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ดวงราศีจักร

ดวงนวางคจักร

ทักษา

ต.ย.การพยากรณพื้นดวงชะตากําเนิด
ต.ย.ที่จะแสดงตอไปนี้ไมใชจุดประสงคที่ใหใชศึกษาวิชาโหราศาสตร แตวตั ถุประสงคเปน แนวทางให
ทราบวา ทานจะไดอะไรบาง กอนที่จะพิจารณามาขอรับบริการตรวจดวงชะตาจากเรา

มาตรฐานของดาวเคราะหในดวงชะตาจากดวงราศีจักร และดวงนวางคจักร พรอมทักษา
ดาวเคราะห องศาดาว
เจาเรือน
ราศีจักร
นวางคจักร
ทักษา
ครองเรือน
อาทิตย(1)

4.2

จันทร(2)

25.33

อังคาร(3)

4.55

พุธ(4)

26.24

พฤหัส(5)

11.56

ศุกร(6)

17.58

เสาร(7)

16.41

ราหู(8)

11.56

เกตุ(๙)

14.25

มฤตยู(0)

23.30

เนปจูน

26.31

พลูโต

27.28

ลัคนา

14.09

ศุภะ
มรณะ
ปุตตะ/กัมมะ
ปตนิ/กัมมะ
ตนุ/พันธุ
อริ/ลาภะ
กดุมภะ
สหัชชะ
วินาส(ใหม)
มรณะ(ใหม)
การงาน(ใหม)
กัมมะ(ใหม)

*
เกษตร
มหาจักร
เทวีโชค/จุล
เกษตร
นิจ
นิจ
เกษตร
อยูกุมภ
อยูเมถุน
อยูกันย
อยูกรกฎ

ลัคนาเสวย มหัทธโน ฤกษ

เกษตร
*
อุจจาภิมุข
*
เทวีโชค
จุลจักร
เกษตร
มหาจักร
*
*
*
*
นวางค 1 ตรียางค 3

มนตรี
กาลกิณี
บริวาร
อายุ
ศรี
อุตสาหะ
เดช
มูลละ
*
*
*
*

วินาส
มรณะ
กัมมะ
วินาส
พันธุ

ศุภะ
ลาภะ

สหัชชะ
สหัชชะ
ปตนิ
ศุภะ
พันธุ

จันทรเสวย อาศเลษะ ฤกษ

หมายเหตุ สมผุสองศาของดาวเคราะห จาก ปฎิทิน ดาราศาสตรของ อาจารย ทองเจือ อางแกว

ม.สันติวัน -

วาสนาบุคลิกภาพ
ของเจาชะตา

ลัคนาสถิตราศีธนู
ธาตุไฟ
มีดาวพฤหัส(๕)เปนเจาของ
เรือน มีดาวพุธ(๔)เปนตนุเศษ
อยูราศีพิจิกภพมรณะมีดาว
เรือนอังคาร(๓)เปนเจาของ
เรือน

หนา 2

บุคลิกภาพและจิตใจ
จุดเดน เจาชะตาเปนคนกลา กลาสูปญ
 หา กลาสูชวี ิต เปน
บุคลใจดี จิตเปนกุศล มักสนใจในการบุญสุนทาน มีจต
ิ ยึดมัน
่
ในอุดมคติ รักความเที่ยงธรรม ไมชอบการใชอํานาจ เปนคน
ธาตุไฟจิตใจจึงไมคอยเยือกเย็นนัก คอนขางใจรอน แตก็ไม
วูวาม สงบไดดว ยความระงับใจ บุคลิกออกมาในลักษณะของ
ผูทรงภูมิ พูดจาชัดถอยชัดคํา ชอบที่จะสอนผูอ
 ื่น
ตนุลัคนสถิตภพพันธุ เจาชะตาเปนคนทีผ
่ ูกพันกับญาติพี่นอง
เปนคนรักบาน มีเงินจะซื้อบาน ที่ดิน ยานพาหนะกอน
ดาวพุธ(๔) เปนตนุเศษ พูดจาไดเกง เขาใจสิง
่ ตางๆไดดี ชอบ

เปนคนขี้ตระหนกตกใจ ชอบวิจารณ ชอบแสดงความคิดเห็น
หยั่งรูใ นเหตุผลไดเร็ว แตออกจะผิวเผิน

ตนุเศษอยูในภพวินาส ราศีพิจก
ิ เรือนของดาวอังคาร(๓) การ

พูดจาใหเกิดความเขาใจผิดไดโดยไมคาดคิด ชอบที่จะ
โตแยง เอาชนะคะคานใหได ไมคอยทีจ
่ ะใชความคิดในการ
แกปญหา ใชวาจาเสียดสี วิจารณไดรุนแรงกับเรื่องที่ตนไม
เห็นดวย เรียกวาพอใจทีจ
่ ะตอสูดวยคําพูด เกิดมิตรและศัตรู
เพราะปากหรือขอเขียนของตนเอง ซอนความรูสึกไดดี สุข
ทุกขไมอยากใหใครรู

ดาวปตนิเปนตนุเศษ เปนคนมีความรับผิดชอบในครอบครัวดี

เกรงใจคูค
 รอง ชอบกุลีกุจอชวยเหลือสวนรวมที่ตนมีสวนรวม

ดาวกัมมะเปนตนุเศษ เปนคนรักที่จะทํางาน กังวลกับการไมมี

งานทํา อังคาร(๓)เปนมหาจักรเปนคนกลา ขยัน เสาร(๗)เปน
อุจจาภิมุข หนักเอาเบาสู สูชีวต
ิ ไดหลายรูปแบบ

ลัคนาราศีธนู เกาะ นวางคจันทร(๒) เปนคนโลเลเปลี่ยนใจได

เร็ว ใจนอยนิดๆ แตดาวจันทร(๒)ไปตกอยูในเรือนมรณะทํา
ใหการรูจักเอาใจผูอื่นกลับเปนคนรั้น กระดางเอาแตใจตัวเอง
แตไมขัดใจใคร
ขอสังเกต ดาวจันทรเสวย อาสเลษะ แหงฤกษ เปนดวงชะตา
พลัดพราก พลัดถิ่น
ลัคนาเกาะตรียางคอังคาร(๓) เกิดมาในครอบครัวปานกลาง

ชีวิตในวัยเล็กลําบาก กลา ขยัน มีระเบียบแบบแผน ชีวิตตอง
พบกับการพลัดพราก เจริญไดดีตางถิ่นแตดาวพุธเสีย
ไมเหมาะกับการคาการขาย
ขอสังเกต เปนที่นาสังเกตวาดาวจันทร(๒)ยังหมายถึง
อารมณและจิตใจกุมดาวพลูโต(พ)ในราศีกรกฎ (๒พ)ยังมี
นิสัยชอบเขาวัดเขาวา ชอบศึกษาทางจิต กัมมัฎฐาน ชอบ
ตําราโบราณเกี่ยวกับแพทยแผนโบราณ ซึ่งแปลความไดวา
อาจเปนสวนหนึ่งของอาชีพก็ได
คําถามที่ 1

ถามเรื่องวิถีครรลอง
ชีวิตวิถีครรลองชีวิต
ของเจาชะตา

ตนุลัคนดาวพฤหัส(5)
สถิตราศีมีนภพพันธุ

วาสนาวิถีชว
ี ิตของเจาชะตา
เจาชะตาเปนคนที่รักบาน รักครอบครัว วิถช
ี ีวต
ิ ของเจาชะตา
มุงมั่นที่จะสรางความมั่นคงใหกับตัวเองและครอบครัว มีเงิน
จะซื้อหาทรัพยสินเชน บาน ยานพาหนะเปนลําดับแรก ตาม
ดวงชะตามโอกาสมีบานใหญ ยานพาหนะดี มัน
่ คง ( ดาว
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หนา 3

พฤหัส ๕ เปนเกษตร/เทวีโชค อยูในเรือนพันธุ )
คําถามที่ 2

ถามเรื่องการเงิน
ของเจาชะตา

กดุมภะ(๗)+กัมมะ(๔)
+วินาส(๓)

วาสนาเรื่องการเงินของเจาชะตา
การเงินสวนหนึง่ ไดมาจากการทํางานของตัวเจาชะตาเอง
ดาวเสาร(๗)การเงินเปนอุจจาวิลาส/เทวีโชค มักไดเงินกอน
ใหญผานมือ การเงินนาจะดี แตดาวเสารกุมดาวศุกร ( ๖๗ )
เปนดาวคูศ
 ัตรู อีกทั้งในดวงนวางคดาวเสารกม
ุ ดาวมฤตยู(0)
การเงินกลับเสียหาย ใชเงินเกง เก็บเงินไมอยู หมดไปกับการ
ลงทุนแบบไมคด
ิ หนาคิดหลัง อยางไรก็ตามการเงินไมถึงกับ
ขาดมือ เพราะการเงินอีกสวนหนึ่งยังคงไดไดจากคูค
 รอง
( เสาร๗ ดาวการเงินอยูในเรือนคูครอง ๗๔ คูส
 มพล)
ขอสังเกต อังคาร(๓)กุมเสาร(๗) (๓๗ คูศ
 ัตรู) การเงินจะ
เดือดรอน หมดไปกับบุตรบริวารเปนสวนใหญ

คําถามที่ 3

ถามเรื่องกาสมาคม
เพื่อนฝูงการติดตอ
ธุรกิจของเจาชะตา

สหัชชะ(๘)+เกษตร
+มหาจักร+มูละ+เกตุ(๙)

วาสนาเรื่องเพือ
่ นฝูงและการสมาคมของเจาชะตา
เจาชะตาเปนคนมีสังคมดี มีพี่นองดี ชอบคบหาเพื่อน
ชาวตางชาติ ราหู(๘)เดนเปนเกษตรและมหาจักรในดวงราศี
จักรนาจะมีโชคลาภในการติดตอเจรจาทําธุรกิจกับ
ชาวตางชาติ เกิดผลสําเร็จไดดวยดี แตจากดวงนวางคพบวา
ราหู(๘)เปนอริกับลัคนาเดิมและเปนวินาสกับพุธ(๔)ซึ่งเปน
ลัคนาตัวที่ 2 ผูท
 ี่ตด
ิ ตอกับเจาชะตาบางคนมักสรางปญหาทํา
ใหเกิดการระแวงและไมลงลอยกันจนเปนเหตุใหตองเลิกคบ
หาสมาคมกัน และตองเลิกรากันไปในที่สด
ุ
ขอสังเกต อังคาร(๓)กุมเสาร(๗) (๓๗ ศัตรูคูตอสู) ในเรือน
การงาน มักจะมีศัตรูในงาน ลูกนองบริวารมักจะพาให
เดือดรอนจนเลิกรากันไปในทีส
่ ุด ไมวาจะทํางานที่ใด

คําถามที่ 4

ถามเรื่องญาติพี่นอง
อสังหาริมทรัพย
บาน ที่ดิน
ยานพาหนะ

พันธุ(๕)+ เกษตร
+เทวีโชค+ศรี

วาสนาเรื่องชาติตระกูล ทรัพยสิน และยานพาหนะ
เจาชะตาเกิดในตระกูลทีด
่ ีจะพึ่งพอแมจนสรางฐานะได มักจะ
มีโชคในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เชนบานและที่ดิน จะมี
บาน มีทรัพยสน
ิ และยานพาหนะเปนของตนเองอยางแนนอน
ดาวพฤหัส(๕)เจาเรือนพันธุเดนเปนเกษตรและเทวีโชคแตใน
ดวงนวางคกลับมีดาวบาปเคราะห (๗ ๐ และดาวพลูโต) เล็ง
ทํามุมเบียนดาว ๕ อีกทั้งเรือนพันธุในดวงนวางคยังถูกดาว
บาปเคราะห ๗ ๐ เบียนอยางรุนแรง ผลที่เกิดขึ้นจะทําใหเจา
ชะตาตองพลัดพรากจากพอแม พี่นอง จากบานเกิดระเห
เรรอน ไปมีบานเรือนทรัพยสน
ิ ที่ดินอยูตางถิน
่ แดนไกล
ขอสังเกต ดาวพุธ(๔)เปนดาวที่มีองศาสูงสุด ระวาง 26.20
องศา จึงนับไดวาเปนลัคนาที่ 2 ในดวงนวางค มีดาวบาป
เคราะห (๗๐) อยูในเรือนที่ 4 ของดาวพุธ ในวาระสุดทาย
เจาชะตาจะตองพลัดพรากจากที่อยู ทีท
่ ํากินระเหเรรอนอีก
แมมีทรัพยสินที่ดินบานเรือนมั่นคงก็รอนที่อยู ตองซื้อมาและ
ขายไปเพราะการโยกยายอยูบอ
 ยๆ

คําถามที่ 5

ถามเรื่องลูก เครดิต
และชื่อเสียง

ปุตตะ/วินาส(๓)+
มหาจักร/เทวีโชค+
บริวาร+กัมมะ

วาสนาเรื่องบุตรของเจาชะตา
บุตรจะเปนคนขยันมีมานะ และจะเปนที่พึ่งชวยเหลือกิจการ
งานของเจาชะตาไดเปนอยางดี ดาวอังคาร(๓) เปนดาวครอง
สองเรือนคือปุตตะและวินาส ดาว ๓ กุมดาว๔ และดาว๙
(๓๔๙)ในดวงนวางค สงใหบุตรมักจะใชชีวต
ิ ทํามาหากินอยู
ตางประเทศ ไมคอยไดอยูใ กลชิดกับเจาชะตา
ขอสังเกต อังคาร(๓)ครองตําแหนงเจาเรือนปุตตะ มี
แนวโนมวาบุตรของเจาชะตาจะเปนชาย
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คําถามที่ 6

ถามเรื่องศัตรูและ
โรคภัยไขเจ็บ

อริ(๖)/นิจ/จุลจักร
+กัมมะ(๔)+๓+๗

หนา 4

วาสนาเรื่องศัตรูและโรคภัยไขเจ็บของเจาชะตา
ดาวศุกร(๖)อริในเรือนการงาน เจาชะตามักมีศต
ั รูในทีท
่ ํางาน
ทํางานไมเปนสุข มักขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน มีคูแขงที่ไม
คอยจะลงรอยกัน (๔+๖)คูธาตุน้ํา เปนศัตรูกน
ั ในเรื่องการ
งานถาเจาชะตาเปลี่ยนงานเสียก็เลิกแลวตอกัน (๖+๗)คู
ศัตรูในเรือนการงานสงผลใหตอ
 งเปลี่ยนงานบอย
โรคภัยไขเจ็บ ใหระวังโรคเกีย
่ วกับ โรคหลอดลมอักเสบ
ตอมทอลซิล อักเสบ โรคเกี่ยวกับไขมัน โรคอวน ปวดขอปวด
กระดูก และใหระวังโรคเกี่ยวกับมดลูก
ขอสังเกต (๔+๖)คูธาตุนา้ํ เปนศัตรูในเรื่องการงานถาเจา
ชะตาเปลีย
่ นงานเสียก็เลิกแลวตอกัน ดาวจันทร(๒)เล็งดาว
ศุกร(๖)ในดวงนวางค ศัตรูมักจะเปนเพศเดียวกันกับเจาชะตา

คําถามที่ 7
ถามเรื่องคูครอง
ของเจาชะตาวา

ปตนิ(๔)/-/เทวีโชค+
วินาส(๓)+๑+๔

วาสนาเรื่องความรักคูครอง
การงานของเจาชะตาทําใหพบคูครองดวนความจําเปน
กลายเปนความรัก ดาวพุธกุมอาทิตย(๔+๑)คูธ
 าตุอุมวิถช
ี ีวิต
(๔)ในภพวินาสเปนเทวีโชคในดวงนวางค คูครองดูเหมือน
เปนคนไมมีระดับ แตจะมีความมั่นคงในบั้นปลายชีวต
ิ ดาว
มฤตยู(๐)ดาวตางประเทศเล็งลัคนา และมีดาวเกตุ(๙)เล็ง
ลัคนาในดวงนวางคเชนกันจึงบงบอกวาเจาชะตาจะไดคูครอง
เปนชาวตางชาติ ตางภาษา
ขอสังเกต มีดาวมฤตยู(๐)ลอยอยูในเรือนคูครอง อีกทั้งกุม
ดาวเสารบาปเคราะห (๐+๗)ในดวงนวางค และยังมีดาวศุกร
(๖) ดาวความรักออนเปนนิจ ทั้งหมดจะสงผลใหความรักแหง
แลงเปนความหงุดหงิดไมไดอยางใจในบั้นปลาย คูค
 รองจะ
ไมไดอยูใกลชด
ิ กับเจาชะตาเปนระยะ ตลอดจนการทํางาน
และการใชชีวิตรวมกัน แตการที่ตองแยกกันอยูหางๆกันกับ
คูครองกลับจะเปนการแกเคล็ดอยูดวยกันไดนาน

คําถามที่ 8

ถามเรื่องความ
สูญเสีย การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
การเจ็บปวยของเจา
ชะตาวา

มรณะ(๒)/-/เกษตร
พลูโต(พ)+๕+๙

วาสนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวต
ิ ของเจาชะตา
ดาวจันทร(๒)เปนเกษตรในเรือนมรณะและทํามุมโยคกับดาว
พฤหัส(๕) เจาชะตาจะโชคดี มีฐานะและหลักฐานมั่นคงจะ
ไดรับมรดกจากบิดาและคูค
 รอง แตจะพลัดพรากจากบิดา
มารดา(๑๒ เสียทั้งคู)ไปอยูตา งถิ่นแดนไกล
ดาวจันทร(๒)ทํามุมโยคกับอังคาร(๓)และเสารทั้งในดวงราศี
จักรและในดวงนวางคจักร ใหระวังอุบัติเหตุและการผาตัดโรค
ประจําตัวที่มีดาวจันทรเปนตนเหตุเชนโรคสายตา
โรคทรวงอก หรือมดลูก
ดาวจันทร(๒)กุมดาวพลูโต(พ)และดาวเกตุ(๙)
มักจะขี้หงุดหงิด จูจี้ มักขาดสติ วูวามรุนแรงหากไมเปนไป
ตามที่ตนคาดหวัง ทําใหตองประสบกับการเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวต
ิ อยูเสมอ
เปลี่ยนแปลงตัวเองจนคนอื่นตามไมทัน
และจะเปนคนที่ไมแนนอนสําหรับใคร
ขอสังเกต ดาวจันทร(๒)กุมดาวพลูโต(พ)ในภพมรณะ เปนที่
แนนอนวาจะตองพลัดพรากจากคู โดดเดีย
่ วอางวางเปนระยะ
เวลานานๆ

คําถามที่ 9

ถามเรื่องการ
เดินทางไป
ตางประเทศ

ศุภะ(๑)/-/เกษตร+
วินาส+๓+๔

วาสนาเรื่องการเดินทางไปตางแดน
ดาวบาปเคราะหราหู(๘) และพระเกตุ(๙)เล็งภพศุภะในดวง
ราศีจักร ดาวอาทิตย(๑) เจาเรือนภพศุภะ ไปอยูในเรือนวินาส
เปนเกษตรใน ดวงนวางค อีกทั้งยังมีดาวเกตุ(๙)เล็งลัคนาใน
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ดวงนวางค ทั้งหมดนีส
้ งผลใหเจาชะตาอยูไมเปนที่ เกิดที่
หนึ่งและไปเติบโตยังอีกทีห
่ นึง่ มีแนวโนมวาเจาชะตาจะตอง
ไปใชชีวต
ิ ตางแดน กับคูครองและมีชีวต
ิ อยูท
 ี่นน
ั่ ชั่วระยะหนึ่ง
ของชีวิต
คําถามที่ 10

ถามเรื่องการงาน
ของเจาชะตาวา

กัมมะ(๔)/-/เทวีโชค+
วินาส+๓+๖+๗

วาสนาเรื่องอาชีพ การงานของเจาชะตา
งานที่เจาชะตาทํามักจะเปนงานที่เดนในสังคมและเปนงานที่
มีเกียรติ แตการงานไมใหญโตมักเปนงานที่เรียบงายที่ไมตอ
 ง
มีการแขงขันมากนัก ชีวิตการงานไมคอยจะราบรื่นมีศต
ั รูคูแขง
อยูเปนนิจ เพราะเปนคนหนักเอาเบาสูจึงทํางานไดหลาย
อาชีพ กลาแต ขยัน จึงมักเปลี่ยนงานบอยทํางานอยูที่ไหน
ไมนาน การงานมักมีอุปสรรคไมคอยรายรื่น งานขึ้นๆ ลงๆ ไม
คงทีถ
่ ึงแมจะถนัดในงานธุรกิจบันเทิงเชนแตงเพลงเลนดนตรี
และทําอาหาร(๒๖) แตเสาร(๗)เดนมีองศาใกลลัคนา งาน
ที่ตองใชการเจรจาตอรอง เชนเปนนายหนาขาย
อสังหาริมทรัพยนาจะทําไดดก
ี วา ดาวพุธ(๔)การงานสลับ
เรือนกับดาวอังคาร(๓)วินาสเปนเกษตร อาจตองไปใชชวี ิต
ทํางานอยูต
 างแดนในชั่วระยะหนึ่งของชีวิต
 ยูในเรือน
ขอสังเกต ใหระวังดาวอาทิตย(๑)กุมพุธ(๔)คูอ
อังคาร (๑๓ คูศ
 ัตรู) อังคาร(๓)เปนมหาจักรและเดนในดวงน
วางค พึงระวังจะไดรับอุบต
ั ิเหตุในงาน ระวังการมีปากเสียง
ทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นเลือดตกยางออก

คําถามที่ 11

ลาภะ(๖)/นิจ/จุลจักร+
กัมมะ+๓+๗

วาสนาเรื่องโชคลาภและสิง
่ ที่ปรารถนาของเจาชะตา
มันเปนโชคลาภสวนหนึ่งของเจาชะตาที่มีงานทําตลอดไมตก
งานถึงแมจะตองเปลี่ยนงานบอยเพราะเปนคนหนักเอาเบาสู
การงานจะพาใหพบคูครองก็นับเปนโชคลาภเชนกัน

คําถามที่ 12

วินาส(๓)/มหาจักร/อุจ
จาภิมุข+๑+๔
+กัมมะ+๓+๗

วาสนาเรื่องสิ่งที่ไมคาดคิดและพึงระวังของเจาชะตา
เจาชะตาพึงระวังเรื่องความบกพรองและความหมายซอนเรน
ในเอกสารคูส
 ญ
ั ญาตางๆใหมาก ระวัง การมีปากเสียงในงาน
เปนเรื่องของการบริหารงานและผลประโยชน ระวังเรื่องการ
ตัดสินใจผิดพลาดทําใหเกิดความเสียหายอยางไมคาดคิดใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุน (๓๖ คูมิตรในเรือนการงาน)

ถามเรื่องโชคลาภ
ของเจาชะตา

ถามเรื่องงดี เรือ
่ ง
ราย ในดวงชะคา ที่
ไมคาดคิด หรือสิ่งที่
เจาชะตาพึงระวัง

กลาวโดยสรุป

สรุปวา เปนดวงชะตาจัดอยูในประเภทขึ้นแรง ลงแรง มีดาวเสียหลายดวงแตก็เปนดาวเล็ก
เสียเปนสวนมาก จึงมีวิถีชวี ิตคอนขางดีอยูระดับหนึ่ง ดาวหลักที่อยูเต็มฟาในซีกกลางวันหลาย
ดวงเปนดาวที่มค
ี ุณภาพคอนขางดีทั้งในดวงราศีจักร และในดวงนวางคจักร เปนดวงชะตาที่
จะตองสรางตนเองในภพปจจุบันไดอยางแนนอน อีกทั้งดาวในซีกกลางคืน เชนดาวพฤหัส(๕)
ดาวราหู(๘)ดาวเกต(๙) เปนดาวดีมีคุณภาพสถิตอยูเปนดาวในอดีตทีส
่ งผลกรรมเกามาดี
สงผลใหวิถช
ี ีวต
ิ ไมลําบากและไมขาดคนอุปถัมภและมีทางออกเสมอ อยางไรเสียจุดบกพรอง
ในดวงชะตาใชวาจะไมมี ดาวพุธ(๔)กุมอาทิตย(๑)(๑๔)เปนคนปญญาไว ปฎิภาณดี แตดาว
ทั้งสองดวงไปตกอยูในเรือนวินาสลัคนา ทําใหเปนคนใจลอย พูดจาไมคิดหนาคิดหลัง ไม
พิจารณาไตรตรองเสียกอน มักเสียหาย เสียโอกาสเพราะปาก หรือโบราณเรียกวาปากสราง
ศัตรู ดังคําพยากรณที่กลาวมาแลวขางตนนั่นเอง เรื่องเหลานี้สามารถปรับปรุงไดดวยตัวเอง
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กราฟชีวิตจากดวงชะตาของทานในระหวางชวงป
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