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อิทธิพลของตัวเลขต่อชีวิต
คณุรูห้รอืไมว่า่กญุแจทีไ่ขไปสูค่วามลกึลบัซบัซอ้นแหง่ชวีติของแตล่ะคน

นั้นก็คือ ตัวเลขวัน เดือน ปีเกิดของแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อ 

ชีวิตของคนคนนั้นอย่างมากมายมหาศาล ซึ่งถือเป็นรหัสชีวิตอันเป็นการ 

ถอดรหสัจากเลขวนั เดอืน ปเีกดิ ดงันัน้แคเ่พยีงเรารูว้นั เดอืน ปเีกดิของใครกต็าม 

เราก็สามารถล่วงรู้ทั้งนิสัยใจคอของคนคนนั้น รู้และเข้าใจในการดำาเนิน 

ชีวิตของเขา รู้จักอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของคนคนนั้นได้ทุกซอกทุกมุม 

แน่นอนว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้น เราจะได้รู้และเข้าใจชีวิตของตัวเองก่อนคนอื่น 

ถ้าเรามีวัน เดือน ปีเกิดที่แน่ชัด เราก็จะได้รู้ความเป็นมาและเป็นไปในชีวิตของ

ตัวเราเอง รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง และแก้ไขสิ่งต่างๆ ในชีวิตที่เป็นจุดบกพร่อง

ให้ดีขึ้นได้ ทั้งหมดในชีวิตของคุณล้วนเกี่ยวข้องกับตัวเลขเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น

เลขศาสตร์สากลหรือ Numerology นั้น เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

ปรัชญา และจิตวิทยา ด้วยเหตุผลว่าทุกชีวิตล้วนหมุนไปตามวัฏจักรหรือ 

ทิศทางของตัวมันเอง ซึ่งทั้งหมดนั้นถูกบรรจุไว้ด้วยตัวเลข 1 ถึง 9 และตัวเลข 

เหล่านั้นสามารถนับค่าได้ไกลเกินกว่าที่จินตนาการของคุณจะไปถึง แต่ไม่ว่า 

เลขศาสตร์สากล 1
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แต่ละตัวเลขนั้นจะบรรจุค่าไว้ได้กว้างไกลยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม มันก็ไม่ยาก 

เกินกว่าที่เราจะเข้าไปค้นหาเจาะลึกถึงแก่นของมัน

ความลับของตัวเลขที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อชีวิตคนเรานั้นมีอยู่ 4 แบบ 

ด้วยกันคือ

1.	 ตัวเลขวันที่เกิด สำาหรับคนเกิดวันที่ 1 ถึง 31 สามารถทำานาย 

ลักษณะเฉพาะตัว นิสัย อาชีพ ความรัก และเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 

ของแต่ละคน เรียกว่า เลขวันเกิด (Personal Number)

2.	 ตัวเลข	 วัน	 เดือน	 ปีเกิด	 (ใช้	 ค.ศ.) นำามาบวกเข้าด้วยกัน ซึ่ง 

จะส่งผลให้แต่ละคนมีสิ่งต่างๆ ในชีวิตไม่เหมือนกัน ทำานายอนาคตและ 

เหตุการณ์สำาคัญๆ ในชีวิต รวมถึงการเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง 

เรียกว่า เลขวิญญาณ (Soul Number)

3.	 ตวัเลขอกัษร	หมายถงึ ตวัเลขทีเ่กีย่วกบัชือ่ นามสกลุ ของแตล่ะบคุคล 

นำามาบวกกันเพื่อให้ได้เลขดีที่ส่งเสริมชะตาในด้านต่างๆ หรือแก้ไขดวงชะตา 

ที่ไม่ดีในช่วงอายุให้ดีขึ้นได้ เรียกว่า Namerology

4.	 เลขปีเกิด เป็นการนำาเฉพาะเลขปีเกิดมาบวกกัน จะต้องใช้เลข ค.ศ. 

เท่านั้น ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราในด้านรอบช่วงอายุที่ดีหรือร้าย 

เรียกว่า Personal Year

แต่อย่างไรก็ดี การทำานายชีวิตด้วยเลขศาสตร์แต่ละแบบนั้นมีความ 

แม่นยำาเพียง 90 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น หากจะให้ละเอียดแม่นยำามากขึ้นในการ 

ทำานาย ตอ้งศกึษาศาสตรแ์หง่ตวัเลขทัง้ 4 แบบเพือ่ความหมายทีแ่นน่อนชดัเจน 

และสามารถคำานวณดวงชะตาในแต่ละปีว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องและ 

มีอิทธิพลต่อชะตาชีวิต รวมไปถึงสามารถให้รายละเอียดได้ว่าบุคคลอื่นที่ 

เกี่ยวข้องกับชีวิตนั้นดีและส่งเสริมดวงชะตาของเราหรือไม่ อย่างไร



เลขศาสตรร์หัสลับไคโร10

เลขศาสตร์สามารถบอกอะไรแก่คุณได้บ้าง

1. บอกบุคลิกลักษณะนิสัยของบุคคล

2. บอกถึงดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการงาน ความเหมาะสมของอาชีพ

3. บอกถึงดวงที่สมพงศ์และไม่สมพงศ์ของคุณและคนรัก

4. บอกถึงดวงที่เหมาะสมหรือขัดแย้งกันของคนที่จะเป็นหุ้นส่วนหรือ 

 ลงทุนทำาธุรกิจร่วมกัน

5. คำานวณหาวันที่ที่ถือเป็นฤกษ์ดี วันออกรถ ขึ้นบ้านใหม่

6. จะได้ทราบถึงโชคลาภและความสำาเร็จ

7. บอกให้คุณทราบถึง สี อัญมณี ที่ส่งเสริมดวงชะตา

8. เลขมิตรและเลขศัตรูของคุณจะเป็นเลขใดบ้าง

9. สุขภาพเรื่องใดที่ต้องระวัง

10. เลือกชื่อตัว ชื่อร้านค้า ชื่อบริษัท หรือชื่ออื่นๆ ที่จะสมพงศ์กับ 

 ดวงชะตาได้

11. อิทธิพลและความเชื่อที่จะส่งเสริมเรื่องเงินทองเป็นอย่างไร

12. รายละเอยีดของดวงชะตาในแตล่ะป ีและชว่งอายใุดจะมดีวงด-ีรา้ย 

 ประการใดให้ต้องระวัง

 

และอืน่ๆ อกีมากมายทีจ่ะทำาใหค้ณุทึง่ในความลบัและปรศินาของตวัเลข 

ขอเพยีงแตใ่หค้ณุมคีวามเชือ่ ความสนใจใครรู่ ้และความตัง้ใจจรงิเทา่นัน้ คณุก็

จะได้ไปถึงขั้นต้นของการเรียนรู้ และมีพื้นฐานที่ดีต่อศาสตร์แห่งตัวเลขเหล่านี้
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ชื่อ ‘เลขศาสตร์รหัสลับไคโร’ นี้ ผู้เขียนเป็นผู้คิดชื่อและนำามาใช้เป็นชื่อของ 

ศาสตร์ด้านตัวเลขที่นำามาสอนลูกศิษย์ลูกหามากมายมากว่า 10 ปีแล้ว ดังนั้น 

จึงถือว่าตัวผู้เขียนเองเป็นเจ้าของศาสตร์การทำานายตัวเลขภายใต้ชื่อว่า 

‘เลขศาสตร์รหัสลับไคโร’ เพียงผู้เดียวของประเทศไทยอย่างแท้จริง

ปี 2541 ผู้เขียนได้เข้าอบรมในหลักสูตร ‘วิเคราะห์ตัวเลขสากลหรือ 

Numerology’ จากสถาบัน Character Analysis And Numerology 

ที่ประเทศออสเตรเลีย แต่ก่อนไปผู้เขียนได้ศึกษาตัวเลขหรือเลขศาสตร์สากล 

จากตำาราต่างประเทศมาหลากหลาย และเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า 

ทำานายชีวิตจากตัวเลขวันเกิด ซึ่งหนังสือได้รับการพิมพ์ซำ้าในเวลาอันรวดเร็ว  

และมีผู้กล่าวขวัญถึงว่าเป็นตำาราตัวเลขที่แม่นยำามากทีเดียว

หลังจากได้รับค่าลิขสิทธิ์จากการเขียนหนังสือ ทำานายชีวิตจากตัวเลข 

วันเกิด ผู้เขียนก็เลยตัดสินใจไปศึกษาด้านเลขศาสตร์สากลให้เป็นเรื่องเป็นราว 

จะได้มีความรู้ที่ลึกซึ้ง เรียกได้ว่ารู้ลึกรู้จริงมากยิ่งขึ้น

หลังกลับมาจากออสเตรเลีย ในรอบ 15 ปีมานี้ ผู้เขียนได้มีโอกาส 

เขียนหนังสือมากมาย รวมแล้วมากกว่า 40 เล่ม แต่หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับ 

การทำานายด้วยเลขศาสตร์สากลนั้นมี 7 เล่ม ได้แก่

ทำาไมจึงตั้งชื่อว่า 
‘เลขศาสตร์รหัสลับไคโร’ 2
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1. ถอดรหัสชีวิตจากเลขวิญญาณ

2. พลังแห่งชื่อตัวเลขอักษร

3. เลขทายใจ ไขความลับ

4. เลขชีวิต ลิขิตชะตา

5. นามสกุลหนุนดวงชะตา

6. ศาสตร์แห่งโหร 2553

7. ทำานายชีวิตจากตัวเลขวันเกิด (ฉบับปรับปรุงใหม่)

นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรที่ชื่อว่า ‘เลขศาสตร์รหัสลับไคโร’	

มามากกว่า 30 ครั้ง มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ได้นำาวิชาการทำานายว่าด้วย 

เลขศาสตร์สากลไปใช้ประกอบวิชาชีพจนแพร่หลาย และยังได้นำาความรู้เรื่อง 

ตวัเลขเหลา่นีไ้ปบรรยายใหแ้กบ่รษิทั หา้งรา้น และสาธารณชนฟงัในหวัขอ้ตา่งๆ 

มาแล้วมากมาย เช่น

.	 รู้หน้าต้องรู้ใจ	รู้นิสัยต้องรู้วันเกิด.	 ตัวเลขมหัศจรรย์	หยั่งรู้ชีวิต.	 เทคนิคเอาชนะใจเจ้านายและไต่เต้าให้เป็นเลิศด้วยตัวเลขวันเกิด 

	 และพลังหินสี.	 ไอเดียสู่ความมั่งคั่งตามวันเกิด.	 วางอนาคตลูกให้ถูกโฉลกด้วยตัวเลขวันเกิด.	 เทคนิคการเข้าใจตนเองและชนะใจลูกค้าด้วยตัวเลข

	 ฯลฯ

อาจารย์ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ทุกท่านผ่านตัวหนังสือ 

ผ่านการสอน และเอกสารเผยแพร่ หากว่าท่านจะนำาความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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ครูผู้สอนได้บอกไว้ว่า วัน เดือน ปีเกิดของมนุษย์คือปัจจัยและส่วนประกอบ 

สำาคัญที่สุดของการหยั่งรู้ชีวิต เป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

ชีวิตของคนเราได้ ตัวเลขแต่ละตัวมีบทบาทสำาคัญและมีพลังในตัวของมันเอง 

ซึ่งวิชาที่ว่าด้วยตัวเลขหรือเลขศาสตร์สากลนี้ พวกแคลเดียนซึ่งเป็นชนเผ่าฮีบรู 

ที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแม่นำ้าไทกริส-ยูเฟรตีส ซึ่งได้สถาปนา 

อาณาจักรบาบิโลเนียใหม่ขึ้นมา เป็นผู้คิดค้นขึ้น ซึ่งในสมัยต่อมาเรียกชาว 

แคลเดียนว่าชนเผ่าบาบิโลเนียน อันเป็นชนชาติที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญรุ่งเรือง 

ทางวิทยาการต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น ในด้านดาราศาสตร์ ชาวแคลเดียน 

สามารถคำานวณหาเวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก เวลาเกิดสุริยคราสและ 

จนัทรคราส และคำานวณหาความยาวของปทีัง้หมดไดอ้ยา่งแมน่ยำา ซึง่นกัวทิยา-

ศาสตร์ชาวกรีกได้นำาผลงานของชาวแคลเดียนมาใช้ในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ ชาวแคลเดียนยังมีความเจริญทางด้านโหราศาสตร์ที่  

สืบทอดต่อกันมา ซึ่งแต่เดิมนั้นเชื่อกันว่ามีดาวเคราะห์เพียง 5 ดวงคือ 

พุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัส และเสาร์ เมื่อรวมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย ์

ที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าแล้ว ชาวแคลเดียนเชื่อว่าเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่  

ทรงอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็ได้แพร่หลาย 

ประวัติความเป็นมา
ของวิชาที่ว่าด้วยตัวเลข
หรือเลขศาสตร์สากล3
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ไปสู่ชาวตะวันตก และแพร่หลายไปยังสถานที่ต่างๆ 

จนได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

นักพยากรณ์ระดับโลกผู้ที่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ 

ด้านเลขศาสตร์สากลเป็นชาวไอริชชื่อว่า ไคโร (Cheiro) 

ชื่อจริงของเขาคือ วิลเลียม จอห์น วอร์เนอร์ (William 

John Warner) และยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า เคานท์ หลุยส์ 

แฮมอน (Count Louis Hamon หรือ Count Leigh 

de Hamong) เพือ่แสดงวา่เขาสบืเชือ้สายมาจากชนชัน้สงู 

ชาวนอร์แมน (กลุ่มคนในยุคโบราณทางตอนเหนือของ 

ฝรั่งเศส) ในสมัยหนุ่ม ไคโรได้เดินทางไปประเทศอินเดีย 

เพื่อศึกษาตำาราลายมือโบราณ และศาสตร์ด้านอื่นๆ

เมื่อกลับมายังประเทศอังกฤษ ไคโรยึดอาชีพ 

เป็นนักพยากรณ์ลายมือ โดยได้พยากรณ์ให้บุคคล 

ผู้มีชื่อเสียง กษัตริย์ และชนชั้นสูงต่างๆ มากมาย 

ต่อมาเขาได้ย้ายจากอังกฤษมาอยู่ที่ เมืองฮอลลีวูด  

ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังประกอบอาชีพเป็น 

นักพยากรณ์ลายมือต่อไป เขาถือว่าเป็นนักพยากรณ์ 

ที่โด่งดังมาก ให้บริการลูกค้าวันละไม่ตำ่ากว่า 20 ราย 

ทุกวัน

เนื่องจากเขาเป็นนักพยากรณ์ที่โดดเด่นในเรื่อง 

ดูลายมือ จึงมีผู้เรียกเขาว่า ‘ไคโร’ ซึ่งคำาว่า Cheiro 

นั้นมาจากภาษากรีกว่า Kheir ที่แปลว่ามือ

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึงการพยากรณ์จาก 

ลายมือนั้น นอกจากคำาว่า Palmistry แล้ว ก็ยังใช้ 

Cheiromancy อีกด้วย



จุฑามาศ  ณ สงขลา 15

ไคโรได้กล่าวถึงตัวของเขาไว้ว่าเป็นผู้มีตาทิพย์  

และสอนวิชาพยากรณ์จากลายมือ โหราศาสตร์ และ 

เลขศาสตร์ (ที่มีต้นกำาเนิดมาจากชาวแคลเดียน)

ซึ่ ง ในความคิดเห็นของไคโรนั้น เขา เชื่ อว่ า 

ปรมาจารย์ด้านเลขศาสตร์คือชนชาติแคลเดียนใน 

ตะวันออกกลางและชนชาติอียิปต์ ส่วนชาวฮินดูนั้น 

เชีย่วชาญในเรือ่งวงรอบ ซึง่ปรากฏวา่ตวัเลขกม็วีงรอบของ 

ความซำ้าคือ เมื่อถึงเลข 9 แล้ว เลขก็จะกลับมาซำ้าเดิม 

จาก 1 ถึง 9 ไปอีกเรื่อยๆ โดยนำาตัวเลขวัน เดือน ปีเกิด 

ของคนเรา หรือเลขอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา  

นำาทุกตัวมาบวกรวมกันให้เป็นเลขตัวเดียว และให้คำา 

จำากัดความถึงตัวเลขเหล่านั้นโดยสัมพันธ์กับดวงดาว

ไคโรเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1936 

ขณะมีอายุได้ 70 ปี หนังสือด้านเลขศาสตร์ที่ไคโรได้ 

เขียนขึ้นนั้นมีชื่อว่า Cheiro’s Book of Numbers

ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้มีแบบ E-Book แล้ว หาก 

ท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อและดาวน์โหลดได้ทาง 

อินเทอร์เน็ต
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การเรียนศาสตร์แห่งตัวเลขที่จริงแล้วนั้นเป็นทั้งโหราศาสตร์และเลขศาสตร์  

จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Astro Numerology ศาสตร์ด้านนี้เป็นเรื่องของการ 

คำานวณตัวเลข เก็บสถิติ และที่สำาคัญคือเป็นวิทยาศาสตร์หาใช่เป็นเรื่องของ 

ความงมงาย เพราะตัวเลขแต่ละตัวนั้นได้ซ่อนความหมายในตัวเองเอาไว้ ซึ่ง 

มีความสำาคัญต่อชีวิตของคนเรามากทีเดียว มากเกินกว่าที่คุณจะรู้ได้หากไม่ 

สัมผัสด้วยตัวคุณเอง

ตัวเลขพื้นฐานของศาสตร์แห่งตัวเลขนั้นคือ เลข 1 ถึง 9 ส่วนเลข 0  

ไม่มีค่าใดๆ แต่หากเมื่อใดที่เลข 0 รวมกับตัวเลขอื่นๆ แล้วมันกลับส่งผลที ่

แปลกออกไปในหลายๆ ด้านของชีวิต ศาสตร์แห่งตัวเลขจึงต้องเกี่ยวข้องและ 

มีความสัมพันธ์กับโหราศาสตร์จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะปัจจัย 

แรกทีท่ำาใหต้วัเลขเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัโหราศาสตรค์อื อทิธพิลของดวงดาว 

ความสัมพันธ์ที่มีต่อดาวเคราะห์ต่างๆ ในจักรวาล

ผู้รู้หรือนักพยากรณ์ในสมัยโบราณได้พยายามที่จะบอกว่าดวงดาวนั้น 

มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำาหนดตัวเลขที่สัมพันธ ์

กับดวงดาวเอาไว้ตามหลักการของเลขพื้นฐาน ดังนี้

เริ่มต้นศาสตร์แห่งตัวเลข4
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 ดาวอาทิตย์ = 1

 ดาวจันทร์ = 2

 ดาวพฤหัสบดี = 3

 ดาวยูเรนัส = 4

 ดาวพุธ = 5

 ดาวศุกร์ = 6

 ดาวเนปจูน = 7

 ดาวเสาร์ = 8

 ดาวอังคาร = 9

หมายเหต ุตวัเลขทีส่มัพนัธก์บัดวงดาวนีเ้ปน็เลขศาสตรส์ากล ซึง่ตา่งจาก 

เลขศาสตร์ไทย 

ตัวเลขที่ถือว่าสำาคัญที่สุดของแต่ละบุคคลคือ

1.	 เลขวนัเกดิ เปน็ตวัเลขทีถ่อืวา่สำาคญัทีส่ดุตอ่แตล่ะบุคคล คอืวนัเกดิ 

ของเจ้าชะตาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ในแต่ละเดือน หากทำานายเฉพาะเลขวันเกิด

กจ็ำาเปน็ตอ้งใชเ้ลขทัง้สองหลกั ใชด้าวสองดวงมาตคีวามจะไดร้บัความละเอยีด

ลึกซึ้ง และเกิดความแม่นยำาได้มากขึ้น

สำาหรับผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดการทำานายเกี่ยวกับตัวเลขวันเกิด 

ของตัวเองที่แม่นยำาและเชื่อถือได้ ผู้เขียนขอแนะนำาหนังสือ ทำานายชีวิต 

จากตัวเลขวันเกิด ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้ชื่อว่าแม่นยำามากที่สุดเล่มหนึ่งใน 

บรรดาหนังสือตัวเลขที่มีขายกันอยู่ทั่วไปในท้องตลาด สามารถหาซื้อได้ตาม 

ร้านจำาหน่ายหนังสือทั่วไป
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ผู้ที่เกิดตั้งแต่เลข 10 เป็นต้นไป ให้นำาตัวเลขสองตัวมาบวกกันอีก 

ครั้งเพื่อให้ได้เป็นเลขตัวเดียว เช่น 18 ก็ต้องนำา 1 + 8 = 9 ตัวเลขเดียวที่ได้

นี้จะให้รายละเอียดของชีวิตที่แม่นยำามากยิ่งขึ้น

2.	 เลขวญิญาณ ตวัเลขทีส่ำาคญัรองลงมาคอืเลขวญิญาณ ซึง่ไดจ้ากวนั 

เดือน ปีเกิด มาบวกรวมกัน ซึ่งถือว่าเป็นเลขวิญญาณของเรา ไม่ว่าจะแก้ไข 

ดวงชะตาด้วยการเปลี่ยนวัน เดือน ปีเกิด ของตัวเองเสียใหม่อย่างที่ 

นักการเมืองหลายคนทำากัน ก็ไม่สามารถกำาหนดอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผล 

ต่อดวงชะตาเหล่านี้ได้ เมื่อถอดรหัสตัวเลขของตัวเองออกมาให้เหลือ 

เลขตัวเดียวได้แล้ว เรียกเลขนั้นว่า เลขวิญญาณ ขอให้จำาไว้ว่า เพื่อจะได้ง่าย

ต่อการทำานายเพื่อดูความเกี่ยวพันกันของตัวเลขอื่นๆ ในชีวิต จะสังเกตได้ว่า 

ตัวเลขที่คุณเกี่ยวพันด้วย ไม่ว่าจะเป็นเลขที่นั่งสอบ เลขรหัสประจำาตัวนักเรียน 

เลขที่บ้าน เลขทะเบียนรถ เลขบัตรประจำาตัวประชาชน และอื่นๆ จะมีความ 

เกี่ยวพันกับตัวเลขวิญญาณเหล่านี้เสมอ

วิธีการคำานวณหาตัวเลขวิญญาณ การจะคำานวณหาเลขวิญญาณ ซึ่ง

ถือเป็นรหัสชีวิตที่สำาคัญของตัวเราเองนั้น ต้องใช้วันที่เกิด บวกเลขเดือนเกิด 

ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ (เลขสองหลัก) ก็ให้นำาไปบวกกับเลข ค.ศ. เกิด ซึ่งบวก

รวมกันได้เป็นเลขสองหลักเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1968 จะได้เท่ากับ 13 + 12 

= 25 และนำาเลข ค.ศ. มาบวกกัน 1 + 9 + 6 + 8 = 24 แล้วจึงค่อยนำา 25 

+ 24 = 49 จากนั้นจึงถอดรหัสให้ออกมาเป็นเลขตัวเดียวคือ 4 + 9 = 13  

นำา 1 + 3 = 4 ดงันัน้เลขวญิญาณของคนคนนีค้อืเลข 4 (สงัเกตวา่เลขวญิญาณ 

ของคนคนนี้ตรงกับเลขเดี่ยวหรือเลขวันเกิด)
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เหตุผลที่ต้องใช้เลข ค.ศ. แทนที่ พ.ศ. ก็เพราะว่าวิชาเลขศาสตร์หรือ  

Numerology นีเ้ปน็ศาสตรข์องทางตะวนัตก และผูเ้ขยีนเองกไ็ดเ้ดนิทางไปศกึษา 

มาจากประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาถึงสามเดือน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าที่จะไปศึกษา 

เพิ่มเติมนั้นก็มีความรู้เรื่องตัวเลขมากพอสมควรอยู่แล้ว เพราะได้เขียนหนังสือ 

ทำานายชวีติจากตวัเลขวนัเกดิ ออกมาสูส่ายตาคณุผูอ้า่นเลม่หนึง่แลว้ และไดร้บั 

การตอบรับด้วยดี ทำาให้มีทุนไปศึกษาด้านเลขศาสตร์นี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความรู้ 

ของผู้เขียนได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและการสั่งสมประสบการณ์ ส่วนการ 

ทำานายที่แม่นยำานั้นเกิดขึ้นเพราะญาณแห่งการหยั่งรู้หรือพลังพิเศษอย่างใด 

อย่างหนึ่งที่มีติดตัวมา และผู้เขียนก็ฝึกสมาธิเพิ่มเติมตลอดเวลาเป็นส่วน 

ประกอบ เมื่อผู้เขียนมีสามสิ่งนี้รวมกันอยู่ในตัวเอง จึงเชื่อแน่ว่าจะสามารถ 

ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนทั่วไปได้ ทั้งทางตัวหนังสือที่เขียนอยู่นี้  

และทางการทำานายหรือการให้คำาปรึกษาที่ปฏิบัติอยู่

สำาหรับการคำานวณหาค่าว่า พ.ศ. เกิดของท่านตรงกับ ค.ศ. ใดนั้น ก ็

ใหเ้อาตวัเลข พ.ศ. ตัง้ แลว้ลบดว้ย 543 กจ็ะไดเ้ลข ค.ศ. ออกมา ยกตวัอยา่งเชน่ 

พ.ศ. 2500 ลบด้วย 543 จะได้เท่ากับ ค.ศ. 1957 เป็นต้น

3.	 เลขรหัสชีวิต การทำานายดวงชะตาให้ละเอียดแม่นยำามากขึ้นนั้น  

จะต้องใช้ทั้งเลขวันเกิดพร้อมกับเลขวิญญาณมาทำานายร่วมกัน เรียกว่า 

เลขรหัสชีวิต แต่ทั้งสองตัวนี้จะใช้เป็นเลขเดี่ยวหรือเลขตัวเดียวเท่านั้น เช่น 

เกิดวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1968 เลขวันเกิดคือ 13 ดังนั้นเลขวันเกิดคือ  

1 + 3 = 4 ส่วนเลขวิญญาณคือการนำาตัวเลขทุกตัวมาบวกรวมกัน วิธีง่ายๆ 

อกีวธิหีนึง่คอื นำา 13 + 12 + 1968 จะไดเ้ทา่กบั 49 เลขวญิญาณคอื 4 + 9 = 4  

หรือจะนำาเลขทั้งหมดแยกเป็นหลักเดี่ยวๆ แล้วนำามาบวกกันก็ได้
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ดังนั้นเลขรหัสชีวิตของคนผู้นี้คือ 4/4

อกีตวัอยา่งหนึง่คอื เกดิวนัที ่17 เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 1960 เลขวนัเกดิคอื 

17 ดังนั้นเลขวันเกิดคือ 1 + 7 = 8 จากนั้นนำา 17 + 8 + 1960 = 41 

เลขวิญญาณคือ 4 + 1 = 5

ดังนั้นเลขรหัสชีวิตของคนผู้นี้คือ 8/5

ในการทำานายดวงชะตาดว้ยเลขรหสัชวีตินีต้อ้งคำานงึถงึทัง้เลขตวัหนา้และ 

ตวัหลงัวา่ขดัแยง้หรอืสง่เสรมิกนัหรอืไม ่และยงัสามารถทำานายดวงชะตาวา่ชว่ง 

อายุไหนดีหรือไม่ได้ตลอดชีวิต

หลักในการทำานายเลขรหัสชีวิต
ตัวเลขวันเกิด = เลขบุคคล ความหมายถึง ตัวบุคคลผู้นั้น นิสัยใจคอ 

และความเป็นไปในชีวิต 

เลขเดือนเกิด = เลขบริวาร เช่น คู่ครอง บุตรหลาน และบริวาร 

ส่วนจะดูว่าได้คู่ครองดีหรือไม่ อย่างไร ก็ต้องนำาเลขเดือน + เลขวันเกิด 

ถอดรหัสออกมาเป็นเลขเดี่ยว แล้วจึงทำานาย

เลขปีเกิด = เลขสถานการณ์ ปีไหนมีผลต่อชะตาชีวิตเราอย่างไร 

ดีหรือร้าย ต้องระวังในช่วงอายุเท่าไหร่ จะต้องดูที่ปีเกิด

สำาหรับทุกท่านที่อยากเรียนรู้จนถึงขั้นเป็นนักพยากรณ์ด้วยเลขศาสตร ์

คงต้องมาเรียนกับผู้เขียนโดยตรง เพราะเคล็ดวิธีทำานายเหล่านี้มีรายละเอียด 

ค่อนข้างมาก และสร้างความแม่นยำาจนน่าทึ่งเลยทีเดียวหากได้ศึกษาอย่าง 

จริงจัง 
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คำาจำากัดความเกี่ยวกับตัวเลขวันเกิด
ของแต่ละหมายเลข
 วันที่	1 ความสำาเร็จ ชื่อเสียง การพึ่งพาตนเอง มีอิสระ 

   ทางความคิด ตรงไปตรงมา

	 วันที่	2 จินตนาการ จิตใจที่อ่อนไหว มีพรสวรรค์ในเรื่อง 

   ละเอียดอ่อนและศิลปะ

 วันที่	3 ใฝ่หาความรู้ นักปราชญ์ มีอุดมการณ์ยิ่งใหญ่  

   มีความหลากหลาย

 วันที่	4 ความมั่นคง มีจิตวิญญาณของการหยั่งรู้ ชีวิต 

   ก้าวย่างอย่างช้าๆ ฐานะมั่นคง

 วันที่	5 การเงิน การเจรจาดี อารมณ์ปรวนแปรไม่แน่นอน  

   เฉียบแหลมทันคน

 วันที่	6 ความมีเสน่ห์ คนชอบพอรักใคร่ มีพรสวรรค์ 

   ด้านศิลปะบันเทิง เอาตัวรอด

 วันที่	7 การตอ่สูแ้ขง่ขนั การแกป้ญัหา ความคดิทีแ่ปลกแยก 

   แตกต่างจากธรรมดา

 วันที่	8 ความหา่งไกล ความชำานาญเฉพาะดา้น การขยายตวั 

   หรือพัฒนาด้านต่างๆ

 วันที่	9 การประสบความสำาเร็จ ก้าวหน้า มีชื่อเสียง  

   ความโดดเด่นรอบด้าน

 วันที่	10 สติปัญญามาก รักสันโดษ มั่นคงในความรักและ 

   ความคิดของตนเอง

 วันที่	11 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดี ความคิดลึกซึ้งเข้าใจยาก

	 วันที่	12 มเีพือ่นดีๆ  นอ้ย บรวิารแวดลอ้มเยอะ เปน็ผูน้ำาไดด้ ี 

   แต่อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย
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	 วันที่	13 สนใจศาสตร์ลึกลับ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก้ปัญหา 

   เฉพาะหน้าเก่ง ชอบการเรียน

 วันที่	14 ชอบสิ่งท้าทาย มีศัตรูและบริวารที่เป็นมิตรมาก 

   พอๆ กัน ปฏิภาณดี

	 วันที่	15 อ่อนไหว ใจกว้าง เชื่อคนง่าย ดวงชะตาทั้งผลักดัน 

   และต่อต้านกันเอง

 วันที่	16 กระตือรือร้น โชคชะตาขึ้นๆ ลงๆ มีศัตรูมาก  

   แต่โชควาสนาดีเป็นระยะ

	 วันที่	17 ระดบัจติใจสูง ผูค้นยกยอ่งนบัถอื มคีวามเปน็อมตะ 

   เพราะคุณความดีที่ทำาไว้

	 วันที่	18 เป็นนักต่อสู้ มั่นคง ไม่เกรงกลัวใคร การเงิน 

   ไม่ค่อยมั่นคง เดี๋ยวรวยเดี๋ยวจน

 วันที่	19 เย่อหยิ่ง อวดดี แต่มีดีให้อวด โชคดีและมีชัยชนะ 

   เหนือสิ่งต่างๆ

	 วันที่	20 ดวงชะตาหักเห ทะเยอทะยาน ชอบความเพ้อฝัน

 วันที่	21 บุคลิกขัดแย้ง ไหวพริบทันคน ชอบเกี่ยวข้องกับ 

   ผู้คนมากหน้า

	 วันที่	22 เข้าใจอะไรได้เร็วและลึกซึ้ง จิตสัมผัสดี มีความ 

   สามารถด้านศิลปะ

 วันที่	23 ใชค้วามรกัและจติใจเปน็ใหญเ่หนอืเหตผุล ไมย่อมแพ้ 

   อะไรง่ายๆ

 วันที่	24 มโีชคมลีาภ มเีสนห่ท์ีว่าจา รอบรูท้กุๆ ดา้น เขา้ใจอะไร 

   ได้ลึกซึ้ง

 วันที่	25 มีอุปสรรคมากมาย แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง  

   ความคิดสร้างสรรค์ดี
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	 วันที่	26 สุขุมรอบคอบ มีความสำาเร็จแบบไม่ค่อยมั่นคง  

   ชอบเข้าสังคม

	 วันที่	27 มีโชคลาภและประสบความสำาเร็จดี ซื่อสัตย์  

   และยุติธรรม

	 วันที่	28 มองโลกในแง่ดี จิตใจอ่อนไหว เก็บความรู้สึกไว้ 

   ไม่ค่อยแสดงออก

	 วันที่	29 ทะเยอทะยานแรงกล้า เก็บทุกข์ไว้ในใจ เต็มไปด้วย 

   ความคิดสร้างสรรค์

 วันที่	30 เชื่อมั่นตัวเองสูง ชอบเอาชนะ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

   สติปัญญาลำ้าเลิศ

	 วันที่	31 เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ต้นร้ายปลายดี มองการณ์ไกล

คำาจำากัดความเกี่ยวกับเดือนแต่ละเดือน
	 มกราคม รักอิสระ นำามาซึ่งความกล้าหาญ ชอบสั่งการ  

   และเป็นผู้นำา

 กุมภาพันธ์ สุขุมลุ่มลึก จิตใจละเอียดอ่อน โรแมนติก  

   และเก็บความลับเก่ง

	 มีนาคม เจ้าแห่งการสนุกสนาน ไม่ชอบการตัดสินใจ ชีวิต 

   ขึ้นๆ ลงๆ

	 เมษายน เป็นผู้มีเหตุผล อดทนและอดกลั้น มีความมั่นคง 

   ในหน้าที่การงาน

	 พฤษภาคม เป็นผู้มีกำาลังกายและกำาลังใจดี ทำามาหากินเก่ง  

   เข้มแข็งอดทน มานะพยายาม

 มิถุนายน เป็นผู้รักการดูแลและให้บริการ ความรักที่มาพร้อม 

   ความหลงใหล
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	 กรกฎาคม ความซบัซอ้น การแขง่ขนั ศตัรูเยอะ ความผดิพลาด 

   ที่ต้องเลยตามเลย

 สิงหาคม การเป็นผู้นำา รักความโดดเด่น ชอบให้คนอื่นเห็น 

   คุณค่า พัฒนาตัวเอง กว้างไกล

	 กันยายน เป็นผู้มีความเชื่อถือและศรัทธาในศาสนาปรัชญา  

   รักบ้านรักครอบครัว

 ตุลาคม เป็นผู้มีปัญญา แต่ชอบหลีกหนีปัญหา ไม่ประสบ 

   ความสำาเร็จด้านความรัก

 พฤศจิกายน นำามาซึ่งแรงบันดาลใจ พร้อมทำาทุกอย่างให้ตัวเอง 

   บรรลุเป้าหมาย

	 ธันวาคม ความสมบูรณ์พูนสุข รักการเดินทาง ไม่ผูกพันกับ 

   ใครแน่นอน

คำาจำากัดความเกี่ยวกับปีเกิดที่บวกรวมกันเป็นเลขเดี่ยว
	 เลข	1  จังหวะและโอกาสที่ดี

	 เลข	2  ความสมดุลของชีวิต

	 เลข	3  การสร้างสรรค์

 เลข	4	 การช่วยเหลือเผื่อแผ่

 เลข	5	 การสื่อสารกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

	 เลข	6	 การต้องยุ่งเกี่ยวพัวพันกับผู้อื่น

	 เลข	7	 ทำาอะไรก็บังเกิด หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง

 เลข	8	 ขึ้นอยู่กับกรรมและโชคชะตา

	 เลข	9	 การจบสิ้นเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ
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อิทธิพลของเลขปีเกิดแต่ละปีนั้นมีผลกับเลขปัจจุบันที่ชีวิตดำาเนินไป  

หากอยากทราบวา่ปไีหนชวีติจะเปน็อยา่งไร กต็อ้งดวูา่เลขเดีย่วของปเีกดิของคณุ

นั้นเป็นเลขอะไรเสียก่อน เช่น คนเกิด ค.ศ. 1973 บวกรวมแล้วได้ 1 + 9 + 7 

+ 3 = 20 เพราะฉะนั้นเลขเดี่ยวของปีเกิดคือเลข 2 นำาเลขเดี่ยวของปีปัจจุบัน

ไปบวกรวมกัน เช่น ปีปัจจุบัน ค.ศ. 2001 บวกรวมแล้วได้เท่ากับ 3 แล้วจึงนำา 

2 + 3 = 5 ก็ให้ไปดูคำาจำากัดความคร่าวๆ ของเลขวิญญาณ 5 คุณก็จะทราบ

ว่าชีวิตในปีนั้นจะเป็นอย่างไร

อิทธิพลของตัวเลขกับราศีเกิด
ต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบราศีเกิดของคุณกับตัวเลขและดวงดาวที่

มีอิทธิพลควบคุมดวงชะตา

เลข 1 ดาวอาทิตย์ เจ้าเรือน ราศีสิงห์

เลข 2 ดาวจันทร์ เจ้าเรือน ราศีกรกฎ

เลข 3 ดาวพฤหัสบดี เจ้าเรือน ราศีธนู

เลข 4 ดาวยูเรนัส เจ้าเรือน ราศีกุมภ์

เลข 5 ดาวพุธ  เจ้าเรือน ราศีเมถุนและราศีกันย์

เลข 6 ดาวศุกร์  เจ้าเรือน ราศีพฤษภและราศีตุล

เลข 7 ดาวเนปจูน เจ้าเรือน ราศีมีน

เลข 8 ดาวเสาร์  เจ้าเรือน ราศีมังกร

เลข 9 ดาวอังคาร เจ้าเรือน ราศีเมษ

เลข 0 ดาวพลูโต เจ้าเรือน ราศีพิจิก

โปรดสังเกตว่าในอิทธิพลของตัวเลขกับราศีนั้นมีเลข 0 เข้ามาเกี่ยวข้อง 

ด้วย เพราะราศีนั้นมีพลังอำานาจบางอย่างที่มีอิทธิพลอยู่ และดาวพลูโตก็เป็น 

ดาวที่มีอิทธิพลหรือมีพลังอำานาจมากที่สุดในหมู่ดาวเคราะห์ทั้งหลาย


