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จกัรทปีนจีร (ดาวจรกระทบดาวเดมิ) 

อาทติย ์

 

1. อาทติยทั์บอาทติย ์จะมคีนมาสูห่า จะมคีวามรอ้นใจ ท าใหต้อ้งออกจากบา้น รอ้นใจ
ตอ้งเดนิทาง ความรอ้นภายในทัง้หมด การป่วยไข ้ปวดศรษีะ ถกูฟ้อง ถกูขับไล ่บรวิาร

ท าใหเ้กดิเรือ่งราว ตอ้งอพยพหาทีอ่ยูใ่หม่ เกดิเรือ่งไมด่เีกีย่วกับทีอ่ยูอ่าศัย 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งยนตก์ลไก ศัตรจูะท าใหเ้สยีทรัพยส์ ิง่ของ มผีูก้อ่กวนใหร้ าคาญใจ 
การจับจ่ายใชส้อยมากผดิปกต ิ
2. อาทติยทั์บจันทร ์คอ่นขา้งขลกุขลัก มเีรือ่งกวนใจ ผดิหวัง หา้มการไถข่า้ทาส และ
การสูข่อภรรยา หา้มการรับคน และการสูข่อสตร ีหา้มจ่ายเงนิลว่งหนา้ จันทรดั์บไมด่ ีเกดิ
วนิาศ ทรัพยถ์กูผลาญ สตรที าใหเ้กดิภัย ท าใหเ้กดิทกุข ์มเีหตกุระทบใจ มปีากเสยีง มัก
พลาดหวัง เสยีทรัพยส์ ิง่ของ  
3. อาทติยทั์บอังคาร ตอ้งระวังเหตรุา้ยทุกทาง ไดรั้บขา่วรา้ย จะถูกลอบท ารา้ย 
เลอืดออกยางจะออก ใหร้ะวังคนผวิเนื้อด าแดง และคนนัยนต์าเหลอืก และกลอกกลิง้ ให ้
ระวังฟืนไฟ ของรอ้น ของมคีม เสีย้นหนาม ถกูขโมยของ จะมเีรือ่งด ีและไมด่เีกดิขึน้
พรอ้มกนั เงนิหาย เกดิศัตร ูตกจากทีส่งู กา้งตดิคอ ถกูวางยาพษิ 
4. อาทติยทั์บพุธ จะไดล้าภเป็นของถกูใจ จะมเีกยีรตยิศ ไดรั้บรางวัลในการแกไ้ขปัญหา 
ผูใ้หญใ่หล้าภ จะไดรั้บชยัชนะจากการโตเ้ถยีง จากการประชมุ เหมาะในการทวงหนี้ หรอื
เจรจาเรือ่งตา่ง ๆ มกีารโตเ้ถยีงเกดิขึน้ 
5. อาทติยทั์บพฤหัส ไดล้าภ พบมติร ไดรั้บความส าเร็จ จะไดล้าภผลอันบรสิทุธิ ์แต่
ภายหลังจะมศัีตรมูาท าใหเ้ดอืดรอ้น จะมลีาภทีค่นใหด้ว้ยความเลือ่มใสศรัทธา แลว้จะมี
ศัตรเูบยีดเบยีน ระวังจะเกดิถอ้ยความ จะเสยีชือ่เสยีงดว้ยวาจาตนเอง 
6. อาทติยทั์บศกุร ์พบคนทีไ่มไ่ดพ้บกนัมานาน มคีนมาหา จะไดล้าภ ไดม้ติรทีด่ ีน าลาภ
มาให ้ผูใ้หญจ่ะใหค้ณุ แตถ่า้อาทติยจ์รมาเล็งดาวศกุรใ์นดวงชะตาแลว้ไมด่ ีจะเกดิถอ้ย
ความ ลงทนุคา้ขายก็จะขาดทนุ ถา้เล็งกนัจะหงุดหงดิ ท าอะไรไมส่ะดวก ถอ้ยความมมีา 
7. อาทติยทั์บเสาร ์จะเกดิโรคทางตา ลกูเมยีเดอืดรอ้น จะเกดิความรา้ยหลายประการ 
เกดิโรคนัยนต์า เกดิโตเ้ถยีง เกดิววิาท เกดิเรือ่งทรัพยส์ ิง่ของ เกดิเรือ่งภายในครอบครัว 
มภีัยอันตราย คนจะใหร้า้ยหักหลัง ควรระวังตัวใหด้ีๆ  ควรสวดมนตบ์ชูาพระเสาร ์ไมด่มีี
เหตรุา้ยตา่งๆ ผดิหวังหงดุหงดิ เหน็ดเหนื่อย เมือ่ยลา้ ใชเ้งนิมาก  เกดิคดคีวาม มผีู ้
คดิรา้ย 
8. อาทติยทั์บราห ูศัตรูจะใหโ้ทษ มขีา่วรา้ย จะตอ้งจากทีอ่ยูอ่าศัย เกดิโรคภัยไขเ้จ็บ มี
ศัตรเูบยีดเบยีน เกดิถอ้ยความ มกีารเคลือ่นไหวผดิปกต ิเหน็ดเหนื่อย อยา่ท าอะไรทีไ่มด่ี
ตอ่ผูม้พีระคณุ ตอ่ ตน เพราะจะถูกตอบแทนอยา่งหนัก ระวังโรคเกา่ก าเรบิ ไปยังถิน่
แปลกๆ ใชอ้ านาจในทางทีผ่ดิ ทุจรติ เสือ่มเกยีรต ิจากทีอ่ยู ่คดคีวาม มผีูค้ดิรา้ย 
9. อาทติยทั์บเกต ุมักเจ็บมอืเจ็บเทา้ มักเหน็ดเหนื่อย ใหร้ะวังสขุภาพ งานมากผดิปกต ิ
หรอืมเีหตผุดิหวังตา่งๆ  มเีหตตุอ้งตัดสนิใจอยา่งรวดเร็ว มคีนกลา่วรา้ยเขา้ห ูมแีขก
แปลกหนา้ 
10. อาทติยทั์บมฤตย ูระวังคนดหูมิน่ ดถูกู มเีหตขุุน่เคอืงใน การงานผดิพลาด มเีรือ่งอับ
อายเกดิขึน้ ท าคณุบชุาโทษ ระวังสขุภาพ อบุัตเิหต ุพลัง้เผลอ พลาดพลัง้ ท าเรือ่งขาย



หนา้ สัตวข์บกดั 
11. อาทติยทั์บเนปจูน มักสมัผัสกบัของโบราณ ไปสถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์ไปรดน ้ามนต ์รว่ม
พธิกีรรมตา่งๆ ไปเยีย่มคนไข ้เดนิทางยามวกิาล ฝันรา้ย อดอาหาร คนปองรา้ย 
12. อาทติยทั์บพลโูต มักมเีหตรุอ้นใจ ระวังปากเสยีง ระวังไฟ  จะถกูของรอ้น พบคน
แปลกๆ มเีหตกุารณ์ตอ้งสมัผัสกบัสิง่ศักดิส์ทิธิ ์จรไปถิน่แปลกๆ พบสิง่แปลกๆ 
13. อาทติยทั์บลัคนา จะตอ้งจากทีอ่ยู ่จากคูค่รองครอบครัว มคีวามรอ้นใจ อยูไ่มต่ดิที ่
ใหเ้กรงอาวุธของมคีมจาศัตร ูของรอ้นฟืนไฟ ตดิตอ่อะไรก็ขลกุขลัก นอนไม่หลับ ใฝ่ฝัน
ทะยานอยาก ถา้มศีภุเคราะหเ์ขา้มมุใหค้ณุ จะไดล้าภ ถา้มบีาปเคราะหเ์ขา้เสรมิ จะมี
เหตรุา้ย กระตอืรอืรน้ การมมุานะแขง่ขัน 
เกร็ด  พระเกตฯุ สถติในภพอร ิมรณะวนิาศ ธรุกจิตา่งๆ ในรปูโรงงานหรอืบรษัิท เกีย่วพัน

กบัคนตา่งชาต ิตา่งประเทศ ตา่งภาษาจะถกูหักหลัง ถกูฉอ้โกง โดยเฉพาะการเขา้หุน้
เขา้สว่นกบัคนตา่งชาต ิตา่งประเทศจะเสยีหาย โดยเสยีรู ้โดยวธิเีลห่เ์หลีย่ม 
รูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ รูไ้ม่ทันคนตา่งชาต ิ

จนัทร ์

 

1. จันทรทั์บอาทติย ์มคีนมาสูห่า ใหร้ะวังตัวเพราะมักจะผดิลกู เมยี ทาสของตัวเอง เสพ
กามกับลกูจา้ง คนงาน คนใช ้เป็นทีอั่บอายเสยีชือ่ เดนิทางไปทีต่า่งๆ มักไปคา้งแรม
นอกบา้น 
2. จันทรทั์บจันทร ์มคีนมาสูห่า จะไดล้าภ ไดโ้ชค ไดข้องฝาก ของขวัญ อาหารการกนิ 
3. จันทรทั์บอังคาร หงุดหงดิ วุน่ๆ อย่าไวใ้จภรรยาของตน ภรรยาจะทรยศ มกัมเีรือ่งยุง่ๆ 
ขา้วของเสยีหาย สขุภาพไม่ด ีระแวง หงึหวง ชูส้าว 
4. จันทรทั์บพธุ จะไดล้าภ ไดม้ติร เกดิเรือ่งรา้ยกอ่น แลว้กลับดภีายหลัง 
5. จันทรทั์บพฤหัสบด ีจะมลีาภ ระวังภรรยาคบชู ้มักจะพบพระ ไดส้มัผัสสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
6. จันทรทั์บศกุร ์มลีาภปาก มคีนมาสูห่า ของหายตดิตามจะไดค้นื และไดล้าภอืน่เป็นอัน
มาก ไปยังทีแ่ปลกๆ ใชจ้า่ยเงนิมากกว่าปกต ิเทีย่วผูห้ญงิ 
7. จันทรทั์บเสาร ์มเีหตเุดอืดรอ้น ไดรั้บขา่วรา้ย จะเกดิการทะเลาะววิาท ถกูลักสิง่ของ 
จะตอ้งจากบา้น จากทีอ่ยูอ่าศัย จากครอบครัวไป ไมด่หีลายประการ ขา้วของเสยีหาย 
ระวังสขุภาพ พลัดพราก ขัดแขง้ สญูเสยี 
8. จันทรทั์บราห ูมเีรือ่งกระทบใจ เป็นไข ้ จะมคีวามรอ้นใจเป็นอยา่งมาก เสยีต าแหน่ง

หนา้ที ่จากครอบครัว ถา้มฆีาตจะถงึแกช่วีติ เชน่ เสาร ์ราห ูอังคาร ทับลัคนา ทับจันทร์
ในชะตา 
9. จันทรทั์บเกต ุมักมเีรือ่งรอ้นใจ มเีรือ่งวุน่ๆ เกดิขึน้ มปีากเสยีง ขลกุขลัก 
10. จันทรทั์บมฤตย ูจะพบคนแปลกหนา้ ญาตมิติรจะมาหา ไดพ้บกบัคนแปลกๆ 
11. จันทรทั์บเนปจนู ไดโ้คจรไปยังถิน่แปลกๆ ไดพ้บกับคนอยา่งไม่คาดฝัน ไดเ้ห็นของ
มหัศจรรย ์พบสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
12. จันทรทั์บพลโูต ไดส้มัผัสกบัสิง่แปลกๆ มเีรือ่งตืน่เตน้ระทกึใจ 
13. จันทรทั์บลัคนา จ ามลีาภ มโีชค มคีนใหข้องกนิ จะพบมติร มักสมหวัง มีล่าภอาหาร 
มคีนเลีย้งด ู

องัคาร 

 

1. อังคารทับอาทติย ์จะเกดิไฟ และอันตรายจากพษิตา่งๆ ทีศั่ตรทู าให ้จะถูกเขีย้วงา 
เสีย้นหนามถงึเลอืดตกยางออก เกดิเรือ่งรา้ยแรง ทีม่าจากคนและสัตว ์ฟืนไฟ พษิตา่งๆ 
ตบะแตก พงึระวังเหตรุา้ยตา่งๆ สขุภาพ การเงนิไมด่ ี
2. อังคารทับจันทร ์ออ่นเพลยี โรคเกา่ก าเรบิ จะมโีชค แตเ่จา้ชะตาจะตอ้งตัง้ใจท าอะไร



ตามทีมุ่ง่หวังไว ้อยา่รอชา้ มเีหตทุ าใหต้กใจ 
3. อังคารทับอังคาร จะเกดิความชัว่ชา้ทีเ่ป็นภัยอันตรายตา่งๆ ท าใหไ้มม่คีวามสขุ  ทัง้จะ
เกดิฟืนไฟไหม ้มกีารเดนิทางไกลๆ มเีรือ่งตกใจไดรั้บขา่วรา้ย พบเหตอุันสยอง อบุัตเิหต ุ
4. อังคารทับพธุ จะไดรั้บประทานอาหารถกูปาก ถา้มโีรคอะไร เจ็บป่วย ก็จะทเุลาใน
ระยะนี้ จะไดด้ภีายหลังมปีากเสยีง ขัดแยง้ 
5. อังคารทับพฤหัสบด ีจะมเีรือ่งกับหญงิผวิเนื้อด าแดงกอ่น แลว้ภายหลังจะไดล้าภเป็น
สิง่ของ เสือ้ผา้ แพรพรรณ ไมด่ผีดิหวัง คร ่าเครยีด 
6. อังคารทับศกุร ์จะรอดพน้จากอันตราย และมโีชคลาภตา่งๆ โดยเฉพาะจะไดม้ติร ได ้
คูค่รอง มคีนมาเยีย่ม ไดคู้พ่ศิวาส พบความชืน่ใจ 
7. อังคารทับเสาร ์จะมอีบุัตเิหต ุและเกดิโรคตา่งๆ ใหร้ะวังคนทีเ่คยอดุหนุนเกือ้กลูตนจะ

คดิรา้ย ใหผ้ลทางดา้นรุนแรง แตกหัก สญูเสยี ปากเสยีง ขา้วของเสยีหาย สขุภาพทรดุ
โทรม 
8. อังคารทับราห ูระวังจะเกดิการวทิาทอยา่งรา้ยแรง จะตอ้งเสยีทรัพย ์มคีวามเศรา้ใจ 
และมอีันตรายตา่งๆ พา่ยแพแ้กค่นทีต่ ่ากวา่ มเีรือ่งตกใจ มเีหตตุืน่เตน้ ยุง่ๆชลุมนุ ระวัง
ฟืนไฟ 
9. อังคารทับเกต ุโรคเกา่จะก าเรบิ จะเกดิฝีหนอง ถกูทวงหนี้ หรอืรอ้นใจ ผืน่คัน ผงเขา้
ตา 
10. อังคารทับมฤตย ูระวังจะเจ็บตัว เกดิอบุัตเิหต ุสขุภาพไมด่ ีเหน็ดเหนื่อยมาก มเีรือ่ง
กระทบใจอยา่งรนุแรง ระวังของมคีม และเขีย้วงา 
11. อังคารทับเนปจนู มเีหตรุา้ยตา่งๆ ไดรั้บขา่วรา้ย ผดิหวัง ขา้วของเสยีหาย เจ็บตัว 
เจ็บใจ ระวังอบุัตเิหต ุ
12. อังคารทับพลโูต ระวังสขุภาพใหม้ากๆ โรคเกา่ก าเรบิ พบเหตนุ่ากลัว ฝันรา้ย 
อบุัตเิหต ุ
13. อังคารทับลัคนา จะเกดิโรครา้ย มปีากเสยีงกบัศัตร ูเงนิทองรอยหรอ มขีา่วอัน
รา้ยแรง มคีดคีวาม เกดิเรือ่งตกใจ 

พธุ 
 
1. พธุทับอาทติย ์คดิการสิง่ใดจะไดผ้ลทกุประการ มคีนมาเยีย่มเยยีน ไดรั้บจดหมาย 
ของฝาก ของขวัญ โชคด ี
2. พธุทับจันทร ์จะไดล้าภอยูเ่รือ่ยๆ ผูใ้หญเ่มตตา ตดิตอ่ประสานส าเร็จ มคีนมาสูห่า 
3. พธุทับอังคาร จะเกดิการไมด่เีกีย่วกบัลกูจา้ง คนงาน บรวิาร ตอ้งท างานหนัก ธรุกจิ
ยุง่ๆ วุน่ๆ 
4. พธุทับพธุ ศัตรเูกา่จะกลับมาเบยีดเบยีน แตท่ าอะไรไม่ได ้และจะกลับไดล้าภจากทาง
ทศิเหนือ สขุภาพทรุดโทรม ล าบากจากการเดนิทาง 
5. พธุทับพฤหัสบด ีตกใจกลัวกอ่น แลว้จะไดล้าภทหีลัง พบความตืน่เตน้ พบภาพแปลก 
พบสิง่ทีแ่สวงหา 
6. พธุทับศกุร ์ระวังสัตวเ์ลีย้งจะกอ่ความเดอืดรอ้นให ้ไมด่ ีมเีรือ่ง ขลกุขลัก เป็นปาก
เสยีง ผดิหวัง คนดถููก 
7. พธุทับเสาร ์จะเกดิเรือ่งกบัญาตพิีน่อ้ง ท าใหเ้กดิความรอ้นใจขึน้ หา้มเดนิทางไกล จะ
เกดิโทษและมอีบุัตเิหตุ ควรพูดจาดีๆ  มคีนมาสูห่า มเีรือ่งวุน่ๆ เล็กนอ้ย 
8. พธุทับราห ูหลงผดิ พบการโกหก หลอกลวง จะมคีนรษิยาปองรา้ย ถกูใสค่วาม ระวัง
บาดเจ็บ สขุภาพ สตัวข์บกดั 
9. พธุทับเกต ุมเีรือ่งตอ้งโคจรไปยังถิน่แปลกๆ เดนิทางวกเวยีน วกวน ไปทีต่า่งๆ บางที
หลงทาง ระวังสขุภาพทรดุโทรม และบาดเจ็บ 



10. พธุทับมฤตย ูไดเ้ห็นของแปลกๆ น่าพศิวง โคจรไปยังถิน่แปลกตาแปลกใจ เดนิทาง
กระทันหัน พบสัตวแ์ปลกๆ ไดเ้ห็นของทีไ่ม่คาดคดิมากอ่น 
11. พธุทับเนปจนู ไดพ้บคนแปลกๆ คนทรง คนบา้ นายแพทย ์โหร หมอด ูอาจารยต์า่งๆ 
สถานทีศั่กดิส์ทิธิเ์รน้ลับ ไปยังทีต่า่งๆ 
12. พธุทับพลโูต ไดโ้คจรอยา่งเมือ่ยลา้ ไปยังทีทุ่รกนัดาร มเีหตฉุุกลห ุเขา้ไปยังทีอ่ัน
ไมค่าดคดิ เชน่หอ้งประชมุ โรงพยาบาล วัดอาราม ระวังสขุภาพ ความผดิหวัง 
13. พธุทับลัคนา จะมคีนมาสูห่า จะมคีนผกูพยาบาทอาฆาต ศัตรเูกา่จะรกุราน จะไดล้าภ
ภายหลัง ขา้วของแตกหักเสยีหาย ปวดทอ้ง 

พฤหสับด ี
 

1. พฤหัสทับอาทติย ์คูม่ติร จะมโีชคยิง่ใหญ ่ผูใ้หญจ่ะบชูา จะมโีชคดทีกุประการ 
2. พฤหัสทับจันทร ์คูธ่าต+ุคูศั่ตร ูจะเป็น “โชคฝ่ายหญงิ” คอืถา้เป็นหญงิก็จะไดส้าม ีสม
ดังใจปรารถนา ศัตรจูะพ่ายแพ ้แตถ่า้เจา้ชะตาเป็นชายแลว้ภรรยาจะนอกใจ หมายถงึ ถา้
เป็นหญงิจะไดคู้ ่เป็นชายภรรยาจะนอกใจ มสีถติวิ่า จะมกีารเดนิทางไปตา่งประเทศ 
3. พฤหัสทับอังคาร จะมโีทษมากเพราะจะมคีนรมุกลา่วหาในทางไม่ด ี
4. พฤหัสทับพธุ จะดหีลายประการดว้ยกนัคอื ผูใ้หญจ่ะใหย้ศ ต าแหน่ง หรอืลาภ
ผลตา่งๆ มติรสนทิทีอ่ยู่หา่งไกลจะมาหา จะไดส้ ิง่ของ หรอืวัตถุอันเป็นทีช่อบใจ และได ้
ภรรยา  
5. พฤหัสทับพฤหัส โชคดทัีง้คน และทัง้เงนิ พบความส าเร็จ 
6. พฤหัสทับศกุร ์จะไดคู้ค่รองเป็นคนตา่งชาต ิจะตอ้งมเีรือ่งทีม่สีตรเีกีย่วขอ้งดว้ย เพราะ
ศกุรเ์ป็นโลกยีว์สิยั 
7. พฤหัสทับเสาร ์โชคจะดกีอ่น แลว้มทีุกขม์ากในภายหลัง ตอนตน้จะประสพแตค่วาม
เจรญิดกีอ่น แตภ่ายหลังจะเกดิทกุขท์ลีะนอ้ยๆ จะจากถิน่ฐาน จากญาตพิีน่อ้ง จาก
คูค่รอง และจะเกดิโทษทีผู่ใ้หญก่ระท าให ้
8. พฤหัสทับราห ูจะมเีกณฑพ์ลัดพรากจากไป เชน่จากคร ูอาจารย ์จากพีน่อ้งวงศาคณา
ญาต ิจากบา้นทีอ่ยูท่ีอ่าศัย ทัง้การเงนิก็สญูเสยีหาย แตค่รัน้แลว้ก็จะกลับบรบิรูณ์ขึน้ 
และมโีชคเกีย่วกับหญงิ จะมโีชครา้ยกอ่น ภายหลังจงึจะดขีึน้อยา่งบรบิรูณ์ ท าสิง่ใดมัก
ไดค้รึง่เสยีครึง่ 
9. พฤหัสทับเกต ุจะไดข้องศักดิส์ทิธิไ์ปบชูา ไปกราบไหว ้ไดพ้บกบัสิง่เรน้ลับ วญิญาณ 
พธิกีรรมศาสนา การปลกุเสก ไดเ้ดนิทางไปยังภมูปิระเทศแปลกๆ 
10. พฤหัสทับมฤตย ู ไดส้มัผัสกบัสิง่ศักดิส์ทิธิ ์พธิกีารรมตา่งๆ เขา้วัดเขา้วา ไดล้าภ ได ้
เครือ่งลางของขลัง ไดเ้ป็นพธิกีรรมแปลกตา 
11. พฤหัสทับเนปจนู จะไดท้่องเทีย่วทางน ้า เดนิทางไปชายทะเล ไดส้มัผัสกบัวญิญาณ 
12. พฤหัสทับพลโูต จะไดพ้บสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ไดไ้หวพ้ระพทุธรปูทีส่ าคัญ 
13. พฤหัสทับลัคนา ใหด้ดูวงเดมิว่าพฤหัสเดมิดหีรอืเสยี ถา้เดมิดจีรมาก็ใหค้ณุ แตถ่า้
พฤหัสเป็นกาลจีรก็เสยี แตจ่ักรทปีนี กลา่ววา่ ผูใ้หญจ่ะท าโทษ เกดิโรค ถกูโจรกรรม 
เป็นสงฆก็์จะสกึ พฤหัสเป็นศรจีรทับลัคน์ อาจถงึตาย 

ศกุร ์
 
1. ศกุรทั์บอาทติย ์จะสมบรูณ์ดว้ยลาภผลตา่งๆ มติรสหายจะมาหาสูบ่ชูา ตลอดจนคร ู
อาจารยก์็จะใหล้าภ 
2. ศกุรทั์บจันทร ์คงมสีภาพเหมอืนกบัศกุรทั์บอาทติยท์ุกประการ ดาวศภุเคราะหจ์ร ทับ
ดาวศภุเคราะห ์
3. ศกุรทั์บอังคาร คูม่ติร จะมโีชคดมีากในทกุๆทาง อยา่หา่งผูใ้หญ ่ใหเ้ขา้ใกลช้ดิอยู่



ตลอดเวลา ทา่นจะปนูบ าเหน็จใหทั้ง้ลาภยศ ต าแหน่ง หนา้ทีก่ารงานเป็นอยา่งดยีิง่ มี
โชค จะไดล้าภจากผูใ้หญ่ 
4. ศกุรทั์บพธุ กจิการใดๆ ทีก่ระท า หรอืมุง่หวังไวก็้จะส าเร็จ ไดล้าภตามความประสงค ์
5. ศกุรทั์บพฤหัสบด ีจะมโีชคอันบรบิรูณ์ไปดว้ยอาหารการกนิ ไดล้าภเป็นอาหาร 
6. ศกุรทั์บศกุร ์จะไดล้าภเป็นถิน่ฐานทีอ่ยูอ่าศัยอยา่งสะดวก ไดล้าภเป็นทีอ่ยู่ 
7. ศกุรทั์บเสาร ์ตอ้งอบุาทวพ์ระยมใหร้า้ยแกเ่จา้ชะตา อบุาทวห์มายถงึ สิง่ทีไ่มเ่คยม ีไม่
น่าจะเป็นจะเกดิ จะประสบเหตรุา้ยในไมช่า้  แตใ่หห้าพระสงฆแ์กเ้คล็ดได ้
8. ศกุรทั์บราห ูมติรทีช่อบพอจะเป็นศัตรู 
9. ศกุรทั์บเกต ุจะไดส้มัผัสกบัสิง่ศักดิส์ทิธิ ์เขา้วัดเขา้วา พบสัตวป์ระหลาด สิง่ประหลาด 
ไดล้าภพระเครือ่ง เครือ่งรางของขลัง ไดจ้รไปยังดนิแดน สถานทีแ่ปลกตาแปลกใจ 

10. ศกุรทั์บมฤตย ูไดเ้ขา้ไปยังอาคารแปลกๆ เชน่ อาคารรัฐบาล โรงมหรสพ ภัตตาคาร 
หรอืประสาทเกา่ บา้นรา้ง วัดโบราณ ป่าชา้ หรอืเดนิบนทางเปลีย่ว สมัผัสสิง่ศักดิส์ทิธ ์
เขา้สวน เขา้ป่า ขึน้บันไดเวยีน 
11. ศกุรทั์บเนปจนู จะพบคนแก ่กลับถิน่เกดิ ไปสถานทีแ่ปลกๆ เขา้วัด ฝันเห็นญาต ิ
12. ศกุรทั์บพลโูต จะไดเ้ขา้ไปในตรอกลกึ ล าคลองแปลกๆ เดนิทางผ่านทีแ่ปลกๆ ได ้
พบคนทีไ่มค่าดคดิ จะพบมากอ่น เขา้สถานทีโ่ออ่า่ 
13. ศกุรทั์บลัคนา ไดล้าภกอ่น แลว้เสยีหายภายหลัง 

เสาร์ 1. เสารทั์บอาทติย ์เจา้ชะตาจะถงึฆาต หรอืมเิชน่นัน้ทรัพยจ์ะหมด จะรอ่ยหรอ 
จะมถีอ้ยความมาถงึ ศัตรจูะหาโอกาสท ารา้ย ถา้มคีวามประมาทแลว้ก็จะมอีันตราย ไม่ดี
ดว้ยประการตา่งๆ เสารทั์บอาทติย ์ตอ้งเสยีต าแหน่งหนา้ทีร่าชการ และงานบรษัิท 
ตัวเองป่วยหนัก 2. เสารทั์บจันทร ์ชาตามฆีาต เจา้ชะตาจะไมส่บาย จะเสยีทรัพยส์นิ 
และมอีปุสรรคดว้ยประการตา่งๆ จะมคีวามโศกเศรา้ทีเ่สยีขา้คน และลกูเมยี จงึควรสวด
มนตไ์หวพ้ระคุม้ครอง ชวีติจะไดย้นืยาวตอ่ไป 3. เสารทั์บอังคาร  จะเกดิความชัว่รา้ย
ขึน้อยา่งมากมาย ศัตรูจะเบยีดเบยีน หรอืมอัีนตรายจากสตัว ์จากยานพาหนะ 4. เสาร์
ทับพธุ (คูส่มพล) จะมโีชคลาภเพิม่พูนขึน้มาก ทัง้ศัตรก็ูจะแพไ้ปดว้ย มโีชคและชยั
ชนะ 5. เสารทั์บพฤหัสบด ี จะเป็นศริมิงคลมลีาภมาก เชน่ไดท้รัพยส์นิ และเงนิ
โดยง่าย ศัตรจูะพ่ายแพ ้สิง่ของและทรัพยส์นิตา่งๆ ทีห่ายจะไดค้นื โชคดดีว้ยประการ
ตา่งๆ 6. เสารทั์บศกุร ์จะเกดิทุกขแ์ละโรคภัยไขเ้จ็บ โรคทีห่ายแลว้ก็จะกลับเป็นขึน้อกี 
โจรผูร้า้ยก็จะคอยจอ้งหาโอกาสประทุษรา้ย ตลอดจนศัตรูก็มุง่จะท าความเดอืดรอ้นให ้
อายจุะสัน้ ใหเ้กรงความตายอาจมาถงึตน โชครา้ยในการเจ็บไข ้และเสยีเงนิทอง 7. 
เสารทั์บเสาร ์โทษและทกุขท์ีเ่คยไดท้ าไวแ้ตก่อ่นนัน้ จะเกดิเป็นเรือ่งขึน้มา จะเสยี
ทรัพยส์นิ จะเกดิภัยอันตรายตา่งๆ ใหเ้กรงอายจุะสัน้ 8. เสารทั์บราห ู(คูม่ติร) จะชนะ
ศัตร ูมโีชคมชียั มลีาภอยา่งไมเ่คยนกึฝันมากอ่น 9. เสารทั์บเกต ุไมด่จีะไดรั้บขา่วรา้ย 
กระทบใจอยา่งรนุแรง สขุภาพทรุดโทรม เป็นระยะทีเ่คราะหร์า้ย ถา้เจ็บหนักใหร้ะวังถงึ
ฆาต 10. เสารทั์บมฤตย ูจะมปีากเสยีงกบัคนใกลช้ดิ จะถกูคกุคามจากนักเลง ถกูขม่ขู่
จะท ารา้ย มติรภาพขาดสะบัน้ ประสบอบุัตเิหต ุงานหนัก ระวังสขุภาพ มปัีญหาใหญ่
หลวงระยะสัน้ 11. เสารทั์บเนปจนู จะถกูปีศาจหลอน พบเหตกุารณ์อันน่ากลัว 
สยดสยอง เชน่ ตกอยูใ่นทีอ่ันเป็นอันตราย รา้ยแรง สยดสยอง ไดไ้ปอยูใ่นบา้นผดี ุจะมี
เรือ่งววิาทอยา่งรนุแรงกับคนใกลช้ดิ สมัผัสเรือ่งวญิญาณ ไดอ้า่นเรือ่งน่าหวาดเสยีว
12. เสารทั์บพลโูต ระวังจะเป็นโรคประสาท จติใจหว่ันไหว สมัผัสกบัวญิญาณ ไดไ้ปที่
เปลีย่ว น่ากลัว พบคนแปลกๆ พกิล ท าใหต้กใจ เขา้โรงพยาบาล โรคเกา่จะก าเรบิ 13. 
เสารทั์บลัคนา จะมคีวามทกุขเ์ศรา้หมอง จะเสยีทรัพยแ์ละสิง่ของ จะเกดิเหตใุหญข่ึน้ มี
ความทุกขต์อ้งออกจากทีอ่ยูอ่าศัย 

ราห ู



 

1. ราหทัูบอาทติย ์ลาภผลจะถูกท าลายไปหมด ศัตรก็ูจะคดิใหร้า้ย จะเกดิการววิาท จาก
บตุรภรรยาไปอยูค่นเดยีว เสยีลาภผล เกดิการววิาท และตอ้งเดนิทาง 
2. ราหทัูบจันทร ์ศัตรูจะกลับมาเป็นมติร และใหล้าภ 
3. ราหทัูบอังคาร ทรัพยส์นิของเกา่จะกระจัดกระจายสญูหายไป ผูใ้หญจ่ะไดโ้ทษ อาจ
เกดิอบุัตเิหตเุพลงิไหม ้
4. ราหทัูบพธุ จะมภีัยอันตราย ตอ้งโทษทันท ีเสยีทรัพยส์นิ 
5. ราหทัูบพฤหัสบด ีจะมโีชคดมีาก เพราะผูใ้หญใ่หล้าภ 
6. ราหทัูบศกุร ์จะมศัีตรู ไฟจะไหม ้
7. ราหทัูบเสาร ์จะมโีชค ไดห้ญงิสาวมาเป็นภรรยา ไดส้นิทรัพย ์เงนิทองสมตามความ

ปรารถนา 
8. ราหทัูบราห ูเดนิทางไปไกลจะอันตราย ทรัพยส์นิจะร่อยหรอ ผูใ้หญ่จะใหโ้ทษ จะเกดิ
ไฟไหม ้ศัตรูจะลอ่ลวงลา้งผลาญ จะเกดิโชครา้ย หรอืมฉิะนัน้ญาตจิะตาย คนรูจั้กใกลช้ดิ
จะตาย 
9. ราหทัูบเกต ุจะมมีติรมาสูห่าอยา่งไมค่าดฝัน เจ็บป่วย ท าอะไรมักขัดขอ้ง จะไดรั้บขา่ว
รา้ย มักจะไดจ้ับ บชูาของศักดิส์ทิธิ ์และไดเ้ห็นพธิกีารทางศาสนา ไดยุ้ง่แตเ่รือ่งของ
โบราณ 
10. ราหทัูบมฤตย ูจะมเีรือ่งเขยา่ขวัญ มเีหตใุหต้กใจอยา่งรนุแรง หรอืประสบการณ์อันน่า
หวาดเสยีว น่ากลัว ฝันรา้ย ระวังวญิญาณจะหลอกหลอน 
11. ราหทัูบเนปจนู มภีาวะคลา้ยราหถูงึมฤตยู แตม่เีหตพุศิดาร คอืจะไดพ้บหมอด ูคน
ทรง จะเจ็บป่วยเขา้โรงพยาบาล 
12. ราหทัูบพลโูต เชน่เดยีวกับราห+ูมฤตย+ูเนปจนู แตต่อ้งระวังฟืนไฟ อัคคภีัย ระวัง
อบุัตเิหต ุและถูกคกุคามจากบคุคลผูม้อี านาจ บรวิารลกูเมยีเจ็บไข ้จติใจหว่ันไหว 
13. ราหทัูบลัคนา ศัตรูจะท ารา้ย อยา่หลงเชือ่คนออ้นวอน และอย่าท าธุรกจิทีไ่ม่ด ีท า
คณุบชูาโทษ ท าคณุจะไดรั้บโทษตอบแทน 

เกตุ 
 

1. เกตถุงึอาทติย ์ระวังของรอ้น ฟืนไฟ สขุภาพไม่ด ีโรคเกา่ก าเรบิ ขา้วของเสยีหาย มี
เหตไุมด่เีกีย่วกบับรวิารลกูเมยี ไดส้มัผัสกับสิง่ศักดิส์ทิธิ ์จะเหน็ดเหนื่อยจาการงาน หรอื
เดนิทางมากขึน้ จะตอ้งตากแดด หรอืถกูของรอ้น 

2. เกตถุงึจันทร ์เชน่เดยีวกบัเกตถุงึอาทติย ์มเีหตวุุน่ๆ ยุง่ๆ ท าใหอ้ดอาหาร ฝันแตเ่รือ่ง
วญิญาณ และศาสนา ไดเ้ขา้วัด ไปทีเ่ปลีย่วๆ วเิวกวังเวง หรอือยูค่นเดยีว โดดเดีย่ว ได ้
เขา้ไปใกลช้ดิกบัสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
3. เกตถุงึอังคาร จะมลีาภ พบมติรสหาย ไปยังทีต่า่งๆ จะไดข้า่วด ีไดส้มัผัสกบัของ
โบราณ สิง่ศักดิส์ทิธิ ์
4. เกตถุงึพุธ จะโคจรวนเวยีนไปทีต่า่งๆ ไปตา่งถิน่แปลกตา จะหลงทาง หรอืตืน่ขึน้มา
กลางดกึพบสิง่แวดลอ้มแปลกตา ไดเ้ขา้ไปยังวัด หลงอยูใ่นลฟิท ์ในทีค่ดเคีย้ว หาของ
ไมพ่บ มเีรือ่งตอ้งคน้หาสิง่ของ งงงวยอยูเ่ป็นเวลานาน บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มผัน
แปรไป เชน่ ไฟฟ้าดับ แกส๊หมด มเีรือ่งลมืตัว เห็นสิง่แปลกๆ ระวังสขุภาพ 
5. เกตถุงึพฤหัสบด ีไม่ดมีเีหตขุุน่เคอืงใจ ผดิหวัง ยุง่ๆ วุ่นๆ ไมค่อ่ยสบาย หงุดหงดิ มี
เหตไุมด่เีกดิขึน้ สขุภาพทรดุโทรม ผูใ้หญไ่หโ้ทษ เกดิทะเลาะกบัผูใ้หญ ่เป็นปากเสยีง
กบัคนใกลช้ดิ ระวังการงานผดิพลาด โครงงานลม้เหลว และจะเสยีเงนิ 
6. เกตถุงึศกุร ์ไม่ด ีระวังโรคผืน่คัน ไดไ้ปยังทีต่า่งๆ คน้พบของบางอยา่ง จะขบคดิ
ปัญหาออก ไดรั้บความรูใ้นสิง่ทีไ่มเ่คยรูม้ากอ่น จะไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ทีย่ังไมรู่ ้



7. เกตถุงึเสาร ์จะพบมติรเกา่ มคีนมาสูห่า จะไดล้าภไดไ้ปหาคนเกง่ๆ  เดนิทางไปยังที่
ตา่งๆ ไปคา้งแรมตา่งจังหวัด ไดพ้บมติรมากหนา้หลายตา ไดร้ืน่เรงิสนุกสนานร่วมกบั
มติร ไดร้่วมชมุนุมสงัสรรค ์
8. เกตถุงึราห ูก็เชน่เดยีวกบัเกตถุงึเสาร ์จะพบมติรเกา่ๆ มคีนมาเยีย่ม พบคนทีจ่ากไป
นาน ไดไ้ปยังทีแ่ปลกๆ  ตรอกซอกซอย ทีไ่มเ่คยไป แตค่ลับคลา้ยคลับคาว่าจะเคยได ้
มาแลว้ในอดตี 
9. เกตถุงึเกต ุจะพบมติรเกา่ สหายเกา่ ไดเ้ห็นของแปลกๆ สตัวแ์ปลกๆ ไดช้มวัตถุ
โบราณ มเีรือ่งยุง่ๆ  ระวังสขุภาพ โรคเกา่ก าเรบิ 
10. เกตถุงึมฤตย ูเป็นดาวพระเคราะหท์ีส่ง่ผลใหส้มัผัสของโบราณ ไดโ้คจรไปยังที่
เปลีย่วๆ ยามวกิาล ท าความสะอาดทีบ่ชูาของสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ไดจ้ับไดด้เูครือ่งรางของขลัง 

หรอืเห็นเหตอุาเภท ลางตา่งๆ ไดเ้ขา้ไปยังหอ้งเก็บของเกา่ๆ โกดังเกา่ ไดร้ือ้ของเกา่ ได ้
ท าความสะอาดของเกา่ ไดเ้ห็นธรรมชาตอิันแปลกตาแปลกใจ  
11. เกตถุงึเนปจูน จะไดส้มัผัสกบัสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ไดเ้ขา้ไปในวัด ไดพ้บผูท้รงคณุทางดา้น
โหราศาสตร ์จติศาสตร ์ไดส้มัผัสกบัวญิญาณ ไดเ้ห็นพธิกีารตา่งๆ เชน่การบวงสรวง การ
ทรงเจา้ การปลกุเศก เสีย่งเซยีมซ ีหรอืไปเคารพสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
12. เกตถุงึพลโูต ใหร้ะวังโรคเกา่จะก าเรบิ ระวังจะมเีรือ่งกระทบใจ จะเกดิเหตอุับอาย ได ้
พบสิง่อันสยดสยอง โดนผหีลอก มกีารเปลีย่นแปลงขา้วของบางอยา่ง มขีา่วรา้ย ฝันรา้ย 
ใหร้ะวังสขุภาพ 
13. เกตถุงึลัคนา วุ่นๆ ขลกุๆ ขลักๆ รอ้นใจ กงัวล โกลาหล ไดช้มของโบราณ งานแสดง
ตา่งๆ ไปเยีย่มไข ้คร ่าเครง่เหน็ดเหนื่อย และมักจะซือ้ของปลอม ไดข้องปลอม 

มฤตยู 
 

1. มฤตยถูงึอาทติย ์จะพลัดทีอ่ยูไ่ปยังตา่งแดน หรอืไปยังประเทศไกล ระวังสขุภาพทรุด
โทรม ไปเทีย่วยังเมอืงโบราณ จะเจ็บไข ้จะมเีรือ่งกระทบการะเทอืนใจอยา่งแรง เกดิการ
ทะเลาะววิาท 
2. มฤตยถูงึจันทร ์สขุภาพจะทรุดโทรมอย่างหนัก ไดต้ดิตอ่กับชาวตา่งประเทศ ไดข้ึน้ไป
ยังอาคารสถานทีห่รูหราสงา่งาม ไปชมทีต่า่งๆ ทีแ่ปลกๆ เทีย่วทางน ้า จะเจ็บไข ้มเีรือ่ง
กระทบใจ 
3. มฤตยถูงึอังคาร ระวังอบุัตเิหต ุ สขุภาพทรุดโทรมอยา่งหนัก จะมเีหตเุดอืดรอ้น

เกีย่วกบับรวิาร และลกูเมยี มเีรือ่งกระทบใจอยา่งแรง ระวังฟืนไฟ ไฟจะไหม ้มเีรือ่ง
ตืน่เตน้ เรือ่งน่าสยดสยอง มเีหตตุกใจอย่างสดุขดี 
4. มฤตยถูงึพธุ จะโยกยา้ยทีอ่ยู ่จะเดนิทาง จะมเีหตเุปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มอยา่ง
กระทันหัน ไดโ้คจรไปยามวกิาล ไดไ้ปเทีย่วยังสถานทีต่า่งๆ แปลกตาแปลกใจ 
5. มฤตยถูงึพฤหัสบด ีไดส้มัผัสกบัสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ไดเ้ขา้ไปในวัด ไดไ้ปสถานทีน่่ากลัวและ
วังเวง มกีารบนบานศาลกลา่ว จะประสพอบุัตเิหต ุมเีรือ่งตกใจกดดันทางจติ พบ
บรรยากาศสยดสยอง จะเจ็บอย่างกระทันหัน 
6. มฤตยถูงึศกุร ์จะมเีหตอุาเภท พระภมูเิจา้ที ่หรอืผบีา้นผเีรยีนใหโ้ทษ จะพบง ูหรอื 
สตัวป์ระหลาด ไดเ้ขา้ป่า เขา้สวน จะไดรั้บขา่วรา้ย จะไดพ้บวญิญาณ หรอืพบกับสถาน
โบราณ จะไดต้ดิตอ่กับวญิญาณของผูล้ว่งลับไปแลว้โดยการเขา้ทรงดหูมอ 
7. มฤตยถูงึเสาร ์ ระวังเจ็บตัว อบุัตเิหต ุ จะเจ็บหนัก  ไดรั้บขา่วรา้ย ไดไ้ปเยีย่มคนป่วย 
ไปงานศพ ไดพ้บสิง่อันหนา้หวาดเสยีวน่ากลัว ไดพ้บคนเกา่ๆ พบญาตพิีน่อ้ง ไดไ้ปยัง
สถานทีแ่ตอ่ดตีของตระกลู ขา้วของเสยีหาย จะถกูโจรกรรม 
8. มฤตยถูงึราห ูมเีรือ่งกลุม้ใจ ขัดสนการเงนิ จะถกูทวงหนี้ มคีนดถููก ไปยังทีเ่ปลีย่วๆ 
เรน้ลับน่ากลัว บตุรและบรวิารจะท าใหเ้ดอืดรอ้น หรอืเจ็บไข ้



9. มฤตยถูงึเกต ุไดไ้ปยังเมอืงโบราณ วัดโบราณ ไดอ้า่นหนังสอืเกา่ หรอื ชมภาพยนต์
เกา่ๆ  
10. มฤตยถูงึมฤตย ูไม่ดรีะวังสขุภาพ ไดไ้ปยังทีน่่ากลัว ป่าชา้ วัดรา้ง ปราสาทเกา่แก ่ได ้
ขึน้ไปทีส่งูๆ น่ากลัว 
11. มฤตยถูงึเนปจนู เกดิเหตวุบิัต ิดว้ยเหตตุา่งๆ มเีรือ่งหว่ันไหวทางจติใจ ตอ้งคดคีวาม 
อยูใ่นทีม่บีรรยากาศอันน่ากลัว พบภตูผิปีีศาจ หรอื สมัผัสวญิญาณรา้ย ใหโ้ทษ ระวัง
สขุภาพ  
12. มฤตยถูงึพลโูต ไปตา่งถิน่ ตา่งแดน ตา่งจังหวัด ไดไ้ปท า หรอืเห็นพธิทีางไสย
ศาสตร ์โหราศาสตร ์พธิขีลังๆบางอยา่ง เขา้เจา้เขา้ทรง 
13. มฤตยถูงึลัคนา ไม่ดรีะวังสขุภาพทรุดโทรม ไปเทีย่วยังทีแ่ปลกๆ ไปงานศพ 

เขา้วัดเขา้วา ไปยังทีเ่รน้ลับ ตรอก ซอย ทีไ่มค่อ่ยไดไ้ป 
 


