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สวัสดีปีใหม่ 2560 ปีแห่งความสวยงาม
ที่จะท�ำให้เกิดธุรกิจแห่งความงามได้กลับมาเฉิดฉาย
แต่ต้องไม่ประมาทด้วยความร้อนแรงที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างให้ล้มหายตายจากไป เมื่อปีนี้
ที่เรียกว่าเป็นปีระกาธาตุไฟ ธุรกิจรถยนต์ยังคงต้อง
ประคองตนเองไปอีกหนึ่งปี ที่ท�ำให้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่ธุรกิจก็ต้องเดินหน้าขอเพียงแต่ให้ธุรกรรม
ทางการเงินให้เกิดความคล่องตัวให้มาก และลื่นไหล
ให้ธุรกิจอสังหาฯ  ผลพลอยได้ก็อาจจะโยงไปถึงรถยนต์
ในปี 2560 ก็อาจจะช่วยตัวมันเองให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กับปีใหม่    

The Year Of the Cock

ธุรกิจรถยนต์ยังไปไหว
ปีไก่ระกาธาตุไฟ 2560

บทวิเคราะห์ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรชวด

เดือนนี้ส�ำหรับชาวปีนักษัตรชวด เปิดเส้นทางชีวิตใหม่ให้ตั้งใจ
ในสิ่งที่ตนเองต้องการ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
แต่ถ้าชีวิตที่ต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อไปเติบโตในทิศทางของการ
ท�ำมาหากินก็ต้องเลือก เลือกแม้กระทั่งอาชีพที่จะสร้างความส�ำเร็จ
ให้ตนเอง  ใช้ความพยายาม ใช้ซิกเซ้นส์ตัวเองให้เป็นประโยชน์  

ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรขาล

ส�ำหรับชาวปีขาลในช่วงนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่
เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของหน้าที่การงาน หรือการ
เริ่มต้นในการที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้ประสบความส�ำเร็จ ถึงแม้ที่ผ่านมา
อาจจะต้องต่อสู้ด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไหลลงมารวมกัน จนท�ำให้ชีวิต
ต้องเหมือนกับการเลือกทางเดิน หรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการงาน
เพราะจุดสุดท้ายที่จะให้ได้รับความเดือดร้อน
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ

ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรฉลู

เป็นเดือนที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน
หรือความมั่นคง หากต้องการที่จะสร้างในสิ่งที่คาดหวังไว้ เพราะปีนี้
เป็นปีที่จะให้ความส�ำเร็จได้มากที่สุด แต่ต้องรู้เรื่องของรอบอายุ
ที่อาจจะเข้าเคราะห์จนท�ำให้มีเรื่องเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ หากคิดอะไร
ได้อย่าลืมถอยหลังสักก้าวหนึ่ง ก็จะได้เห็นถึงความผิดและความถูก
ตามที่ตนเองคาดหวัง  

ส�ำหรับชาวปีกระต่ายเริม่ ต้นแห่งปีทจี่ ะต้องเตือนตนเองให้รจู้ กั
ระวังเรือ่ งของสุขภาพ ความแตกแยกในครอบครัว ในหน้าทีก่ ารงาน
ระวังเรือ่ งการลงทุนในกิจการ เพราะในปีนเี้ หมือนเป็นมรสุมทีจ่ ะต้อง
ระวังให้มากขึน้ ระวังเรือ่ งของรายได้และทรัพย์สนิ ระวังเรือ่ งของสุขภาพ
ทีจ่ ะท�ำให้เจ็บป่วยไม่สบาย มีโอกาสก็ขอให้ใช้เวลาเริม่ ต้นด้วยการ
ท�ำบุญบริจาคโลหิต
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ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง

เดือนนี้เป็นเดือนชาวปีมะโรงไม่ควรใช้ความคิดของตนเองเป็น
ใหญ่ หรือใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง เรื่องธุรกิจหน้าที่การงานอาจ
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง หากจะต้องเปลี่ยนต้องเลือกว่าจะเอาอย่างไร
ที่จะท�ำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี ถ้าหากจะต้องดิ้นรนในเรื่องของการ
เงิน เพราะการเงินจะเป็นอุปสรรคและต้องรอบคอบให้มากขึ้น  
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง

เดือนนี้ส�ำหรับชาวปีมะเส็งไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควร  ระวังเรื่อง
ความขัดแย้งที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้เกิดความแตกแยก  หากคิดจะ
เริ่มต้นใหม่ในช่วงระหว่างเดือนนี้ก็ควรประคองตนเองไปก่อน หากไม่
ดื้อรั้นหรืออยากรู้อยากเห็นมากเกินไป เดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีนัก
หรืออาจจะมีเรื่องเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
หากรู้อะไรมาให้รู้จักปล่อยวางบ้าง หลังเดือนกุมภาพันธ์ก็จะท�ำให้ชีวิต
เปลี่ยน
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย

เดือนนี้ส�ำหรับชาวปีมะเมียเหมาะที่จะเป็นเดือนแห่งความ
เป็นมงคล เดือนที่จะซื้อรถออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ เริ่มงานใหม่  ในช่วง
ระหว่างเดือนนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น
ความทะเยอทะยานที่จะสร้างความส�ำเร็จให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้
เมื่อได้เจอเดือนที่เป็นมงคลก็ควรที่จะต้องเลือกเอาเดือนนี้ในการสร้าง
ความเป็นมงคลในเรื่องการเงิน รายได้และผลประโยชน์ ปี 2561
จะเป็นโอกาสของงาน
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะแม

เดือนนี้ส�ำหรับชาวปีแพะถือว่าเป็นเดือนที่ดี หรืออีกประการ
หนึ่งว่าเป็นเดือนกลางๆ เดือนที่ไม่ได้เสริมแต่ก็ไม่ได้ท�ำลาย แต่สามารถ
หาฤกษ์ยามของมันได้ และมีโอกาสที่จะช่วยให้ชีวิตเกิดความมั่นคงขึ้น
ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเดือนของชาวปีแพะเป็นเดือนกลางๆ ที่สามารถเลือก
ฤกษ์ยาม และต้องเตือนว่าอย่าเอาความเป็นเจ้าทุกข์ของคนอื่นเข้ามา
ให้เป็นคนที่มีแต่เรื่องทุกข์ใจ
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรวอก

เดือนนี้อาจจะท�ำให้เจ้าชะตาต้องได้รับความเดือดร้อน
ในปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะจะต้องระวังเรื่องความขัดแย้งเข้ามา
เกี่ยวข้อง ให้หลีกเลี่ยงทั้งในเรื่องของครอบครัวและหน้าที่การงาน
ในสถานที่ประกอบการ เพราะมรสุมที่เกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องท�ำให้เกิด
การแตกแยก พลัดพราก และตายจาก จนท�ำให้เกิดวุ่นวายสับสนที่
จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจท�ำให้เกิดความขัดแย้งขึ้น อีกทั้งหากจะ
ต้องเดินทางไกลถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะดี แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องพึ่งสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์

ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรระกา

ในช่วงระหว่างเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะไม่ได้มีผลกระทบแต่
อย่างใด หากจะต้องท�ำใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องรู้จักปล่อยวาง ทั้งเรื่อง
หน้าที่การงานและเรื่องภายในครอบครัว แต่ส�ำหรับเจ้าชะตาก็ต้อง
ระวังเรื่องที่จะท�ำให้ตนเองได้รับความเดือดร้อน ให้หลีกเลี่ยงปัญหา
ที่จะเกิดขึ้น  กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่จะท�ำให้ไม่สบายใจ ระวังในเรื่อง
ของสุขภาพให้ดูแลตนเองให้มาก เพราะจะท�ำให้มีเรื่องเจ็บป่วยไม่
สบายเข้ามาเกี่ยวข้อง
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรจอ

แม้จะเป็นเดือนที่ดีแต่ยังตกอยู่ในภาวะของปีแห่งความขัดแย้ง
และเป็นศัตรู ที่จะมีผู้ที่ไม่หวังดีเอาเรื่องที่จะท�ำให้ตนเองเสียหาย ต้อง
ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อคนง่าย ในช่วงระหว่างปีนี้ก็ต้องตั้งใจที่จะท�ำอะไรไม่
ต้องให้กังวลมากเพราะอาจถูกมองในแง่ร้าย หรือท�ำดีออกไปแต่ถูก
มองว่าไม่ดี  ระวังเรื่องของการเงินรายได้ และผลประโยชน์ที่อาจจะไม่ดี
เท่าที่ควร
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรกุน

เดือนนี้เป็นเดือนเป็นจังหวะและโอกาสที่ดี หากคิดจะเริ่มต้น
ในการท�ำงานเพื่อที่จะสร้างความส�ำเร็จและความมั่นคงให้เกิดขึ้น
ก็ขอให้ตั้งใจให้ดี เพราะเจ้าชะตามักจะท�ำอะไรเพื่อคนอื่นและมักจะ
ถูกเอาเปรียบ หากมีเวลาก็อยากจะให้เร่งรีบในการด�ำเนินงาน
เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะท�ำให้เกิดความขัดแย้งในตนเอง
หรือท�ำอะไรออกไปในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกมองในแง่ร้ายมาตลอด  
เดือนนี้ดีส�ำหรับผู้ที่เกิดในปี เถาะ มะเส็ง วอก ระกาและจอ
เดือนนี้ไม่ดีส�ำหรับผู้ที่เกิดในปี ชวด ฉลู ขาล มะโรง มะเมีย มะแมและกุน
วันเวลาและฤกษ์ยามที่ดีส�ำหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตร
ปีชวด วันที่ดี 7, 19 เวลาที่ดี 08.39 น.
ปีฉลู วันที่ดี 6, 18 เวลาที่ดี 09.39 น.
ปีขาล วันที่ดี 5, 17 เวลาที่ดี 11.39 น.
ปีมะโรง วันที่ดี 15, 27 เวลาที่ดี 09.39 น.
ปีมะเมีย วันที่ดี 4,16, 28 เวลาที่ดี 14.39 น.
ปีมะแม วันที่ดี 9, 21 เวลาที่ดี 11.39 น.
ปีกุน วันที่ดี 8, 20 เวลาที่ดี 13.39 น.

คติเตือนใจ: ไฟไม่ได้ร้อนถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยง                                              
ความทุกข์ที่ท�ำให้เราหนัก ถ้าเราไม่คิดที่จะไปแบกให้เป็นภาระ
ชีวิตเราก็มีความสุขได้เหมือนกัน      

