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STAINLESS IDEA
คู่่�มืือช่่าง...รวมภาพงานสวย “ทัันสมััยสะดุุดตา”
“จุุดประกายความคิิด ช่่างทุุกคนต้้องมีีไว้้ติิดตััว”
หนัังสืือลาย ประตููสเตนเลส
อะลููมิิเนีียมลายไม้้ โพลีีคาร์์บอเนต เมทััลชีีท

หาซื้้�อได้้ ที่่� ร้้านสเตนเลสและก่่
เพื่่�อนสเตนเลส 3 อสร้้างทั่่�วประเทศ
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พื้้�น SPC SMARTAMTT จาก BRT INTERTECH
สวยเหมืือนไม้้ ทนเหมืือนหิิน!

ผลิิตภััณฑ์์เด่่น
งานสถาปนิิก’65

บริิษััท BRT INTERTECH จำำ�กััด ผู้้�นำำ�ด้้านวััสดุุก่่อสร้้าง
พื้้�น ผนััง และบัันได SPC ภายใต้้แบรนด์์ SMARTAMTT เป็็น
โรงงานผู้้ผ� ลิิตพื้้น� SPC แห่่งแรกและแห่่งเดีียวในประเทศไทย ที่่�
มีีมาตรฐานระดัับสากล มีีทีีมงานมืืออาชีีพ มีีความพร้้อมที่่�จะ
มอบบริิการและคุุณภาพดีีที่่�สุุดของผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับลููกค้้า
SMARTAMTT มีีผลิิตภััณฑ์์ ที่่�ทำำ�มาจาก SPC ( STONE
Plastic Composite ) เป็็นนวััตกรรมใหม่่ที่่�จะเข้้ามาทดแทน
วััสดุุพื้้�นแบบเดิิม ไม่่ว่่าจะเป็็นพื้้�น ลามิิเนต พื้้�นไวนิิล กระเบื้้�อง
ยาง มีีวััสดุุปููพื้้�นที่่�มีีความหลากหลาย ทั้้�งสีีสัันและขนาด ที่่�เป็็น
มาตรฐาน และพิิเศษสุุดสำำ�หรัับลููกค้้างานโครงการที่่�ต้้องการ
สิินค้้าที่่�แตกต่่างไม่่ซ้ำ�ำ� ใคร สามารถสั่่�งผลิิต Made to order
ตามความต้้องการของลููกค้้าได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นวััสดุุปููพื้้น� ผนัังและ
บัันได เพื่่�อเป็็นทางเลืือก ให้้ลููกค้้า ได้้นำำ�ไปตกแต่่งห้้อง ที่่�พััก
อาศััยตามไลฟ์์สไตล์์ที่่�ชื่่�นชอบ นอกจากนั้้�นยัังใช้้เทคโนโลยีีใน
การผลิิตที่่�ทันั สมััย ใส่่ใจในทุุกกระบวนการผลิิตเพื่่�อให้้ได้้สิินค้้า
ที่่�มีอี ายุุใช้้งานยาวนาน ทนต่่อทุุกสภาวะ และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
คุุ ณ ภาพของทุุ ก ชีี วิิ ต ลููกค้้าจึึ ง มั่่� น ใจได้้ว่่ า SMARTAMTT
ปลอดภััย เป็็นมิิตรต่่อคน สััตว์์ และสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
SMARTAMTT เป็็นสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัับสากล มีีโรงงานผลิิตที่่�ได้้มาตรฐาน ISO 9001 จึึงมั่่น� ใจ

ได้้ว่่ า สิิ นค้้าทุุ ก ชิ้้� นมีี ค วามปลอดภัั ย ทั้้� ง ต่่ อ ผู้้� อ ยู่่�อาศัั ย และ
ปลอดภััยต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนความแข็็งแรงทนทานและ
สามารถอยู่่�คู่่�บ้้านที่่�พัักอาศััยของคุุณไปได้้ยาวนานทั้้�งชีีวิิต
	บริิษััท BRT INTERTECH จำำ�กัดั ชวนผู้้�สนใจมาพิิสููจน์์
ความสวยและทนของ พื้้�น SPC SMARTAMTT ที่่�บููธหมายเลข
B202 ในงานสถาปนิิก’65
งานสถาปนิิก’65 งานแสดงเทคโนโลยีีสถาปััตยกรรม
และผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้า้ งใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในอาเซีียน ครั้้ง� ที่่� 35 จะจััดขึ้้น�
ระหว่่างวัันที่่� 26 เม.ย. – 1 พ.ค. 2565 ณ ชาเลนเจอร์์ ฮอลล์์
อิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี
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3 ผลิิตภััณฑ์์เด็็ด
สกาย โปรดัักส์์

“SHINGLE” ทัันสมััยและสวยงาม
	สำำ�หรัับงานตกแต่่งผนัังอาคารสำำ�นัักงานที่่�ต้้องการความทัันสมััย
ด้้วยการออกแบบสวยงามและลงตััว และยัังนำำ�ไปใช้้ในงานหลัังคาได้้ดีี
- การออกแบบ FACADE ที่่�สวยงาม ใช้้งานได้้ทั้้�งงานภายในและ
ภายนอกอาคาร ใช้้ได้้ดีีทั้้�งผนัังและหลัังคา
- อายุุการใช้้งานยาวนาน ลดการบำำ�รุุงรัักษาด้้วยวััสดุุคุุณภาพ
- ดููมีีความเคลื่่�อนไหว นำำ�ไปใช้้ออกแบบได้้หลากหลาย
- ประหยััดค่่าแรงด้้วยกระบวนการติิดตั้้�งที่่�ง่่าย
“FALTENBOARD” สุุดยอดนวััตกรรมการพัับขึ้้�นรููป
นวััตกรรมการพัับขึ้้น� รููป โดยใช้้เครื่่อ� งพัับโลหะ VARIOBEND ASCO
MACHINES ทำำ�ให้้ได้้งานเป็็นเอกลัักษณ์์ ทลายข้้อจำำ�กัดั การออกแบบ
- รองรัับชิ้้�นงานขนาดใหญ่่ถึึง 4,000 x 1,060 x 1.2 มม.
- ใช้้ในงานตกแต่่งที่่�นิิยมในงานออกแบบสถาปััตย์์ และงานพิิเศษ
อื่่�นๆที่่�เป็็นที่่�ต้้องการของตลาดด้้วยความสามารถการพัับโลหะที่่�แม่่นยำำ�
ตรงตามความต้้องการของนัักออกแบบที่่�เคยเป็็นไปได้้ยากในอดีีต
- บำำ�รุุงรัักษาน้้อย เมื่่�อเทีียบกัับวััสดุุทางเลืือก เช่่น ไม้้
- รููปลัักษณ์์ร่วม
่ สมััย
- ระบบซ้้อนทัับสวยงาม
- ลดเกิิด Oil Canning ที่่�เกิิดจากการขยายและหดตััวของวััสดุุ
- ติิดตั้้�งง่่าย น้ำำ��หนัักเบา
- ไม่่เกิิดรอยแตก ลอก และเปราะ
- ลดระยะเวลาการติิดตั้้�ง ประหยััดต้้นทุุน

สกาย โปรดัักส์์
บููธหมายเลข B203 งานสถาปนิิก’65 ครั้้�งที่่� 35
ระหว่่างวัันที่่� 26 เม.ย. – 1 พ.ค. 65
ณ ชาเลนเจอร์์ ฮอลล์์ เมืืองทองธานีี

“BATTEN” ฉีีกกฏข้้อจำำ�กััดของไม้้
	ระแนงสำำ�เร็็จรููป BATTEN ใช้้ติิดตั้้�งภายนอกและภายในตััวอาคาร
ป้้องกัันความร้้อนไม่่ให้้เข้้าตััวอาคาร เอื้้�อให้้มีีการไหลผ่่านของอากาศ
ควบคุุมการไหลเวีียนของอากาศ รวมถึึงกรองแสงแดดอีีกชั้้�นลัักษณะเป็็น
เส้้นรููปทรงกล่่องสี่่�เหลี่่�ยมทอดตััวยาวเป็็นผนัังอีีกชั้้�นหนึ่่�ง (Double Skin)
- บำำ�รุุงรัักษาน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับวััสดุุทางเลืือก เช่่น ไม้้
- แข็็งแรงทนทาน กัันน้ำำ�� กัันปลวก ไม่่ผุุกร่่อนง่่าย ไม่่ซีีดจาง อายุุ
การใช้้งานยาวนาน
- กัันน้ำำ�� กัันปลวก กัันแมลง
- ดีีไซน์์ทัันสมััย ไม่่ต้้องทาสีี ลวดลายเหมืือนไม้้จริิง
- น้ำำ��หนัักเบา ทำำ�ให้้ติิดตั้้�งง่่ายแม้้ในที่่�สููง
- ลดระยะเวลาการติิดตั้้�ง ประหยััดต้้นทุุน
- ไม่่เกิิดรอยแตก ลอก และเปราะ
- ไม่่เห็็นสกรููเวลาติิดตั้้�ง
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สเตนเลสแท้้ 100 %

ในตลาดสิินค้้า เรามัักได้้ยิินได้้เห็็นสิินค้้าสเตนเลส รวม
ทั้้�งวััตถุุดิบิ สเตนเลส มัักมีีการพิิมพ์หรืื
์ อโฆษณาว่่า เป็็นสเตนเลส
เกรดสููง สเตนเลสคุุณภาพสููง สเตนเลสคุุณภาพดีี สเตนเลสแท้้
สเตนเลสแท้้ 100 % สเตนเลส 18-8 สเตนเลส 18-0 สเตนเลส
เกรด 304 สเตนเลส 316L สเตนเลส 430
จริิงๆแล้้วคืืออะไรแน่่ สำำ�หรัับผู้้�ค้้าสเตนเลสแล้้ว ก็็คงจะ
รู้้�ว่่าอะไรเป็็นอะไร แต่่สำำ�หรัับผู้้�ใช้้สเตนเลสหลายราย รวมทั้้�ง
บุุคคลทั่่�วไปคงรู้้สึ� กึ สัับสนเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าคืืออะไร สเตนเลสจริิงๆ
แล้้วมีีกี่่�ชนิิด กี่่�แบบ
	ก่่อนอื่่น� คงต้้องกลัับมาดููที่่�จุดุ เริ่่มต้้
� นก่่อนว่่า สเตนเลส คืือ
อะไรก่่อน สเตนเลส คืือ เหล็็กกล้้าที่่�มีส่ี ว่ นผสมของธาตุุโครเมีียม
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 10.5 % โดยน้ำำ��หนััก (เหล็็กกล้้า คืือ เหล็็ก
ที่่�มีีส่่วนผสมของธาตุุคาร์์บอน (C) น้้อยกว่่า 2% โดยน้ำำ��หนััก)
	ดัั ง นั้้� น สเตนเลสแท้้หรืือสเตนเลสแท้้ 100% ก็็ คืื อ
เหล็็กกล้้าที่่�มีีส่่วนผสมของธาตุุโครเมีียมมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ
10.5 % โดยน้ำำ��หนััก หรืืออีีกนััยหนึ่่�ง สเตนเลสเกรดต่่างๆไม่่ว่่า
เกรด 200 เกรด 300 หรืือเกรด 400 ก็็คืือ สเตนเลสแท้้ 100%
นั่่�นเอง
	ส่่วนที่่�กล่่าวว่่า เป็็นสเตนเลสปลอมหรืือไม่่แท้้ น่่าจะ
หมายถึึง สิินค้้าประเภทเหล็็กชุุบโครเมีียม หรืือสิินค้้าที่่�ใช้้สเต
นเลสแท้้แต่่ทำำ�เป็็นเพีียงปิิดผิวภ
ิ ายนอกไว้้เท่่านั้้�น มิิใช่่สเตนเลส
ทั้้�งหมด 100 % เช่่น สิินค้้าโฟไมก้้า สเตนเลสที่่�เฉพาะผิิวด้้าน
หน้้าบางๆ เป็็นสเตนเลสเท่่านั้้�น ท่่อบางชนิิดที่่�ด้้านนอกเป็็นส
เตนเลส แต่่ด้้านในเป็็นท่่อเหล็็ก เป็็นต้้น

“เรื่่�องแม่่เหล็็กดููดติิดหรืือแม่่เหล็็กดููดไม่่ติิดนั้้�น
ไม่่เกี่่�ยวกัับสเตนเลสแท้้หรืือไม่่แท้้
เพราะสเตนเลสแท้้ก็็มีีประเภทแม่่เหล็็กดููดติิดได้้
แม้้แต่่สเตนเลสที่่�แม่่เหล็็กดููดไม่่ติิด
แต่่หากมีีการแปรรููปก็็จะแปรสภาพ
ทำำ�ให้้แม่่เหล็็กสามารถดููดติิดได้้เช่่นกััน”
	ส่่วนเรื่่�องแม่่เหล็็กดููดติิดหรืือแม่่เหล็็กดููดไม่่ติิดนั้้�น ก็็ไม่่
เกี่่ย� วกัับสเตนเลสแท้้หรืือไม่่แท้้ เพราะสเตนเลสแท้้ก็็มีปี ระเภท
ที่่�แม่่เหล็็กดููดติิดได้้เช่่นเดีียวกััน และแม้้แต่่สเตนเลสที่่�แม่่เหล็็ก
ดููดไม่่ติดิ แต่่หากมีีการแปรรููป (Cold Forming) ก็็จะมีีการแปร
สภาพทำำ�ให้้แม่่เหล็็กสามารถดููดติิดได้้เช่่นกััน ซึ่่�งการวััดด้้วยแม่่
เหล็็กนี้้�ไม่่เกี่่�ยวกัับการต้้านทานการเกิิดสนิิมเลย เพราะความ
ต้้านทานการเกิิดสนิิมนั้้น� จะขึ้้น� อยู่่�กัับส่ว่ นผสมของธาตุุต่า่ งๆใน
สเตนเลสเกรดนั้้�นๆเป็็นหลััก
	ส่่วนคำำ�ถามที่่�ว่่า แล้้วจะใช้้หรืือเลืือกสเตนเลสเกรดอะไร
จึึงจะดีี คำำ�ตอบอยู่่�ที่่�ว่่า จะนำำ�ไปใช้้งานอะไร สำำ�หรัับเครื่่�องครััว
สเตนเลสเกรด 304 (18-8 หรืือ 18-10) เป็็นเกรดดีี และยอมรัับ
กัันทั่่�วไปทั้้�งในและต่่างประเทศ
สเตนเลสเกรด 430 (18-0) ก็็เป็็นสเตนเลสที่่�ดีีอีีกเกรด
หนึ่่�ง และเป็็นที่่�นิิยมใช้้เช่่นกัันในระดัับคุุณภาพรองลงมา เช่่น
ช้้อนส้้อมช้้อนจีีน หากเป็็นมีีดแล้้ว สเตนเลสเกรด 420 จะเป็็น
สเตนเลสที่่�มีีคณสมบััติิดีีที่่�สุุด เป็็นต้้น

จากบทความ STAINLESS ROAD โดย ปีีเตอร์์
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STAINLESS

IDEA
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คอลััมน์์นี้้�ไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการลอกเลีียนแบบ
เพีียงมุ่่�งเน้้นจุุดประกายความคิิดสร้้างสรรค์์
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์...เท่่านั้้�น
เพื่่�อนสเตนเลส 1

เก็็บมาฝาก
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ไหว้้ขอพร “ท้้าวเวชสุุวรรณ”
วััดจุุฬามณีี จ.สมุุทรสงคราม

ชวนกัันเที่่�ยว

	ช่่วงเวลานี้้� เชื่่�อว่่าคนไทยทั่่�วประเทศคงจะไม่่มีีใคร
ที่่�ไม่่รู้้�จััก วััดจุุฬามณีี จ.สมุุทรสงคราม เพราะแต่่ละวััน
จะมีีผู้้�คนเดิินทางไปกราบไหว้้ องค์์ท้้าวเวชสุุวรรณ ที่่�
ประดิิษฐานอยู่่�ที่่�นี่่�ตั้้�งแต่่เช้้ายัันดึึกอย่่างเนืืองแน่่น
	บริิเวณวััดเมื่่อ� ไปถึึงจะมีีจุดลำ
ุ ำ�ดับบ
ั อกการไหว้้อย่่าง
ชััดเจนว่่า จุุดที่่� 1 ต้้องไหว้้อะไรก่่อนแล้้วไล่่ตามกัันไป และ
ก่่อนกลัับอย่่าลืืมขึ้้�นไปไหว้้ขอพรกายสัังขารของ หลวงพ่่อ
เนื่่�อง อดีีตเจ้้าอาวาสด้้วยนะ เพราะสมััยที่่�ท่่านยัังอยู่่� ชาว
บ้้านต่่างยกย่่องท่่านเป็็นเทพเจ้้าแห่่งโชคลาภเลยทีีเดีียว
	สำำ�หรับท่
ั า่ นที่่�มีแี ผนเดิินทางไปกราบไหว้้ขอพรองค์์
ท้้าวเวชสุุวรรณ ที่่�วัดจุ
ั ฬุ ามณีี สามารถใช้้เวลาทั้้�งวัันกัับการ
ท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดนี้้�ได้้ เพราะอยู่่�ใกล้้แหล่่งท่่องเที่่�ยว
มากมาย เช่่น หลวงพ่่อวััดบ้้านแหลม ตลาดน้ำำ��อััมพวา
ตลาดร่่มหุุบแม่่กลอ เพราะอยู่่�ละแวกเดีียวกัันหมดครัับ

ผู้้�พัันนัักซิ่่�ง

กุุฏิิที่่�เก็็บสัังขารไม่่เน่่าเปื่่�อยของ หลวงพ่่อเนื่่�อง อดีีตเจ้้าอาวาส

การบููชาท้าว
้ เวสสุุวรรณ
จุุดสัักการะธููป 9 ดอก และถวายดอกกุุหลาบ 9 ดอก
(ตั้้�งนะโม 3 จบ) ระลึึกถึึงคุุณบิิดา มารดา ครููบาอาจารย์์
ระลึึกถึึงพระพุุทธ พระธรรม พระสงฆ์์ แล้้วท่่องคาถา
“อิิติิปิิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้้าวเวสสุุวรรณโณ
มะระณััง สุุขััง อะหััง สุุคะโต นะโม พุุทธายะ
ท้้าวเวสสุุวรรณโณ จาตุุมะหาราชิิกา ยัักขะพัันตาภััทภููริิโต
เวสสะ พุุสะ พุุทธััง อะระหััง พุุทโธ ท้้าวเวสสุุวรรณโณ
นะโม พุุทธายะ”
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เรีียงลำำ�ดัับพระบนโต๊๊ะหมู่่�บููชาและหิ้้�งพระในบ้้าน

ฮวงจุ้้�ย

โต๊๊ะหมู่่�บููชาในบ้้าน บางบ้้านอาจจะมีีพระบููชามากกว่่า
1 องค์์ ทั้้�งพุุทธรููป พระประจำำ�วัันเกิิด พระอริิยะสงฆ์์ พระเกจิิ
รวมถึึงสััตว์์บููชาตามความเชื่่�ออย่่างองค์์พญานาค ครุุฑ เป็็นต้้น
ซึ่่�งการจััดวางตามลำำ�ดัับนั้้�นสามารถทำำ�ได้้ดัังนี้้�
1. พระพุุทธรููป
ประธานที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งสููงสุุดต้้องเป็็นพระพุุทธรููป นั่่�น
ก็็คืือตััวแทนของพระพุุทธเจ้้า องค์์พระศาสดาแห่่งศาสนาพุุทธ
ที่่�นิยิ มบููชานั้้�น ได้้แก่่ พระแก้้วมรกต พระพุุทธชิินราช พระพุุทธ
ชิินสีีห์์ เป็็นต้้น การจััดวางนั้้�นต้้องลำำ�ดับั ตามบารมีีขององค์์พระ
และระวัังด้้วยว่่าอย่่าให้้พระองค์์อื่่�นในตำำ�แหน่่งต่ำำ��กว่่าหรืือช่่อ
ดอกไม้้บููชาอยู่่�ในระดัับความสููงเกิินกว่่าองค์์พระประธาน
2. พระอรหัันต์์
ในกรณีีที่่บ้้� านบููชาองค์์พระอรหัันต์์ ให้้วางในตำำ�แหน่่งรอง
ลงมาจากพระพุุทธรููป ส่่วนใหญ่่พระอรหัันต์์ที่่�นิิยมบููชาในบ้้าน
ได้้แก่่ พระสารีีบุตุ ร พระอานนท์์ พระราหุุล พระสิิวลีี พระสัังกััจ
จายน์์ พระบััวเข็็มหรืือพระอุุปคุุต เป็็นต้้น

3. พระอริิยสงฆ์์
	ลำำ�ดับร
ั องลงมาคืือพระอริิยสงฆ์์ ที่่�นิิยมบููชาในบ้้านเรืือน
ได้้แก่่ หลวงปู่่�ทวด หลวงปู่่�โต ซึ่่�งหากมีีองค์์พระพระอริิยสงฆ์์
บููชาในบ้้าน การจััดลำำ�ดับั ตามสมณะให้้พิิจารณาจากการละกาย
สัังขาร แล้้วลำำ�ดัับตามความอาวุุโส วางในฝั่่�งซ้้ายขององค์์
พระพุุทธองค์์ ไล่่มาฝั่่�งขวาตามลำำ�ดัับ
4. รููปเหมืือนสมมติิสงฆ์์หรืือพระเกจิิอาจารย์์
นอกจากนี้้�ในบางบ้้านยัังบููชาพระสมมติิสงฆ์์ตามศรััทธา
ส่่วนบุุคคล อาทิิเช่่น หลวงตามหาบััว หลวงพ่่อคููณ รวมถึึงหลวง
ปู่่�ต่่างๆ ที่่�คนไทยผููกพัันมาเนิ่่�นนาน
5. พระบรมรููปพระมหากษััตริิย์์ไทย
	ลำำ�ดับต่
ั อ่ มาคืือรููปเคารพ รููปปั้้�น ขององค์์พระมหากษััตริิย์์
ไทย ผู้้�เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของคนไทย อาทิิ พ่่อขุุนรามคำำ�แหง
พระจุุ ล จอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หัั วรัั ช กาลที่่� 5 สมเด็็ จ พระนเรศวร
มหาราช สมเด็็จเจ้้าตากสิินมหาราช และพระปรมิินทรมหา
ภููมิิพลอดุุลยเดชรััชกาลที่่�9
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6. เทพฮิินดูู
ให้้เรีียงตามลำำ�ดัับเช่่นเดีียวกััน คืือ พระศิิวะ เจ้้าแม่่อุุมา
เจ้้าแม่่กาลีี พระนารายณ์์ พระลัักษมีี พระพรหม พระสุุรััสวดีี
พระพิิฆเนศ พระอิินทร์์ ท้้าวเวสสุุวรรณ และฤาษีี
7. พระบรมสารีีริิกธาตุุ พระธาตุุ
	หากที่่�บ้้านบููชาพระบรมสารีีริกิ ธาตุุ พระธาตุุ ให้้พิิจารณา
ว่่าเป็็นพระบรมสารีีริิกธาตุุของพระองค์์ใด หากเป็็นพระบรม
สารีีริกิ ธาตุุองค์์พระพุุทธเจ้้าให้้วางในตำำ�แหน่่งรองจากพระพุุทธ
รููป แต่่หากเป็็นพระธาตุุของพระอรหัันต์์ พระอริิยสงฆ์์ ให้้วาง
รองลงมาเรีียงตามลำำ�ดัับเช่่นกััน
8. อััฐิิ รููปบููชาของบรรพบุุรุุษ
	หากจำำ�เป็็นต้้องอยู่่�บนหิ้้�งเดีียวกัับพระบููชาให้้วางตำำ�แหน่่ง
ต่ำำ��กว่่าองค์์พระ หากมีีพื้้�นที่่�สามารถแยกบููชาต่่างหากได้้

9. สิ่่�งปลุุกเสกอื่่�นๆ
แม้้ว่่าตามหลัักพระพุุทธศาสนาจะไม่่ระบุุให้้มีีสิ่่ง� บููชาอื่่น�
ใด แต่่ก็็มีคี วามเชื่่�อส่่วนบุุคคลที่่�นัับถืือบููชาสิ่่�งปลุุกเสก ของขลััง
เพื่่�อปกป้้องให้้ปลอดภััย ในกรณีีที่่�บ้้านบููชามีีสิ่่�งปลุุกเสกตาม
ความเชื่่อ� และศรััทธา อาทิิ กุุมารทอง รัักยม นกคุ้้ม� วััวธนูู ควาย
ธนูู สามารถวางบููชารวมในหิ้้�งพระได้้แต่่ต้้องจััดวางในพานบููชา
ให้้เรีียบร้้อย แต่่หากสามารถแยกหิ้้�งบููชาได้้จะดีีกว่่า
	สิ่่�งสำำ�คััญในการจััดวางให้้เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย รัักษา
ความสะอาด อย่่าให้้มีีฝุ่่�นหรืือยัักไย่่เกาะไม่่ว่่าจะเป็็นหิ้้�งพระ
หรืือโต๊๊ะหมู่่�บููชา และห้้ามลืืมบููชาพระเป็็นอัันขาด การบููชาพระ
แบ่่งเป็็น 2 ด้้วยกัันคืือ อามิิสบููชา เป็็นการบููชาด้้วยดอกไม้้ธููป
เทีียน และการปฏิิบััติิบููชา หรืือการปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งสอนของ
พระพุุทธเจ้้าคืือ การให้้ทาน รัักษาศีีล และเจริิญภาวะนา หาก
ปฏิิบััติิบููชาทั้้�งสองแบบแล้้วจะเสริิมบารมีีให้้เจ้้าของบ้้านยิ่่�งขึ้้�น

ขอบคุุณบทความดีีๆจาก : baanlaesuan.com
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ดวงชะตาปีี 2565 โดย อ.ช้้าง ทศพร ศรีีตุุลา
ขอบคุุณบทความดีีๆจาก ไทยรััฐ www.thairath.co.th
ราศีีเมษ (ช่่วงวัันที่่� 14 เมษายน- 14 พฤษภาคม)
การงาน ก้้าวเข้้าสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งสำำ�คััญ ปีีนี้้�จะได้้
รัับอิิทธิิพลจากพระราหููที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งเทวีีโชค ซึ่่�งจะส่่งเสริิม
ให้้การงานดีีขึ้้น� ถืือว่่าเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายและเรีียนรู้้สิ่่� ง� ใหม่่
โดยเฉพาะเรื่่�องออนไลน์์ งานที่่�ต้้องเดิินทางไกล หรืือธุุรกิิจทาง
ไกล ค้้าขายส่่งออก-นำำ�เข้้าจะดีีมาก และปีีนี้้�จะได้้รัับความช่่วย
เหลืือจากคนรอบข้้างมากขึ้้�น แต่่จะมาในแบบลัับๆ สิ่่�งที่่�ต้้อง
ระวััง คืือคดีีความการฟ้้องร้อ้ ง ถืือว่่าเป็็นผลกระทบด้้านลบของ
พระราหูู ดัังนั้้�นความมีีสติิรอบคอบยัังเป็็นตััวช่่วยที่่�สำำ�คััญ
การเงิิน มีีโอกาสร่ำำ�รว
� ย ดวงชะตาฟ้้าเปิิดให้้มีีลาภก้้อน
ใหญ่่ จะมาจากทั้้�งการลงทุุนในรููปแบบใหม่่ๆ การลงทุุนกัับเรื่่อ� ง
ของต่่างประเทศ หรืือการเสี่่ย� งโชค เพีียงแต่่ดวงในปีี 2565 ต้้อง
อาศััยเรื่่อ� งออนไลน์์เข้้ามาเกี่่ย� วข้้องด้้วย ส่่วนรายจ่่ายที่่�เคยเป็็น
ปััญหาจะคลี่่�คลายและสามารถบริิหารจััดการได้้อย่่างลงตััว
ความรััก คนที่่�มีีคู่่� ปีีนี้้�มีีเกณฑ์์เปลี่่�ยนแปลงเยอะ ซึ่่�งจะมีี
เรื่่อ� งของเวลาไม่่ค่อ่ ยตรงกััน บางคู่่�จะมีีเรื่่อ� งมืือที่่�สาม ดัังนั้้�น ต้้อง
หมั่่�นเติิมเต็็มความรู้้�สึึก ชวนกัันไปเปลี่่�ยนบรรยากาศเพื่่�อลด
ความแรงของดวง ส่่วนคนโสดมีีลุ้้�น สละโสด มีีเกณฑ์์ได้้เจอกัับ
คนที่่�มีีความแตกต่่าง เช่่น อายุุ เชื้้อ� ชาติิ ศาสนา สัังคม หรืืออาจ
เป็็นคนที่่�อยู่่�ห่่างไกล ความแตกต่่างนี้้�ต้้องอาศััยการปรัับตััว
สุุขภาพ โรคประจำำ�ตัวยั
ั งั เป็็นปััญหาสำำ�คัญ
ั ให้้หัันมาออก
กำำ�ลัังกายและดููแลสุุขภาพ จัังหวะดวงจะสนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้
คุุ ณกลายเป็็ นคนที่่� จริิ งจัั งกัั บสุุขภาพ บางคนอาจหงุุ ดหงิิด
รำำ�คาญใจด้้วยโรคเวรโรคกรรม แนะนำำ�การสวดมนต์์ไหว้้พระ
เป็็นประจำำ�ควบคู่่�กัันไปกัับการดููแลตััวเอง เพื่่�อเสริิมทั้้ง� พลัังกาย
และพลัังใจ และเรื่่�องอุุบััติิเหตุุมีีโอกาสเฉี่่�ยวชนเล็็กๆน้้อยๆ จึึง
ควรมีีสติิกัับการเดิินทางและไม่่ควรให้้ประกัันหมดอายุุ
ราศีีพฤษภ (ช่่วงวัันที่่� 15 พฤษภาคม-14 มิิถุุนายน)
การงาน ปีี 2565 ถืือว่่าพ้้นเคราะห์์แล้้ว ความวุ่่�นวายจะ
ลดลง จึึงเป็็นปีีที่่�จะได้้ปรัับเปลี่่�ยนตััวเองที่่�พร้้อมรัับกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�น มีีคนสนัับสนุุนช่่วยเหลืือ มีีโอกาส
ใหม่่ๆเข้้ามา แต่่จะเป็็นสิ่่ง� ที่่�ไม่่คุ้้น� เคยเท่่าไหร่่ ใครที่่�วางแผนเริ่่ม�
ต้้นธุุรกิจิ มีีโอกาสได้้รัับความช่่วยเหลืือที่่�ดีหรืื
ี อมีีเพื่่�อนฝููงมาชวน
ให้้เริ่่มต้้
� นทำำ�ธุรกิ
ุ จิ หรืือแนะนำำ�แนวทางที่่�ดีี ดวงปีีนี้้ยั� งั เหมาะกัับ

การเรีียนต่่อ หรืือหาความรู้้�เพิ่่�มเติิม รวมไปถึึงการเคลีียร์์คดีี
ความ อยู่่�ในจุุดที่่�คลี่่�คลายและมีีการเจรจาประนีีประนอม
การเงิิน ไฮไลต์์การเงิินปีีนี้้� คืือ โชคลาภ ทั้้�งโชคจากการ
ลงทุุน ทำำ�ธุุรกิิจหรืือการเสี่่�ยงต่่างๆล้้วนจะนำำ�ผลกำำ�ไรที่่�ดีีทั้้�งปีี
การเงิินอยู่่�ในจุุดที่่�มั่่�นคงลงตััว รายได้้ประจำำ�มีีการปรัับตััวดีขึ้้ี �น
บวกกัับยังั มีีรายได้้พิิเศษ จึึงส่่งผลให้้มีีโอกาสปลดหนี้้�สินิ สำำ�หรับั
รายจ่่ายมีีเกณฑ์์เสีียเงิินกัับการลงทุุน เปิิดร้า้ น ค้้าขาย
ความรััก ปีี 2565 มีีเกณฑ์์เปลี่่�ยนแปลงจากร้้ายกลาย
เป็็นดีี ความทุุกข์์จะหมดไป คนรัักจะปรัับตััวดีีขึ้้น� หรืือมีีโอกาส
ได้้พบกัับคนใหม่่ที่่�ดีีกว่่า สำำ�หรัับคู่่�ที่่�อยากหมั้้�นหมายแต่่งงานปีี
นี้้�ดีีมาก สำำ�หรัับคนโสดมีีเกณฑ์์ได้้เริ่่�มต้้นความสััมพัันธ์์ใหม่่ๆ
ความรัักครั้้�งนี้้�เป็็นแบบบุุพเพสัันนิิวาส รัักกัันแบบไม่่ทัันตั้้�งตััว
ลองสัังเกตคนใกล้้ตััว คนที่่�ทำำ�งานในแวดวงเดีียวกัันดููบ้้าง
สุุขภาพ มีีเกณฑ์์ได้้รัับข่่าวดีี โรคภััยที่่�เป็็นอยู่่�จะดีีขึ้้�น ถ้้า
ตั้้�งใจดููแลตััวเองสุุขภาพจะแข็็งแรงมากขึ้้�น และเรื่่�องอุุบัติั ิเหตุุมีี
แค่่บางช่่วงเดืือนที่่�ดวงดาวย้้ายราศีี โดยรวมถืือว่่าไม่่เลวร้้าย
ราศีีเมถุุน (ช่่วงวัันที่่� 15 มิิถุุนายน-16 กรกฎาคม)
การงาน ปีี 2565 การทำำ�งานโดดเด่่น ดวงดาวมีีพลังั ช่่วย
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง บางคนได้้ย้้ายงาน ปรัับเปลี่่ย� น
ตำำ�แหน่่งมีีความมั่่�นคงมากขึ้้น� ถืือว่่าเป็็นปีีที่่ส� ร้า้ งเนื้้อ� สร้า้ งตััวได้้
ผู้้�ใหญ่่เจ้้านายยัังคงให้้ความช่่วยเหลืือ หรืือใครที่่�เพิ่่�งเริ่่�มต้้นทำำ�
ธุุรกิจิ จะได้้หุ้้�นส่่วนที่่�ดีี มองเห็็นลู่่�ทางใหม่่ หรืือถ้้าทำำ�ธุรกิ
ุ จิ มาสััก
ระยะหนึ่่�ง ปีีนี้้�มีีลุ้้�นออเดอร์์ลอตใหญ่่และการขยัับขยายธุุรกิิจ
การเงิิน เมถุุนเป็็นราศีีแห่่งความโชคดีีในปีีนี้้เ� ลย ดวงโชค
ลาภมีีความโดดเด่่น มีีโอกาสถููกรางวััล มีีโชคเข้้ามาอย่่างไม่่คิิด
ไม่่ฝันั รวมถึึงโชคจากการลงทุุนในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การลงทุุน
ออนไลน์์ การลงทุุนกัับต่่างประเทศ ลงทุุนพวกค่่าเงิินต่่างๆ อีีก
ทั้้�งมีีรายได้้เสริิมจากช่่องทางต่่างๆ ปีีนี้้�มีีโอกาสปลดหนี้้�ได้้เลย
	ความรััก ปีีนี้้�ดวงดาวส่่งเสริิมความเป็็นครอบครััว ความ
สััมพันั ธ์์ของคนมีีคู่่�เริ่่มมั่่
� น� คง เหมาะจะวางแผนดููฤกษ์์หมั้้น� หมาย
แต่่งงาน หรืือถ้้าแต่่งงานแล้้วก็็มีกี ารขยายครอบครััวมีีลููกปีีนี้้ดว
� ง
คู่่�ครองจะเกื้้อ� หนุุนทั้้�งงานและความรััก ส่่วนคนโสดมีีโอกาสเริ่่ม�
ต้้นใหม่่ซึ่่ง� ดวงความรัักจะผููกพัันกัับงาน จึึงมีีโอกาสทำำ�ความรู้้จั� กั
กัับคนแวดวงเดีียวกัันหรืือเจอกัันระหว่่างติิดต่่องาน

เพื่่�อนสเตนเลส 1

	สุุขภาพ ดวงดาวสุุขภาพมีีพลัังช่่วยส่่งเริิมให้้ร่่างกายมีี
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีี มีีสุุขภาพที่่�ดีีทั้้�งกายและใจ แต่่ปีี 2565 นี้้�
ยัังมีีเรื่่อ� งของการเดิินทางเข้้ามาทั้้�งปีี มีีโอกาสเจอผู้้ค� นมากหน้้า
หลายตา คงต้้องมีีสติิกับั การเดิินทางและใช้้ชีีวิติ เชื่่อ� ว่่าราศีีเมถุุน
ยัังคงมีี ดวงแคล้้วคลาดปลอดภััย
ราศีีกรกฎ (ช่่วงวัันที่่� 17 กรกฎาคม-16 สิิงหาคม)
การงาน ปีี 2565 จะมีีความเหน็็ดเหนื่่�อยกัับการทำำ�งาน
มากขึ้้�น มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบใหม่่ๆเข้้ามาท้้าทาย มีีเกณฑ์์
เปลี่่�ยนงานสููงมากหรืือถููกปรัับเปลี่่�ยนโยกย้้ายแบบกะทัันหััน
หรืือถ้้าอยากออกจากงานอยู่่�แล้้วปีีนี้้�สามารถทำำ�ได้้ งานที่่�ส่่ง
เสริิมชีีวิติ จะเป็็นงานด้้านวางระบบ วางแผน การบริิหารจััดการ
ยิ่่�งถ้้านำำ�เรื่่�องเทคโนโลยีีหรืือออนไลน์์เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องจะยิ่่�งดีี
การเงิิน มีีเกณฑ์์รายได้้ที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จะ
มาจากการทำำ�งานมากกว่่าโชคลาภ ปีีนี้้�จะมีีประเด็็นการถููก
หลอกถููกโกงที่่�แรงมาก ระวัังการเซ็็นเอกสารสััญญา บััญชีีตัวั เลข
ให้้มากเป็็นพิิเศษ หรืือถ้้ามีีการร่่วมลงทุุนหรืือเจรจาธุุรกิิจ ต้้อง
อย่่าพลาดพลั้้�งทำำ�ให้้เป็็นฝ่่ายเสีียเปรีียบ
	ความรััก ปีีนี้้�ความรัักจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงดีีขึ้้�น ปััญหา
ความเครีียดต่่างๆยัังคงมีีอยู่่� คนมีีคู่่�แล้้วจะมีีตััวช่่วยที่่�ดีีเข้้ามา
ประสานให้้ได้้พููดคุุยปรัับความเข้้าใจกัันอีีกครั้้ง� หรืือคู่่�รักั ที่่�พร้้อม
หาฤกษ์์ยามแต่่งงานหมั้้�นหมาย มีีลููกมีีบุุตรจัังหวะดวงส่่งผลดีี
สำำ�หรัับคนโสดมีีจัังหวะที่่�ดีีของการเริ่่�มต้้นความรัักครั้้�งใหม่่เจอ
คนที่่�เข้้ากัันได้้
สุุขภาพ ต้้องเตืือน! ปีีนี้้�ระวัังโรคระบบทางเดิินหายใจ
หรืืออาการหน้้ามืืด หมดแรง ดัังนั้้�นต้้องดููแลใส่่ใจกัับเรื่่�อง
สุุขภาพให้้มากขึ้้�น แต่่ด้้วยยัังไม่่มีีดวงดาวร้้ายแรงเข้้ามาซ้ำำ��เติิม
อาการที่่�เกิิดขึ้้�นจะมีีโอกาสในการรัักษาที่่�ดีี
ราศีีสิิงห์์ (ช่่วงวัันที่่� 17 สิิงหาคม-16 กัันยายน)
	การงาน ดวงชะตาปีี 2565 มีีเกณฑ์์เปลี่่ย� นแปลงครั้้ง� ใหญ่่
หลายเรื่่�อง ถึึงคราวที่่�ต้้องเรีียนรู้้�ปรัับตััวกัันมากขึ้้�น โดยเฉพาะ
การทำำ�งานจะมีีโอกาสได้้เปลี่่ย� นวิิธีกี ารทำำ�งาน ซึ่่ง� เป็็นผลพวงมา
จากการเปลี่่�ยนแปลงของดาวมฤตยูู ลัักษณะการทำำ�งานจะ
หลากหลาย ถืือว่่าเป็็นการปููพื้้�นฐานที่่�ดีสู่่�ี การทำำ�งานในอนาคต
เรื่่�องเกี่่�ยวกัับต่่างประเทศ นำำ�เข้้า-ส่่งออกค้้าขายออนไลน์์จะ
เหมาะสมกัับดวง รวมถึึงคนในวััยเรีียน จัังหวะดวงจะมีีโอกาส
สอบชิิงทุุนไปเรีียนต่่อต่่างประเทศ

การเงิิน มีีเกณฑ์์รับั ทรััพย์์ รัับโชค มีีโอกาสได้้รัับเงิินก้้อน
ใหญ่่ ที่่�มาของรายได้้จะหลากหลาย อาจจะได้้รัับมรดกส่่วนแบ่่ง
ค่่าคอมมิิชชััน ได้้รัับโอนที่่�ดิิน อสัังหาริิมทรััพย์์ อีีกทั้้�งปีีนี้้�ยัังมีี
โอกาสในโชคลาภ การเสี่่�ยงโชคตลอดทั้้�งปีี โดยเฉพาะโชคการ
ลงทุุนเกี่่�ยวกัับออนไลน์์ ลงทุุนผ่่านเว็็บไซต์์
ความรััก ปีีนี้้�ดวงความรัักมีีเรื่่�องของต่่างประเทศที่่�โดด
เด่่น คนโสดมีีโอกาสได้้รู้้จั� ักคนใหม่่ๆที่่�เป็็นต่่างชาติิ หรืือความ
รัักครั้้�งนี้้�จะเจอกัันระหว่่างเดิินทาง สำำ�หรัับคนที่่�มีีคู่่�มีีแฟนแล้้ว
ยัังมีีความสััมพันั ธ์์ในเกณฑ์์ดีี แต่่จะมีีความเครีียดจากการทำำ�งาน
ดัั ง นั้้� น เวลาของความรัั ก อาจน้้อยลง แนะนำำ� ให้้เปลี่่� ย น
บรรยากาศหรืือใช้้เวลาร่่วมกัันมากขึ้้�น
สุุขภาพ ยัังมีีสุขุ ภาพที่่�สมบููรณ์์แข็็งแรงดีี ปีีนี้้อ� ยากให้้เน้้น
ดููแลสุุขภาพของคนในครอบครััวให้้มากขึ้้น� มีีโอกาสที่่�คนในบ้้าน
ญาติิผู้ใ้� หญ่่จะเจ็็บป่่วย และเป็็นภาระหน้้าที่่�ของราศีีสิงิ ห์์ที่่ต้้� อง
ดููแลมากขึ้้�น แต่่ปีีนี้้�จะมีีโอกาสได้้เดิินทางไปยัังสถานที่่�ที่่�ไม่่เคย
ไป ต้้องมีีสติิกัับการเดิินทาง เมาไม่่ขัับง่่วงให้้จอด เพื่่�อป้้องกััน
อุุบััติิเหตุุ
ราศีีกัันย์์ (ช่่วงวัันที่่� 17 กัันยายน-17 ตุุลาคม)
	การงาน มีีจัังหวะดวงที่่�ก้้าวหน้้ามั่่�งคงมากขึ้้�น การงาน
จะเปลี่่�ยนไปในทางที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด ลัักษณะงานที่่�มีีการ
ติิดต่่อ เจรจา เซ็็นสััญญาการทำำ�ข้้อตกลงต่่างๆ หรืือแม้้แต่่งาน
ขายจะส่่งผลที่่�ดีี สำำ�หรับั คนที่่�ทำำ�งานประจำำ�มีีเกณฑ์์เปลี่่ย� นแปลง
ล้้วนจะส่่งผลดีีต่อ่ อนาคตการทำำ�งาน หรืือคนที่่�ทำำ�ธุรกิ
ุ จิ ลงทุุนก็็
จะมีีช่่องทางขยัับขยาย ได้้รัับความช่่วยเหลืือที่่�ดีี ปีีนี้้�ชาวกัันย์์
จะมีีความมั่่�นคงมากขึ้้�น เหมาะทั้้�งกัับการต่่อยอดงานเดิิมและ
ขยัับขยายงานใหม่่
การเงิิน มีีเกณฑ์์เสีียเงิินที่่�โดดเด่่น จะมีีการลงทุุนหรืือใช้้
จ่่ายตลอดทั้้�งปีี บางคนมีีแผนลงทุุนธุุรกิจิ ซื้้อ� บ้้าน ซื้้อ� รถ แม้้ราย
จ่่ายเยอะ แต่่ยังั มีีรายได้้ที่่�ดีเี ข้้ามาเช่่นกััน รายได้้จากงานประจำำ�
ก็็ได้้จากการทำำ�ธุรกิ
ุ จิ ก็็ดีี แถมยัังมีีโอกาสในรายได้้พิิเศษจะมีีเงิิน
ใช้้จ่่ายและดููแลหนี้้�สิินได้้ทัันกำำ�หนด และยัังมีีเหลืือเก็็บออม
ความรััก ข่่าวดีีมีเี ข้้ามาแล้้ว คนโสดเตรีียมตััวฉลองได้้เลย
เพราะดวงความรัักชััดเจน แต่่จัังหวะดวงดาวมีีความแรง! ซึ่่�ง
อาจส่่งผลให้้มีีหลายคนเข้้ามาในเวลาเดีียวกัันพร้้อมๆกััน ดัังนั้้�น
ค่่อยๆเลืือกหรืือถ้้าเป็็นแฟนกัันมานานแล้้ว และอยากวางแผน
แต่่งงานถืือว่่าเป็็นจัังหวะที่่�ดีี ดวงในปีีนี้้เ� หมาะกัับการขยัับขยาย
ครอบครััว วางแผนมีีลููกมีีบุุตร หรืือแม้้แต่่ทำำ�บ้้านที่่�อยู่่�อาศััย
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	สุุขภาพ ต้้องเตืือน! ปีี 2565 มีีเกณฑ์์เจ็็บป่่วยไม่่สบาย
หรืือบาดเจ็็บฟกช้ำำ��ได้้ตลอดทั้้�งปีี บางโรคบางอาการต้้องใช้้เวลา
รัักษายาวนาน ดัังนั้้�นต้้องดููแลสุุขภาพและหลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรม
ผาดโผน แต่่ในเรื่่อ� งร้า้ ยๆก็็มีเี รื่่อ� งดีีๆ เพราะยัังมีีดวงดาวตััวช่ว่ ย
ที่่�ดีีทำ�ำ ให้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นคลี่่�คลายไปในทางที่่�ดีี
ราศีีตุุล (ช่่วงวัันที่่� 18 ตุุลาคม-16 พฤศจิิกายน
การงาน ปีี 2565 ดาวมฤตยููจะย้้ายออกจากดวงชะตา
และมีีพระราหููมาแทนที่่� จึึงควรวางแผนชีีวิิตและการทำำ�งาน
อย่่างรอบคอบ ปีีนี้้�การงาน มีีเกณฑ์์เปลี่่�ยนแปลงค่่อนข้้างเยอะ
ทั้้�งงานหรืือสภาพแวดล้้อม รวมถึึงสิ่่�งที่่�ไม่่เคยทำำ�จะมีีโอกาสได้้
บุุกเบิิกด้้วยตััวเอง ปีีนี้้�ไม่่ควรไว้้ใจใครง่่ายๆ มีีเกณฑ์์ถููกหัักหลััง
ถููกโกง หรืือมีีคดีีความ ซึ่่�งเป็็นผลพวงของพระราหูู แต่่ยัังมีีข้้อดีี
ที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมงานด้้านธุุรกิิจต่่างประเทศหรืือค้้าขายทาง
ออนไลน์์ ปีีนี้้�เหมืือนเป็็นการวางรากฐานให้้กัับอนาคต
การเงิิน มีีรายได้้ใหม่่ๆเข้้ามาเพิ่่�มเติิม มีีช่่องทางหาเงิิน
ได้้มากขึ้้�น พระราหููยัังช่่วยส่่งเสริิมดวงโชคลาภให้้โดดเด่่น มีี
โอกาสจัับเงิินก้้อนใหญ่่ แต่่ต้้องระมััดระวัังการใช้้จ่่ายและลงทุุน
ให้้มากขึ้้�น ถ้้าวางแผนการเงิินไม่่ดีีหรืือใช้้จ่่ายเกิินตััว มีีโอกาส
เกิิดหนี้้�สิินใหม่่ๆ ดวงในปีีนี้้�หาเงิินมาได้้ง่่ายก็็หมดง่่ายเช่่นกััน
ความรััก ดวงดาวในปีี 2565 หมายถึึงเรื่่�องของการขยัับ
ขยาย ดวงส่่งเสริิมการมีีลููก ถ้้าพร้้อมก็็วางแผนเตรีียมการได้้เลย
แต่่ถ้้าคู่่�ไหนยัังไม่่พร้้อม ต้้องระวัังมีีลููกแบบไม่่ตั้้�งใจ และต้้อง
ระวัังมืือที่่�สามอีีกด้้วย คนที่่�มีคู่่�ี แล้้วคงต้้องดููแลความสััมพันั ธ์์กันั
ให้้ดีี สำำ�หรับั คนโสดจะมีีโอกาสใหม่่ๆเข้้ามาให้้ได้้เรีียนรู้้� ลัักษณะ
จะเป็็นคนที่่�มีีความแตกต่่างกัันในเรื่่�องอายุุ เชื้้�อชาติิ ศาสนา
	สุุขภาพ ปััญหาสุุขภาพยัังมีีตลอดทั้้�งปีี จึึงไม่่ควรประมาท
และเป็็นปีีที่่�เหมาะกัับการปรัับเปลี่่�ยนอาหารการกิินและออก
กำำ�ลัังกาย ดวงดาวจะส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนาตััวเอง หากทำำ�ได้้
จะแก้้เคล็็ดลดความแรงของดวง เพราะพระราหููหมายถึึงเรื่่�อง
กีีฬา ถ้้าทุ่่�มเทกัับการออกกำำ�ลัังกายหรืือกีีฬาจะช่่วยให้้ปััญหา
การเจ็็บป่่วยลดน้้อยลง
ราศีีพิิจิกิ (ช่่วงวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน-15 ธัันวาคม)
การงาน ข่่าวดีีของปีี อย่่างแรกดาวราหููย้้ายออกจากดวง
ชะตา มีีผลให้้ปััญหาต่่างๆในชีีวิิตมีีทางออก จะได้้เริ่่�มต้้นทำำ�สิ่่�ง
ใหม่่ๆ ทั้้�งงานใหม่่ ธุุรกิจิ ใหม่่ที่่จ� ะนำำ�พาชีีวิติ ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ งาน
ประจำำ�จะได้้โปรโมตเลื่่�อนขั้้�นเลื่่�อนตำำ�เหน่่ง หรืือการค้้าขาย

ลงทุุนก็็จะมีีความราบรื่่�น แต่่สิ่่�งที่่�ต้้องเตืือนคืือความขััดแย้้ง ถ้้า
เป็็นธุุรกิิจครอบครััวยิ่่�งต้้องระวััง ถืือว่่าเป็็นเรื่่�องใหญ่่ปีีนี้้�เลย
การเงิิน ให้้เป็็นปีีแห่่งการสร้้างรากฐานทางการเงิินที่่�ดีี
มีีดวงด้้านเครดิิตสิินเชื่่�อ ใครวางแผนซื้้�อบ้้านซื้้�อรถดวงดาวจะ
ส่่งผลที่่�ดีี และยัังมีีโชคลาภโดดเด่่น เกิิดรายได้้ที่่�ดีเี ข้้ามา มีีโอกาส
จัับเงิินก้้อนใหญ่่ ถ้้ามาจากการเสี่่ย� งโชคไม่่ควรเสี่่ย� งจนเกิินกำำ�ลังั
บางคนมีีโชคจากการลงทุุนหรืือขยายกิิจการถืือว่่าเป็็นโชคที่่�ดีี
ความรััก ด้้วยอิิทธิิพลของดวงดาวมฤตยููจะมีีการพััฒนา
ไปในทางที่่�ดีี คนมีีแฟนจะมีีโอกาสพััฒนาดีีขึ้้�น บางคู่่�เลิิกรากััน
ไปแล้้วจะมีีคนใหม่่มาแทนที่่� ปีีนี้้�ยัังมีีเกณฑ์์ต้้องอยู่่�ไกลเจอกััน
น้้อยลงและเกิิดความน้้อยใจ บางคู่่�มีีโอกาสเกิิดปััญหามืือที่่� 3
ดัังนั้้�นต้้องสื่่อ� สารทำำ�ความเข้้าใจกัันให้้มาก ส่่วนคนโสดมีีลุ้้น� สละ
โสดได้้เหมืือนกััน มีีเกณฑ์์จะได้้เจอกัับคนที่่�มีีอายุุน้้อยกว่่า
สุุขภาพ ปีีนี้้ต้้� องดููแลเรื่่อ� งสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งอาหาร
การกิินและการออกกำำ�ลังั กาย เพราะตามดวงมีีโอกาสเจ็็บป่่วย
ได้้ง่่ายทั้้�งปีี และมีีเกณฑ์์เจ็็บป่่วยของสมาชิิกในครอบครััวหรืือ
ญาติิผู้้�ใหญ่่ ดัังนั้้�นต้้องดููแลกัันและกัันให้้มากเป็็นพิิเศษ
ราศีีธนูู (ช่่วงวัันที่่� 16 ธัันวาคม-14 มกราคม)
การงาน เป็็นปีีแห่่งการขยัับขยายและสร้า้ งความมั่่�นคง
ที่่�ดีีให้้ชีีวิิต การค้้าขายทำำ�ธุรกิ
ุ ิจค่่อนข้้างดีี มีีโอกาสขยายไปในลู่่�
ทางใหม่่ๆรวมถึึงคนที่่�เพิ่่�งจะเริ่่�มต้้นใหม่่ จุุดเด่่นของดวงคืือการ
มีีหุ้้�นส่่วน ทีีมงาน ลููกค้้าที่่�ดีี แต่่จะเน้้นด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
ลงทุุนซื้้�อขายที่่�ดิิน ให้้เช่่าที่่�ดิิน-บ้้าน การเป็็นนายหน้้าตััวแทน
จะส่่งผลดีีทำำ�ให้้เกิิดรายได้้และความมั่่�นคง สำำ�หรับั คนที่่�ทำำ�งาน
ประจำำ�มีีโอกาสปรัับเปลี่่�ยนที่่�ดีีขึ้้�น หรืือได้้เปลี่่�ยนงานไปอยู่่�ใน
สัังคมใหม่่ๆ ดวงดาวจะช่่วยส่่งเสริิมให้้เอาชนะอุุปสรรคไปได้้
การเงิิน มีีเกณฑ์์ดวงการเงิินถืือว่่าดีี มีีเงิินมีีรายได้้เข้้ามา
ทั้้�งปีี อีีกทั้้�งมีีดวงโชคลาภด้้วย ทั้้�งโชคที่่�มาจากเรื่่�องภายในบ้้าน
เช่่น ได้้รัับมรดก บางคนได้้โชคจากการลงทุุนหรืือการเสี่่ย� ง เรีียก
ว่่า ชีีวิิตจะมั่่�นคงเรื่่�องเงิินทองมากขึ้้�น เป็็นปีีแห่่งการลงทุุน
	ความรััก ปีีนี้้ค� นโสดจะมีีโอกาสที่่�ดีเี ข้้ามา การได้้สละโสด
จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องยาก คนที่่�แต่่งงานแล้้ว ดวงดาวส่่งเสริิมความ
สััมพันั ธ์์การขยัับขยายครอบครััว ทั้้�งที่่�อยู่่�อาศััยและการมีีลููก แต่่
ถ้้าไม่่พร้อ้ มคงต้้องระวัังเรื่่�องเซอร์์ไพรส์์ มีีลููกแบบไม่่ได้้ตั้้�งใจ
	สุุขภาพ อยู่่�ในเกณฑ์์แข็็งแรงดีี โรคภััยในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา
จะได้้รัับการรัักษาจนดีีขึ้้น� เรื่่อ� งอุุบัติั เิ หตุุก็แ็ คล้้วคลาดปลอดภััย
แต่่ยัังต้้องมีีสติิไม่่ประมาทกัับการขัับรถหรืือการดำำ�เนิินชีีวิิต
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ราศีีมัังกร (ช่่วงวัันที่่� 15 มกราคม-12 กุุมภาพัันธ์์)
การงาน เริ่่�มต้้นปีีด้้วยความอุุดมสมบููรณ์์ในดวงชะตา ปีี
นี้้�จัังหวะดวงมีีความลงตััวและสามารถเดิินหน้้าไปต่่อได้้ดีี การ
เจรจามีีความโดดเด่่นและทำำ�เงิินเข้้ากระเป๋๋าได้้เยอะ งานด้้าน
เจรจาต่่อรอง ค้้าขาย นายหน้้าตััวแทน เซลส์์ ฯลฯ จะมีีความ
สำำ�เร็็จที่่�ชััดเจน รวมถึึงคนที่่�อยากเปลี่่�ยนงาน สมััครงาน สอบ
สััมภาษณ์์ นััดหมายต่่างๆ มีีโอกาสที่่�ดีเี ข้้ามาเช่่นกััน และดวงดาว
ยัังส่่งผลในเรื่่�องของเพื่่�อนร่่วมงานที่่�ดีีเข้้ามาอีีกด้้วย
การเงิิน ถืือว่่าเป็็นปีีที่่ก� ารเงิินมีีความมั่่�นคงลงตััวดวงด้้าน
อสัังหาริิมทรััพย์์โดดเด่่น มีีโอกาสซื้้�อบ้้านใหม่่ต่่อเติิมบ้้าน และ
ถ้้าใครทวงถามหนี้้�สินิ ปีีนี้้มี� โี อกาสได้้คืืน หรืือการติิดต่อ่ ขอเครดิิต
สิินเชื่่อ� ก็็มีโี อกาสสำำ�เร็็จ เกณฑ์์รายได้้ปีีนี้้ไ� ม่่เน้้นโชคลาภ แต่่เน้้น
มาจากการทำำ�มาหากิิน ถ้้ามีีการค้้าขายที่่�ดิิน อสัังหาริิมทรััพย์์
หรืือด้้านเกษตรกรรม อาหาร จะยิ่่�งส่่งเสริิมดวงชะตาได้้ดีี
ความรััก เกณฑ์์ความสััมพันั ธ์์ลงตััวมากขึ้้�น คนที่่�มีีคู่่�และ
มีีปัญ
ั หายืืดเยื้้อ� มานานจะคลี่่ค� ลาย มีีผลให้้ความสััมพันั ธ์์กลัับมา
มั่่�นคงขึ้้�น ถ้้ามีีแผนจะทำำ�บ้้านใหม่่ซื้้�อบ้้านใหม่่ ต่่อเติิม ปีีนี้้�มีี
โอกาสสำำ�เร็็จ ถืือว่่าเป็็นการสร้้างความอบอุ่่�นให้้กัับครอบครััว
ได้้อีีกทาง คู่่�ที่่�ยัังไม่่หมั้้�นหมาย ปีีนี้้�เหมาะในการวางแผนดููฤกษ์์
ยามหรืือจััดงานมงคลสมรส สำำ�หรับั คนโสดยัังมีีโอกาสใหม่่ๆเข้้า
มาบ้้าง แต่่ดวงยัังไม่่โดดเด่่น แนะนำำ�ให้้ศึึกษาดููกัันไปก่่อน
	สุุขภาพ ดวงดาวที่่�ดีีหลายดวงในปีีนี้้�จะช่่วยส่่งเสริิมสุุข
ภาพให้้ดีีขึ้้น� แต่่บางเดืือนจะมีีโอกาสเจ็็บป่่วยได้้เช่่นกััน ปีีนี้้ต้้� อง
ดููแลทั้้�งเรื่่�องของกายและใจควบคู่่�กัันไป เพราะความเครีียดมีี
เข้้ามาเยอะ แนะนำำ�การสวดมนต์์ไหว้้พระประจำำ� เพื่่�อเสริิมพลังั
กายและใจ อุุบััติิเหตุุไม่่มีสิ่่ี �งร้้ายแรง แต่่ยัังต้้องไม่่ประมาท
ราศีีกุุมภ์์ (ช่่วงวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์-14 มีีนาคม)
การงาน เป็็นปีีที่่�จะมีีสิ่่�งดีีๆหลายอย่่างเข้้ามาต่่อเนื่่�อง มีี
ความสำำ�เร็็จเป็็นรููปเป็็นร่่าง การทำำ�ธุุรกิิจค้้าขายจะเริ่่�มจัับทาง
ได้้ หรืืองานประจำำ�จะมีีโอกาสขยัับขยายตำำ�แหน่่งดีีขึ้้�น มีีสัังคม
ใหม่่ๆโดยเฉพาะงานต่่างประเทศ การติิดต่่อซื้้�อขาย การเป็็น
นายหน้้าตััวแทนและงานออนไลน์์จะยิ่่�งดีี อีีกทั้้�งยัังหาอาชีีพ
เสริิมที่่�ดีีเพิ่่�มได้้อีีก แต่่การเจอสิ่่�งใหม่่ๆสัังคมใหม่่ๆมีีโอกาสเจอ
ทั้้�งคนดีีและไม่่ดีี อย่่าไว้้ใจใครง่่ายๆเพราะมีีโอกาสถููกโกง คนใน
วััยเรีียนหรืือมองหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมจัังหวะดวงส่่งผลดีีเช่่นกััน
การเงิิน มีีเกณฑ์์ดวงที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม ปััญหา
การเงิินจะคลี่่ค� ลายลงตััว ในส่่วนรายได้้ถืือว่่าดีี มีีช่อ่ งทางหาเงิิน

ได้้มากขึ้้น� มีีโอกาสได้้รัับเงิินก้้อนใหญ่่ ถ้้ามีีการวางแผนการเงิิน
และเก็็บออมดีีๆจะมีีเงิินเก็็บได้้เป็็นกอบเป็็นกำำ� คนที่่�วางแผน
ต่่อยอดการเงิินหรืือลงทุุนมีีโอกาสได้้รัับการอนุุมััติิกลัับมา
ความรััก อยู่่�ในจุุดที่่�ดวงดาวความรัักขยัับเดิินหน้้า ถ้้าปีี
ที่่�ผ่า่ นมาความรัักของคนโสดยัังไม่่คืืบหน้้า เชื่่อ� ว่่าในปีีนี้้ค� วามรััก
จะพััฒนาดีีขึ้้น� สถานะเพื่่�อนมีีโอกาสจะขยัับกลายเป็็นแฟน หรืือ
บางคู่่�จะขยัับจากแฟนกลายเป็็นคู่่�ชีวิี ติ มีีการแต่่งงานหมั้้�นหมาย
กัันในปีีนี้้�ได้้เลย ส่่วนคนที่่�มีีคู่่�มีีแฟนมีีครอบครััวอยู่่�แล้้ว ยัังมีี
เกณฑ์์ความสััมพัันธ์์ที่่�ราบรื่่�นลงตััว มีีปััญหาจุุกจิิกเล็็กน้้อยเข้้า
มาพอให้้โต้้เถีียงกััน ถืือว่่าเป็็นสีีสัันของชีีวิิต
สุุขภาพ ยัังมีีสุุขภาพกายและใจที่่�สมบููรณ์์แข็็งแรง แต่่มีี
เกณฑ์์เดิินทางเยอะ เจอผู้้ค� นมาก ต้้องระวัังเรื่่อ� งโรคระบาดและ
อุุบััติิเหตุุ ยัังคงต้้องตั้้�งมั่่�นในความไม่่ประมาท การ์์ดอย่่าตก
ราศีีมีีน (ช่่วงวัันที่่� 15 มีีนาคม-13 เมษายน)
การงาน ปีี 2565 จะเป็็นปีีที่่�ชีีวิิตและการงานเปลี่่�ยนไป
ในทางที่่�ดีีขึ้้�น จะได้้เริ่่�มต้้นทำำ�สิ่่�งใหม่่ๆ มีีตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�สููงขึ้้�น
ได้้รัับการช่่วยเหลืือให้้เจริิญก้้าวหน้้าอย่่างก้้าวกระโดด ทำำ�ธุรกิ
ุ จิ
หรืือค้้าขายจะมีีการขยัับขยายช่่องทางใหม่่ๆและมีีลููกค้้าใหม่่ๆ
หรืือเริ่่�มต้้นนัับหนึ่่�งในธุุรกิิจก็็ได้้ งานออนไลน์์ งานที่่�ติิดต่่อต่่าง
ประเทศจะส่่งผลดีี โดยเฉพาะงานบริิการ อาหารเสริิมสุุขภาพ
สมุุนไพร การดููแลตััวเอง การรัักษาโรค หรืือการฝึึกอบรม
การเงิิน เป็็นปีีที่่�ดวงดีี มีีโชค ร่ำำ��รวยขึ้้�น จะมีีช่่องทาง
หาเงิินมากขึ้้�น มีีโอกาสได้้ลาภก้้อนใหญ่่ หรืือได้้มาแบบไม่่คิิด
ฝััน ธุุรกิิจขาดทุุนในอดีีตจะมีีโอกาสฟื้้�นตััว รวมถึึงโชคลาภจะมีี
เข้้ามาเสริิมทัพด้้ว
ั ย เรีียกว่่าปีีนี้้ก� ารเงิินเข้้ามาแบบจััดเต็็ม แต่่ให้้
ระวัังรายจ่่าย มีีเกณฑ์์เสีียเงิินก้้อนใหญ่่ ทั้้�งการลงทุุน หรืือการ
ซื้้�อของชิ้้�นใหญ่่ และยัังมีีโอกาสถููกหยิิบยืืมเงิินทองทั้้�งปีี
ความรััก ถืือว่่าเป็็นปีีของการขยัับขยายครอบครััวของ
คนที่่�มีีคู่่�แล้้ว ไม่่ว่่าจะเป็็นการต่่อเติิมที่่�อยู่่�อาศััย สร้้างเรืือนหอ
หรืือการมีีลููก ปีีนี้้�ดวงคู่่�ครองอยู่่�ในจุุดที่่�ดีี คนรัักจะช่่วยส่่งเสริิม
ชีีวิติ ให้้มีีความสุุข คู่่�ที่่มี� ปัี ญ
ั หาก่่อนหน้้านี้้�สถานการณ์์ต่า่ งๆจะดีี
ขึ้้น� สำำ�หรับั คนโสดปีีนี้้มี� ลุ้้ี น� ได้้สละโสด หรืือถ้้ามีีการคบหากัันมา
แล้้วสัักระยะ ปีีนี้้�อาจจะตััดสิินใจในการหมั้้�นหมายแต่่งงาน
สุุขภาพ โรคภััยที่่�เป็็นอยู่่�จะได้้รัับการรัักษาที่่�ดีี เป็็นปีีแห่่ง
ความอุุดมสมบููรณ์์ ต้้องระวัังอาหารการกิินเพราะน้ำำ��หนักั ตััวจะ
กระทบไปถึึงโรคเกี่่�ยวกัับข้้อเท้้าหรืือเข่่า มีีเกณฑ์์เดิินทางทั้้�งปีี
เรื่่�องอุุบััติิเหตุุอยู่่�ในจุุดแคล้้วคลาดแต่่ต้้องไม่่ประมาท

เพื่่�อนสเตนเลส 2

ปีีชง 2565
ปีีชงตรง

ปีีชงร่่วม

	ปีีชง เป็็นความเชื่่อ� ทางโหราศาสตร์์ของชาวจีีน คำำ�ว่า่ ชง
ในภาษาจีีนหมายถึึง การปะทะ ดัังนั้้�น ปีีชง จึึงหมายถึึงปีีที่่อ� าจ
มีีการปะทะเกิิดขึ้้�นนั่่�นเอง
	ชาวจีีนเชื่่�อว่่า การดำำ�เนิินชีีวิิตของมนุุษย์์ในแต่่ละปีี มีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัับ เทพไท้้ส่่วยเอี๊๊�ย เป็็นเทพเจ้้าคุ้้�มครองดวง
ชะตา ซึ่่ง� มีีอิทิ ธิิฤทธิ์์ส� ามารถบัันดาลชะตาชีีวิติ ของผู้้ค� นได้้ หาก
ปีีนั้้�นเทพไท้้ส่่วยเคลื่่�อนเข้้าทัับในดวงดาวของปีีนัักษััตรใดจะ
ถืือว่่าเป็็นปีีชงของนัักษััตรนั้้�น ส่่งผลให้้ดวงชะตาของคนในปีี
นัักษััตรนั้้�นได้้รัับผลดีีหรืือร้้ายตามพละกำำ�ลัังของเทพไท้้ส่่วย
	ลองมาเช็็กกัันว่่า ในปีี 2565 นี้้� ปีีนัักษััตรใดที่่�เป็็นปีีชง
แล้้วจะมีีวิิธีีแก้้ชง ผ่่อนเคราะห์์หนัักให้้เบาลงได้้อย่่างไรบ้้าง
.........
ปีีชงตรง 2565
ปีีชงตรง คืือ ปีีนักั ษััตรที่่�จะได้้รัับเคราะห์์มากที่่�สุดุ ได้้แก่่
ปีีวอก (คนที่่�เกิิดในปีี พ.ศ. 2475, 2487, 2499, 2511, 2523,
2535, 2547 และ 2559)
ปีีชงร่่วม 2565
ปีีคััก คืือ ปีีนัักษััตรที่่�ตรงกัับปีีนัักษััตรปััจจุุบััน ซึ่่�งในปีี
2565 นี้้�ก็็คืือ ปีีขาล (คนที่่�เกิิดในปีี พ.ศ. 2457, 2469, 2481,
2493, 2505, 2517, 2529, 2541 และ 2553)

	ปีีเฮ้้ง คืือ ปีีนัักษััตรที่่�จะได้้รัับผลกระทบในเรื่่�องเคราะห์์
กรรม ได้้แก่่ ปีีมะเส็็ง (คนที่่�เกิิดในปีี พ.ศ. 2460, 2472, 2484,
2496, 2508, 2520, 2532, 2544 และ 2556)
ปีีผั่�่ว คืือ ปีีนัักษััตรที่่�จะได้้รัับผลกระทบในเรื่่�องของ
สุุขภาพ ได้้แก่่ ปีีกุุน (คนที่่�เกิิดในปีี พ.ศ. 2466, 2478, 2490,
2502, 2514, 2526, 2538 และ 2550 )
	ปีีชงทั้้�ง 4 รููปแบบจะหมุุนเวีียนเปลี่่�ยนกัันไปในแต่่ละปีี
สำำ�หรัับคนที่่�อยู่่�ในปีีชงตรง ว่่ากัันว่่าจะโดนพลัังงานของเทพไท้้
ส่่วยปะทะเข้้าโดยตรง ก่่อให้้เกิิดความติิดขััดและอุุปสรรคใน
ด้้านต่่างๆ ทั้้�งเรื่่�องสุุขภาพ อุุบััติิเหตุุ ความคิิด การตััดสิินใจ
ความไม่่ได้้ดั่่�งใจ ความผิิดหวััง หรืืออาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงใน
ด้้านต่่างๆ เกิิดขึ้้�นแบบไม่่ทัันตั้้�งตััว
วิิธีีแก้้ชง 2565 เปลี่่�ยนดวงร้้ายให้้กลายเป็็นดีี
สามารถทำำ�ได้้หลายวิิธีี ได้้แก่่
- ทำำ�บุุญไถ่่ชีีวิิตสััตว์์
- ทำำ�บุุญโลงศพ
- ทำำ�บุุญถวายผ้้าไตร จีีวร สัังฆทาน และยารัักษาโรค
- ทำำ�บุุญใส่่บาตร เติิมน้ำำ��มัันตะเกีียง สวดมนต์์นั่่�งสมาธิิ
- บริิจาคโลหิิต
- ไหว้้องค์์เทพเจ้้าไท่่ส่่วยเอี๊๊�ย
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ตามความเชื่่�อของชาวจีีน การกราบไหว้้บููชาเทพไท้้ส่่วย
จะสามารถช่่วยบรรเทาเคราะห์์กรรมของคนในปีีชงให้้เบาลง
ได้้ จะช่่วยปััดเป่่าโชคร้้ายเปลี่่�ยนให้้กลายเป็็นโชคดีี และแม้้แต่่
ผู้้�ที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในปีีชงก็็สามารถกราบไหว้้บููชาได้้ เพื่่�อเสริิมดวงให้้
ดีีมากยิ่่�งขึ้้�น สำำ�หรับั ของไหว้้ที่่�ต้้องเตรีียม ได้้แก่่
- ไต้้กิิก หรืือ ส้้มมงคล 1 จาน (4-5 ผล) หลัังจากไหว้้
เสร็็จให้้รัับประทานเพื่่�อเสริิมความเป็็นสิิริมิ งคล
- น้ำำ��มัันเติิมตะเกีียง 1 ขวด เพื่่�อชีีวิิตที่่�รุ่่�งเรืืองโชติิช่่วง
ตลอดทั้้�งปีี
- หงิ่่�งเตี๋๋�ย หรืือ กระดาษเงิินกระดาษทอง 13 แผ่่น
สำำ�หรัับการแก้้ชง ให้้นำำ�กระดาษเงิินกระดาษทองมาปััดตััวเอง
13 ครั้้�งปััดลงมาตั้้�งแต่่ศีีรษะจนสุุดปลายเท้้า แล้้วฝากกระดาษ
ไว้้ ณ สถานที่่�แก้้ชง โดยไม่่ต้้องเผา
- ซองบรรจุุดวงชะตา เขีียนชื่่�อ-นามสกุุล และวัันเดืือน
ปีีเกิิดใส่่ไว้้ด้้านใน แล้้วฝากไว้้ที่่�ศาลเจ้้าเพื่่�อให้้พระจีีนได้้สวด
มนต์์และทำำ�พิิธีีเสริิมดวงชะตาให้้เราแคล้้วคลาดปลอดภััยทั้้�งปีี
สถานที่่�แก้้ปีีชง 2565
เนื่่�องจากปีีชงเป็็นความเชื่่�อของชาวจีีน การกราบไหว้้
บููชาหรืือแก้้ชงจึึงนิิยมทำำ�กันั ในวััดจีนี ซึ่่ง� เรารวบรวมสถานที่่�แก้้
ชงยอดฮิิตมาไว้้ให้้คุุณแล้้ว
- วััดมัังกรกมลาวาส หรืือวััดเล่่งเน่่ยยี่่� พิิกััดอยู่่�ที่่�ถนน
เจริิญกรุุง แขวงป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพมหานคร
เปิิดทุุกวััน 06.00-18.00
- วััดบรมราชากาญจนาภิิเษกอนุุสรณ์์ หรืือ วััดเล่่งเน่่ย
ยี่่� 2 พิิกััดอยู่่�ที่่�อำ�ำ เภอบางบััวทอง จัังหวััดนนทบุุรีี
เปิิดทุุกวััน จัันทร์์-ศุุกร์์ 08.00-17.00 น.
เสาร์์-อาทิิตย์์ 08.00 -18.00 น.
- วััดทิิพยวารีีวิิหาร หรืือวััดกััมโล่่วยี่่� พิิกััดอยู่่�ที่่�ถนน
ตรีีเพชร เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร
เปิิดทุุกวััน 06.00-18.00 น.
- วััดโพธิ์์�แมนคุุณาราม หรืือวััดโพวมึ๊๊�งปออึึงยี่่� พิิกัดั อยู่่�
ที่่�ถนนสาธุุประดิิษฐ์์ เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร
เปิิดทุุกวััน 07.00-18.00 น.
- ศาลเจ้้าพ่่อเสืือ หรืือตั่่�วเหล่่าเอี๊๊�ย ถนนตะนาว แขวง
ศาลเจ้้าพ่่อเสืือ เขตพระนคร กทม. ใกล้้เสาชิิงช้้า
เปิิดทุุกวััน 06.00-17.00 น.

ข้้อห้้ามสำำ�หรัับคนปีีชง
- ไม่่ควรไปงานศพ พิิธีีฝัังศพ และงานอวมงคลอื่่�นๆ
เพราะคนปีีชงอาจได้้รัับอิิทธิิพล เกิิดการเจ็็บป่่วย หรืืออาจ
ประสบปััญหาด้้านการเงิิน ธุุรกิจิ และการค้้าขายได้้ แต่่ถ้้าเลี่่ย� ง
ไม่่ได้้ ให้้พกกิ่่ง� ทัับทิมติ
ิ ดตั
ิ วั ไปงานศพด้้วยเมื่่�อกลัับมาบ้้านให้้นำำ�
กิ่่�งและใบของทัับทิิมจุ่่�มน้ำำ�� ขึ้้�นมาปััดให้้ทั่่�วตััวก่่อนเข้้าบ้้าน
- ไม่่ควรเดิินทางไกล ไม่่แนะนำำ�ให้้เดิินป่่า ปีีนผา ล่่องแก่่ง
ฯลฯ แต่่ ถ้้ ามีี ค วามจำำ� เป็็ น ต้้องเดิิ น ทางไกลจริิ ง ๆ ก็็ ต้้ อง
ระมััดระวัังเป็็นพิิเศษ ไม่่ประมาท และควรพกยัันต์์หรืือสิ่่�ง
ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�บููชาเป็็นประจำำ�ติิดตััวไปด้้วย
- คนปีีชงไม่่ควรไหว้้บููชา ‘เทพไฉ่่ซิิงเอี๊๊�ย’ เป็็นคนแรก ‘
เทพไฉ่่ซิงิ เอี๊๊ย� ’ เป็็นเทพเจ้้าแห่่งโชคลาภ ชาวจีีนจะนิิยมบููชาและ
กราบไหว้้กัันในช่่วงปีีใหม่่จีีนสำำ�หรัับคนในปีีชง สามารถบููชาได้้
เช่่นกััน แต่่ไม่่ควรกราบไหว้้เป็็นคนแรกเท่่านั้้�น
ใครที่่�อยู่่�ในปีีชง ขอบอกว่่าอย่่าวิิตกกัังวลจนเกิินไป เพีียง
คุุณใช้้ชีีวิิตด้้วยความไม่่ประมาท ระมััดระวัังทุุกย่่างก้้าว และมีี
สติิอยู่่�เสมอ ก็็จะช่่วยลดความเสี่่�ยงจากอุุบััติิเหตุุต่่างๆ ได้้แล้้ว
หรืือเพื่่�อความสบายใจก็็หาเวลาไปแก้้ชง รวมถึึงหมั่่�นทำำ�ความ
ดีี ทำำ�บุุญสร้้างกุุศล ก็็ช่่วยผ่่อนเคราะห์์หนัักให้้เป็็นเบาได้้แล้้ว
ใครที่่�จะเดิินทางไปแก้้ชง อย่่าลืืมพกเจลแอลกอฮอล์์ หมั่่�น
ทำำ�ความสะอาดมืือบ่่อยๆ และสวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา
เพื่่�อดููแลตััวเองให้้ปลอดภััยจากไวรััส ปีีชงปีีนี้้�จะได้้ไม่่หนัักขึ้้�น
ขอบคุุณบทความดีีๆจาก www.officemate.co.th
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CLICK IT

โน๊๊ตบุ๊๊�กพัับได้้
ASUS ZenBook Fold 17 OLED

ผู้้�พัันไอทีี

ในงาน CES 2022 ที่่� สหรััฐอเมริิกาในปีีนี้้� ASUS ได้้เปิิด
ตััวนวััตกรรมใหม่่ อย่่าง ZenBook Fold 17 OLED โน้้ตบุ๊๊�ก
จอพัับครึ่่�ง หน้้าจอ OLED ขนาด 17.3 นิ้้�ว ต้้องยอมรัับเลยว่่า
เทรนด์์หน้้าจอพัับในมืือถืือมาแรงจริิงๆ จนวงการคอมพิิวเตอร์์
ต้้องมีีบ้้าง รายละเอีียดเป็็นอย่่างไร เราสรุุปให้้อ่่านแล้้ว
ASUS ZenBook Fold 17 OLED
- หน้้าจอ OLED (4:3) 17.3 นิ้้�ว ความละเอีียด 2.5K
- พัับครึ่่�ง 12.5 นิ้้�ว (3:2) ความละเอีียด FHD
- ค่่าสีี 100% DCI-P3
- ซีีพีียูู Intel Core i7-1250U
- จีีพีียูู Iris Xe
- แรม + ความจุุ : 16 GB + 1TB
- คีีย์์บอร์์ด: ASUS ErgoSense Bluetooth
- กล้้องหน้้า 5Mp
- แบตเตอรีี : 75Wh
- ลำำ�โพ ง: 4 ตััว harman / kardon
- ระบบภาพ+เสีียง : Dolby
- น้ำำ��หนัักตััวเครื่่�อง 1.6 ก.ก.
- น้ำำ��หนัักรวมคีีย์์บอร์์ด 1.99 ก.ก.
- ความบาง: 8.7 มม. (กางหน้้าจอ)
17.4 มม. (พัับเก็็บหน้้าจอ)
- รองรัับ: Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E
- ระบบปฏิิบััติิการ: Windows 11 Pro

ความดีีงามของจอพัับได้้ ZenBook Fold 17 OLED
คืือการใช้้งานที่่�ยืืดหยุ่่�นกว่่าโน้้ตบุ๊๊�กทั่่�วไป เปลี่่�ยนได้้หลายแบบ
เช่่น ถ้้าใช้้แบบโน้้ตบุ๊๊�กธรรมดาจะมีีหน้้าจอขนาด 12.5 นิ้้�ว
สััดส่่วน 3 : 2 พร้้อมคีีย์์บอร์์ดแม่่เหล็็ก (Asus Ergosense
Bluetooth) แปะไว้้ที่่�จอล่่างเพื่่�อความสะดวกการพิิมพ์์งาน
แต่่ถ้้าต้้องทำำ�งาน Multi-task ต้้องเปิิดหน้้าต่่างเยอะก็็
กางจอออกมาก็็จะได้้จอเต็็มๆ ขนาด 17.3 นิ้้�ว ส่่วนคีีย์์บอร์์ดก็็
เอาออกมาวางพิิมพ์์แบบคีีย์์บอร์์ดบลููทููธ หรืือถ้้าจะต้้องใช้้
ประชุุมงานก็็กางสุุดแล้้ววางราบไว้้กัับโต๊๊ะเพื่่�อให้้ทุุกคนเห็็น
	สุุดท้้ายถ้้าจะเอาไว้้อ่่านหนัังสืือ e-Book ก็็กางไว้้แบบ 90
องศาเหมืือนหนัังสืือได้้เลย แต่่คิิดว่่าน้ำำ��หนัักกัับขนาดอาจจะ
มากไปถ้้าต้้องถืือไว้้นานๆ เนื่่�องจากวััสดุุตััวเครื่่�องทำำ�จากโลหะ
แมกนีีเซีียมอะลููมิิเนีียมอััลลอยด์์ (Magnesium aluminum
alloy) ส่่วนเรื่่�องอายุุการใช้้งานบานพัับทาง ASUS ก็็เคลมว่่า
ใช้้ได้้เกิิน 30,000 ครั้้�ง หรืือราว 4 ปีี (พัับวัันละ 20 ครั้้�ง)
	ต้้องยอมรัับว่่า หน้้าจอพัับได้้กัับโน้้ตบุ๊๊�ก เป็็นอะไรที่่�ดููน่่า
สนใจในปีีนี้้� โดยแพลนวางจำำ�หน่่ายจะเป็็นช่่วงปลายปีี 2022
แต่่คิิดว่่าช่่วงแรกอาจจะยัังไม่่เป็็นที่่�นิิยมเท่่าไร เพราะยัังแปลก
ใหม่่และหลายคนยัังไม่่กล้้าลอง แต่่เชื่่อ� ว่่า 2-3 ปีีต่อ่ จากนี้้�น่า่ จะ
ฮิิตมากขึ้้น� เหมืือนกัับมืือถืือจอพัับ แต่่น่า่ เสีียดายที่่� ASUS ไม่่ใช่่
เจ้้าแรกที่่�เปิิดตัวั นวััตกรรมนี้้� เนื่่�องจากปลายปีี 2020 Lenovo
เปิิดตััวไปก่่อนแล้้วกัับ ThinkPad X1 Foldหน้้าจอ 13 นิ้้�ว
ขอบคุุณบทความดีีๆจาก : แบไต๋๋ดอทคอม
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ผู้้�นำำ�ที่่�ล้้มเหลว

เกร็็ดธุุรกิิจ

ผู้้�นำำ�ที่่�ดีีคืืออย่่างไร ลองเข้้าไปดููในคอลััมน์์ คิิดเรื่่�องคน
ของ ศ.ดร.จีีระ หงส์์ลดารมภ์์ วัันนี้้�ขอพููดเชิิง บทเรีียนด้้านกลัับ
(Reverse lesson) ว่่า ผู้้�นำำ�ที่่�ล้้มเหลวมีี 10 ประเภท คืือ
..............
1. พึ่่�งดวง เอะอะอะไรก็็ยึึดถืือดวงดาว หรืือฤกษ์์งาน
ยามดีีเป็็นหลััก แทนที่่�จะยึึดตัวั เลข สถิิติิ แนวโน้้ม (Trend) หรืือ
การคิิดแบบวิิทยาศาสตร์์ของคนรุ่่�นใหม่่ (Scientific Method)
หรืือเชื่่�อความพร้้อม ตามหลัักของพระพุุทธเจ้้า (ความพร้้อม
คืือ ฤกษ์์ ดวงดาวน่่ะไม่่ใช่่)
2. หวงอำำ�นาจ ไม่่ยอมสอนงานใคร ไม่่ยอมถ่่ายโอน
อำำ�นาจให้้ใคร ต้้องเก็็บไว้้กัับตััวเองทุุกอย่่าง
3. ญาติิอุุปถััมภ์์ ไม่่เชื่่�อยีีนส์์ หรืือ DNA กลุ่่�มใดทั้้�งนั้้�น
นอกจากกลุ่่�มญาติิของตััวเอง ตระกููลอื่่�น ฉลาดอย่่างไรก็็ไม่่เอา
มาใช้้ ตระกููลตััวเองโง่่อย่่างไรก็็ยัังผลัักดัันให้้มาเป็็นใหญ่่
4. ทำำ�คนเดีียว ไม่่ชอบทำำ�งานเป็็นทีีม ไม่่เชื่่อ� ฝีีมืือทีีมงาน
เชื่่�อแต่่มืือตััวเองเท่่านั้้�น ราวกัับว่่าจะอยู่่�ค้ำำ��ฟ้้า

5. เขี้้�ยวลากดิิน รอบจััด เล่่ห์์เหลี่่�ยมสููง เต็็มไปด้้วย ลัับ
ลวง พราง ไว้้วางใจยาก ทำำ�งานด้้วยความลำำ�บาก เอาใจไม่่ถููก
ไม่่มีใี ครทำำ�อะไรถููกใจทำำ�อย่่างไรก็็โดนด่่า ถ้้าได้้รัับคำำ�ชมก็ร็ ะวััง
จะมีีแผนด่่างานต่่อไป
6. กิินไก่่วััด เจ้้านายที่่�วัันๆ คิิดแต่่เรื่่�องอีีหนูู จะเอาเวลา
ที่่�ไหนไปคิิดเรื่่�องงาน แล้้วยิ่่�งเป็็นอีีหนููในกำำ�กับั (ไก่่วััด) ด้้วย ยิ่่�ง
ขาดระเบีียบวิินััยนำำ�ไปสู่่�ความอััปยศอดสููของหน่่วยงาน
7. งััดข้้อ วัันๆมีีแต่่เรื่่�อง ด่่าคนโน้้น เล่่นงานคนนี้้� กล่่าว
โทษคนได้้ทุุกวััน สะกดคำำ�ว่่า ปรองดอง ไม่่เป็็น
8. จ้้อทั้้�งวััน ถ้้าไม่่มีหน้้
ี าที่่�ต้้องพููดแล้้วเอาแต่่พููด พููด พููด
ก็็กลายเป็็นเจ้้านายที่่�น่่ารำำ�คาญ และผลงานไม่่มีี
9. ขยัันโง่่ๆ ไม่่ได้้ใช้้หลััก WORK SMART แต่่ใช้้หลััก
WORK HARD ก็็จะมีีแต่่เหนื่่�อยแต่่ผลงานน้้อย
10. อวดโตวางท่่า ไปลงนรกเสีียเถอะเจ้้านายอย่่างคุุณ

ขอบคุุณบทความดีีๆจาก :
คิิดแบบผู้้�ประกอบการ โดย อ. ทิินวััฒน์์ มฤคพิิทัักษ์์ สถาบัันพััฒนาบุุคลิิกภาพและศิิลปการพููด
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