกครองต้องสอนให้เขารู้จกัการให้ ถ้าหากคุณมี

พี่วันอาทิตย์เป็นพี่คนโต แทนที่จะขอให้เขา “ยอมน้อง” ก็ให้แก้ปัญหา

เป็น “ให้พี่เลือกก่อน” แล้วสอนเรื่องความมนี�้าใจ การเสยีสละ คู่ไปกบั

ความรบัผดิชอบ ซึ่งกรณแีบบนี้กม็แีนวโน้มว่า แม้นเขาจะได้เลอืกก่อน แต่

จะเกบ็ของดีๆ  ที่ถูกใจส�าหรับน้องของเขา และยงัดูแลน้องผ่อนแรงคุณผู้

ปกครองได้อกีด้วย

ตัวอย่าง
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อย่างที่บอกไปแล้วว่าน้องเป็นโรค “ใจเสีย” แถมยังถือเรื่อง 

“หน้าตา” ความโดดเด่น เป็นส�าคัญ หากเขาท�าเรื่องผิดพลาด ขายหน้า 

ตวัเขากจ็ะรู้สกึแย่ไม่น้อยทเีดยีว ด้วยประการฉะนี้ จงึอยากแนะน�าพ่อแม่

ผู้ปกครองว่า ยามที่เขาก�าลงัรเิริ่มอยากท�าอะไรสกัอย่างหนึ่ง อย่าเพิ่งไปขู่ 

อย่าไปท้าทาย ต้องให้ก�าลงัใจมากๆ ไอ้เรื่องที่เขาอบัอายขายหน้า ปล่อยๆ 

ลมืๆ ไป อย่าไปคุ้ยขึ้นมาให้น้องท้อแท้ ถ้าระวงัจุดนี้ได้กจ็ะส่งเสรมิในสิ่ง

ที่เขาท�าให้ผ่านไปได้ฉลุยได้ดบิได้ด ีและโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยเชยีว

หากจะดูแลเด็กวันอาทิตย์ให้ได้ดี ต้องให้ใกล้ชิดกับ “ญาติ

ผู้ใหญ่เพศชาย” หากคุณตา คุณพ่อได้เลี้ยงดูใกล้ชิด ก็จะยิ่งถูกโฉลก

กับดวง ทั้งนี้ เพราะผู้ใหญ่เพศชายจะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเด็กวัน

อาทติย์ได้เป็นอย่างด ีเขาจะซมึซบัความสุขุม เป็นผู้น�า และการแก้ปัญหา

ต่างๆ จากผู้ใหญ่เพศชาย ท�าให้ลักษณะนิสัยผู้น�าที่มีอยู่แล้วโดดเด่น

มากขึ้น 

หนูๆ วันอาทิตย์ “ขี้เห่อ” และ “สมาธิสั้น” ดังนั้นวิธีที่จะ

ส่งเสริมให้การเรียนของน้องๆ วันอาทิตย์ดีขึ้นคือให้สลับวิชาเรียน หาก

ท�าการบ้านวิชาที่ใช้สมองทางคิดค�านวณไปแล้ว ก็เอางานฝีมือ ระบายส ี

ศิลปะ มาสลับเปลี่ยนบ้าง อย่าไปทู่ซี้จ�้าจี้จ�้าไชให้เรียนอยู่วิชาเดียวนานๆ 

เพราะเวลาหัวสมองไม่รับแล้วล่ะก็เรียนไปก็เสียเวลา แถมเสียสุขภาพจิต

อกีด้วย 

ฝึกนสิยัเดก็วนัอาทติย์ให้อดทน “รอให้เปน” เพราะเขาใจร้อน

สมาธสิั้น บ่อยครั้งเมื่อเหน็ว่าท�ากจิกรรมบางอย่างลงไป แล้วไม่ได้ผล ไม่

พอใจ เขากท็ิ้งไปหาของใหม่เอาดื้อๆ การฝึกที่จะอดทน รอคอย เป็นการ

ช่วยเพิ่มสมาธใิห้อยูก่บักจิกรรมที่ท�าได้นานขึ้น และฝึกความมวีนิยัไปด้วย 

ตัวอย่าง
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นสิยัราชสห์ีนั้น ยามล่าเหยื่อมากก็นิสดๆ ไม่กนิของบดูๆ เน่าๆ 

หากคุณผู้ปกครองท่านใดเห็นว่าน้องๆ ทานยาก ให้ลองท�าเมนูที่สดๆ 

ใหม่ๆ เลี่ยงของหมกัๆ เหลอืๆ ในตู้มาอุ่น เขาชอบอาหารน�้าๆ ร้อนๆ อาท ิ

น�้าแกง น�้าซุป ผกัสดผลไม้สด มขี้อแม้ว่าผกัผลไม้ชนดิที่เลอืกให้น้องรบั

ประทานต้องไม่มกีลิ่นแรงหรอืฉนุ ยามจะทานกท็านให้พร้อมหน้าพร้อมตา

เสยีทเีดยีว เพราะราชสหี์เขาไม่ชอบทานของที่เหลอืๆ แถมยงัชอบกนิใหญ่

กนิโตชอบแบบอาหารวางเตม็โต๊ะ สดๆ ใหม่ๆ ประเภทคนอื่นอิ่มกนัหมด

แล้วเหลอืไว้ให้ตวัเองทานคนเดยีวแบบนี้ไม่สบอารมณ์แน่

เก็บตก  คนวันอาทิตย์ เลยอายุ ๕๖ ไปแล้ว ๙๐% จะไปวัด แต่มีบ้าง

บางคนที่เปลี่ยนแปลงยากมักรู้สึกว่า “ฉันเคยเป็นอย่างไร แก่ตัว

ไปก็อยากเป็นอยู่อย่างนั้น” เพราะส่วนหนึ่งของนิสัยใจคอ มักไม่

ชอบความพลิกผัน แต่ส่วนใหญ่ก็มักมีเหตุให้หันหน้าเข้าวัด

 จุดเด่นของคนวันอาทิตย์คืออายุยืน 
 ทำาบุญกับใครเหมือนไฟตกนำา ทำาดีแล้วก็แล้วกันไม่ชอบทวง

บุญคุณ เพราะมีลักษณะเป็นผู้นำา นำาใจกว้างขวาง แต่คนมักไม่เห็น

ความดี ยามมีบริวาร บริวารก็มักไม่จงรักภักดี เพราะถนัดใช้พระเดช

มากกว่าพระคุณ ถ้าแก้เรื่องนี้ได้ก็จะเป็นที่รักของลูกน้องบริวาร 

มากขึ้น

ตัวอย่าง
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อาจารย์ จฑุามาศ มณฤีทธิ์

๏ จบการศกึษาจาก ร.ร.เซนต์หลุยส์ ถนนสาธรใต้

๏ ปกศ.ต้น ปกศ.สูง ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ

สวนสุนนัทา

๏ เรียนเพิ่มเติมหลักสูตร วิชาเลขา ที่ Y.W.C.A 

จงึลาออกจากราชการมาบรษิทัเอกชนประมาณ ๕ ปี

๏ จบหลักสูตรเสริมสวยจาก ร.ร.เกศสยาม 

ร.ร.มนศูกัดิ์ และเปิดร้านเสรมิสวยตั้งแต่ ปี ๒๕๒๘ จนถงึ

ปัจจุบนั

ระหว่างนี้ได้ช่วยงาน อ.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

อบรมครู กทม. ๒๐,๐๐๐ คน ในหลกัสูตร ก า รศึ กษ า

เพื่อคุณค่าความเป็นมนุษย์

ประวัติผูเขียน

ตัวอย่าง
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๏ เป็นอาจารย์พเิศษ ร.ร.ต�ารวจนครบาลบางเขน วชิาจรยิธรรม

๏ เป็นครูใหญ่ ร.ร.สตัยาไส อ.ชยับาดาล จ.ลพบุร ีซึ่งเป็น ร.ร.ที่

เน้นคุณธรรมมากกว่าวชิาการ

๏ เป็นวิทยากรอบรมวิชา “เลี้ยงเด็กธรรมดาให้เป็นเด็กอัจฉริยะ” 

โครงการของ อ.หม่อมดุษฎ ีบรพิตัร ณ อยุธยา

ศกึษาวชิาโหราศาสตร์

๏ ปีการศกึษา ๒๕๓๒ - ๒๕๓๗ ประมาณ ๕ - ๖ ปี ศกึษาวชิา

โหราศาสตร์จาก อ.ประยรู พลอารย์ี อ.จรณั พกิลุ อ.พลหูลวง จนมาศกึษา

เพิ่มเตมิจาก กศน.บางนา อ.อลศิา วงศสมุทร และอาจารย์อกีหลายท่าน

ศกึษาวชิาฮวงจุ้ย

๏ ศกึษาอบรมจาก อ.คลงัจนิดา คลงัเงนิตรา อ.จริะ จริะเจรญิเวศ 

อ.เกรยีงไกร บุญธกานนท์ อ.วศิษิฐ์ เตชะเกษม

๏ ศกึษาต�าราจาก อ.ลเิลี่ยนตู (คุณปู โลกเบี้ยว เป็นลูกศษิย์) และ

ศกึษาจากต�าราทั่ว ๆ ไป

รายการ T.V.

๏ จดัรายการฮวงจุ้ยกบัชวีติ ออกอากาศ TGN ๑๗๐ ประเทศทั่วโลก

๏ รายการประชาชื่น ช่อง ITV

๏ ปัจจุบนัจดัรายการที่เจรญิเคเบลิ TV ช่อง ๘ 

 ทุกวนัศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

๏ รายการ “เปิดต�าหนกัดวง” ช่อง Tnews TV

 ทุกวนัอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ตัวอย่าง
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