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เลขศาสตร์ ๑ 
ตัวเลขท่ีกําหนดวิถีชีวิตของคุณ 

ช่ือน้ันสําคัญไฉน 
นายสุชญา ศิริธัญภร 

ผู้จัดการสาํนักพิมพ์ มจร 
 

ก่อนทีท่่านจะเปลี่ยนชื่อ ควรคิดสักนิดวา่  คนเราน้ันจะดีจะชั่ว มิใช่อยู่ที่
ชื่อ  แต่อยู่ท่ีการกระทํา  

หลายคนไม่เข้าใจความจริงของชีวิตวา่ความสุขและความทุกข์มีสาเหตุมา
จากการกระทําของตนเอง   ไม่ได้พิจารณา  แต่กลับไปเที่ยวโทษสิ่งภายนอกว่า
เป็นเหตุให้ตนลําบาก หาอะไรโทษไม่ได้ ก็มาโทษชื่อของตนเองวา่เป็นกาลกิณี  
เลยยอมเสยีเงินเสยีทองเสียเวลาเพ่ือให้หมอดูเปลี่ยนชื่อจนเกิดเป็นอาชีพรับต้ัง
ชื่อกันกม็ีอยู่มากมาย 

อีกประการหน่ึง ชื่อน้ัน เป็นชื่อที่บรรพบุรุษได้ตั้งให้เรามา ก่อนที่ท่านจะ
ต้ัง ท่านคงคิดว่าดท่ีีสดุแล้วสําหรับเรา  นอกจากน้ีก่อนทีท่่านจะคิดเปลี่ยนชือ่  
ลองมาฟังเรื่องคนท่ีจะเปลี่ยนชือ่แลว้กลับใจคงใช้ชื่อเดิม โดยให้ต้ังชื่อเรื่องว่า ช่ือ
น้ันสําคัญไฉน  ดังมีเรื่องเล่าว่า 
 นานมาแล้ว ลูกศิษย์ของอาจารย์ทศิาปาโมกข์ชือ่นายบาป   ไม่ชอบใจชื่อ
ของตน  จึงไปขอให้อาจารย์ต้ังชือ่ให้ใหม่  อาจารยจ์ึงให้เขาออกเท่ียวหาชื่อเอา
เองตามชอบใจ เมื่อได้กลับมาแลว้จะต้ังให้    
 เขาจึงออกเดินทางหาชือ่ที่เหมาะสม  เดินไปไม่นาน  เห็นคนหามศพผ่าน
ไป  สอบถามได้ความว่า  คนตายชื่อนายเป็น  จึงถามเขาว่า ชื่อเป็น ทําไมถึงตาย  
ได้รับคําตอบว่า จะชือ่อะไรก็ตายท้ังน้ัน  เพราะชื่อเป็นสิ่งสมมติเพ่ือรูก้นัเท่าน้ัน 
 เขาเดินทางต่อไป  เห็นเศรษฐีเจ้าหน้ีกําลังทุบตีลูกหน้ีที่ไม่ยอมจ่าดอกเบ้ีย
เสียที  ถามเขาว่า   คนถูกตีน้ันชือ่อะไร  ทราบว่า  ชื่อนางรวย   คนชือ่รวยกลับ
จนด้วยหรอื  ได้รับคําตอบว่า  จะชื่ออะไร  ก็ไม่สําคัญ   ถ้าไม่ขยันทํางานหาเงิน  
ก็จนได้ทั้งน้ันแหละ   ชือ่มันเป็นสิ่งสมมติเท่าน้ัน 

                                                           
๑เร่ืองน้ีเป็นเอกสารท่ีได้รับมาจากเพ่ือนนิสติคณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คอืท่านพระมหา

เมธีณัฐ (เบอร่า)เตชปญฺโญ วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี สมยัท่ีผู้เรียบเรียงเรียนอยู่คณะเดียวกัน ปี ๒๕๓๕ 
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 เขาจึงเดินทางต่อไป  เดินผ่านดงใหญ่ ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู ่ จึงเข้าไป
สอบถามได้ความว่าเจา้คนน้ัน เดินหลงทางอยู่ในป่าหลายวันแล้ว หาทางออกจาก
ป่าไม่ได้ ถามเขาว่า ชือ่อะไร  ได้ฟังว่า  ชื่อนายชํานาญทาง  จึงถามต่อว่า   ทําไม 
ชื่อชํานาญทาง แต่หลงทางเลา่ ได้ฟังคําตอบว่า มันเป็นแต่เพียงชือ่ท่ีสมมติเพ่ือรู้
กันเท่าน้ัน   ไม่ใชช่ํานาญจริงอย่างชื่อเมื่อไร 
 นายบาปจึงเดินทางกลบัสํานัก  ไปบอกอาจารย์ว่า  หาชือ่ถูกใจไม่ได้ ขอ
ใช้ชื่อเดิม  อาจารย์จึงกล่าวสอนว่า 
 "เพราะเห็นคนชือ่เป็นแต่ตาย เห็นหญิงชื่อรวยแต่ยากจน  เห็นนายชํานาญ
ทางแต่หลงทางในป่า นายบาปจึงได้กลับมา" ๒ แล้วกลับมาเรียนต่อท่านอาจารย์
ว่าขอใชช้ื่อเดิม ขอรับ 
 น้ีคือประวัติศาสตร์ท่ีเสนอวิถีชีวิตของคนในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ไม่ตํ่ากว่า 
๓๐๐๐ ปีล่วงแล้ว 
 แต่ถ้าหากพิจารณาถ่ีถ้วนแล้วกยั็งคิดจะเปลี่ยนชื่ออยู่อีกก็ไม่เป็นไร เพราะ
เป็นอิสระในความคิดของแต่ละคน  ห้ามกันไมไ่ด้หรอก บอกกันไม่ได้ 
 เมื่อคิดจะเปลี่ยนชือ่ ควรทีจ่ะคํานึงถึงหลกัที่บุรพาจารย์ได้เคยใช้ในการต้ัง
ชื่อมา  น่ันก็คอืต้ังตามวันที่เกิด ตามตัวอกัษรต่าง ๆ ซึ่งท่านได้จัดเป็นหมวดไว้ 
ดังน้ี 
 คนเกิดวันอาทิตย ์ คือ สระทุกตัว 
 คนเกิดวันจันทร ์ คือ ก ข ค ฆ ง 
 คนเกิดวันอังคาร  คือ จ ฉ ช ฌ ญ  
 คนเกิดวันพุธ  คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ฎ 
 คนเกิดวันพฤหัสบดี คือ บ ป ผ พ ภ ม ฝ ฟ 
 คนเกิดวันศุกร์ คือ ส ษ ส ห ฬ อ ฮ 
 คนเกิดวันเสาร์ คือ ต ถ ท ธ น ด 
 คนเกิดวันพุธกลางคืนคอื ย ร ล ว 
 วิธีนับเกิดวันใด ตรงกบัช่องตารางใด ให้นับต้ังแต่วันเกิดชอ่งตารางตาม
แผนผังน้ันเป็นบริวาร แล้วนับตามชอ่งตารางเวียนขวา  (ดังเครือ่งหมายลกูศรชี)้  
 

                                                           
๒ ข.ุชา. ๒๗ /๙๗/๔๐  (นามสิทธชิาดก)  (บาลี) หน้า ๒๔ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙ 
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แผนผังการตั้งช่ือเด็กให้เป็นมงคล 
วันอาทิตย์  วันจันทร์  วันอังคาร 
ใช้สระทุกตัวนํา  ใช้ ก ข ค ฆ ง  ใช้ จ ฉ ช ฌ ญ 
วันศุกร์    วันพุธ 
ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ    ใช้ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ฎ 
วันพุธกลางคืน  วันพฤหัสบดี  วันเสาร์ 
ใช้ ย ร ล ว  ใช้ บ ป ผ พ ภ ม ฝ ฟ ใช้ ต ถ ท ธ น ด 

 
เมื่อจะเปลี่ยนชื่อ ควรที่จะทราบว่าอกัษรตัวไหน เป็นอะไร  เป็นบริวาร 

 หมายถึงคนในปกครอง 
อายุ  หมายถึงความสุข ความต่ําสูงของชีวิต 
เดช   หมายถึงอาํนาจ เกียรติยศ 
ศร ี  หมายถึงทรัพย์สินเงินทอง ลกัษณะดี 
มูละ  หมายถึงหลกัฐานบ้านเรือน 
อุตสาหะ หมายถึงความขยันหมั่นเพียร 
มนตรี  หมายถึงผู้ให้ความอุปถัมภ์ค้ําช ู
กาลกิณี หมายถึงความวิบัติ ศัตร ูเดือดร้อน 
 เมื่อรูอ้ักษรต่าง  ๆ แลว้ จะต้ังชื่อถ้าเป็นชายให้ใช้อักษรท่ีเป็นเดชนําหน้า 
และควรมศีรีและมนตรด้ีวย 
 ถ้าเป็นหญิงให้ใช้อักษรที่เป็นศรีนําหน้า  และควรมี เดช และมนตรีด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นเด็กขี้โรค ควรตั้งอักษรที่เป็นอายุ นําเดช ศรี และ
มนตรีก็ได้ 
 ถ้าเป็นผู้เกยีจคร้าน ควรต้ังชื่อเป็นอุตสาหะ นําเดช ศรี และมนตรีก็ได้ 
 ข้อสําคัญ ก็คอื ในการต้ังชื่อ ต้องไม่มอีักษรที่เป็นกาลกิณี   เพราะอกัษรท่ี
เป็นกาลกิณี ท่านบุรพาจารย์ถือ ดังน้ันเพ่ือเอาไว้จดจํา ในการต้ังชือ่ อกัษรท่ี
ต้องห้าม คอื 
คนวันอาทิตย์ห้าม ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 
วันจันทร์ห้าม  อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ฯลฯ 
วันอังคารห้าม ก ข  ค ฆ ง 
วันพุธห้าม  จ ฉ ช ฌ ญ  
วันพฤหัสบดีห้าม ด ต ถ ท ธ น 
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วันศุกร์ห้าม  ย ร ล ว  
วันเสาร์ห้าม  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
วันพุธกลางคืนห้าม บ ป ผ พ ภ ม ฝ ฟ 
 เม่ือเรียนรูอั้กษรตอ้งหา้มแล้ว  ต่อจากน้ีไป  จะได้เรยีนรู้เก่ียวกับเลข
ศาสตร์ หรืออักษรต่าง ๆ  ว่ามีกําลังตัวเลขเทา่ไร มีค่าเท่าไรน่ันเอง  
 คุณตรวจเรื่องราวดีร้ายในชีวิตของคุณเรยีบร้อยแล้วใช่ไหมครับผลออกมา
เป็นอย่างไรบ้าง ยังไม่ต้องบอกใคร แต่เก็บมันไว้ในสมุดของคุณ หรอืความจําของ
คุณก่อนแล้วมาดูชือ่ของคนดัง ๆ หรือบรรดาเศรษฐีต่อไปน้ี 

คึกฤทธิ์   ปราโมช   นักเขียน   นักหนังสือพิมพ์ 
 เปรม  ติณสูลานนท์  นายทหาร นักการเมอืง  องคมนตร ี
 ชาตรี  โสภณพานิช  พ่อค้า  นายธนาคาร 
 สมัคร  สุนทรเวช นักการเมอืง 
 สินจยั  หงษ์ไทย นักแสดง 
 มานพ  ถนอมศร ี นักเขียน 
 ภรณ์ทิพย์  นาคหิรัญกนก  นางงามจกัรวาล 
 ปรียานุช ปานประดับ  รองนางสาวไทยและมิสเอเชยีแปซิฟกิ 
 อาภัสรา  หงสกลุ นางงามจักรวาล 
 ในจํานวน  ๙ รายชื่อน้ี  เชือ่ว่า  คุณต้องรูจ้ักอย่างน้อยก็คนหน่ึง  แต่ใน
จํานวนรายชื่อท่ีคุณไม่รู้จักน้ัน  เป็นเพราะเขาและเธอมิได้มีอาชีพทางขาชื่อเสยีง  
หรือมิได้เป็นบุคคลท่ีปรากฏตัวต่อสาธารณชนแต่เป็นมหาเศรษฐีระดับชาติทั้งน้ัน  
บางคนมีบริษัท หรอืสาขาอยู่ต่างชาติก็ยังมี  คราวน้ีเรามาดูกําลังตัวเลขของพวก
เขาว่าเป็นอย่างไร 
 ในการต้ังชือ่แบบเลขศาสตร์น้ี ต้องข้ึนด้วย ชือ่ นามสกุล กาํลังเลขชื่อ  
กําลังเลขสกลุรวมกาํลังเลขทั้งชือ่และสกลุ แล้วบวกรวมกําลังเลขหลักเดียว หรือ
สองหลกั กล่าวคอื 1-11 เท่าน้ัน 

คึกฤทธิ์   ปราโมช   คิดได้  29 18 47 11 
 เปรม  ติณสูลานนท์  คดิได้ 13 47 60 6 
 ชาตรี  โสภณพานิช  คดิได้ 17 37 54 9 
 สมัคร  สุนทรเวช คิดได้ 24 28 52 7 
 สินจยั  หงษ์ไทย คิดได้ 34 38 72 9 
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 มานพ  ถนอมศร ี คิดได้ 19 35 54 9 
 ภรณ์ทิพย์  นาคหิรัญกนก ได้คิด 49 38 87-15 6 
 ปรียานุช  ปานประดับ    ได้คิด 30 30 60 6 
 อาภัสรา  หงสกลุ คิดได้ 24 22 46 10 
 จากตัวเลขขั้นสุดท้าย คือรวมกาํลังเลขหลกัเดียว  จะเห็นว่า  มีเลข  6,  
7,  9   
 ตัวเลข  10  และเลข  11  ไม่นิยมเป็นหลกัเดียว   
 น่าสังเกต 
 ลักษณะตัวเลขทีส่ามารถบอกอาชีพได้  9, 10, 11  จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับ
การลงทุน  การค้า  ธรุกิจ  อาชีพทีจ่ะเป็นรองแต่นําชื่อเสยีงเกยีรติคุณมาให้   
 ส่วน  6, 7, 9  จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับการแสดง  หรือต้องอาศยัชือ่เสียงของ
ตัวเป็นอาชีพ 
 ผู้ที่ชือ่มกีําลังเลข  9, 10, 11  หากยึดอาชีพธุรกิจ  จะรุ่งเรืองอย่างมาก  
เราจึงเห็นว่า ผู้ที่มชีื่อเลข  9 ประกอบอาชีพเป็นนักแสดงแล้วรวย  แต่ไม่นาน 
ชื่อเสียงก็เริม่ตก  หากเขาหรือเธอประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจ  จะไปได้ดีกว่า
อาชีพนักแสดงทเีดียว 
 รายชื่อที่นํามาเป็นตัวอย่างน้ีนับว่ายังน้อย  หากคุณนึกสนุกอยากหา
แนวโน้มว่ากาํลังตัวเลขชื่อของคนท่ีพบความสาํเร็จในอาชีพชีวิตหรือไมล่ะก็  ลอง
เปิดหนังสือพิมพ์ดู  เขียนชือ่ลงในกระดาษแล้วหาตัวเลขจากชือ่และสกุลเหล่าน้ัน  
คุณจะเห็นว่าพวกท่ีตายโหง  ถูกจับจําคุก  กําลังตัวเลขท่ีออกมาน้ันไม่ดีเลย  
ตรงกันข้ามหากนําชือ่และสกลุของคนเด่น  คนดัง คนท่ีประสพความสําเร็จใน
การงานในชีวิตผลทีอ่อกมาจะตรงกันข้ามทีเดียว คือมกีําลังตัวเลขดังกล่าวมาแล้ว 

กําลังตวัเลขทีด่ีก็คือ  ยังไม่รวมให้เหลือหลักเดยีว  คือ 
10 15 18 24 27 36 42 44 
45 46 51 54 55 56 59 60 
62 63 65     90     95    97     98 99   100 
 เรื่อยไป  แต่เมื่อรวมข้ันสุดท้ายแล้วจะเหลอืเลขหลักเดียวเป็น  6,  7,  8,  
9, และ 10,  11 
 กําลังตัวเลขที่จัดว่ายอดเย่ียมที่สุดคือ  6,  7,  9,  ( 10,  11 ) 
 ทีนี้ถึงตาคุณบ้าง   ลองมาสํารวจดูซิว่า  กําลังตัวเลขชือ่ของคุณเป็นเทา่ไร  
ขอให้คุณเขียนชือ่ นามสกลุของคุณลงบนกระดาษให้เรียบร้อย  แล้วถอดกําลัง
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ตัวเลขออกมาทีล่ะตัวอกัษร  ระวังอย่าให้ตกหล่นหรือเกินไปเป็นอันขาด  เมื่อ
เสรจ็แลว้ควรตรวจตราอีกสักสองเที่ยว  กันความผิดพลาด  ต่อไปน้ีคือกาํลัง
ตัวเลขของอักษรทกุตัว 

กําลังตัวเลขของอักษรต่าง ๆ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ก ข  ���� ค ฉ จ  ซ ผ ฏ 
ด ง  ฆ ญ ฌ ล ศ ฝ ฐ 
ถ ช ฑ ธ ฎ ว ส พ ก์ 
ท บ  ฒ ร ณ อ อี ฟ ไ 
ภ ป ต ษ น ใ อื ย 
ก่ เ ก๋ ฮ ม  ก๊ ก็  
า แ ะ กั ห 
กุ ก้  กิ ฬ 
กํา อู  โ อึ 
ฤ    
����   
   ะ ฮ 

 
 
สมมติว่า   คุณชื่อสมเกยีรติ   อ่อนวิมล  คุณถอดอักษรมาเป็นตัวเลขดังท่ี

เขียนบอกไว้ให้แล้วคือ  ส  เท่ากับ  7  คุณก็เขียนเลข  7  ลงไป  ม  เท่ากับ 5  
เขียน 5  ตามลงไป  ไล่ไปจนหมดทุกตัวอักษร  จากน้ันก็มารวมตัวเลขชื่อ สกลุ  
รวมได้เท่าไรจดไว้  หากเป็นตัวเลข 2 หลัก  คุณเอารวมกันให้เหลอืเพียงหลกั
เดียว เช่น สมเกยีรติ  รวมได้  40  รวมกับนามสกลุออ่นวิมลอกี 39 เป็น 79 อัน
เป็นเลข 2 หลัก รวมให้เหลือหลกัเดียว  โดยเอาเลขตัวหน้ากับตัวหลังบวกกัน (7 
+ 9) จะเป็น 16 ในกรณีที่รวมแล้วยังเป็นเลข 2 หลักอยู่ (16) คุณก็จบัมันรวมกัน
อีก โดยวิธีเดียวกับวิธีแรก (1+6)  จะเหลอืเลขหลักเดียว เป็น 7 
 ตัวอย่างการถอดและการบวก (สระล่างเขียนเลขไว้ล่าง สระ 



7 

 

       7    4 
บนเขียนเลขไว้บนกันลมื)  สมเกยีรติ  ออ่นวิมล  75218434  
                       1   4 
(สมเกียรติ) = 40  665656 (อ่อนวิมล) = 39 รวมกันเป็น 79  (7+9) = 16  
(1+6) =  7 
 ถ้าคุณข้ีเกยีจรวมที่ละขัน้ นับในใจรวมไปทีเดียวกับเลขชือ่และสกุลก็ได้  
เพราะผลลัพธ์จะออกมาเท่ากัน  อยากหากินทางชือ่เสยีง หรือเอาชือ่เสยีงหากิน 
ให้กําลังเลขออกมาเป็น 6 หรือ 7 เข้าไว้  อยากหากินทางค้าขาย ทําธุรกจิ  ให้
ออกมาเป็น 10 (1) หรือ 11 (2) หรือ 9 เข้าไว้  แล้วอย่าลมืขยันหมัน่เพียรด้วย
เล่า 
 ทีนี้คุณคิดอยากจะเปลีย่นชื่อหรือยัง  ถ้าอยากเปลี่ยนเริม่หาตัวอกัษรที่คุณ
จะนํามาประกอบเป็นชือ่คุณได้เลขเท่าไหร่ บวกกันให้ออกมาเทา่น้ัน บอก
เสียก่อนวา่  ปวดหัวไปหลายวันทีเดยีวกว่าจะหาได้ ซํ้าเมื่อหาได้แลว้ยังไม่ถูกใจ
อีกก็มี จึงขออนุญาตเตือนไว้ว่าอย่าหักโหม ค่อยคิดคอ่ยนึกไป อยู่มาต้ังนานยังอยู่
มาได้น่ี จะเปลีย่นชื่อทั้งทีควรหาให้มันถูกใจเป็นพิเศษหน่อย 
 เมื่อคิดจะเปลี่ยนชือ่กันแล้ว อย่าลืมคิดถึงตําราการต้ังชื่อของไทยเราไว้
ด้วยว่า คุณเกิดวันใด อกัษรตัวใด เป็นกาลกิณี เป็นเดช เป็นศรี เป็นมนตรี เป็นมู
ละ เป็นอายุ ควรจะมอีกัษรในชือ่ของคุณให้ครบ ยกเว้นตัวท่ีเป็นกาลกิณี เพราะ
มันจะเป็นสิรมิงคลแกค่ณุ คือคุณสบายใจเหมอืนได้คู่ครองดี ๆ น่ันเอง มาถึงตรง
น้ีคุณต้องปวดหัวเป็นสามสี่เทา่แน่ ๆ เพราะผมเคยมึนมาเป็นเดือน ๆ 
 วิธีการเปลี่ยนช่ือที่น่าจะทําตาม คือควรตั้งกําลังเลขนามสกุลไว้ก่อน 
แล้วตั้งช่ือที่หลัง ดังน้ัน เม่ือเอานามสกุลตั้ง แล้วบวกกับช่ือแล้ว ขอให้กําลัง
เลขผลลัพธ์ออกมาดี ก็เป็นอันใช้ได้ ถือว่าได้สองดี คือช่ือดี และเม่ือบวกกับ
นามสกุลแลว้ ก็ได้กําลงัเลขที่ดี  
 

เลขคณิตศาสตร ์๓ 

                                                           
๓ ท่านพระมหาเมธีณัฐ  เตชปญโฺญ. เล่าให้ฟังว่า  เอกสารน้ีมใิชไ่ด้มาง่าย ๆ นะ  ผมต้องอดหลับอดนอน 

นับเป็นเวลาหลายเดือน  ฟังรายการวิทยุท่ีท่านผู้จัดรายการนําเสนอเร่ืองเลขศาสตร์น้ี โดยฟังแล้วก็บันทึกขอ้ความ
แล้วได้รวบรวมเอกสารเล่มน้ีมาพิมพ์แจกเพ่ือน ๆ  เพราะเห็นว่า น่าจะมีประโยชน์แก่เพ่ือนนิสิตบ้าง  ผู้เรียบเรียงต้อง
ขอขอบพระคุณท่านพระมหาเมธีณัฐ  และผู้จัดรายวิทยุท่านน้ัน ไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีได้นําเร่ืองน้ีมาเผยแพร่แก่ประชาชน 
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 ดีแล็คเฮ้าส ์ เสนอ  รายการชุมนุมโหรเลขศาสตร์  โดยเก่งกาจ  จงใจพระ  
ศึกษาโหรเลขศาสตร ์ ชือ่  นามสกลุ  ถอดเป็นตัวเลข  นํามาวิเคราะห์โชคชะตา  
ซ่ึงมีเปอร์เซนต์เกี่ยวพันกับส่วนชีวิตของเราได้ดี 5 เปอร์เซนต์  คือจําไว้อย่างหน่ึง
ว่า  ชื่อ  นามสกุล  ต้องใช้เป็นประจาํ  เกิดมาทีหลังดวงเกิด  ดี  เสยี  เราแก้ไม่ได้  
แต่ชื่อ  นามสกลุมาทีหลัง  เราแก้ให้ดีได้  ท่ีอยู่อาศัยแก้ให้ดีได้  ส่วนลักษณะโหง
วเฮ้งน้ันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามดวง ไม่น่าห่วงใย  แก้ชื่อ นามสกุลให้ดี
เสียก่อน อนาคตจะไปไกล 
 ก่อนจะศกึษาให้ต้ังใจแน่วแน่  ให้ต้ังปฏิญาณว่าจะนําวชิาน้ีไปใช้ช่วยเหลือ
ผู้อื่นที่ตกทกุข์ได้ยากให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์  โดยไม่รับอามิสสินจา้งแต่อย่างใด  
หากผิดสัจจะที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์แห่งโหร  ขอให้มีอันเป็นไปตามกรรมเวรทีก่อ่  
ผู้ที่ปฏิบัติตัวต่อสังคม และผู้ตรงต่อสจัจะอย่างมั่นคง  จงเจริญด้วยลาภ ยศ มั่งคัง่ 
สมบูรณ์พูนผลครับ 
 1. ต้องมีสจัจะ 
 2.  มีใจบริสทุธิ ์

3.   ไม่อคติ ริษยาผูอ้ื่น 
4.   ห้ามทํานายเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี 

 5.  ห้ามทํานายผวัเมียแตกแยก 
 6.  ห้ามทํานายวันตาย 

กฎเกณฑ์พยากรณ์ของโหร 
 โบราณกฎเกณฑ์ทายสมพงษ์ ผัวเมยี เรื่องชั่วดี ทายชีวิตวิบัติต้นชันษา ทาย
คุณโทษ บุตร- ธิดา เรียนโหรครูห้ามการทํานาย 
 ไม่ว่าโหรหรือมนุษย์ผู้ใดก็แล้วแต่ ต้องอยู่ในกฎแห่งกรรม จะหนีความ
รับผิดชอบไปไม่พ้น ด้วยเหตุน้ี ตําราโหรจึงมีคําสาปแช่งโหรไว้ ด้วยเป็นการ
เตือนสติว่า ถ้าทําให้ผู้อืน่ทุกข์รอ้น ผลร้ายย่อมสนองแก่ผูท้ํานาย ต้องระวังให้มาก 
ถ้าผู้ใดไม่จัดเจนหรือชํานาญในโหราศาสตร์ทกุแง่ทุกมมุของโหราศาสตร์ ก็ไม่ควร
ไปชี้แนะ 
 แต่เพียงบอกทาํนายหาทางแก้ไขเอาเอง กรรมท่ีก่อ ถ้าชี้แนะจะมาสนองผู้
ทํานายฉะน้ัน กฎแห่งกรรมจําไว้ กรรมใดใครก่อ กรรมน้ันจะสนองผูก้ระทําและผู้
ก่อฉะน้ัน จะศึกษาโหราศาสตร์ต้องใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไป  อิทธิพลของเลข  1 
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ถึง 100 หลักใหญ่ กค็ือ เลข 1  ถึง  เลข  10  ซ่ึงเป็นแม่บท เราสามารถตีความ
หมายเลข  1  ถึง  0 ได้ ทุกอย่างกก็ระจา่งแจ้งชัด   
  
 ต่อจากน้ีไป จะได้กล่าวถึงอิทธพิลของกําลังเลขตั้งแต่ 1 - 100 เป็น
ลําดับไป ดังน้ี 
  
 อิทธิพลของเลข 1 
 มีความหมายแทนดาวอาทิตย์ 1 ลักษณะครอบงํา มักชอบเป็นใหญ่ ไม่ยอม
เป็นรองใคร หย่ิง ถอืตัว อิทธิพลของเลข 1 ทําให้ใฝ่ทะเยอทะยานทีจ่ะเป็นใหญ่
ชอบใชค้วามคิดเห็นของตนเองเหนือผูอ้ื่น มีข้อคิดเห็นเฉียบขาด ใจคอมั่นคงไม่
รวนเร น้ีคอือิทธิพลหมายเลข 1 ดาวอาทิตย์ไปครอบงําใครแลว้ มักจะส่งอาการให้
เห็นตามบรรยายให้ฟัง เลข 1 เริ่มต้นโดยไม่เอาอย่างใคร ชอบทําอะไร ริเริ่มเสมอ
ฉะน้ัน เลข 1 มีบริวารมาก ไปที่ไหนทําตัวเด่น บุคคลที่ตกอทิธิพลเลข 1 คนที่เกิด
วันที่ 1 เป็นบุตรคนที่ 1 ในเพศเดียวกัน คนหัวปี หรือผู้ดี มีชือ่รวมแล้วได้เลข 1 
บุคคลเลข 1 มักเป็นนักปกครอง เป็นผูร้ิเริม่กจิการต่าง ๆ ไม่เหมาะกับอาชีพ
ศิลปิน เพราะถ่อมตัวไมเ่ป็น จะทําให้คนอื่นหมัน่ใส้ หากเป็นนักแสดงต้องเลอืกบท
เด่น ๆ ถึงยอมเล่น เชน่ เป็นพระเอก หรอืตัวกษัตริย์เป็นตัวสําคัญในเรื่อง บุคคล
เลข 1 มักว้าเหว่  ทาํอะไรไม่สบอารมณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ซ่ึงเป็นผลให้ไม่สมความ
ปรารถนาในชีวิต เต็มไปด้วยความพลัดพราก เพราะเลข 1 สําคัญมาก เป็นเลข
เคลือ่นไหวไม่อยู่นิ่ง ชีวติเต็มไปด้วยการเดินทางการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลเลข 1 
สําคัญมาก เพราะเลขดาวอาทิตย์เป็นประธานของดาวพระเคราะห์ทัง้มวล ใน
จักรวาลฉะน้ัน  
 สีให้คุณสําหรับคนทีเ่กิดวันอาทิตย์ คอืสสี้ม สีทอง อัญมณีที่เหมาะคือ
บุษราคัมพลอย สีเหลอืง นํ้าตาล สีท่ีให้โทษแก่ผูอ้ยู่ใต้อิทธิพลเลข 1 หรือผูท้ี่เกิด
วันอาทิตย์ คอืสีฟ้า สีน้าํเงิน ทั้ง 2 สีเป็นกาลกณีิประจําเลข1 สีขาวเป็นสีวินาศ สี
ดําเป็นอริ สีแดงเป็นมรณะ ดวงดาวที่มีอทิธิพลเหนือตัวเลขและแทนคา่สิ่งต่างๆ ก็
มีเลข 1 ดาวอาทิตย์ แทนบุคลกิของคนรูปร่างสันทัดผิวดําแดง ลกัษณะหย่ิงถือตัว 
ผมหยิก ใบหน้ากลมมน อกผายไหล่ผึ่ง ชอบแสดงความเป็นใหญ่ ชอบเป็นหัวหน้า 
เป็นผู้นํา เป็นเพศชายด้วย น้ีคือลักษณะของเลข 1 ดาวอาทิตย์ เลข 1 อาทิตยยั์ง
แทนสามี บิดา นายกรัฐมนตรี ประธานาธบิดี พระมหากษัตริย ์ คือบุคคล
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หมายเลข 1 แทนสถานที่ราชการ สถานท่ีอันโออ่่า หรูหรา คฤหาสน์ วัง ทําเนียบ
รัฐบาล เลข 1 แทนธาตุไฟ เลข 1 คู่มิตรกับเลข 2 กับเลข 5 เลข 1 เป็นศัตรูกับ
เลข 3 เลข 1 แทนสีส้ม เลข 1 อัญมณี คือพลอยสสี้ม สีทอง แทนอวยัวะคือหัวใจ 
สัตว์หมายถึงสิงโต 
 อิทธิพลของเลข 2 
 มีความหมายแทนดาวจนัทร์  ดาวจันทรค์ือธาตุน้ํา บุคคลใต้อิทธิพลเลข 2 
น้ี อ่อนไหวง่าย เป็นคนคิดฝัน มักมีจินตนาการสูงชอบความละเอยีดออ่นจึงมีส่วน
โน้มเอียงไปทางสตรีเพศ คล้อยตามเสยีงส่วนใหญ่ น้ีคือลกัษณะดาวจนัทร์ เลข 2  
อิทธิพลเลข 2 ชอบคิดฝัน มีจุดมุ่งหมาย แต่ยังไม่ต้องการในทันที และมักสมัผสัสิ่ง
ต่าง ๆ ทางใจเสียก่อน เป็นคนชอบอิสระเสรี บุคคลเลข 2 ดูภายนอกออ่นไหวง่าย 
แต่ถ้าเข้าทีค่ับขัน จะควบคุมสติอารมณ์ได้อย่างดีเลิศ บุคคลเลข 2 เหมาะเป็น
นักแสดง นักพูด สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ดีมาก คนที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลข 2 
ชอบงานท่ีอยู่เบ้ืองหลังมากกว่าออกหน้า ประเภทชอบเชิดคนอื่น แต่ตัวเองไม่ยอม
ให้คนอื่นเชิด แถมเป็นคนด้ือรั้น มักเอาแต่ใจตัวเองพอ ๆ กับเลข 1 ดาวอาทิตย์
เหมือนกันในความดือ้  
 สีให้คุณกับเลข 2 หรือผู้ที่เกิดวันจันทร์ คอืสขีาว หรือสีนวลทุกประเภท 
อัญมณีท่ีเหมาะคือ เพชร ไข่มกุ พลอยสีขาวทุกชนิด สีให้โทษแกเ่ลข 2 หรือผูท้ี่
เกิดวันจันทร ์ คอืสสี้ม สีทอง สีเหล่าน้ีเป็นสกีาลกิณีกับเลข 2  สีม่วงครามเป็นสี
วินาศ สีเหลือง นํ้าตาล เป็นอริ  ของเลข 2  สีม่วงเป็นสมีรณะของเลข 2 บุคคล
เลข 2 มีดาวธาตุน้ํา ซ่ึงเป็นดาวกลางคืน ตรงข้ามกับ เลข 1 ซ่ึงเป็นดาวกลางวัน 
การเจรจา หรือทําธรุกจิ ควรอยู่ในที่ร่ม หรอืตัวอาคารย่ิงมืดย่ิงดี บุคคลอยู่ใต้
อิทธิพลเลข 2 ก็คอื 11, 20, 29 ลักษณะรูปร่างแบน หน้ากลม ผิวขาว บอบบาง 
หรือคอ่นข้างท้วม ลักษณะเดินเตาะแตะ ตานูนออกมา มีเสน่ห์ เป็นคนเพ้อฝัน มกั
ตกอยู่ใต้อทิธิพลของคนอื่นได้ง่าย ตัวแทนเลข 2 คือ ภรยิา มารดา สตรี ราชิน ี
หัวหน้าสถานท่ีเกีย่วกับสตรี โรงเรียนสตรี บ่อนํ้า บ้านใกล้บ่อนํ้า หรอืบึง  ลักษณะ
เลข 2 คือ ที่โดดเดี่ยว ทิวทัศน์โรแมนติก บ่งถึงธาตุน้ํา เป็นลกัษณะดาวจันทร์ เลข 
2 ธาตุน้ําบ่งถึงคนใจอ่อน เชื่อใจคนง่าย ลักษณะเลข 2 เป็นดาวคู่มติรกับเลข 4 
เลข 2 เป็นศัตรูกับ 3, 7, 8, 9, เลข 2 คือสีขาว อัญมณีคือ มุกดา มกุ เพชร พลอย
สีขาว สัตว์ คอื กระตา่ย ม้า กวาง รถเทียมม้า มีค่าแทนเลข 2 อวัยวะคือ เต้านม 
หน้าอก นํ้านม 
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 อิทธิพลเลข 3 
 เลข 3 ดาวอังคาร  อิทธิพลของดาว 3 ก็คือ เลขร้ายตามหลกัโหราศาสตร ์
ดาวบาปเคราะห์เป็นตัวคราส บ่งถึงการจู่โจมทะลุทะลวง ดาวอังคารเป็นดาวสร้าง
ความป่ันป่วน เช่นการทะเลาะววิาท สงคราม โหราศาสตร์ยุโรป ถือเป็นดาว
สงคราม บ่งถึงการขัดแย้งอยา่งรุนแรง การใชก้าํลังประหัตประหารกัน เลข 3 ดาว
อังคารบ่งถึงโทสจริต ความอ่อนไหวจัด งอนจัด การด่าทอ การอตุสาหกรรม 
เครื่องอาวธุทกุชนิด เราใช้ดาวอังคารเลข 3 เป็นตัวแทน ดาวอังคารถือเป็นดาว
กล้า ขยัน เป็นดาวที่ไม่หยุดน่ิง บุคคลทีอ่ยู่ใต้อทิธิพลของเลข 3 มักขยัน กล้าแสดง
ความคิดเห็น  เป็นคนเปิดเผย จุดเสยีคอื บุคคลเลข3 มักมทุะลุ ชอบทําอะไร
ตามใจตัวเอง แต่มักจะประสพอุบัติเหตุเสียด้วย เลข 3 คืออุบัติเหตุ แถมมีการ
ผ่าตัด พวกท่ีพัวพันกับเลข 3 เลข 3 เป็นเลขกล้าแข็ง เลยมกัง่ายฉะน้ันหากใครมี
เลข 3 มาพัวพันด้วยแล้วจึงมีอุบัติเหตุเสมอ หรือการทะเลาะวิวาท การ
กระทบกระทั่ง การผ่าตัด หรือเกิดเหตุแบบชนิดฉับพลัน สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีหากเกิด
จากผู้มีเลข 3 ดาวอังคารมาพัวพัน 
 สีที่ให้คุณสําหรับเลข 3 คือ สีชมพู หรือสีม่วงแดง  อัญมณีที่เหมาะ คอื 
ทับทิมสีแดง พลอยสีม่วงแดงทุกชนิด สีให้โทษสําหรับดาวอังคาร คือ สีขาว หรือสี
นวลทุกประเภท เพราะถือเป็นกาลกิณีกับเลข 3 ส่วนสีฟ้า สีนํ้าเงิน เป็นสีวินาศ สี
แสด เป็นอริ สีม่วงเป็นสีมรณะฉะน้ัน บุคคลเลข 3 ดาวอังคารต้องระวังสิ่งต่าง ๆ 
เหล่าน้ีอย่าให้อยู่ใกล้หรอืพัวพัน เลข 3 ดาวอังคารเป็นดาวธาตุนํ้า เช่น คลอง 
แม่น้ํา  เลข 3 เป็นตัวแทนอิทธิพลเกีย่วพันถึงทหาร ตํารวจ ผู้ใชอ้าวุธ นักมวย 
ร้านขายอาวุธทกุประเภท โรงทหาร กองทัพ ลกัษณะของดาวอังคาร เลข 3 หรือ
พ้ืนที่สามเหลีย่ม บ้านหัวมุมถนน บ้านท่ีมีถนนพุ่งเข้ามาใส่ หรอืถนนท่ีมีคลองผ่า
กลาง น้ีคอืลกัษณะกาํลังเลขของดาวอังคารเลข 3 ซ่ึงเป็นทําเลให้โทษ สิ่งท่ีไม่ดี
เหล่าน้ีมักมีดาวอังคารเข้าครอบครองอยู่ฉะน้ัน บุคคลเลข 3 มักมลีักษณะสันทดั 
ผิวดําแดง ผมหยกิ ตาคม ใบหน้ามน เข้มคมคาย แถมมีโทสจริต เป็นคนใจรอ้น 
ทําอะไรเอาแต่ใจตนเอง เลข 3 มีจุดเด่น คือเป็นคนกระฉับกระเฉง ถ้าจะดู
ประเภทอาชีพที่มีเลข 3 เข้ามาพัวพันมีเพ่ือนทหาร ตํารวจ วิศวกร ศัลยแพทย์ 
ทันตแพทย์ หรือสถานท่ีโรงทหาร ร้านขายอาวุธ สนามมวย โรงพัก โรงฆ่าสัตว ์
การแข่งขัน  เลข 3 ทั้งน้ัน  เลข 3 เป็นธาตุน้ํา นํ้าเลอืด นํ้าคลองขุ่น นํ้าไหลเชี่ยว 
มีวังวนน่ากลัว ลกัษณะของดาวอังคารคือใจออ่น เชื่อใจคนง่าย ถูกยุยงง่าย เลข 3 
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ดาวอังคารเป็นมิตรกับดาวศกุร์ เลข 6 เลข 3 ดาวอังคารเป็นศัตรกูับเลข 1 ดาว
อาทิตย์  เลข 3 แทนค่าสชีมพู เลข 3 แทนค่าสมี่วงแดง เลข 3 แทนอัญมณี 
ทับทิม พลอยสแีดง เลข 3 แทนสัตว์ คือ เสอื หมูป่า กระทิง แทนอวัยวะเพศทั้ง 
ชาย หญิง รังไข่ และมดลูก 
 อิทธิพลเลข 4  
 เลข 4 ดาวพุธ อิทธิพลความหมายของดาวพุธคือ เป็นตัวแทนแห่งมันสมอง 
หมายถึงการมีปฏิภาณความเฉลยีวฉลาดในการเจรจาติดต่อสือ่สาร การคบหา
สมาคม ถือว่าเป็นอิทธิพลเลข 4 เข้าไหนเข้าได้ บุคคลดาวพุธ มักกลมกลืนสิ่งใดได้
ง่าย จึงมักเรียกดาวพุธว่า รวนเร ดาวพุธแบ่ง 2 ภาค ภาคกลางวัน ดาวพุธสุภ
เคราะห์ให้คุณ คนท่ีเกดิพุธกลางวันดาวดี  สว่นวันพุธกลางคืน เรยีกว่า ราหู ดาว
บาปเคราะห์ให้โทษรุนแรงมาก เลข 4 มีทั้งดีและรา้ย เลข 4 เพ่ิมจํานวนเป็น 2 
เท่า จะเป็นเลข 8 ราหู เป็นร้ายให้โทษทันท ี
 สีให้คุณสําหรับดาวพุธกค็ือ สีเขียว อัญมณี คือ มรกต พลอยสีเขียวทกุชนิด  
สีให้โทษ คือ สชีมพู มว่งแดง เป็นกาลกิณี สสี้มเป็นวินาศ สีมว่งคราม เป็นอริ สี
แสดเป็นมรณะกับเลข 4 บุคคลเลข 4 ดาวพุธ ธาตุดิน มีความหมายเกี่ยวกับนัก
พูด ทนายความ บุรุษไปรษณีย์ นักประพันธ์ ใช้แทนเลข 4 ร้านขายหนังสอื 
เอกสารทุกชนิด ห้องโทรศัพท์ กฎหมาย โฆษณา การใช้เสยีง     นักร้อง สิ่ง
เหล่าน้ีเกี่ยวพันกับเลข 4 ลักษณะบุคคลเลข 4 คือต้วมเต้ียม จมกูโด่ง ผิวดําแดง 
หรือคอ่นข้างขาว ผมเหยียด บุคคลเลข 4 มีปัญญาไว มักเรียบร้อย ออ่นโยน เข้า
กับใครก็ได้ง่าย  เลข 4  มีบุรุษไปรษณีย์ นักประพันธ์ มิตรสหาย นักปราชญ์ 
สถานที่ราชการ ร้านขายหนังสือ หรือทุ่งหญ้าอันเขียวชอุม่ หน่วยสือ่สาร เลข 4 
หมายถึงธาตุดิน ออ่นนุ่ม คู่มิตรของเลข 4 คือ เลข 2 กับเลข 8 เป็นศัตรูกับ 8 
และเลข 3 สีประจําตัวคือสเีขียว พลอยทกุชนิด สัตว์แทนเลข 4 คือ สุนัข ช้าง  
อวัยวะหมายถึงทอ้ง ลําไส้  กระเพาะอาหาร มดลูก  แทนค่าเลข 4 
 อิทธิพลเลข 5 
 เลข 5 ดาวพฤหัส  อิทธิพลความหมายเลข 5 ดาวพฤหัส  ดาวพฤหัสเป็น
ดาวประธานสุภเคราะห์ดาวผู้ดี ดาวดี ดาวคุณธรรม ซ่ึงมคีวามอํานวยความสาํเรจ็
ให้ทุกคนทีอ่ยู่ภายใต้เลข 5 ดาวพฤหัส เลข 5 คือเลขแห่งความอุดมสมบูรณ์ เช่น
การศึกษา การใฝ่หาความรู้ น้ีคอืเลข 5 สติปัญญาแตกฉาน ความยุติธรรม 
หมายถึงผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ครอูาจารย์ ผู้พิพากษา บิดา มารดา ความสุขุมเยอืก
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เย็น ล้วนแต่อยู่ใต้อทิธพิลของเลข 5 เลข 5 มีกําลังดาวเท่ากับ 19 บุคคลทีม่ี
ตําแหน่งหน้าที่ของเลข 5 จะได้พบกับความสําเร็จบางอย่างเป็นอย่างดี คือ 
กิจการจะงอกงาม ขยายตัวอย่างมากมาย ตามอิทธิพลดาวแห่งความสุขสมบูรณ์ 
เลข 5 เกี่ยวกับการศาสนา ศรัทธาเป็นเลขเกีย่วพันกับเลขศักด์ิสิทธิ์ เช่น โบสถ์ 
วิหาร ศาลาการเปรียญ คัมภีร์ต่าง ๆ หมายถึงสีเหลือง นํ้าตาล อัญมณี บุษราคัม 
พลอยสเีหลือง เลข 5 ธาตุไฟ บุคคลเลข 5 รปูร่างสูงสง่า ผิวดําแดง ลําตัวใหญ่ 
ร่างสมส่วน มีตําหนิท่ีหน้า เลข 5 เป็นฝ่ายศลีธรรม เป็นคนมีความซ่ือสตัย์ 
 สีให้คุณสําหรับเลขน้ี คอื สีเหลือง สีน้ําตาล อญัมณีให้คุณสําหรับเลขน้ี คอื 
พลอยสเีหลืองทุกชนิด บุษราคัม สีให้โทษแก่เลขน้ี หรือคนทีเ่กิดวันพฤหัสบดี คือสี
ดํา เป็นกาลกิณี สีเขียวอ่อนเป็นอริ สีขาวเป็นมรณะ สีชมพูเป็นวินาศ เลขน้ีเพศ
ชายเป็นธาตุไฟ ตัวแทนสถานที่ของเลข 5 คือ วัด โรงศาล โรงเรียน หมู่บ้านเจริญ
คับคั่ง พระราชวัง ตัวแทนเลข 5 ทางด้านธาตุคือ ธาตุไฟ ใจร้อน บุคคลใจร้อนแต่
สุขุม ด้ือรั้น เป็นคู่มิตรกบัเลข 1 ดาวอาทิตย์ เลข 5 เป็นศัตรูกับเลข 3 ดาวอังคาร 
เลข 7  8  สีของเลข 5 คือสเีหลือง  อัญมณีคอื บุษราคัม  สัตว์คือ สัตว์ที่มีขนมาก 
หนู กระรอก กระแต อวัยวะ ได้แก่ โคนขา วิญญาณ และเลอืด 
 อิทธิพลเลข 6 
 เลข 6 ดาวศกุร์  อิทธิพลความหมายของดาวศุกร์ เลข 6 เป็นดาวศลิปะ  
ดาวแห่งความรกั ดาวแห่งชีวิตสมรส ลักษณะผิวขาว ร่างสมส่วน เจ้าเน้ือ แต่งตัวดี 
บางทีร่างท้วมหน่อย บุคคลเลข 6 มีเสน่ห์ดึงดูดผู้อื่นอย่างรุนแรง เลข 6 เป็นที่รัก
นับถือของบุคคลที่ตํ่ากวา่ และเลข 6 รักสวยรกังาม มีรสนิยมแต่งตัว ชอบศิลปะ 
ดนตรี บันเทิง อารมณ์แจ่มใส มองโลกในแง่กว้างและให้ความสุขฉะน้ัน บุคคลเลข 
6 มีรสนิยมดี ชอบสิ่งประณีต ชอบอาหารกลมกล่อม ไมช่อบสิ่งรุนแรง เลข 6 
หมายถึงธาตุลม จึงมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย สีทีเ่หมาะกับเลข 6 ดาวศกุร์ คอืสีฟ้า 
นํ้าเงิน  อัญมณี คือ ไพลิน พลอยสีขี้นก การเวกลงยาราชาวดี เลข 6 สีให้โทษแก่
เลข 6 ดาวศกุร์ คอื สีแดง เขียวออ่น ดํา ลกัษณะบุคคลเลข 6 ท้วมขาว สวยงาม 
ชอบแต่งตัว รกัความยุติธรรม ตัวแทนศิลปิน นางแบบ นักแสดง จิตรกร สถาปนิก 
นางงาม สาวงาม เลข 6 ทั้งน้ัน 
 เลข 6 ใช้เป็นตัวแทนสถานท่ี  โรงเรียนศลิป  ธรรมชาติสวยงาม  สถานที่
ตบแต่งหรูหรา สถานความงาม แสดงศิลปหัตถกรรม เลข 6 ธาตุลม สติปัญญาดี 
คิดฝัน แต่ใจคอมั่นคง นํ้าใจดี มองโลกในแง่ดี เลข 6 เป็นดาวคู่มิตรกบัเลข 3 ดาว
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อังคาร ดาวศัตรู มีดาวเลข 7 ดาวเสาร์ เลข 8 ดาวราหู เนปจูน เลข 9 ดาวพลูโต 
เป็นคู่ศัตรู สีประจําเลข 6 คือสีฟ้า นํ้าเงิน ไพลิน สัตว์เลข 6 คือนกสสีวย หงส์หยก 
นกยูง ไก่ฟ้า สัตวท่ี์มสีีสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของดาวศกุร์ อวัยวะ คือ ท้อง  หน้า
ท้อง ลาํไส้  จมูก 
 อิทธิพลเลข 7 
 เลข 7 ดาวเสาร ์อิทธิพลความหมายของดาวเสาร์ ซ่ึงเป็นดาวประธานฝ่าย
บาปเคราะห์ ดาวเสาร์ หมายถึงอาํนาจแห่งทกุข์โทษ ความล่าช้า แชเชือน โรคภัย
ไข้เจ็บ วินาศ ระทมทุกข์ การสูญเสยี คนชั้นตํ่า สลัม ความยากจน หวาดระแวง 
ความอจิฉา หึงหวง สภาพทรุดโทรม ล้มละลาย ทรมาน มาดูดาวเสาร ์ เลข 7 
ลักษณะดาวเสาร์เลข 7 มักผอมสูง มอืยาว เท้ายาว ผิวดํา เดินขาพันกัน ลกัษณะ
เลข 7 สัตว์คืองู บุคคลเลข 7 ดาวเสาร์มกักาํพร้า เร่รอ่นจากทีอ่ยู่ เดือดร้อน
ประจาํ ความเด่นของเลข 7 ดาวเสาร์ คืออดทน สติดีเลิศ มีความสามารถอดทน
กว่าเลขอื่น ๆ บุคคลเลข 7 ดาวเสาร์ เป็นคนไม่สํารวม อยู่อย่างสบาย ชอบอยู่ง่าย 
ๆ มักขัดสน ตัวแทนของดาวเสาร์ คือ คนไข้ กลุี กรรมกร คนแก่ คนชรา ยากจน 
เจ็บไข้  สถานที่ของดาวเสาร์ เลข 7 คือย่านสลัม สิ่งสกปรก รกรุงรงั เฉอะแฉะ 
และมีน้าํครํา สลักหักพัง รกร้าง โรงงานอุดอู้ ทึมทกึน่ากลวั เป็นของดาวเสาร ์ 
ดาวเสาร์เลข 7 เป็นคู่มติรกับเลข 8 ดาวราหู เป็นศัตรูกับเลข 3 อังคารกับดาวศกุร ์ 
เลข 6   
 สีของดาวเสาร์เลข 7 คอื สีดี สีหนักทุกชนิด มัว่ซัว ม่วงคล้ํา แก ่ เข้มทุกส ี
คือเลข 7 ดาวเสาร์ อัญมณี เลข 7 คือนิล พลอยสีดํา พลอยสีเข้มเกือบดําทุกชนิด 
แทนสัตว์คอื งู  สัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด สีดํา อวัยวะคือ หัวเข่า  โครงกระดูก 
 อิทธิพลของเลข 8 
 เลข 8 ดาวราหู อิทธิพลของดาวราหู มีกาํลังเป็น 12  เป็นดาวคราสร้าย 
รองจากดาวเสาร์ให้โทษ เลข 8 ดาวราหู คือความลุ่มหลง มัวเมา โมหะจริต มกัถูก
ใส่ร้ายป้ายส ี ต้องคดคีวาม มกัถูกกลั่นแกล้งเบียดบัง มีคนแอบอ้างทําให้เสียชื่อ
บ่อย ๆ ทําให้เกิดความอับอาย ความวิบัติแบบฉับพลัน คือ ดาวราหู เลข 8 บุคคล
เลข 8 ดาวราหู ลักษณะลําตัวแบน หน้าแป้น ร่างอวบ ชอบการสมาคม ผิวเน้ือดํา
แดง ชอบทับถมผู้อื่นด้วย พวกเลข 8 ดาวราหู ชอบจัดงานเลีย้งเป็นประจาํ จัดวัน
เกิด ปีใหม่ จัดตลอด ชอบสังคม  สถานทีเ่ลข 8  ดาวราหู  เนปจูน โรงภาพยนตร ์
ห้องประชมุ สถานทีก่ารค้า งานมหกรรม การพูดปาฐกถา ศาลาการเปรยีญ 
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ตัวแทนฝูงชน ผู้แทนราษฎร สมาคม ทนายความ หมอแผนโบราณ นักไสยศาสตร ์
พวกน้ีเลข 8 ดาวราหู  ธาตุเลข 8  ดาวราหู เนปจูน ธาตุน้ํา มหาสมุทร ใจคอ
กว้างขวาง มีบริวารมาก ชอบเลี้ยงดูผู้คน เลข 8 ดาวราหู เป็นเลขคูม่ติรกับเลข 7 
ดาวเสาร์ เป็นศัตรกูับเลข 6 ดาวศุกร์ เลข 4 ดาวพุธ  
 ส่วนสีของเลข 8 ดาวราหู คือ แดงเพลิง แดงเลอืดนก อัญมณีคือสแีดงเข้ม 
พลอย สัตว์หมายถึงปลาวาฬ ปลาทูเป็นฝูง โลมาตัวโต ๆ ทุกชนิด อวัยวะคือ  คอ  
เท้า 
 อิทธิพลของเลข  9 
 เลข 9 ดาวเกตุ อิทธิพลความหมายของดาวเกตุ บ่งถึงเลขอํานาจ 
ความสําเร็จเหมือนเลข 1 ในบรรดาเลขทั้งหลาย ก็คอืเป็นเลขดี เป็นเลขศกัด์ิสิทธิ ์
เวลาทําอะไร เก้าหน้าเก้าหลัง ส่งเสรมิให้มีอํานาจวาสนา บารมี มีชือ่เสยีงบริวาร
มาก บุคคลเลข 9 มักตกนํ้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ เลข 9 ถือเป็นโชคดี แคล้วคลาด 
เป็นเลขส่งเสริมผู้อื่นด้วย หากเป็นเลข 9 อยู่กบัเลขสุภเคราะห์ ส่งเสรมิ 2 เท่า ถ้า
อยู่ดาวบาปเคราะห์ก็ให้โทษ 2 เท่าเหมอืนกัน เลข 7,8,3 ส่งผลรา้ยเหมือนกัน 
บุคคลเลข 9 ดาวเกตุ พลูโต แทน 2 ดาว มักสนใจของเก่าโบราณ นักโบราณดี
เย่ียม มกัชอบเก็บสะสมของเก่า ชอบวชิาการ ด้านประวัติศาสตร ์ ค่อนข้าง
หัวโบราณ เชื่อไสยศาสตร์ คือเลข 9    บุคคลเลข 9 มีลกัษณะพิเศษที่ไม่เหมือน
ใคร ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ศรัทธาในสิ่งเร้นลับ รูปร่างสันทดั ผิวดําแดง 
หน้าแหลม ผมเป็นรอน มีขนตามตัว มกักาํพร้าบิดา ส่วนใหญ่ หมายถึงนายแพทย์ 
ปัญญาว่องไว นักวิปัสสนา ไสยศาสตร์ พระ โบสถ์ วิหาร พระพุทธรปู สถานที่
ศักด์ิสทิธิ์ นิพพาน จกัรวาล อันไพศาล เป็นที่คลองของดาวพลูโต ดาวเกตุ 
 บุคคลเลข 9 มักถูกโฉลกกับสแีสด สีประจาํอัญมณี คือโกเมน สีให้โทษคือสี
เขียว ชมพู แดง เลข 9 จุดเสยีคอื เกิดอุบัติเหตุง่าย ประสพอุบัติเหตุง่าย มัก
กําพร้าพ่อ มกัมีปัญหาเกิดข้ึนยุ่งยากในชีวิตอยู่เสมอ 
 เพราะบุคคลเลข 9  บุตรมักหาความเดือดรอ้นมาให้เสมอ บุคลิกลกัษณะ
คือรูปร่างศีรษะเล็ก ร่างพิกลแปลก ๆ ไม่เหมือนชาวบ้าน หน้ามน คางแหลม 
ใบหน้าลักษณะคนธาตุไฟ ชอบทําอะไรแปลก ๆ สนใจศาสตร์เร้นลับ ทําตัวลกึลับ 
ตัวแทนมีบุคลกิเป็นเลข 9 คือ แพทย์ หมอโบราณ โหราศาสตร์ คนตรง นักจิต
ศาสตร์ วิปัสสนา ดาราศาสตร์ สถานที่เลข 9 ครอบครองอยู่ คอืทุ่งหญ้าใน



16 

 

หน้าแล้ง มีบ้านโดดเด่น ห้องบน หลังคา หอคอย หอระฆัง ว่าวจุฬา สถานีรถไฟ 
โรงพยาบาล บ้านนักไสยศาสตร์ โรคจิต โรงเรยีน 
 เลข 9 ธาตุไฟ ราศีเมษ พลูโต แสดงถึงความคิดเห็นฉับพลัน ลางสงัหรณ์
แม่นยํา ศรัทธาในสิ่งเรน้ลับ เลข 9 เป็นคู่มิตรกับตัวเอง 9 กับ 9 พลูโตกับเกตุ 
และเลขศัตรูตัวเองด้วยข้ึนอยู่กับใคร เลขอะไร อยู่ดีเพ่ิมเป็น 2 เท่า อยู่ร้ายเพ่ิม
เป็น 2 เท่า ในด้านสัตว์ คือ แกะ  แพะ  เลยีงผา  อวัยวะคือ  ศรีษะ  แขน 
 อิทธิพลของเลข  0 
 เลข 0 ดาวมฤตยู  อิทธิพลความหมายของดาวมฤตยู คอืการคน้คิด
แสวงหาความรู้แปลก ๆ การเดินทางสาํรวจ การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร ์
ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร ์ ดินแดนต่างประเทศ สิ่งเร้นลับ จิตศาสตร์ อาํนาจ 
จิตแพทย์ ศูนย์วิจยัค้นคว้าทกุแห่ง ไฟฟ้า คลื่นวิทยุในอวกาศ ทั้งหมดข้ึนกับ
อิทธิพลของดาวมฤตยู คือเลข 0 คนแปลกหน้าคือเลข 0 ดาวมฤตยู จะดูอนาคต
ต้องดูดาวมฤตยู แทนการณ์ข้างหน้า ล่วงหน้าปรากฏการณ์พิเศษทางธรรมชาติ 
เป็นดาวมฤตยู บ้านพักตากอากาศ โจร ท่องเท่ียว ขุดแร่ อยู่ไม่เป็นที่ บุคคลอาชีพ
โฆษณา เครื่องบิน นักบิน มนุษย์อวกาศ ดาวมฤตยูทั้งน้ัน มคีวามหมายกว้างขวาง
เกี่ยวกับอวกาศ ลกัษณะรูปร่างอ้วนกลม ลําตัวเท่ากัน ชอบท่องเที่ยว ชอบติดต่อ
กับชาวตา่งชาติ วิทยาศาสตร์ เป็นลกัษณะของเลข 0 ตัวแทนของเลข 0 ดาว
มฤตยู นักสํารวจ โจร บุกเบิก ผู้เดินทางมาจากถ่ินไกล สถานที่ดาวมฤตยู
ครอบครอง กระทรวงต่างประเทศ ต่างแดน ต่างจังหวัด บนรถ บนเรือ เรือบิน 
การเคลือ่นไหว ยานพาหนะ โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินคา้ สถาบันค้นคว้า
วิทยาศาสตร์ ปรมาณู 
 ธาตุลม เลข 0 ราศีกมุ มีสติปัญญาว่องไว ชอบเข้าสังคม ใจคอกว้างขวาง 
เป็นคนชอบอิสระ เป็นลักษณะของดาวมฤตยู ดาวมฤตยเูป็นมิตรกับเลข 6 ดาว
ศุกร ์เป็นศัตรกูับเลข 1 ดาวอาทิตย์  สีกค็ือ สีมว่งคราม ดอกผกัตบชวา อัญมณีคือ 
พลอยสีดอกบวบ สัตว์คอือินทรีย์ เหย่ียว นกนางแอ่น อวัยวะคือ ขา หลอดลม 
 อิทธิพลของเลข  10 
 เลข 10 อิทธิพลความหมายเลข 10 ใครพัวพันกับเลขน้ีมีความมั่นใจใน
ตนเองสูง มีความทะเยอทะยานดี  ชอบของแปลกใหม่ โดยไม่ซํ้าแบบใคร เพราะ
เลข 10 อยู่ร่วมกัน เป็นคนถือเกียรติ ไม่อยู่ใต้บังคับใคร ชอบทําอะไรแหวกแนวไม่
มีใครเหมอืน เป็นคนไม่นิ่มนวล มอีารมณ์ค่อนข้างแข็งกรา้ว แต่เป็นคนกล้าได้กล้า
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เสีย กล้าตัดสินใจ โดยไม่หวั่นต่ออุปสรรคท่ีขวางหน้า  บุคคลเลข 10 มักมี
อุปสรรคในชีวิต  เพราะว่าเลข 10 คือเลข 1 กับ 0 ไม่ถูกกัน  ดาวศตัรูอยู่ด้วยกนั 
จึงทําให้มอีุปสรรค ทํางานมักพบคู่แข่งปองร้าย บริวารมักให้โทษ เป็นคนชอบ
เผด็จการ บุคคลเลข 10 มักเป็นคนอาภัพ มศีตัรูรอบด้าน บริวารในครอบครัวแข็ง
ข้อ กอ่เหตุกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง 
 อิทธิพลเลข 10 เป็นกําลังวันของดาวเสาร์ เลข 7 ชีวิตมักมีเรือ่งระทมทุกข์ 
แอบแฝงอยู่ มีโรคภยัไข้เจ็บเรือ้รัง มีปัญหายุง่ยากทางครอบครัว หรือมีภาระ
รับผิดชอบต่อการงานแบกภาระอันใหญ่หลวง บางรายมีหน้ีสิน มีศตัรูกลั่นแกล้ง 
ก่อเรื่องยุ่งยากขุ่นข้องใจเสมอ แต่เลข 10 มีพลังแข็งแกร่งสามารถอดทนยอมรับ 
และให้เกยีรติอย่างสูง เป็นคนรกัความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบใคร แต่หูเบาสัก
หน่อย บุคคลเลข 10 จะประสพความสําเร็จ หรือไม่ข้ึนอยู่กับตัวเอง ข้ึนอยู่กับการ
ตัดสินใจ ไม่ใช่สิ่งแวดลอ้มชกัพาไป น้ีคืออทิธิพลของเลข 10  ดาวเสาร ์

อิทธิพลเลข 11 
เลข 11 อิทธิพลความหมายเลข 11 หมายถึงเลข  1 สองตัวอยูร่่วมกัน 

บุคคลเลข 11 มักอ่อนนอกแข็งใน  การแสดงออกภาพนอกเป็นคนนุ่มนวล  เป็นคน
ซ่อนบุคลกิอันแทจ้ริง ซ่ึงเป็นคนอ่านใจยาก  มกัอําพรางส่วนลึกไม่ให้ใครเห็น  ยาก
ทายใจได้  บุคคล 11  ทําเป็นคนสองคน หรอืคนสองรา่ง  ทําอะไรชอบถือตัวเป็น
หลัก และอวดอ้างตัวเองให้คนอื่นไม่พอใจ  อทิธิพลเลข 11  ทําอะไรชอบเข้าข้าง
ตัวเอง มกัถือพวกพ้อง เป็นคนด้ือรั้นอย่างมาก   ลองปักใจอะไรแล้ว  ยากที่ใครจะ
เปลี่ยนใจได้ง่าย คอืบางครั้ง บุคคลเลข 11  อ่อนไหวง่าย  1 บวก  1 เท่ากับ 2  
ดาวจันทร์  ทาํให้จิตใจรวนเรไม่แน่นอน  มกัจะถูกคนหมูม่ากลากไป  ชวีิตต้องสร้าง
ด้วยลําแข้งของตัวเอง   ฟันฝ่าอุปสรรคอย่างโดดเด่ียว  เลข 11  ไม่ชอบให้ใครมา
ลองดีหรือมาลูบคม   ใครมาข่มขู่แล้วมกัจะเจอดี   ถ้าสู้ทางตรงไม่ได้มักอาฆาต   
จะหาทางล้างแค้นภายหลัง   บุคคลเลข 11  มีความทะเยอทะยานสูง   ใฝ่ฝัน
ความก้าวหน้าเร่าร้อนอย่างรุนแรง  เมือ่ตัดสินแล้วมกัแสดงความเด็ดเด่ียวแข็งกร้าว 
ในเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างเด็ดขาด  โดยไม่มีใครคิดฝันมากอ่น 
  
 
 อิทธิพลเลข 12 



18 

 

 เลข 12 ดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์ บุคคลอยู่ใต้อิทธิพลเลข 12 น้ี เป็นธาตุ
ไฟ บวกธาตุนํ้าอยู่ร่วมกนั เลข 12 มีอารมณ์ขัดแย้ง และมีอาการหย่ิง ถือดี มีดาว
อาทิตย์คือ 1 ธาตุไฟรวมอยู่ด้วย แต่ขณะเดียวกันเป็นคนอ่อนไหวง่าย เพราะ
อิทธิพลของดาวจันทร ์ธาตุน้ํา ทาํให้เชื่อใจคนง่าย มกัถูกยยุงได้ง่าย เลข 1 บวก 2 
เท่ากับดาวอังคาร 3 ทําให้เป็นคนกล้าแข็ง  ชอบเอาชนะ ไม่ยอมสยบให้ใครง่าย ๆ 
ด้วยอิทธิพลของเลข 3 ทําให้ชีวิตเกิดอุบัติเหตุง่าย มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
เรื้อรัง  เลข 12 เป็นคําสั่งของดาวราหู จึงส่งเสริมให้คนเลข 12 เป็นคนหูเบา เชื่อ
คนง่ายโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ มกัชอบทําอะไรบุ่มบ่ามด้วยความเข้าใจผิด จึง
ถูกคนอื่นยุยงป่ันหัวได้ง่าย เลข 12 ต้องระวัง ถ้าหลงใคร  มกัจะหลงไม่ลืมหูลืมตา 
กล้าเสยีสละแม้กระทั่งชวีิตตัวเองเพ่ือคนอื่น เลข 12 หากอยู่ในตําแหน่งงานที่สงู 
ต้องระวังชีวิตมกัจะข้ึนลง หาความแน่นอนไมค่่อยได้ มกัจะถูกใสร่้ายป้ายสจีากคน
อื่นเสมอ 
 อิทธิพลเลข 13 
 เลข 13 อิทธิพลความหมาย เลข 13 ประกอบด้วย 1 บวกกับ 3 ดาวคู่ศัตรู
อยู่ร่วมกัน เกิดทั้งเรื่องดีและเรือ่งรา้ยอย่างฉับพลัน หมายถึงดาวอบัุติเหตุแบบ
รวดเร็วและรุนแรง ให้ท้ังคุณและโทษ ดีใจหาย แต่แย่ มักเปลี่ยนแปลงเร็ว เลข 13 
ดีและรา้ย ดีก็มกัส่งผลดีอย่างรวดเร็ว ไมค่าดคิดมาก่อน  ขณะเดียวกันมีเหตุร้าย
เกิดข้ึนไม่คาดฝันเช่นเดียวกัน แปลกไม่เหมือนคนอื่น เป็นไปอย่างแปลกแหวกแนว
ไม่เหมือนใคร กลา้แบบไม่กลัวใคร ย่อมเกิดเหตุในบ้ันปลาย เลข 1 กับ 3 อยู่
รวมกันไม่ดี  คูศ่ัตรกูันทําให้เกิดอุบัติเหตุ ผ่าตัด รถคว่ํา ถูกอาวุธ ถูกศัตรูทําร้าย 
ครอบครัวมีปัญหาแตกร้าว ไม่ปกติสุข ผู้ใหญ่ให้โทษ มีเร่ืองชูส้าว และสายตามกัมี
ปัญหา 
 อิทธิพลเลข 14 

 เลข 14 อิทธิพลความหมายเลข 14 คือดาวอาทิตย์บวกดาวพุธ เลขคู่นี้มัก
ส่งเสรมิให้ชีวิตพบกับความรุ่งโรจน์อย่างมั่นคง  เลข 1 ธาตุไฟ เลข 4 ธาตุดิน ทําให้
ไฟไม่ขาดเชื้อ เพราะมดิีนคอยช่วยสนับสนุน บุคคลเลข 14 มีมันสมองเฉียบแหลม
ว่องไว ชอบคิด ชอบคน้คว้าจดจาํสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างแม่นจาํ เลข 14 เป็นเลขดาว
จักรพรรดิ ตามหลกัพรหมชาติมักมีกาํลังเข้มแข็ง กลา้แข็งส่งเสริมให้พบกบั
ความสําเร็จอยา่งดีเย่ียม เลข 14 บวกกันได้ 5 ได้ดาวพฤหัสบดี ทําให้เป็นคนมี
ความคิดสุขุมรอบคอบ เป็นคนชอบศึกษาค้นควา้ มีความยุติธรรมเป็นหลักประจาํใจ  
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ปฏิภาณแก้ปัญหาได้เก่ง มีปัญญายอดเย่ียม แต่ติดจะเป็นคนเจา้ระเบียบ ชอบสอน 
ชอบบ่นจูจ้ีอ้ยู่ด้วย 

อิทธิพลเลข 15 
 เลข 15 อิทธิพลความหมายเลข 15 คือมกัเป็นคนมีเสน่ห์ ปฏิภาณว่องไว 
เข้าได้กับคนทุกระดับ  อ่านใจเก่ง เลข 15 เป็นเลขกาํลังดาวจันทร์ จงึมักมผีู้ใหญ่
ค้ําจุนตลอดเวลา มกัได้รับของตอบแทน ทั้งสิ่งของและการเงินจากบุคคลอื่นเสมอ 
เลข 15 จุดอ่อนมักเป็นคนข้ีสงสารคนอื่น  จึงทาํให้ถูกหลอกง่ายจึงต้องระวังการหู
เบา   อย่าเชื่อใจใครง่าย ๆ  โดยไม่ไตร่ตรอง บุคคลเลข 15  เป็นนักพูดข้ันดี  มี
ความดึงดูดเรา้ใจคน  บุคคลเลข 15 จึงเหมาะกบัอาชีพนักการปกครอง นักบริหาร 
เลข 15 บอกกันได้ 6 ดาวศุกร์  จึงทําให้มีแนวโน้มไปในทางศิลปะ  มีรสนิยมทาง
ศิลปะ รักสวยรักงาม  ชอบความรื่นรมย์ เป็นคนมีพรสวรรค ์มกัเป็นคนมองโลกใน
แง่ดีเสมอ  เป็นคนไม่ชอบเก็บตัว  ไม่ชอบทุกข์  เป็นคนมีมิตรสหายมาก ใจกวา้ง  
ชอบเทีย่ว ชอบเล่น 
 อิทธิพลเลข 16 
 เลข 16 น้ี บวกกันได้ 7 ดาวแห่งความทกุข์ อับโชค บุคคลใดอยู่ใต้อทิธิพล
น้ี มักประสพโชคร้ายกอ่น จึงจะประสพความสําเรจ็ภายหลัง บางราย กว่าจะพบ
กับความสําเรจ็ได้ ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ เลข 16 เป็นกําลังดาวโสฬส ตาม
หลักพรหมชาติเป็นเลขมหามงคลเลข 1 สามารถคุ้มโทษภยัได้ แต่ในขณะเดียวกนั 
อิทธิพลเลข 7 ดาวเสาร์ก็เข้ามาคุกคามกอ่กวน แม้ชีวิตจะมีวาสนาสูง แต่ก็ต้องมี
อุปสรรค มศีัตรูมาก สดุท้ายมกัจะแพ้ศัตรู บุคคลเลข 16 เมื่อถึงจุดยิ่งใหญ่ต้อง
ระมัดระวังมกัจะพบกับจุดจบอย่างไมค่าดคิด หรือพบอันตรายในบ้ันปลาย จุดเด่น
เลข 16 คือ ส่งเสริมชีวิตให้พบกับความสาํเรจ็อย่างผาดโผน มชีื่อเสยีง และมี
อํานาจชนิดอย่างไม่คาดฝันเหมือนกัน ต้องระวงัสิ่งที่เกิดข้ึนแบบไม่คาดฝัน จะพบ
อยู่บ่อย ๆ เช่นเดียวกัน มีดี และมีร้าย 
 อิทธิพลเลข 17 
 เลข 17 เป็นกําลังของดาวพุธ มักจะมีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย 
สามารถหย่ังรูเ้หตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว อิทธิพลเลข 17 คือ 1 กับ 7 บวก
กัน เลข 7 ดาวเสาร์ ทาํให้ชีวิตบุคคลเลข 17 มักพบอุปสรรค และความยุ่งยากใน
ชีวิตอยู่บ่อย ๆ  มักจะถูกผู้ใหญ่กด ผู้ใหญ่มักให้โทษ ทําให้ชีวิตข้ึน ๆ ลง ๆ ไม่
แน่นอน บุคคลที่มีตําแหน่งการงานสูง หากตกอยู่ภายใต้เลข 7 ต้องระวัง มกัตก
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จากตําแหน่งได้ง่าย หรือไม่ก็ถูกแย่งตําแหน่ง หน้าที่การงานมกัไม่ยั่งยนืถาวร เมื่อ
ยามรุ่งโรจน์ ก็อย่าเหลงิ เมื่อยามตกตํ่ากอ็ย่าเสียใจให้เกินกว่าเหตุ ทาํใจให้สงบ 
ถือเป็นกฎแห่งกรรม ความไม่เทีย่งของสรรพสิ่งในโลกเลข 17ไม่เหมาะกับ
สุภาพสตรีหากใครตกอยู่ภายใต้เลขน้ี มักมีปัญหาเร่ืองคู่ครองมกัอาภัพรัก แต่งงาน
ช้า ไร้คู่ อาจตกพุ่มหมาย บางทีพ่อหม้ายเข้ามาพัวพันในชีวิต ฉะน้ันบุคคลเลข 17 
มักผิดหวังชอกช้ําในเร่ืองรักเสมอ  เลข 17 บวกกันได้ 8 ดาวราหู กลายเป็นคนหู
เบา เชื่อใจคนง่าย และค่อนข้างด้ือรั้น เอาแต่ใจตัวเองคนตกอยู่ภายใต้เลข 17 น้ี 
ต้องพึงระวัง 
 อิทธิพลเลข 18 
 เลข 18 น้ีใกล้เคียงเลข 17 เลข 8 ราหู ทําลายอาทิตย์ เลข 1 ทําให้ชีวิต
รุ่งเรืองมักตกตํ่าอกี ทาํให้ไม่แน่นอน ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ไม่ติดที่ มกีารโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงบ่อย บุคคลเลข 18 ไม่เหมาะกับอาชีพทํางานอยู่กับที่ ทํางาน
เดินทางสํารวจเหมาะกว่า ชีวิตมกัพบกับสิ่งไม่คาดคิดอยู่เสมอ ทําอะไรต้อง
รอบคอบ มักถูกกดขี่อยู่เสมอ บุคคลเลข 18 มีความกดดันมาก มักถูกคุกคามจาก
ผู้มีอาํนาจเร้นลับ จากผูไ้ม่เป็นธรรม มกัถูกศัตรูปองร้าย ชีวิตครอบครัวมักแตกร้าว 
มีการทะเลาะวิวาททาํให้ต้องตกพุ่มหม้าย ไร้คู ่ มักพบความขมข่ืน ความผิดหวงั 
หรือต้องพลัดพรากจากกันเสมอ บุคคลเลข 18 ไม่เหมาะกับการทํางานเสี่ยง หลีก
ได้ควรหลีกเสีย อิทธิพลเลข 18 คล้ายเลข 17 สิ่งสําคัญจะเป็นเรื่องคู่ ชื่อคําเลขน้ี
ไม่เหมาะกับสุภาพสตรจีะทําให้ชีวิตเป็นหม้ายก่อนเวลาอันสมควรผิดหวังเร่ือง
ความรัก 
 อิทธิพลเลข 19 
 เลข 19 เป็นกําลังดาวพฤหัส  คนเลข 19 ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวติมัก
ประสพความสาํเรจ็ ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอาํนาจให้ความคุ้มครอง
อยู่ตลอดเวลา เลข 19 ถือเป็นเลขนําโชคเลขหน่ึง ส่งเสรมิให้กับความสําเร็จของ
ชีวิตอย่างงดงาม จะได้เกียรติอยา่งสูงในสังคม ส่งผลดีให้ประสบความสําเรจ็ผลอัน
ย่ิงใหญ่  แต่เลข 19 น้ีไม่เหมาะกับสุภาพสตรีเหมือนกัน เพราะเลขน้ีเป็นธาตุไฟ 
ถ้าเกีย่วข้องภายใต้เลข 19 มักเป็นหม้าย กาํพร้าพ่อก่อนแม่ เลข 1 ถูกเลข 9 
เบียดเบียน บางครั้งทําให้สามีตกจากตําแหน่ง หรือถูกแย่งงาน  หากหญิงตกเลข 
19 ชีวิตมักมีปัญหาเรื่องคู่ เช่น ถูกกดดัน ทาํให้ต้องเป็นคนไร้คู่ หรือไม่ต้องเป็น
เมียน้อย กินนํ้าใต้ศอกคนอื่น ภายใต้เลข 19 น้ีส่งผลดีและผลเสยี ลักษณะดีไม่
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ตลอด มกัมจีุดเสยี เน่ืองจาก 1 ธาตุไฟ เลข 9 ธาตุลม ไฟถูกลมเป่ามาก ไฟก็จะ
หมดเชื้อ ควรระวัง ถ้าทาํงานใหญ่  ๆ ต้องรอบคอบ น้ีคอืลกัษณะเลข 19 
 อิทธิพลเลข 20 
 เลข 20 คือ 2 กับ 0 ดาวจันทรก์ับดาวมฤตยู อิทธิพลเลข 2 ดาวจันทร์ บ่ง
ถึงความเพ้อฝัน ชอบปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบหยุดน่ิงอยูก่บัท่ี มีความ
ทะเยอทะยานสูงชอบไขว่คว้าแต่สิ่งที่สุดเอื้อมจนกลายเป็นเร่ืองละเมดิสิทธิ์ของคน
อื่นเสมอ เมือ่ 2 มี 0 ดาวมฤตยูรว่มอยู่ด้วย จึงช่วยส่งเสริมความเพ้อฝนัเพ่ิมกําลัง
เป็น 2 เท่า กลายเป็นคนกระตือรอืร้นอย่างรุนแรง ชอบทาํวิธีการแบบใหม่ ๆ โดย
ไม่ชอบยํ่าเท้าอยูก่ับที ่ เป็นคนกลา้ทดลองกล้าเสีย่ง จนบางคร้ังทาํให้ความคิด
วิปริตเฉไฉได้ง่าย เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทําต้องมคีวามสําเร็จ ฉะน้ัน ดาวภายใต้
อิทธิพลเลขน้ี ถ้าได้ผู้บังคับบัญชาดี มีความรอบคอบ ชีวิตจะเป็นสุขประสพ
ความสําเร็จยอดเย่ียม บุคคลภายใต้อิทธิพลเลขน้ี ถ้าทํางานด้วยตัวของตัวเอง 
มักจะประสบความสําเรจ็ได้ยากเพราะสิ่งทีค่ิดมกัทําคนเดียวไมส่ําเรจ็ บุคคล
ภายใต้อิทธิพลเลข 20 มักเป็นคนที่คิดฝันโครงการใหญ่ ๆ  หากขาดกําลัง ย่อมไม่
สําเรจ็ตามความคิด 
 อิทธิพลเลข 21 
 เลข 21 ดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์ เลขน้ีส่งเสรมิให้ดาวจันทร์มีพลัง มีเสน่ห์ 
เข้าในวงสังคม เป็นคนเด่น มีคนยกย่องให้เกียรติ เลข 21 มีสองลกัษณะในตัว คือ
ภายนอกแสดงเป็นคนออ่นแอ แต่สภาพภายในเป็นคนแข็งกล้า เรียกวา่อ่อนนอก
แข็งใน ซ่อนบุคลิกภาพของตัวเองอย่างแนบเนียน  ยากที่คนอื่นจะอ่านใจได้ 
อาการท่ีแสดงออกมาภายนอก มกับังความแท้จริงไว้  คนเลข 21 มีความน่ิมนวล
อ่อนไหวได้ง่าย เพราะอทิธิพลของดาวจันทร์ เลข 2   แต่ขณะเดียวกัน ก็แฝงได้ไป
ด้วยความหย่ิง ถอืตัว เอาแต่ใจตัวเอง อิทธิพลเลข 1 ดาวอาทิตย์ คนเดียวกลา้
ตัดสินใจชนิดทีค่นอื่นคาดไม่ถึง จุดออ่นของเลข 21 เพราะ 1 บวก 2 เท่ากับ 3 
ดาวอังคาร ชีวิตต้องระวัง จุดแตกหักกลางคัน ทําให้มีมุมหันเห หักกลางคัน มกัมี
สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดข้ึน ทาํให้เปลี่ยนแปลงเบ่ียงเบนแนวทางชีวิต เลข 21 ต้องระวัง
เรื่องอนาคตไม่แน่นอน 
 อิทธิพลเลข 22 
 เลข 22 ดาวจันทร์ คอืความเพ้อฝัน ดาวจันทร์ 2 ดวง ทําให้มีอารมณ์
อ่อนไหวง่ายไปตามอิทธพิลของดาวจันทร์ 22 จะเป็นนักคิด นักฝัน มากกว่าจะ
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เป็นนักปฏิบัติ เลข 22 เป็นคนหูเบาเชือ่ใจคนง่าย เพราะ 22 บวกกันได้ 4 เท่ากับ
ดาวพุธ ดาวพุธเป็นดาวรวนเร ใจง่าย รอไมค่่อยได้ ทําให้ถูกหลอกลวงอยู่เสมอ 
ชอบสร้างวิมานในอากาศ หลงละเมอเพ้อฝันสิ่งผิด ๆ พบสิ่งผิด ๆ อยู่เสมอ ถกู
หลอกลวง หักหลัง คนภายใต้เลข 22 ต้องระวังการหลอกลวงจากคนอื่น กอ่นจะ
ตัดสินใจทํางานใด ๆ ต้องรอบคอบ หากเชื่อคนอื่นมาก จะตกอยู่ในความหายนะ
ทันที เพราะเลข 22 ลองปักใจแลว้ คอ่นข้างด้ือร้ัน ใครแนะสิ่งที่ดีกว่าก็ไม่เชือ่ 
กลับย่ิงปลอ่ยตัวให้ถลาํลึกลงไปอีก คนเลข 22 ต้องระวังเรือ่งศาสตร์เร้นลับ ทรง
เจ้าเข้าผี เชื่อแล้วลืมหูลืมตาไม่ข้ึน เชือ่แลว้ยึดถืออยา่งจริงจัง เลข 22 ถือว่าเป็น
เลขที่ตัดสินใจผิดพลาดทั้งที่รู้ 
 อิทธิพลเลข 23 
 เลข 23 ดาวจันทร์บวกดาวอังคาร คู่นี้เดินทางด้านชู้สาว เป็นเลขทีก่ระตุ้น
กามรุนแรง ทางด้านชูส้าว มีอารมณ์เร่าร้อน ด้านความรกั เลข 23 เป็นคนเจ้าชู ้
ถือความรกัเป็นใหญ่ ชีวิตมีเรือ่งอือ้ฉาวเกีย่วกับความรกั เลข 23 มีส่วนอื่น
ประกอบ เป็นดาวศุภเคราะห์ ช่วยไปเสริมกจ็ะหันไปทางดี ไม่ใฝ่ตํ่าเรื่องโลกีย์ เลข 
23 บวกได้ 5 ดาวพฤหัส ทําให้เป็นคนใฝ่ใจหาความรู้อย่างกว้างขวาง มีจิตเป็น
กุศล ได้รับความเกือ้กลูจากผูม้ีอํานาจเหนือกว่า  ทําให้ชีวิตประสพความสําเร็จดี
เย่ียม เลข 23  มีส่วนประกอบด้านอื่นไม่ดี ถ้าชายต้องระวังเร่ืองหญิง ผู้หญิงจะทาํ
ให้ชีวิตตกต่ํา คูค่รองมักมีมลทิน และทํารา้ยเอาภายหลัง ทําให้ตกจากตําแหน่ง มี
ศัตรูคอยแอบทํารา้ยอยู่เบ้ืองหลัง เลข 23 ถ้าเป็นสุภาพสตรีผู้ใหญ่มีอทิธิพลให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ชีวิตประสพความสําเรจ็เป็นอย่างดี  ลกัษณะทั่วไปมักมี
อารมณ์ขัดแย้งในตัวเอง ท่าทีภายนอกเป็นคนนุ่มนวล แต่ภายในมอีารมณ์ก้าวร้าว 
มีโทสจริตครอบงํา ไม่ยอมแพ้คน ชอบเอาชนะผู้อื่นเสมอ ถือว่าไม่ยอมให้ใครกด
หัวง่าย ๆ น้ี คือลักษณะของบุคคลเลข 23 
 อิทธิพลเลข 24 
 เลข 24 ดาวจันทร์เป็นพวก 4 ดาวพุธ  ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตร จึงทําให้เป็น
คนมีเพ่ือนมาก และเพ่ือนมักให้ความอุปถัมภ์ค้าํชูอย่างดี เป็นคนมีกิริยามารยาท
เรียบร้อยนุ่มนวลเป็นท่ีรักของคนท่ัวไป บุคคลเลข 24 มีสติปัญญาว่องไวแตกฉาน 
มีเสน่ห์รุนแรง เป็นคนหยั่งการณ์ไกลเข้าใจสิง่แวดล้อมได้รวดเรว็มาก โดยไม่ไต่
ถาม เป็นคนละเอียดอ่อนไม่ฉาบฉวย เข้าถึงอารมณ์ศิลปะได้ง่าย ไมช่อบการแสดง
อํานาจ เลข 24  มักมีโชคลาภ ความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น เลข 24 บวกได้เลข 
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6 ดาวศกุร์ หากใครเป็นศิลปินตกอยู่ภายใต้เลข 24 มักจะเป็นศิลปินเอก สามารถ
แสดงอารมณ์ได้ดีมาก เลข 24 เหมาะแก่นักการคา้ เพราะมีความชาํนาญ 
สติปัญญาเฉียบแหลม เข้าใจง่ายอย่างลกึซ้ึง เอาใจใสก่ับใครก็ง่าย เลข 24 ดาว
ศุกร์ดาวศลิป์ ดาวธุรกจิและดาวการคา้ 
 อิทธิพลเลข 25 
 เลข 25 ดาวจันทร์ 2 บวก 5 ดาวพฤหัส ซ่ึงทั้งคู่เป็นดาวศภุเคราะห์ ถ้า
มองดูเผิน ๆ แล้วเป็นเลขดี แต่เลขคู่น้ีกว่าจะสําเร็จได้ ต้องผ่านการต่อสู้อุปสรรค
อย่างเหน็ดเหน่ือย เพราะเลข 25 บวกแล้วได้ 7 ดาวเสาร์ ดาวเสาร์แห่งความทกุข์  
อุปสรรค ความสําเร็จน้ีต้องอาศัยความหมั่นเพียร อดทน ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยลํา
แข้งของตัวเอง จึงจะบรรลคุวามสําเรจ็ตามต้องการ มีท้ังดีและร้าย ด้านดีบ่งถึง
ความมั่นคงในชวีิต มคีนให้ความร่วมมือ มคีวามสําเรจ็อย่างแน่นอน ได้คู่ดี มี
หลักฐาน มีความรู้ มผีู้ใหญ่ให้การช่วยเหลอือปุถัมภ์ ด้านความรกัทําให้ลุล่วงไป
ด้วยดี ในด้านร้าย เลข 25  ก็คอื 2 บวก 5 เท่ากับ 7 อิทธิพลเลข 7 ดาวเสาร ์
ส่งผลชีวิตให้มีสภาวะคบัขัน จะลําเค็ญอย่างสดุขีด ถูกศัตรูปองร้าย ถูกลั่นแกลง้ 
ถูกอํานาจมืดคกุคาม ทาํให้ชีวิตพบความผันผวนรุนแรงเสมอ  และบางครั้งอาจถกู
ศัตรูทําร้ายถึงแกช่ีวิต เลข 25 ประกอบไปด้วย 2 ธาตุน้ํา 5 ธาตุไฟ ธาตุไม่ถูกกัน
อยู่แล้ว เพราะเป็นธาตุที่ปรปักษ์ต่อกัน จึงส่งผลให้คนเลข 25 ต้องประสพกับการ
เปลี่ยนแปลง ทาํให้ชีวิตข้ึนลงตลอดเวลา หาความแน่นอนไม่ค่อยได ้
 อิทธิพลเลข 26 
 เลข 26 ดาวจันทร์กับดาวศกุร ์  เลข 6  เฉพาะดาวศุกร ์ 
ศุภเคราะห์ บ่งถึงความสําเรจ็ แต่ในความสําเรจ็น้ัน มักไม่ยั่งยืนถาวร เพราะ 2 
กับ 6 ดาวจันทร์กับดาวศุกร์ เป็นดาวเพ้อฝัน ดาวศุกร์เลข 6 ด้านความรกัจะสด
ชื่น เมือ่ 2 ดาวมารวมกันแล้ว ทําให้มีอารมณ์ทางศลิปะ มคีวามละเอยีดอ่อน มี
มารยาทนุ่มนวล เป็นคนมีรสนิยมสูง แต่เลข 26 น้ี บวกกันได้ 8 ดาวราหูน้ัน จึงทาํ
ให้มีวิตกกังวล มคีวามกดดัน  มักถูกคกุคามจากนักเลง หรือผูม้ีอํานาจไม่เป็นธรรม 
จึงต้องระวังการคบค้าสมาคม ถ้าคบใคร ต้องใส่ใจในการคบหาเป็นพิเศษ เพราะ
เพ่ือนจะนําพาความพินาศมาให้ ในชีวิตมักลม้เหลวจากการงาน จากคนอื่น เพ่ือน
ฝูง หุ้นส่วน หรือหมูค่ณะชกัพาไป ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอนาคตและรอบคอบ
หน่อย ถ้าปล่อยปละ หรือลุ่มหลงตามอารมณ์ของตนเองแลว้ จะกลายเป็น



24 

 

ความผิดพลาดในชีวิต จะทําให้มีเบ้ืองหลังไม่ดี มีคนตําหนิติเตียนได้  เลข 26 ต้อง
ละเร่ืองโลกีย์ให้มาก จะพาให้เสียหาย จะทําให้เกิดความโศกเศร้ารุนแรงในชีวิต 
 อิทธิพลเลข 27 
 เลข 27 ดาวจันทร์กับดาวเสาร์ บวกกันได้ 9 คู่นี้บันดาลให้พบความสําเร็จ
อย่างงดงาม เลข 27 น้ีมักมคีวามคิดเห็นเป็นของตัวเอง การดําเนินชีวิตเป็นไป
อย่างรัดกุม บ่งถึงความโชคดีในอนาคต เลข 27 ดาวจันทร์ พวกกับเลข 7 ดาว
เสาร์ ดาวจันทร์ถกูดาวเสารค์วบคุมอยู่ข้างหลัง ทําให้ชีวิตมกัถูกกดดันอย่างรุนแรง 
ทําให้เป็นเหมือนคนอมทุกข์ โรคภัยไข้เจ็บแปลก ๆ ประจาํตัวเบียดเบียน เลข 27 
มักผิดหวังจากสตรี อิทธิพลเลข 27 ชอบแฝงไปด้วยความเศรา้ มักประสพโชครา้ย
อย่างกะทันหัน จะต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปในช่วงวัยรุ่งเรอืงของชีวิต  ต้องสูญเสยี
บิดาหรือคู่ครอง เลข 27 เป็นคนเข้มงวดในการดําเนินชีวิตอย่างมาก  กลายเป็น
คนเอาจริงเอาจังต่อชวิีตมากเกินไป บุคคลเลข 27 ต้องระวังการผ่าตัด และ
อุบัติเหตุไว้ให้ดีด้วย 
 อิทธิพลเลข 28 
 เลข 28 ดาวจันทรก์ับดาวราหู ส่งผลให้กับชีวิต เกิดผลเสยีมากกว่าดี  เลข 
28 บวกกนัได้ 10 เป็นคนกล้าได้กล้าเสยี  
ชอบทํางานใหญ่ โดยไม่ไตร่ตรอง ชอบคิดค้นของใหม่ ๆ ไม่ชอบย้ําเท้าอยู่กับที ่
เป็นคนเชื่อง่าย ไม่ชอบสิ่งจาํเจ ชอบเสีย่งโชคต่างถ่ินในแดนไกล   เลข 28 มีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง แต่ไม่ไว้ใจอย่างอื่น ชีวิตเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ชอบริเริ่ม แต่ไม่
ชอบรับผิดชอบ จึงทําให้การดําเนินชีวิตเป็นไปไม่สะดวก ทําให้ชีวิตดําเนินไปอย่าง
ซํ้าซาก ทั้งไม่สนใจอดีตที่ผ่านมาด้วย ฉะน้ัน อิทธิพลของเลข 28 ดาวจันทร์กับ
ดาวราหู เลข 8  ซ่ึงเป็นดาวนับอยู่ข้างหลัง ทําให้ผู้อยู่ใต้เลข 28 น้ี มกัมีเรือ่งทกุข์
ใจ ขมข่ืนแอบแฝงอยู่ ทําให้ดูเหมือนคนอมทุกข์ ชีวิตมักมีเบ้ืองหลังให้คนนินทาได้ 
เลข 28 น้ี มักกําพรา้ ผิดหวังในเรื่องความรกัต้องพลัดพรากจากมารดา ชอบไป
เสี่ยงโชคในต่างแดน 
 อิทธิพลเลข 29 
 เลข 29 ดาวจันทร์กับดาวเกตุ บุคคลภายใต้เลข 29 น้ี คล้ายคลึงเลข 28 
บ่งถึงความกดดันอํานาจอทิธิพลเร้นลับไม่เปิดเผย จิตใจเข้มแข็ง เป็นคนชอบ
อาฆาต บางครั้งเป็นคนอํามหิต 29 น้ี ชีวิตมกัหักกลางคัน ถกูปองร้ายจากศัตรู ถูก
คนอื่นโค่นอาํนาจได้ง่าย มักแพ้ภัยจากศัตรู ต้องระวังเรือ่งอุบัติเหตุ เลข 29 น้ี ทํา
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ให้ชีวิตอมทกุข์  ผิดหวัง สุขภาพไม่ดี ต้องระวังเรือ่งผู้หญิงไว้ให้ดี จะทําให้ชีวิต
ผิดหวังข่มข่ืนได้ เลข 29 ดูภายนอกสดใสดี แต่ภายในอมทุกข์ ชอบพูดอย่างหน่ึง
ทําอย่างหน่ึง แสดงออกตรงข้ามกัน บ่งถึงความไม่แน่นอน บ่งถึงความถูก
หลอกลวงจากคนอื่น ต้องระวังเพ่ือนไว้ด้วย จะไม่ซ่ือสัตย์ ต้องระวังเพศตรงข้ามไว้
ให้ดี จะสร้างปัญหาได้  เลข 29 น้ีเป็นลางบอกเหตุอันตราย ถ้าเกีย่วข้องกับใคร
แล้ว ต้องระวังเรื่องอนาคต ไม่ควรประมาท เพราะจะมอีันตรายโดยไม่คาดฝันรอ
คอยอยู่ 
 อิทธิพลเลข 30 
 เลข 30 ดาวอังคาร บวกกับดาวมฤตยู เมื่อ 2 ดาวน้ีมาอยู่ร่วมกัน จะไม่
หยุดน่ิงอยู่กับที่ เลข 3 ดาวอังคาร ธาตุน้ํา เลข 0 ดาวมฤตยู ธาตุลม ฉะน้ัน เวลา
ทําอะไร  ต้องระวัง เพราะดาวคู่นี้เมือ่รวมกันแล้ว สามารถส่งชีวิตให้รุง่โรจน์อย่าง
ผาดโผนตลอดแต่ในขณะเดียวกัน ความรุง่โรจน์นี้กอ็าจจะล้มครนืลงมาอย่าง
ฉับพลัน ถ้ากําลังทํางาน กจิการรุ่งโรจน์อยู ่ กจ็ะเกิดอุปสรรค มาปิดกั้นอย่าง
ปัจจุบันทันด่วนได้ การหยุดกะทันหัน ฉับพลันด่วน อาจจะเกิดการเจ็บป่วย 
สุขภาพไม่ดี หรือว่าเกดิอุบัติเหตุ ทําให้ได้รับอันตรายอย่างกะทันหัน พลันด่วน 
ฉะน้ัน บุคคลใด ถ้าตกอยู่ภายใต้เลข 30 จึงต้องระวังและไม่ควรประมาท เพราะ
เลข 3 ดาวอังคาร เลข 0 ดาวมฤตยู ดาวคู่น้ีเป็นดาวอุบัติเหตุโดยแท้ เมือ่อยู่
ร่วมกันต้องระวังอุบัติเหตุ การผ่าตัดอันร้ายแรง ในอนาคตคิดจะทําอะไรอย่างที่
มองการณ์ไกลไว้ บางครั้งกลายเป็นคนถอยหลงัเข้าคลองไปเลย 
 อิทธิพลเลข 31 
 เลข 31 ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ 3 ธาตุน้ํา 1 ธาตุไฟ นํ้ากับไฟไม่ถูกกัน  
ใครมีชือ่ - นามสกุลถอดแล้วได้ 31 จะทําให้ชวิีตโชคร้ายแต่เบ้ืองต้น แล้วประสพ
ความสําเร็จในบ้ันปลาย ถ้าเป็นคู่ชวิีตมักหักกลางคัน มักประสพเรือ่งสะเทอืนใจ
อย่างยิ่ง ต้องระวังอุบัติเหตุ การผ่าตัด การถูกแย่งชิงตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน ทาํ
อะไรมกัไม่ราบรื่นนัก ส่วนมากอุปสรรคจะมาคอยขัดขวางอยู่เสมอ ฉะน้ัน ใครก็
ตามที่ตกอยู่ภายใต้เลข 31 น้ีต้องรอบคอบระมัดระวัง เพราะนํ้ากบัไฟไม่ถูกกัน 
นํ้าดับไฟได้ ไฟมากก็เผานํ้าได้เหมือนกัน ทาํอะไรต้องระวังความสมดุลตามหลกั
ธรรมชาติ 
 อิทธิพลเลข 32 
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 เลข 32 ดาวอังคารกับดาวจันทร์ ใครเกิดชือ่ - นามสกลุ ถอดได้ 32  คือ
ธาตุนํ้าต่อธาตุน้าํ คือแม่น้ําบวกบ่อนํ้า บ่อนํ้าคอืดาวจันทร์นิ่ง แม่นํ้าคอืดาวอังคาร
ไหล ภายใต้เลข 32 น้ี ทางด้านระหวา่งเพศดีมาก หมายถึงเป็นคนเจา้ชู้ มีเสน่ห์
แรง เป็นคนยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเอง ทํางานทกุอย่าง ถ้าไม่ได้ทําเองมัก
ประสพความลม้เหลว เพราะจุดเสีย เลข 32 คือดาวอังคารเป็นดาวบาปเคราะห์ 
จะทําลายดาวจันทร ์ ซ่ึงเป็นฝ่ายดาวศุภเคราะห์ ถ้ามองตามธรรมชาติแล้ว  ดาว
จันทร์นํ้าน่ิงใสสะอาด ดาวอังคารนํ้าไหลในแม่น้าํ เป็นนํ้าขุ่นไม่สะอาด  เมื่อนํ้าขุ่น
มารวมกับนํ้าใส นํ้าขุ่นมากกว่าก็ทําลายนํ้าใส กว่าจะทําให้น้ําขุ่นใสได้ต้องใช้
เวลานาน ฉะน้ัน เลข 32 ต้นร้ายปลายดี ต้องระวัง มกัมีอุบัติเหตุ หรือโรคภยัไข้
เจ็บเรือ้งรังอย่างร้ายแรง กว่าจะหายได้ก็ต้องใช้เวลา เป็นหวัดก็เป็นนาน มิหนําซํ้า  
ถ้าเป็นชายให้ระวังหญิง  จะนําความทกุข์ร้ายแรงมาให้ สุขภาพไม่ดี มักกาํพร้า
มารดา แต่จะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์อยู่เสมอ 
 อิทธิพลเลข 33  
 เลข 33 ดาวอังคารอยู่ร่วมกัน 2 ดวง เป็นเลขที่น่ากลัวมาก คอืเลข 3 น้ี 
เปรียบเหมือนแม่น้ํามากหลายสายมารวมเป็นแม่น้ําใหญ่ย่อมมคีวามรนุแรง
พอสมควร หมายถึงบุคคลน้ันจะมอีารมณ์ฉุนเฉียว เร้าร้อนรุนแรง ทําอะไรชอบ
เอาแต่ใจตนเอง ไม่ยอมยับย้ัง ประเภทดันทุรงั แบบเอาให้ได้ หัวชนฝา เมื่อเลข 
33 มารวมกัน มกัจะมอีบัุติเหตุสองเท่า ถ้าเกิดอันตราย มกัเกิดแบบฉับพลัน มักมี
อันตรายเกีย่วกับความเร็วดาวอังคารเป็นดาวกระทบกระทั่ง เป็นดาวแห่งความเร็ว 
ทะเลาะวิวาท 33 บวกกันได้ 6 หมายถึงดาวศุกร์ จะเป็นผู้มอีารมณ์เพศรุนแรง 
หนักไปทางโลกีย์ เลข 6 เป็นดาวรุนแรง เลข 3 เป็นดาวอวัยวะเพศ ผู้ใดอยู่ภายใต้
เลข 2 ตัวน้ี คือ 3, 6 มักมีความปรารถนาอันเรา่ร้อน 
 อิทธิพลเลข 34 
 เลข 34 คือดาวอังคารกับดาวพุธ   บุคคลตกอยู่ภายใต้เลข 34 น้ี มี
สติปัญญาแตกฉาน ว่องไว มีปฏิภาณดี กลา้หาญ กล้าทํา กลา้พูด เรียกง่าย ๆ ว่า
เป็นคนเปิดเผย ชีวิตจะพบอุปสรรคมากมาย กไ็ม่เคยย่อทอ้แต่ประการใด เลข 34 
รวมกันได้ 7 ดาวเสาร์ เสียตรงที่รวมกันได้ 7 ดาวแห่งความทุกข์ มอีปุสรรคม์าก 
แต่ก็มีความสามารถเอาตัวรอดได้โดยสติปัญญาของตนเอง เลข 34 ชีวิตในวัยเด็ก
มักประสพอุบัติเหตุบ่อย หรือไม่ก็บาดเจ็บจากสัตว์มีเข้ียว สุนัขกัด หรือของมีคม
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บาด บุคคลหมายเลขน้ี ต้องระวังเรือ่งโรคประสาท หรือด้านสมอง สมองอาจจะ
ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง 
 อิทธิพลเลข 35 
 เลข 35 ดาวอังคารกบัดาวพฤหัส เมื่อเลขน้ีมารวมกัน ระวังอันตรายอัน
เกี่ยวกับผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง บุคคลหมายเลข 35 มักกําพร้า แลว้ต้องอาศยัผู้ใหญ่
เป็นท่ีเชิดชูของตัวเอง เลข 35 รวมกันได้ 8 ดาวราหู แม้ไม่เป็นที่ไว้วางใจ แต่ก็ให้
คุณด้านความคลอ่งแคลว้มีพรสวรรค์เข้าได้ทุกระดังชีวิตบ้ันปลายประสพ
ความสําเร็จดี จะมผีู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ําชู เมื่อรวมกันได้ 8 ดาวราหู ต้องระวังการหลง
ผิดหูเบา เชือ่ใจคนง่าย ซ่ึงเป็นจุดอ่อน ทําให้เสยีอนาคตได้ในภายหลัง ผู้พัวพันเลข 
35  ต้องระวังไว้ หลีกได้ก็หลีกเสยี 

อิทธิพลเลข 36 
 อิทธิพลเลข 36 ดาวอังคารกับดาวศุกร์อยู่รวมกัน อันหมายถึงความรกั 
ความสดชื่นของชวีิต จะประสพความสําเร็จเป็นอย่างดี และมีมิตรสหายมากมาย 
เพศตรงข้ามให้ความสดชื่น ความอบอุ่นเป็นอย่างดี แต่เสียอยู่อยา่งเดยีว เป็นคน
เจ้าอารมณ์ มีความคิดเห็นรุนแรง ชีวิตในวัยหนุ่ม มีความรกัโลดโผน เลข 36 บวก
กันได้ 9 นับว่าเป็นเลขให้คุณเลขหน่ึง 
 อิทธิพลเลข 37 
 เลข 37 ดาวอังคารกบัดาวเสาร์ เป็นเลขร้าย เป็นดาวบาปเคราะห์ทั้งคู ่
เกี่ยวข้องกับผู้ใดต้องพึงระวังการทะเลาะวิวาท ความวิบัติอย่างรุนแรง การขัดแย้ง 
ตลอดจนโรคร้ายอันทรมาน โรคประจําตัว การผ่าตัด อุบัติเหตุ ความเสยีหาย
อย่างรวดเร็วรุนแรง ชีวิตมักมีมมุหักเหตลอดเวลา มกัขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่ค่อยราบรื่น
เท่าใด ใครพัวพันภายใต้ 37 น้ี ต้องระวังชีวิตมักเกี่ยวข้องกับความตาย  ใครถอด
ชื่อ - นามสกลุได้เลขน้ี ควรเปลีย่นเสยี เพราะอดีตมีประวัติมาว่า เลข 37 น้ี มักมี
อันตราย มีอันเป็นไปอยู่เสมอ 
 อิทธิพลเลข 38 
 เลข 38 ดาวอังคารกับดาวราหู ดาวคู่นี้แสดงถงึการมีอํานาจแห่งความหลุ่ม
หลง มีโมหะจริตเข้าครอบงํา ใครโดนเลขน้ีแทบทุกราย ชอบใชอ้ารมณ์ ชอบถือ
อํานาจ มกัพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างรนุแรง เป็นคนชอบคลกุคลกีับพวก
นักเลง ตํารวจ อันธพาล ชอบคบกับคนหมู่มาก   บุคคลภายใต้เลข 38 จะหลงงม
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งาย เชือ่ในเรื่องวิญญาณ  เรื่องการทรงเจ้าเข้าผีอย่างรุนแรง หากลุ่มหลงแล้ว  
ถอนตัวข้ึนจะลาํบาก   บางรายต้ังตัวเป็นเจ้าพ่อ เจา้แม่ไปเลย 
 อิทธิพลเลข 39 
 เลข 39 ดาวอังคารกับดาวเกตุ เลขคู่นี้ ถือว่าเป็นเลขกลาง ๆ จะมีอทิธิพล
ให้พบกับความยุ่งยากในชีวิตอยู่บ่อยๆ ความกระเทือนใจอย่างรุนแรง มีความ
กดดันถึงขีดสุด อาจจะวิปริตได้ง่าย ๆฉะน้ันบุคคลอยู่ภายใต้เลข 39 ต้องระวัง
บุคคลมอืทีส่าม 
 อิทธิพลเลข 40 
 เลข 40 ดาวพุธกับดาวมฤตยูบวกกัน ถ้าดูเผิน ๆ ดาวพุธเป็นเลขอ่อน แต่
ขณะเดียวกันเลข 4 ดาวพุธได้รับพลังจากเลข 0 ดาวมฤตยูมาเสริม จงึกลายเป็น
เลขที่มีพลัง จะทาํให้คนน้ันมักเพ้อฝันในสิ่งแปลก ๆ สิ่งเร้นลับ สิง่มหัศจรรย์ 
กลายเป็นคนท่ีมีรสนิยมแปลก ๆ ชอบสรา้งความประหลาดใจให้กับเพ่ือน ๆ และ
วงสังคมอยู่เสมอ ๆ เลข 40 น้ียังเป็นคนเชื่อใจคนง่าย ส่วนใหญ่มักไม่อยู่กับที่ ต้อง
เดินทางอยู่เรอืย ๆ น่ังทํางานไม่เป็นที่เป็นทาง ชอบน่ังโต๊ะน้ี ชอบเปลี่ยนท่ีอยู่บ่อย 
ๆ ดีอยู่อยา่งเดียว คือ ชอบคิดค้นหาของแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้กับคนอื่นอยู่เสมอ 
 อิทธิพลเลข 41 
 เลข 41 ดาวพุธกับดาวอาทิตย์   2 ดาวน้ีอยู่รวมกันดี บ่งถึงความสําเร็จใน
ชีวิตเป็นอย่างดีเป็นผู้มสีมองปราดเปรือ่งต้ังแต่วยัเด็กเป็นคนชอบความ
ทะเยอทะยาน ส่วนใหญ่มักเข้ากับมิตรสหายได้เป็นอย่างดี มีปัญญาว่องไว ผู้ใหญ่
มักให้ความอุปถัมภเ์ป็นอย่างดี ทําอะไรไม่ชอบให้ใครเสียใจ ลักษณะอันน้ีคือดาว
พุธ เป็นดาวแห่งปัญญา ดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งผู้นํา จึงเข้ากันได้ดี ความหมาย
อันน้ีให้ไปดูเลข 5 ดาวพฤหัส และเป็นคนเก็บความรู้สกึได้เก่งด้วย เลข 5 ธาตุไฟ 
ภายในไฟ จะรกุตลอดเวลา ฉะน้ันจึงทําให้ชีวิตประสพความสาํเรจ็ดีเย่ียม 
 อิทธิพลเลข 42 
 เลข 42 ดาวพุธกับดาวจันทร์ เลขคู่น้ี ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกัน แต่ออกจะน่ิม
ไปหน่อย เลข 42 มักชอบศิลปะ กวี เสียงเพลง มีจิตใจละเอียดออ่นมาก อ่อนไหว 
บอบบางมาก เป็นคนมีความละมุนละไมในยศศักด์ิ สายเลอืด มีหัวทางประดิษฐ์
คิดค้น เป็นนักประพันธ์ดี มีสมองแจ่มใส แต่ค่อนข้างจะเป็นคนเพ้อฝันไปหน่อย 
ถึงกระน้ัน ชีวิตจะประสพความสําเรจ็เป็นอย่างดี โดยมีมิตรสหายให้ความ
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ช่วยเหลือ และมกัจะเป็นท่ีรักของเพ่ือนฝูงด้วย เลขน้ีเหมาะกับการทํางานน่ิม ๆ 
ให้ความคิดดี 
 อิทธิพลเลข 43 
 เลข 43 ดาวพุธกับดาวอังคารอยู่รวมกันไม่ดี เพราะ 3 กับ 4 บวกกันได้ 7 
อันถือได้ว่า เป็นเลขอบัโชค บ่งถึงความวิปรติ ศัตรูคอยกลั่นแกล้งอยู่เบ้ืองหลัง
ตลอดเวลาชวีิตในอนาคตมักพบกับความล้มเหลวและยุ่งยากมักมีทกุข์ภยั
ประจาํตัว ความหมายอันน้ีให้ดู ดาวเสาร์ เลข 7 ถือว่าเป็นดาวอุปสรรค ความ
ล่าชา้ ความล้มเหลว ฉะน้ันคนตกอยู่ภายใต้เลข 43 น้ีต้องระวังเรือ่งอนาคตไว้ให้ดี  
อย่าประมาท ทํางานเสีย่ง จะตายเร็ว  

   อิทธิพลเลข 44 
 เลข 44 ดาวพุธกับดาวพุธอยู่รวมกัน เลข 44 บวกกันได้ 8 ก็นับว่าเป็น
เลขที่ให้คุณแกช่ีวิตดีเหมือนกัน จะมคีนให้ความอุปถัมภช์่วยเหลืออยู่เสมอ ในชีวิต
จะประสพความสําเรจ็พอสมควร ดาวพุธเป็นดาวน่ิม จึงทําให้เป็นคนใจออ่น มกั
เป็นคนโมหะจริต ลุม่หลงอะไรแล้วก็หลงอย่างงมงาย หลงได้ง่าย ถ้าไม่รู้จกัเหน่ียว
รั้งจิตไว้อาจผิดพลาดได้ง่าย เพราะเลข 8 ดาวราหูทําให้หลง แล้วถอนตัวไม่ขึ้น ถ้า
หลงไปในทางดี อนาคตเจริญ ถ้าหลงไปทางอบายมุข ในสิ่งที่ไม่ดี อนาคตกจ็ะดับ
วูบลงทันท ี
 อิทธิพลเลข 45 
 เลข 45 ดาวพุธบวกดาวพฤหัส เลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขดี 4 กับ 5 บวกกนัได้ 
9 เป็นเลขแห่งความสําเร็จเลขหน่ึง ทําให้ชีวิตประสพโชคดีเป็นประจาํ มักมีโชค
อย่างไม่คาดฝันบ่อย ๆ เป็นคนมสีติปัญญาแจ่มใสดีมาก ทาํอะไรสําเรจ็ง่าย เลขน้ี
ถือว่าเป็นเลขให้คุณดีเลขหน่ึง แต่ค่อนข้างจะหัวด้ือสักหน่อย  
 อิทธิพลเลข 46 
 เลข 46 ดาวพุธกับดาวศุกร์ เมื่อมาร่วมกันแล้วนับว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ทั้ง
คู่ เป็นดาวที่ให้คุณ ใครพัวพันเลขน้ี ชีวิตจะมคีวามสุข มีความสําเรจ็รอคอยอยู่
เบ้ืองหน้า มักมีผูช้อบพอรักใคร่ มมีิตรสหายมาก จะเสียอยู่นิดคือเป็นคนใจออ่น
เกินไป มักอยู่ใต้อิทธิพลของคนอื่นได้ง่าย อาจจะนําชวีิตไปสู่ความหายนะได้ง่าย 
 อิทธิพลเลข 47 
 เลข 47 ดาวพุธกับดาวเสาร ์ เลขคู่นี้เป็นเลขเข้มแข็งกจ็ริง แต่อิทธิพลเลข 
47 ทําให้ชีวิตมกัมีความระทมขมข่ืนแอบแฝงอยู่เบ้ืองหลัง บุคคลเลข 47 เป็นคน
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ใจอ่อนรวนเร เชื่อใจคนง่าย บางทีด้ือรั้นขึ้นมาก็เป็นคนไม่ฟังเหตุผล ยากที่ใครจะ
หยุดย้ังได้ ต้องระวังการหลงผิด ถ้าหลงผิดเมื่อใดจะทําลายอนาคตอันรุ่งเรืองทันท ี 
เลขน้ีก็นับว่าเป็นคนท่ีมคีวามขยัน อดทน หมั่นเพียรดี ชีวิตจะประสพความสําเร็จ
ได้อันมาจากความพยายามอันเหน่ือยยากกว่าจะพบเป้าหมายต้องใชค้วาม
พยายามอย่างมากทเีดียว 
 อิทธิพลเลข 48 
 เลข 48 ดาวพุธกับดาวราหูบวกกัน เลขน้ี ให้โทษมากกวา่ให้คุณ เพราะเลข 
4 ดาวพุธเป็นศัตรูกับดาวราหู ไมล่งรอยกันอยู่แล้ว เมื่อมาอยู่รวมกันแถมบวกได้ 
เลข 12 เป็นกําลังของดาวราหู จึงส่งเสรมิให้เลข 12 บวกกันเป็น 3 ดาวอังคาร ซ่ึง
เป็นเลขร้าย ดาวบาปเคราะห์ น่ากลัว ต้องระวงัอย่าเชื่อใจคนง่าย เพราะจะถูกชกั
จูงหว่านล้อมจากพวกทีไ่ม่หวังดี ถูกชักนําไปให้หลงผิดได้ง่ายทําให้ตกอยู่ภายใต้
ความหลอกลวง จะทาํสิ่งใดก็มกัไม่ถูกต้องตลอดเวลา ฉะน้ันควรระวังให้มาก ใน
ด้านอุบัติเหตุ มักโดนของมีคม มีเข้ียวงา มีโรคภัยเบียดเบียนด้วย จะได้รับทุกข์
ร้าย ท่ีไม่รูว่้าจะเป็นโรคอะไร 
 อิทธิพลเลข 49 
 เลข 49 ดาวพุธวกดาวเกตุ อิทธิพลไม่คอ่ยดี เพราะบวกกันได้ 13 ตาม
ตําราคอืเป็นเลขอับโชค มักทาํให้ชีวิตตกอับ ใครตกอยู่ภายใต้เลข 13 มักมี
อุปสรรค ชีวิตมกัมีมมุหักเหตลอดเวลา ไม่ค่อยปกติสุขเท่าไร แถมมอีํานาจมืดคอย
คุกคามตลอดเวลา เลข 49 ไม่ดี 
 อิทธิพลเลข 50 
 เลข 50 ดาวพฤหัส บวกดาวมฤตยู เป็นเลขดีเลขหน่ึง ถ้าทํางาน
ต่างประเทศ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ การเสีย่งโชคในต่างแดน เผชิญชวีิตในแดนไกลจะดี อัน
ที่จริง เลข 50 น้ี มักไปอยู่ต่างประเทศ หรือจะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ และคบ
หาสมาคมกับคนต่างชาติ ต่างภาษา แถมเป็นคนชอบคิดค้นหาเร่ืองพระเจ้า ชอบ
แสวงหาธรรมะ เชือ่ในความเร้นลับของธรรมชาติและมีลางสังหรณ์ สัมผสักับสิ่ง
ศักด์ิสทิธิ์ได้ 
 อิทธิพลเลข 51 
 เลข 51 ดาวพฤหัสบวกกับดาวอาทิตย์ ได้ 6 ดาวศุกร์ ถือวา่เป็นเลขดีเลข
หน่ึง บ่งถึงความสําเรจ็ มีเพ่ือนมาก มีรสนิยมสูงทางศิลปะ มีฝมีือละเอยีดอ่อน 
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ประณีต เลขทั้ง 2 น้ีเป็นธาตุไฟทั้งคู่ จึงส่งเสริมให้มีอาํนาจ มีปัญญาแตกฉาน 
อํานวยความสาํเรจ็แก่ชวีิตเป็นอย่างดี ใครตกอยู่ภายใต้เลข 51 น้ี ถือว่าเป็นเลขดี 
 อิทธิพลเลข 52 
 เลข 52 ดาวพฤหัสพวกกับดาวจันทร์ เลขคู่น้ีดูเผิน ๆ เป็นเลขดี เป็นดาวศุภ
เคราะห์ท้ังคู ่ เป็นดาวให้คุณในด้านดี ได้รับความสําเร็จ แต่ในขณะเดียวกัน มอง
อีกมมุหน่ึง เลข 52 บวกกันได้ 7 ดาวเสาร์ เป็นดาวบาปเคราะห์ เป็นตัวแปล
ส่งเสรมิให้ชีวิตมมีุมหักเหได้ง่ายมักได้รับความทุกข์จากกรรมเก่าโดยมองไม่เห็น 
ทําอะไรมักมีอุปสรรคใหญ่หลวงมาขวางหน้าทาํให้ต้องใช้ความพยายามความ
อดทนมาก ถึงจะผ่านไปได้ ฉะน้ันเลข 52 ถ้าเป็นชายจะได้รับเกือ้กูล อุดหนุนจาก
สตรีอย่างดีเยีย่ม เป็นหญิง ชีวิตจะมีอุปสรรคมากมาย 
 อิทธิพลเลข 53 
 เลข 53 ดาวพฤหัสบวกดาวอังคาร ซ่ึงเป็นเลขกลาง ๆ 5 กับ 3 เป็นคู่ศัตรู
ไม่ถูกกัน 5 ธาตุไฟ 3 ธาตุน้ํา เมื่อไฟกับนํ้าร่วมกัน มีทั้งดีทั้งเสียสลับกนัไป เลข 5 
นํ้า ให้ความสําเร็จในชีวติเป็นอย่างดี แต่ต้องระวังเลข 3 จะเป็นตัวทําลายอนาคต
เบ้ืองหน้าให้มีมุมหักเห เปลี่ยนรูปได้ง่าย โดยจะมีบุคคลชัว่ร้ายชกันําเบ่ียงเบนวถีิ
ชีวิตไปในทางเสื่อมเสยี อย่าหูเบา อยา่เชื่อใจใครง่าย อย่าคบกับคนที่ไม่น่าไว้ใจ 
53 บวกกันได้ 8 ชีวิตมกัหลุ่มหลงได้ง่าย จะว่าเป็นคนหูเบาก็ถูก 

       อิทธิพลเลข 54 
 เลข 54 ดาวพฤหัสบวกดาวพุธ เป็นเลขดี แสดงความเป็นนิมติแห่ง
ความสําเร็จชีวิตมกัได้รบัการคุม้ครองจากสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ เป็นคนรู้ง่าย ปัญญา
แตกฉาน เข้าใจอะไรได้ว่องไว เรียนรู้เร็ว อปุสรรคมีน้อย แต่ต้องระวังอุบัติเหตุ
จากยานพาหนะ ให้ระวังเกี่ยวกับสายตาด้วย 5 + 4  ได้ 9  ดาวเกตุธาตุลม  ต้อง
ระวัง 
 อิทธิพลเลข 55 
 เลข 55 ดาวพฤหัสท้ังคู่ ก็นับว่าเป็นเลขดี บ่งถึงความก้าวหน้าของชีวิต
อย่างมั่นคง เทีย่งธรรมรักความดี มกัสนใจสิ่งศักด์ิสทิธิ์ ชอบเดินทางไกล วาระ
สุดท้ายบ้ันปลายชีวิตมักปลดตัวเองจากสังคมเพ่ือหาความสงบและถือสนัโดษคน
เดียว 
 อิทธิพลเลข 56 
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 เลข 56 ดาวพฤหัสกับดาวศกุร์ เป็นเลขดี แต่ว่าอ่อนไหวง่าย 5 + 6 ได้ 11 
จะส่งเสริมให้ชีวิตประสพความสาํเรจ็เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังจิตอย่าลุ่มหลงอะไร
ได้ง่าย เพราะ 56 = 11 หมายถึง อาทิตย์ทั้งคู ่ เกิดลุ่มหลงแล้วโงหัวไม่ข้ึน เพราะ
อิทธิพลของดาวศกุร์เลข 6 เป็นดาวแห่งโลกีย ์ เมื่อรวมกับเลข 5 ดาวพฤหัส ดาว
แห่งความบรสิุทธิ์ ธรรมะพอผสมกันแล้ว บางครั้งหลงผิดได้ง่าย กลายเป็นทรงเจา้
เข้าผีไป เอาสิ่งท่ีดี คอืธรรมะมาใชก้ับโลกยี์ ท่ีให้งมงายได้ง่าย 
 อิทธิพลเลข 57 
 เลข 57 ดาวพฤหัสบวกกับดาวเสาร์ เลขน้ีไม่คอ่ยดีเท่าไร เพราะ 5 ดาวศุภ
เคราะห์เป็นประธานแห่งความดี ส่วน 7 ดาวเสาร์เป็นดาวบาปเคราะห์ ดาวร้าย 
เมื่อรวมกันกลายเป็นขัดแย้งกันในตัวเองมกัมีความเห็นขัดแย้งต่อส่วนรวม 
ค่อนข้างด้ือรั้น เอาแต่ใจตัวเอง จนบางครั้งกลายเป็นคนหลงตัวเอง มักไม่เชือ่ใจ
ใคร ทําอะไรมกัครึ่งๆ กลางๆ อิทธิพลของเลข 7 ทําให้ชีวิตดําเนินไปอย่างมั่นคง มี
ความปรารถนาแรงกล้า มักเป็นคนกําพร้า เรียนไม่ค่อยจะสําเร็จ คร่ึง ๆ กลาง 
 อิทธิพลเลข 58 
 เลข 58 ดาวพฤหัสพวกกับดาราหู เลขน้ีไม่ค่อยดี เลข 5 ธรรมะ เลข 8 ดาว
ร้าย เมื่ออยู่รวมกันเป็นเลขไม่ค่อยดี บ่งถึงการชอบหลงผิด มกัเห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว เลข 58 รวมกนัได้ 13 จึงเข้าลกัษณะต้นตรง ปลายคด เลข 8 ทําให้เป็น
คนมีท่าทีวิปริต ทาํอะไรมักเฉไฉออกนอกทาง กลายเป็นคนคัดคา้น มีจิตใจโน้ม
เอียงในฝา่ยอาชีพเดียรถีย์ หลงใหลในเดรัจฉานวิชา หรอืไม่ก็เป็นคนหลงศาสนา
อย่างงมงาย อย่างไม่มีเหตุผล หลงผิดมากกว่า ทีจ่ะเห็นแก่ธรรมะ ทําอะไร มกัมี
พิธีกรรมหลอกชาวบ้าน 
 อิทธิพลเลข 59 
 เลข 59 ดาวพฤหัสบวกกับดาวเกตุ ดาวคู่นีอ้ยู่รวมกันก็ดี ทําให้เป็นคนยึด
มั่นในสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เชื่อถือศาสนา ศรทัธาในสิง่เร้นลับของธรรมชาติ รู้สึกอนุรกัษ์
ของเก่าโบราณ เป็นคนหัวเก่า รกัความยุติธรรม ชอบในเรื่องวิญญาณ เรื่อง
พิธีกรรม และพิธีต่าง ๆ ทําให้เชือ่ในศาสตร์ เป็นคนมีลางสังหรณ์ จะได้รับ
ความสําเร็จทางเข้าถึงธรรมชาติเป็นอย่างดี 
 อิทธิพลเลข 60 
 เลข 60 ดาวศกุร์บวกกบัดาวมฤตยู เป็นธาตุลมท้ังคู่ ทําให้ชอบศลิปะ และ
ความเพ้อฝัน มกัปลอ่ยจิตใจล่องลอยอยู่ในความฝันมากกว่าความเป็นจริง มี
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แนวโน้มสนใจในทางวญิญาณ โลกของโอปปาติกะ  แต่เลขน้ีนับว่าเป็นคนรักสวย
รักงาม มีอารมณ์ประณีต ละเมยีดละไม ชอบความเป็นอยู่โออ่่า แลว้เป็นคนเพ้อ
ฝัน ทําอะไรมักทําเกินตัว มีความทะยาน มักสรา้งฉากให้ตัวเอง มีเงินเป็นล้าน ๆ ก็
โอ้อวด 
 อิทธิพลเลข 61 
 เลข 61 ดาวศกุร์บวกกับดาวอาทิตย์ ธาตุลมกับธาตุไฟ ทําให้เป็นคนมี 2 
อารมณ์ มีการขัดแย้งในตัวเอง บางครั้งปลอ่ยจิตใจให้หลงไปในแสงสโีลกีย์ต่าง ๆ 
บางคร้ังกทํ็าตัวลึกลับ ทําตัวอมทุกข์ มกัหนีสังคม ทาํตัวสันโดษ เลยทาํให้มองเป็น
คนมี 2 ลักษณะในตัวเอง ฉะน้ัน เลข 61 จึงมมีมุหักเหได้ง่าย ทําตัวหย่ิง ถือตัวจน
คนอื่นไม่ชอบหน้า บางคร้ังในหมู่เพ่ือนฝูงและสังคมไม่ยอมรับ ต้องระวังชีวิตบ้ัน
ปลายจะมีอุปสรรค เพราะ 61 บวกกันได้ 7 ดาวเสาร ์
 อิทธิพลเลข 62 
 เลข 62 ดาวศุกรก์ับดาวจันทร์ ธาตุลมกับธาตุน้ํา มีความหมายว่าเป็นคน
ชอบปล่อยตัวปลอ่ยใจให้ไปกับสายนํ้าและสายลม เลข 62 ลุ่มหลงอะไรแล้ว 
มักจะไม่มสีติยับย้ังปลอ่ยตัวปล่อยใจให้มัวเมาในอารมณ์หลงผิดได้ง่ายและ
ท้ายท่ีสุด คือความหายนะ มองอีกมุม เลข 62 น้ีมีดีเหมือนกัน คือมคีนคอย
ช่วยเหลืออุปถัมภ์ มีมติรสหายมากมาย ถ้าเป็นชายจะเป็นที่โปรดปรานของเพศ
ตรงข้าง 62 รวมกันได้ 8 ดาวราหู จึงมีท้ังดีทั้งไม่ดี ทําอะไรต้องระวัง ไม่ง้ันจะไป
ทางเสยีได้ง่าย 
 อิทธิพลเลข 63 
 เลข 63 ดาวศุกร์บวกกับดาวอังคาร เลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขคู่มิตรใหญ่ เป็น
เลขดีบ่งถึงความรัก ความสมหวัง ความสดชื่น ใครอยู่ภายใต้เลข 63 มีเสน่ห์ดึงดูด
ใจเพศตรงข้าม มมีิตรสหายมาก เพราะ 63 รวมกันได้ 9 ทําให้ชีวิตมักจะได้รับ
ความสําเร็จดีย่ิง 
 อิทธิพลเลข 64 
 เลข 64 ดาวศุกร์บวกกบัดาวพุธ เลขน้ีทําให้มีรสนิยมสูง เลข 64 รวมกันได้ 
10 จึงไม่เป็นคนชอบอยู่น่ิง อยู่กับที่ จะแสวงหาของสิ่งใหม่ ๆ เสมอ อิทธิพลเลข 4 
ดาวพุธ ทําให้เป็นคนชอบเปลี่ยนแปลงรสนิยม ชอบของใหม ่ อิทธิพล 6 ดาวศกุร ์
ทําให้เพ้อฝัน มกัใจอ่อน ทําให้ตกอยู่ภายใต้อทิธิพลของคนอื่นได้ง่าย เมือ่บวกแล้ว
ได้ 10 มักมีความสุขอยูก่ับความสําเรจ็ และความสะดวกสบายกับชีวิต 
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 อิทธิพลเลข 65 
 เลข 65 ดาวศกุร์บวกกบัดาวพฤหัส ดาวคู่นี้คือลมกับไฟ บ่งถึงความสําเร็จดี
เย่ียม จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดี เลข 5 อยู่หลัง 6 จะมีผู้ใหญ่ให้
การช่วยเหลอือย่างลับ ๆ มักเป็นคนชา่งคิดช่างฝัน หลงไหลในศลิปะ เลข 65 
รวมกันได้ 11 มีอิทธิพลดาวแอบแฝงอยู่เหมอืนกัน ดูเผิน ๆ เป็นคนน่ิมนวล 
บางคร้ังดูเป็นคนแข็งกร้าว คือเป็นคนมสีองลักษณะในตัวเอง ถ้าพูดด้านความรกั
เป็นนักรักตัวฉกาจ ความรักประสพความสําเรจ็เป็นอย่างดี 
 อิทธิพลเลข 66 
 เลข 66 ดาวศกุรท้ั์งคู่ เมื่อรวมกันได้ 12 เป็นกาํลังดาวราหู ดาวแห่งความ
มัวเมา มกัจะหลุม่หลงได้ง่าย ทําอะไรไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ มกั
ทุ่มเทไปท้ังตัว ประเภทมัวเมาโลกย์ี จะหลงอารมณ์ยัว่ยวนของสิ่งทัง้ปวง  ต้อง
ระมัดระวัง   หนีให้ห่างไกลย่ิงดี 
 อิทธิพลเลข 67 
 เลข 67 ดาวศุกร์กับดาวเสาร์ เลข 6 ดาวแห่งความสดชื่น ดาวแห่งโภค
ทรัพย์ แต่เลข 7 ดาวแห่งอุปสรรค เมือ่มาอยู่รวมกันแล้วก็ทําให้เป็นคนสุก ๆ ดิบ 
ๆ จะดีก็ไม่ใช่จะรา้ยก็ไม่จริง ฉะน้ัน จึงทําให้มีอุปสรรคบ้าง ผิดหวังเร่ืองความรกั
บ้าง ครอบครัวแตกแยกบ้าง 67 บ่งถึงบ้านแตกสาแหรกขาด เป็นคนที่ขัดแย้งใน
ตัวเองและผูอ้ื่นด้วย ชีวติในบ้ันปลายจะตกตํ่า จึงไม่เหมาะนํามาใช้  เมื่อรวมกันก็
ไม่ดี ได้เลข 13 เลขน้ีถือว่าไม่ดี ลกักี้นมับอร์ 
 อิทธิพลเลข 68 
 เลข 68 ดาวศุกร์กับดาวราหู เลขน้ีถือวา่เป็นเลขมัวเมาอกีเลขหน่ึง จาก
อิทธิพลเลข 8 ดาวราหู บ่งถึงความมวัเมาในอุดมคติ หลงใหลอบายมุข เลข 68 
บวกได้ 14 ได้ 5 แสดงถึงศรัทธาจริต ลุม่หลงบ้าคลั่งในศาสนา ในสังคมหลงทั้งตัว
เองคอืชอบทําตัวให้เด่น 
 อิทธิพลเลข 69 
 เลข 69 ดาวศกุรก์ับดาวเกตุ เป็นเลขออ่น บุคคลภายใต้เลขน้ี เป็นคนใจ
อ่อนชอบเพ้อฝัน หลงละเมอเพ้อหาแต่ความฝัน จะทําให้ตกอยู่ใต้อํานาจคนอื่นได้
ง่าย เลข 69 ได้ 15 นับว่าเป็นกําลังดาวจันทร ์เป็นเลขดี ทําให้ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ ์
ค้ําช ู
 อิทธิพลเลข 70 
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 เลข 70 ดาวเสาร์บวกดาวมฤตยู เมือ่รวมกนัเลขน้ีร้ายมาก บ่งถึงความ
อํามหิตโหดร้าย ใครตกอยู่ภายใต้เลขน้ีต้องระวงัโรคประสาท เพราะจะถูกอํานาจ
เร้นลับ อาํนาจมืดคกุคาม มีโรคร้ายแรง บ้ันปลายชีวิตจะลาํบาก ถูกกรรมเก่า 
วิบากเดิมโหมกระหนํ่า อาจจะฆ่าตัวตายโดยไม่คาดคิด จะถูกคุมขัง ถกูปล้น แถม
จะถูกภยัธรรมชาติทําลายอย่างแรงด้วย ชีวิตบ้ันปลายจะถูกปล่อยเกาะอย่างโดด
เด่ียว จะมีหน้ีสิน 
 อิทธิพลเลข 71 
 เลข 71 ดาวเสาร์บวกดาวอาทิตย์ เลขน้ีบ่งถึงการถูกจํากัดสทิธิอาํนาจ และ
การตกจากตําแหน่ง การถูกใส่รา้ยป้ายสี การถูกควบคมุขัง การวิบัติ การหลงใหล
มัวเมาในสิ่งผิด ๆ ใครตกอยู่ภายใต้น้ี ให้เปลี่ยนเสีย หรอืควรหนีให้ห่างไกล 
 อิทธิพลเลข 72 
 เลข 72 ดาวเสารก์ับดาวจันทร์  ชื่อ - นามสกลุใครรวมได้ 72 เลขน้ี 
ส่งเสรมิให้เจริญรุ่งเรืองด้วยชะตาเข้มแข็ง จะเจริญรุ่งเรืองดี แต่ชีวิตของคนเลข 72 
มักเกิดความวุ่นวาย ถา้ชายจะได้รับความทกุข์ยาก หญิงมักเคราะห์ร้ายบ่อย ๆ 
ครั้ง ต้องระวังเลขน้ี ส่งเสริมให้พบกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างเรือ้รัง เพราะ 7 ดาวเสาร์ 
2 ดาวจันทร์ เมื่อรวมกนัแล้ว วุ่นวายดีพอสมควร เพราะดาวจันทร์ไปอยู่เรอืนเสาร์
เป็นประ ดาวเสาร์มาอยู่เรือนจันทรเ์ป็นประ ฉะน้ัน จึงส่งเสรมิเสยีมากกว่าดี 
 อิทธิพลเลข 73 
 เลข 73 ดาวเสารก์ับดาวอังคาร เป็นดาวบาปเคราะห์ 7 ดาวเสาร์มแีต่ทุกข์ 
มักมอีุปสรรค 3 ดาวอังคาร มีแต่ทําลาย มีแต่อบัุติเหตุ วิวาทกัน เมื่อสองเลขน้ีมา
อยู่รวมกัน หมายถึงการแตกทําลายชีวิต มกัหักกลางคัน เช่น การผ่าตัด ล้มละลาย 
ใครอยู่ภายใต้เลขน้ี อย่าได้จริงจังต่อชวิีตให้มากนัก เพราะเลข 73 บวกได้ 10 แต่
ขณะเดียวกัน 73 จะทําลายตลอด ชีวิตจะไม่ประสพความสาํเรจ็ ความราบร่ืน มกั
มีการเร่ิมต้นใหม่ ๆ เสมอ ๆ  
 อิทธิพลเลข 74 
 เลข 74 ดาวเสารก์ับดาวพุธ ทําให้ชีวิตบุคคลเลขน้ีดีพอสมควร  7 ดาวเสาร์
ธาตุดิน 4 ก็ธาตุดิน มคีวามกลมเกลียวกันดี จึงส่งเสรมิความสําเรจ็พอสมควร ชีวิต
ก้าวหน้า แต่จะไม่ถึงจุดสุดยอด เพราะเป็นคนรวนเร  หูเบาเชื่อใจคนง่าย เพ้อฝนั 
แถมยังเป็นคนวิตกกังวล มีเรือ่งทุกข์ใจอยู่เสมอ 
 อิทธิพลเลข 75 
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 เลข 75 ดาวเสาร์กับดาวพฤหัส เลขคู่นีส้่งเสริมให้ชีวิต  มักเร่ิมต้นไม่
ประสพความสาํเรจ็ มแีต่เรื่องยุ่งเหยิง บ่งถึงชีวิตมกัพบกับความยุ่งยาก วุ่นวาย 
โกลาหลบ่อย ๆ เสมอ แถมกําพร้าด้วย มกัถูกผู้ใหญ่ตําหนิ ผู้ใหญ่ให้โทษ แต่บ้ัน
ปลายชีวิตจะรุ่งโรจน์ เน่ืองจากเลข 7 นําหน้าเลข 5 เมื่อบาปเคราะห์นําหน้าศุภ
เคราะห์ ชีวิตต้นซวย ปลายดี เพราะว่าเป็นเลขประธานฝ่ายบาปเคราะห์ อยู่กับ
ดาวศุภเคราะห์ ผู้รา้ยพบผู้ดี  เสียกอ่นดีทีหลัง ถ้าไม่จําเป็นหนีให้ห่าง ไม่เหมาะแก่
การทําธุรกจิใหญ่ ๆ 
 อิทธิพลเลข 76 
 เลข 76 ดาวเสารก์ับดาวศุกร์ เป็นดาวคู่ศัตรูกนั เลข 76 บวกได้ 13 เป็น
เลขให้โทษ ชีวิตมกัอับเฉา บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่มีความสุข ชีวิตสมรสมกัจะ
ร้างคู่ หรอืตกพุ่มหมา้ย หลีกหนีให้ไกลไว้ก่อน เลขน้ีเป็นเหมือนเลข 67   
 อิทธิพลเลข 77 
 เลข 77 ดาวเสาร์ท้ังคู ่ ก็นับว่าสองดาวดับเบิลทุกข์สองเท่า ซ่ึงเป็นดาวให้
โทษทุกข์ ชะตากรรมร้าย จะมีโรครา้ยไข้เจ็บคอยเบียดเบียน บ้ันทอนอยู่เสมอ แต่
เลข 77 ส่งเสริมให้เป็นคนเข้มแข็ง ทรหดอดทนเป็นพิเศษ มีคนยําเกรง และมี
อํานาจ  เลขน้ีเหมาะแกอ่าชีพทางนักเลง เจ้าพ่อ มาเฟีย จะดี 
 อิทธิพลเลข 78 
 เลข 78 ดาวเสารก์ับดาวราหู บ่งถึงความระส่าํระสายของชีวิต ทําให้เกิด
ความอลเวง ชีวิตจะวุ่นวาย ประสพแต่เรื่องร้ายต่าง ๆ  เลข 8 ดาวราหูเข้ามามี
บทบาททําให้เป็นคนออ่นแอ ปล่อยให้คนอื่นชักจูงได้ง่าย จึงต้องระวังเรื่อง
อุบัติเหตุและคดีความไว้ให้มาก อย่าใจอ่อนเชื่อใจคนง่าย จะประสพความหายนะ 
(หมายถึงการเซ็นค้าํประกัน) บุคคลภายใต้เลขน้ีเสียเปรยีบตลอดเวลา 
 อิทธิพลเลข 79 
 เลข 79 ดาวเสาร์บวกดาวเกตุ บ่งถึงการมีมิตรสหายมาก มกีําพืชเผ่าพันธุ์
รอบตัว มีญาติมาก จะได้มรดกของเก่า ชีวิตจะประสพความสําเรจ็อย่างโลดโผน  
แต่ขณะเดียวกัน จะมีโรคร้ายเบียดเบียนอย่างทรมาน หรือไมก่็คนในครอบครัวจะ
เคราะห์ร้าย บาดเจ็บบ่อย ๆ จะมีโรคประจําตัว เลขน้ีมกัไม่ค่อยดี 
 อิทธิพลเลข 80 
 เลข 80 ดาวบาปเคราะห์ทั้งคู่ 8 เลขร้าย 0 มฤตยู มาส่งเสรมิดับเบ้ิลอกี ถ้า
ใครตกอยู่ภายใต้เลขน้ี เป็นสัญญาณเตือนภัยให้รู้ว่า กําลังจะพบภัยวิบัติอันใหญ่
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หลวงคอยอยู่ข้างหน้า มักถกูครอบงําด้วยอันธพาล ถูกข่มเหงจากนักเลง มักจะตก
อยู่กับสิ่งแวดลอ้มไม่ดี ถูกข่มขู่รอบด้าน มีคนมาใช้อํานาจกดขี่ แถมมีวญิญาณร้าย
มารบกวนอยู่เสมอตลอดเวลา ชีวิตมกัไม่ประสพความสําเร็จ จะพัวพันเกี่ยวกับผ ี
บ้านร้างเกา่ ๆ ของเก่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 อิทธิพลเลข 81 
 เลข 81 ดาวราหูกับดาวอาทิตย์ เป็นเลขอบัโชคเลขหน่ึง บรรดาเลขที่
ข้ึนต้นด้วย 8 ดาวราหู บ่งถึงชีวิตมกักาํพร้า ขาดหลักประกันของชวีิต พลัดพราก
จากบิดา ชีวิตมกัอยู่ไม่เป็นที่ ต้องโยกย้ายบ่อย ๆ ถ้าเป็นหญิงจะตกพุ่มหม้าย ไม่มี
สามี ต้องพรากจากที่อยู่ คูค่รองจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางตาด้วย แต่ชวิีต ชะตาจะ
รุ่งเรืองดี ถ้ามีการเปลีย่นที่อยู่บ่อย ๆ  
 อิทธิพลเลข 82 
 เลข 82 ดาวราหูบวกจนัทร์ บ่งถึงชีวิตมกัว้าเหว่ หงอยเหงา มักถกูกดดัน
ทางจิตใจ มคีนคอยเบียดเบียน บังเอาความชอบไป ทําให้ตัวเองลอยระล่องไปตาม
บุญตามกรรม เป็นคนมีจิตใจไม่เข้มแข็ง ถ้าเป็นชายจะไรคู้่ ได้คู่ต้องเป็นหม้าย 
กําพร้ามารดา เป็นคนไม่มีเสน่ห์ มอีารมณ์ลุ่มหลงได้ง่าย งมงาย มัวเมากับตัวเอง 
 อิทธิพลเลข 83 
 เลข 83 ดาวราหูกับดาวอังคาร เลขน้ีถือเป็นเลขร้ายเหมือนกัน ชอบการ
วิวาท หลงผิดงมงาย มักทําอะไรตามอาํเภอใจ ระวังอคัคภีัย ภัยจากชุมชน
สาธารณะ อุบัติเหตุร้ายแรงเกีย่วกับการผ่าตัดในชีวิต แถมมีนักเลงคุกคามด้วย 
เป็นคนอ่อนโยน เชือ่ใจคนง่าย ทําให้เป็นผู้ประพฤติผิดเสมอ ๆ  
 อิทธิพลเลข 84 
 เลข 84 ดาวราหูบวกดาวพุธ เลขน้ีทําให้ชีวิตในวัยรุ่นจะประพฤติผิด ทําให้
ชีวิตมีความผิดพลาดถึงกับได้รับอันตรายชีวิตในวัยน้ีมกัได้รับความเดือดร้อน 
ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง 84 น้ี มักจะทําให้ประสพชะตากรรมอย่างรุนแรง
บาดเจ็บอุบัติเหตุการกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่น และจะต้องคดีความ ถูกคนอื่น
เกลยีดชังด้วย 
 อิทธิพลเลข 85 
 เลข 85 ดาวราหูกับดาวพฤหัส 85 บวกกันได้ 13 ทําให้ชีวิตมักมีหลกัลอย 
เพราะมอีุดมคติผิด ๆ เป็นคนชอบหลงผิดง่ายๆ ลืมง่าย เอาแต่ใจตัวเอง มกัเห็น
กงจักรเป็นดอกบัว จะทาํให้ชีวิตไปสู่ความล้มเหลว ความหายนะ แถมกาํพร้า ขาด
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ที่พ่ึง หากเป็นพระก็ปาราชกิ ถ้าบวชเป็นพระต้องรีบเปลี่ยนชื่อ - นามสกลุกอ่น ไม่
ง้ันจะทําให้พระศาสนาเศร้าหมองได้ 
 อิทธิพลเลข 86 
 เลข 86 ดาวราหูกับดาวศุกร์ ทาํให้ชีวิตประสพความสาํเรจ็ดีในทางโลก แต่
จะพ่ายแพ้ทางโลกีย์ ชวิีตจะหลุ่มหลง มัวเมาในกิเลสอบายมุข  เอาแต่ใจตัวเอง 
ชอบคบชู้ เสพอบายมุขทุกอย่างที่ขวางหน้า ใครอยู่ภายใต้เลขน้ี ต้องระวังให้มาก 
ถ้าไม่รู้จกัจุดอิ่มตัว ชีวิตจะประสพความหายนะได้ง่าย 
 อิทธิพลเลข 87 
 เลข 87 ดาวราหูบวกดาวเสาร์ รวมกันได้ 15 ทําให้เป็นคนมีเสน่ห์ดี เพราะ
เป็นเลขกําลังดาวจันทร์ แต่จะออ่นไหวง่าย แถมเป็นคนเจ้าอารมณ์ อมทุกข์ มัก
หลงผิด หูเบา เชือ่ใจคนง่าย แต่ชวิีตบ้ันปลายมกัตกตํ่า  ไม่ราบรื่น  
 อิทธิพลเลข 88 
 เลข 88 ดาวราหูดับเบ้ิลสอง เป็นเลขแข็งเลขหน่ึง บ่งถึงราหูกําลังสอง ชีวิต
จะรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว พบกับความสําเรจ็อย่างผาดโผน แต่จากอิทธิพลของ
ดาวราหู จะทําให้ลุม่หลง เอาแต่ใจตัวเอง ไม่เห็นใจคนอื่น เห็นแก่ตัวมาก มกัเห็น
ผิดเป็นชอบได้ง่าย มักไม่ยอมฟังคําตักเตือนของใครทั้งสิ้น จึงต้องระวังเรื่อง
อุบัติเหตุ ชีวิตจะพบกับความตายอย่างผิดปกต ิ
 อิทธิพลเลข 89 
 เลข 89 ดาวราหูบวกดาวเกตุ ทําให้เป็นคนหัวไว มีความเฉลียวฉลาด จดจํา
สิ่งใดได้ง่าย เข้าสังคมได้ทุกระดับ เป็นทีพ่ออกพอใจในวงสังคม แต่มักจะ
หวาดระแวงในชีวิตมากเกินไปสักหน่อย จนบางครั้งทําให้เข้ากับคนอืน่ไม่ค่อยจะ
ได้ มักจะเลื่อมใสในศาสตร์เร้นลับ และค่อนข้างจะหลงเอาด้วยประเภทหลงผิด
อย่างโงหัวไม่ข้ึน 
 อิทธิพลเลข 90 
 เลข 90 ดาวเกตุบวกดาวมฤตยู บ่งถึงเลขอันศกัดิ์สิทธิ์ ชีวิตมกัพัวพันกบัสิ่ง
ศักด์ิสทิธิ์ และวิญญาณตลอดเวลา แต่จะได้รับความคุ้มครองจากวิญญาณ ในชีวติ
จะประสพความสําเรจ็ดีพอสมควร ในเร่ืองศาสตร์เร้นลับ 
 อิทธิพลเลข 91 
 เลข 91 ดาวเกตุบวกดาวอาทิตย์ บ่งถึงความทะเยอทะยาน ทําให้ผู้อยู่
ภายใต้เลขน้ี ชอบไขว่คว้าหาความรู้ความก้าวหน้าในชีวิต เป็นคนชอบหาของ
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แปลกๆ ใหม่ๆ  อยู่เสมอ เป็นคนทีส่นใจการค้นคว้า และเลือ่มใสในสิ่งเร้นลบั 
ศาสตรเ์ร้นลับ มกัเป็นคนชอบเก็บตัว ปลีกตัวออกจากสังคมไปอยู่อย่างสันโดษ 
ชีวิตมกัอมทุกข์ แถมมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอีกด้วย ฉะน้ันเลข 91 ดีด้านการ
งาน เสียด้านสุขภาพ 
 อิทธิพลเลข 92 
 เลข 92 ดาวเกตุบวกดาวจันทร์ เลขน้ีใกล้เคียงกับเลข 91 คือชีวิตชอบการ
เดินทาง การทอ่งเท่ียว ชอบของแปลกใหม่ สนใจศาสตร์เร้นลับแปลก ๆ สนใจ
เรื่องประวัติศาสตร์ และโหราศาสตร ์
 อิทธิพลเลข 93 
 เลข 93 ดาวเกตุบวกดาวอังคาร เป็นเลขที่เข้มแข็ง บ่งถึงความแขง็กลา้ 
ชอบความแตกหัก ชีวิตจึงประสพอุบัติเหตุอยู่เสมอ ทําอะไรมกัเอาแต่ใจตัวเอง มัก
มีโรคแปลก ๆ ต้องระวังการผ่าตัดด้วย 
 อิทธิพลเลข 94 
 เลข 94 ดาวเกตุบวกดาวพุธ  เลขน้ีบวกได้ 13 เป็นสัญลักษณ์ของความ
เสื่อม ความอับโชค ความอับจนของสิ่งทั้งมวล ชวิีตจะกา้วหน้าไปไม่ได้ดี มีแต่
อุปสรรคติดตามเป็นเงาตามตัว  
ชีวิตต้องระวังทกุฝกี้าว  
 อิทธิพลเลข 95 
 เลข 95 ดาวเกตุบวกดาวพฤหัส เลข 95 น้ีเป็นเลขดี บ่งถึงความสาํเร็จอีก
เลขหน่ึง มีญาณพิเศษในตัวเอง เข้าใจประเพณีโบราณ สนใจทางศาสตรแ์ละ
วิญญาณ เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี และการพิธีต่าง ๆ ได้ มักจะได้รับการยกย่องจากปวง
ชน เลข 95 เป็นเลขศักด์ิสิทธ์ิ เป็นยันตรค์ุ้มครองผู้เกี่ยวข้องกับเลขน้ีเป็นอย่างดี 
 อิทธิพลเลข 96 
 เลข 96 ดาวเกตุบวกดาวศกุร์ เลข 96 น้ี ทําให้ชีวิตไม่ค่อยมีพลังในตัวเอง 
ชีวิตจึงสุก ๆ ดิบ ๆ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ บ่งถึงความขัดแย้ง เข้ากันไม่ได้กับคนอื่น เป็น
คนใจออ่นถูกชกัจูงให้หลงผิดได้ง่าย 
 อิทธิพลเลข 97 
 เลข 97 ดาวเกตุบวกดาวเสาร์ เลขน้ีบ่งถึงความสาํเรจ็อกีเลขหน่ึง ชีวิต
ก้าวหน้า รุ่งโรจน์ดี มักมสีมคัรพรรคพวกมาก มกัเข้มแข็งในการทํางาน มี
สมรรถภาพดีเย่ียม เป็นหัวหน้าดี มีลูกน้องยําเกรง แต่ในชีวิตต้องระวังอบัุติเหตุ 
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 อิทธิพลเลข 98 
 เลข 98 ดาวเกตุบวกดาวราหู เป็นเลขให้คุณอีกเลขหน่ึงในทางโลดโผน จะ
ประสพความสาํเรจ็ดี มีผู้คนพวกพ้องมาก ชอบทําอะไรแปลก ๆ แหวกแนวไม่
เหมือนใคร เข้ากับใครได้ง่าย แต่อย่าคบคนพาลเด็ดขาด 
 อิทธิพลเลข 99 
 เลข 99 ดาวเกตุทั้งสองดวง เลขน้ีดี บ่งถึงความเป็นคนมคีวามสําเร็จอย่าง
มหัศจรรย์ แถมยังได้รับสิ่งเร้นลับจากจักรวาลชว่ยเหลอื มีพรสวรรคท์างอํานาจจติ 
สนใจเรือ่งศาสตรแ์ละศาสนา จะมีโชคอยู่เสมอ เป็นคนมลีางสังหรณ์ติดต่อกับ
โอปปาติกะได้ ทําอะไรมักมีพลัง ไปอยู่แห่งใดมกัพบกับสิ่งขลัง ๆ  
 อิทธิพลเลข 100 
 เลข 100  ดาวอาทิตย์  ร่วมกับดาวมฤตยู สองดวง  บ่งความพยายาม
ทะเยอทะยานในทางก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   เป็นเลขให้คุณ   แต่ทําอะไรต้อง
ให้อยู่ในความพอดี  มขีอบเขต  หากปล่อยตัวไปกับความอสิระ  อาจจะเกิดผล
เสียหายได้ง่าย   เพราะเลข ๐๐  เป็นดาวเพ่ิมพลัง  ดังน้ัน  100 เป็นเลขรอบ
ครอบ จุดพอดีกับเลข 1  หรือหน่ึงศตวรรษ  จึงถือเป็นเลขแห่งความสําเร็จเลข
หน่ึงเหมือนกัน 
 ท่านที่ศกึษาตําราเลขศาสตร์  ต้องหมั่นศึกษาจําตัวเลข และอิทธิพลของ
เลขตามลําดับเลขศาสตร์ 
เลข  1  ดาวอาทิตย์  มีกําลัง 11     เลข  2   ดาวจันทร์เปน็เลขคู่มิตร 
เลข  2  ดาวจันทร์   มีกําลัง 13     เลข  4   ดาวพุธเป็น เลขคู่มิตร 
เลข  3  ดาวอังคาร  มีกําลัง          15      เลข  6   ดาวศุกร์เป็นเลขคู่มิตร 
เลข  4  ดาวพุธ   มีกําลัง             17     เลข  8   ดาวเนปจูนเป็นเลขคู่มิตร 
เลข  5  ดาวพฤหัสบดี มีกําลัง        10     เลข  1   ดาวอาทิตย์เป็นเลขคู่มิตร 
เลข  6  ดาวศุกร์  มีกําลัง             12     เลข  3   ดาวอังคารเป็นเลขคู่มิตร 
เลข  7  ดาวเสาร์  มีกําลัง             14    เลข  8   ดาวราหูเป็นเลขคู่มิตร   
 หรือเลข  5  ดาวพฤหัสบดีเป็นเลขคู่มิตร 
เลข  8  ดาวเนปจูน  มีกําลัง          16     เลข  7  ดาวเสาร์เป็นเลขคู่มิตร 

 ต้องหมั่นท่องจําอิทธิพลเลขดี  เช่น 2.4.5.6.  เลขเสยีบาปเคราะห์ เชน่ 
3.7.8. เลขปานกลางท่ีเข้ากันได้ดีมีกําลังสอง ดาวเสยีกาํลังสอง เช่น 1.9.0.  อยู่
กับเลขดีให้คุณ อยู่กับเลขร้าย ให้ร้ายเช่นน้ี 
 ดาวคู่มิตร   1. 43.  52. 67. 80. 9 
 ดาวคู่ศัตรู   1. 32.  72.  83.  73.  0 
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 เลขไม่ดี      48,  67,  57,  83,  37. 
 ดาวศัตรูเมือ่มาคู่กัน เขา้กันไม่ได้ดี อยู่ด้วยกันไม่ให้คุณ ไม่ส่งเสรมิ มีแต่
ทําลาย 
 ดาวให้โทษ ดาวไหนเพลี่ยงพล้ํา มักมีปัญหา คือ 3,7, 8, 5 
 ท่านผู้อ่าน ท่านผู้สนใจ  อ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้าง คิดจะเปลี่ยนชื่อแล้วหรือ
ยัง  ถ้าคิดจะเปลี่ยนควรหมั่นศึกษาและพิจารณาให้ดี ใคร่ครวญให้ถี่ถ้วน เพราะ
ชื่อน้ี เมื่อเปลี่ยนแล้ว เราจะต้องใช้ไปตลอดชีวิต  เมือ่ได้ชื่อดีและถูกใจแล้ว  
ประกอบกับทําความดีให้ยิ่งข้ึนไป  ก็จะได้รับประโยชน์ไม่นอ้ยเลยทีเดียว  
      อิทธิพลตวัเลขทีเ่ป็นจัดธาตุท้ัง ๔ 
เลข 1 อาทิตย์  เท่ากับ  ธาตุไฟ 
เลข 2 จันทร์  เท่ากับ  ธาตุนํ้า 
เลข 3 อังคาร  เท่ากับ  ธาตุนํ้า (ดาววิวาท) 
เลข 4 พุธ  เท่ากับ  ธาตุดิน 
เลข 5 พฤหัสบดี เท่ากับ  ธาตุไฟ 
เลข 6 ศุกร์  เท่ากับ  ธาตุลม 
เลข 7 เสาร์  เท่ากับ  ธาตุดิน(สีดํา) 
เลข 8 ราหู  เท่ากับ  ธาตุดิน 
เลข 9 เกตุ  เท่ากับ  ธาตุลม 
เลข 10 มฤตยู  เท่ากับ  ธาตุลม 
เลข 11 เนปจูน  เท่ากับ  ธาตุนํ้า 
เลข 12 พลูโต  เท่ากับ  ธาตุไฟ 

                 สวัสดี. 
 


