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พายุฝนที่ให้พี่น้องชาวภาคใต้อ่วมพอ
สมควร  ชาวสวนยางสวนปาล์มต้องสูญเสีย
รายได้พอสมควร ปัญหาการท�ำสวน  การ
ค้าการขายก็ติดขัด  
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เรื่องนี้ก็ท�ำให้ธุรกิจยานยนต์เจอ
ปัญหาเหมือนกัน ท�ำให้เงินผ่อนส่งล่าช้า
ไม่มีเงินส่ง การขายรถใหม่ที่จะให้ได้ตาม
เป้าหมายก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
เดือนมีนาคมนี้น่าจะพอช่วยแก้
วิกฤตให้ผ่านพ้นไป อย่าให้นานถึงเดือน
เมษายนเลย เพราะเหตุทุกอย่างในภาวะ
ประเทศไทยในปีนี้ไม่น่าไว้วางใจ  

ล้มได้ก็ลุกได้

ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด
บทวิเคราะห์ประจ�ำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรชวด

เดือนนี้ส�ำหรับปีชวดให้ระวังเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ท�ำให้อึดอัดใจ
ไม่สบายใจ ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ หากมีอะไรในช่วงระหว่าง
เดือนนี้ทั้งเรื่องงานและครอบครัวให้พยายามหลีกเลี่ยง อย่าเอามา
เป็นอุปสรรคในเรื่องของการงาน หมั่นดูแลสุขภาพของตนเองไว้ให้ดี
ให้ระวังเรื่องการเงินรายได้และผลประโยชน์ การติดต่องานในช่วง
ระหว่างเดือนนี้ยังไม่ค่อยดี
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรฉลู

เดือนนี้ส�ำหรับชาวปีฉลูไม่ได้มีผลกระทบอะไร หากจะมีเรื่อง
ให้หงุดหงิดใจบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องของการคิดไปเองมากกว่า เพราะ
ความทุกข์มากเกินไป เมื่อตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วไม่ได้ดั่งใจก็
ท�ำให้เกิดความกังวล ต้องรู้จักปล่อยวางอย่ากังวลจนท�ำให้เป็นอุปสรรค
ในการท�ำงาน หากมีเรื่องที่จะต้องท�ำหรือเริ่มต้นใหม่ก็ขอให้ตั้งใจให้ดี
ความส�ำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นและตามมาอย่างแน่นอน หากมีเวลาให้หมั่น
ไปท�ำบุญบ้าง เพราะจะช่วยลดแรงกระทบในใจตนให้น้อยลงได้

ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรขาล

ชาวปีขาลคิดจะด�ำเนินการสิ่งใดก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะลงมือ
ท�ำ แต่ถ้าไม่มั่นใจหรือยังรู้สึกกังวลอยู่ก็อาจจะมาจากรอบอายุที่ท�ำให้
เกิดความกังวลก็ต้องใจเย็นให้มากขึ้น หรือถ้าคิดสิ่งใดได้แล้วลองถอย
หลังสักก้าวหนึ่งอาจจะท�ำให้คิดได้ และแก้ปัญหาในจุดที่มีผลกระทบ
ให้คลี่คลายไปในทางที่ดีได้ ระวังเรื่องการเงิน มีเรื่องใช้จ่าย รายได้และ
ผลประโยชน์ในเดือนนี้ อาจจะมีเรื่องของการเสียเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ

ชาวปีกระต่ายยังไม่นา่ จะมีอะไรทีจ่ ะให้เริม่ ต้นใหม่ในชีวติ
เพราะท�ำอะไรออกไปมันจะเป็นเรือ่ งความทุกข์  ให้เกิดความสับสนใน
ชีวติ ปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยก เกิดความไม่เข้าใจ อยากให้
ท�ำใจในช่วงเวลาทีจ่ ะก้าวเดินต่อไป ใช้เวลาให้ความเครียดกังวลหมดไป
กับการท�ำงาน ใช้ความใจอ่อนใจดีในการสร้างชีวติ ของตนเอง ด้วยการ
สร้างความสุขจะมากหรือจะน้อยก็อย่าไปกังวล
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ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง

ชาวปีมะโรงต้องฟังหูไว้หู ท�ำอะไรในเดือนนี้เหมือนถูกมอง
ในแง่ไม่ดี คนในครอบครัวจะท�ำให้เกิดความขัดแย้ง ต้องสร้าง
ความเข้าใจให้เกิดขึ้น จากบุคคลที่ไม่หวังดีที่จะสร้างความแตกแยก
เพราะจะท�ำให้ตนเองเกิดคดีความ หรือหากโดนจับผิดทั้งในเรื่อง
การงานหรือเรื่องครอบครัว จะต้องเจรจาหรืออธิบายก็ต้องท�ำเพื่อ
ความเข้าใจ ทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง

ชาวปีมะเส็งมีโอกาสที่จะท�ำอะไรให้ได้ดั่งใจที่คาดหวัง
ทั้งธุรกิจ หน้าที่การงานให้ส�ำเร็จ วางก�ำหนดการให้ดี รู้จักวางแผนใน
การจัดการเพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ อย่าเอาปมหลังหรือความขัด
แย้งเก่าๆ มาเป็นอุปสรรค หรือพฤติกรรมส่วนตัวที่เป็นปมให้เกิดปัญหา
เพราะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองท�ำทั้งสิ้น อย่าเอาอุปสรรคมาเป็นเรื่องท�ำลาย
ความส�ำเร็จของตนเอง
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย

ชาวปีมะเมียไม่ใช่เดือนเสริมแต่ก็ไม่เกิดความขัดแย้ง หากจะ
มีการเริ่มต้นที่จะท�ำให้เกิดความมั่นคงขึ้นก็สามารถท�ำได้ เพราะเป็น
ช่วงจังหวะที่ดีจะส่งผลให้การงานเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ทั้งรายได้และผลประโยชน์ หากคิดวางแผนในการติดต่องานประสาน
งานหรือเริ่มงานก็ตั้งใจให้ดี อย่าเอาความกล้าได้กล้าเสียหรือชีวิต
การงานที่ล้มเหลวมาเป็นอุปสรรค ที่จะท�ำให้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ระวังปัญหาเรื่องเพศตรงกันข้าม  
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะแม

ชาวปีแพะถือเป็นเดือนที่เสริมดวงและโชคชะตาให้เป็นมงคล
ให้ใช้เดือนนี้เป็นฤกษ์ยาม เพราะจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงขึ้น หาก
เหตุที่ยังคงท�ำให้เกิดความหงุดหงิดไม่เข้าใจอาจจะมาจากรอบอายุที่
เข้าเคราะห์ ท�ำให้มีเรื่องหงุดหงิดใจไม่ได้ดั่งใจคาดหวัง ต้องเตือน
ให้ใจเย็นหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้ง และมีเวลาก็ให้ไปท�ำบุญบ้าง
อย่าให้อารมณ์จิตใจอ่อนไหวจนเกินไปเพราะจะท�ำให้เป็นอุปสรรค
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรวอก

เดือนนี้ชาวปีวอกไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท�ำงาน เพราะเดือน
ที่ผ่านมาอาจจะมีความเครียด แต่อย่าให้ผลลัพธ์ท�ำให้มีผลต่อเนื่อง
ควรที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานหรือจะเริ่มต้นงาน ถือว่าเป็นเดือนกลางๆ
ที่จะส่งผลให้ได้งานที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หากคิดจะลงทุนใน
ธุรกิจก็ตั้งใจให้ดี อย่าใจร้อนเกินไปกับการท�ำงาน หรือติดต่องานจะ
ท�ำให้ไม่ส�ำเร็จ

ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรระกา

เดือนนี้ชาวปีระกาต้องให้ระวัง ด้วยสิ่งที่จะเป็นปัญหาหลาย
ประการ ควรต้องท�ำใจปล่อยวางทุกสิง่ ให้ผา่ นไป ไม่ควรเก็บเรือ่ งที่
ไม่เป็นเรื่องมาเป็นอารมณ์ท�ำให้เกิดความแตกแยก หากจะหลีกเลี่ยง
ความรุนแรงที่จะตามมาก็สามารถท�ำได้อยู่ที่ตัวของตัวเอง เพราะเรื่อง
วุ่นวายสับสนเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจ หรือเรื่องที่จะสร้างความ
ขัดแย้งให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น หากหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างได้
ก็น่าจะดีเพราะจะท�ำให้ไม่เจ็บตัว
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรจอ

ถึงแม้จะมาถึงเดือนที่ดีที่สุดของชาวปีจอแต่ก็ไม่ควรไว้วางใจ
อะไร เพียงแต่จะท�ำให้ตนเองนั้นรู้สึกผ่อนคลายในความหงุดหงิดได้บ้าง
ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ความขัดแย้งยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง หาก
เดือนที่ดีมีสิ่งที่ดีที่จะท�ำให้มีเหตุผ่อนคลายได้บ้างก็ให้เป็นไป แต่ไม่ควร
คาดหวังถึงสิ่งที่ดีจะตามมาอย่างเต็มที่ เรื่องของบุคคลที่ไม่หวังดีที่จะ
สร้างความแตกแยกยังคงมีเกิดขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่องเหมือนคอยที่จะ
ซ�้ำเติมตลอดเวลา อยากจะเตือนให้รอบคอบในการตัดสินใจ
ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรกุน

ในช่วงระหว่างเดือนนี้ส�ำหรับชาวปีกุน ถือว่าเป็นช่วงน�้ำขึ้น
ให้รีบตัก เพราะโอกาสของคนเราบางครั้งหาได้ไม่ง่ายนัก หากจะต้อง
ตัดสินใจท�ำอะไร เพราะช่วงระหว่างปีที่ผ่านมาก็ท�ำให้มีปัญหาในการ
ท�ำงานมาแล้ว แต่ในปีนี้อะไรที่เป็นอุปสรรคน่าจะผ่านพ้นไป เมื่อมา
ถึงเดือนที่ดีที่จะหลุดพ้นจากอายุที่เข้าเคราะห์ก็ต้องเร่งรีบสร้างความ
ส�ำเร็จให้กับตนเอง แต่เรื่องการเงินรายได้อาจจะมีปัญหาไม่ได้ดั่งใจ
อยู่บ้าง ก็ต้องอดทนที่จะฝ่าอุปสรรคไปให้ได้
เดือนนี้ดีส�ำหรับผู้ที่เกิดในปี ฉลู ขาล มะเส็ง มะเมีย มะแม วอกและกุน
เดือนนี้ไม่ดีส�ำหรับผู้ที่เกิดในปี ชวด เถาะ มะโรง ระกาและจอ
วันเวลาและฤกษ์ยามที่ดีส�ำหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตร
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