สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี
สีไหนควรระวัง?
7 ม.ค. 2558

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ทันที หลังไทยรัฐออนไลน์เปิดการจัดอันดับดวงปี พ.ศ. 2558
โดยหมอช้าง (ล้วงลึกที่แรก! จัดอันดับดวง 12 ราศีปี 58 พร้อมวิธีแก้เคล็ด กับ หมอช้าง)
จนฮือฮามีคนอ่านนับล้านไปแล้ว

นอกจากนี้ การทำบุญเสริมเฮง แก้โชคไม่ดีที่หลายคนอยากรู้ ปี พ.ศ. 2558 ยังมีเรื่องสีเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยในปีนี้สีไหนใส่แล้วดี สีไหนควรหลีกเลี่ยง เรื่องนี้หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูจอมสถิติ
ออกมาแนะนำผ่านไทยรัฐออนไลน์ถึงการทำบุญเสริมด้วยสีเสริมดวงในปี 2558 ทั้ง 12 ราศีที่แรก
โดยคำนวณมาจากตำแหน่งของดาวนพเคราะห์ที่มีผลต่อดวงชะตาในปีนี้ พร้อมกับสีที่ไม่แนะ
อยากรู้ว่าทำบุญแบบไหนส่งเสริมราศีตัวเอง และส่วมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีไหน
ใช้รถยนต์สีไหนเพิ่มพลังให้ดียิ่งขึ้นไปชนิดเฮงแบบคูณสอง หรือสีต้องห้ามข้างล่างนี้มีคำตอบ
1.ราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 ม.ค. - 12 ก.พ.

สีเสริมมงคล : สีม่วง สีฟ้า สีน้ำเงิน
เคล็ดลับเสริมดวง : มังกรเป็นราศีธาตุดิน ต้องอาศัยความหนักแน่น ความมั่นคง
ดังนั้นการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างอาคารใหญ่ๆ เช่น การสร้างโบสถ์ การสร้างวิหาร ปิดทองฝังลูกนิมิต
ก็จะส่งผลดีมากมาย
อย่างไรก็ดีแนะนำให้คนที่เกิดในราศีสิงห์เดินทางไปทำบุญกับครอบครัว
เนื่องจากตามดวงมีเกณฑ์จะมีปัญหาภายในบ้าน ครอบครัว ควรนำญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ
ให้พาไปทำบุญร่วมกันก็เป็นการแก้เคล็ดที่ดีมากๆ

2.ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. - 14 มี.ค.

สีเสริมมงคล : สีเหลือง สีทอง
เคล็ดลับเสริมดวง : เนื่องจากราศีกุมภ์เป็นราศีธาตุพลังลม ปีหน้าชีวิตจะมีชื่อเสียง
มีความสำเร็จมากแนะนำการทำบุญเกี่ยวกับลม ไม่ว่าจะเป็น ถวายระฆัง สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงกังวาน หรือ กังหันลม
พัดลม โดยเฉพาะสื่อในเรื่องของเสียงเช่น ซีดีธรรมะ
เพราะเป็นการให้เสียงและให้ความรู้กับคนจะส่งเสริมให้คนเกิดปีนี้ยิ่งรุ่งเรือง

3.ราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 มี.ค. - 13 เม.ย.

สีเสริมมงคล : สีฟ้า น้ำเงิน เขียว
เคล็ดลับเสริมดวง : เนื่องจากเป็นราศีที่อยู่กับพระราหู แนะนำในเรื่องการทำบุญเกี่ยวกับพระราหู
ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระ ในวันพุธกลางคืน การทำบุญด้วยแสงสว่างการเติมน้ำมัน ไฟตะเกียง
การให้ปัญญากับคน การให้แสงสว่างด้วยการทำบุญ เช่น
การให้หนังสือสวดมนต์หรือให้ทุนการศึกษาเหมาะกับราศีมีน

4.ราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 เม.ย. - 14 พ.ค.

สีเสริมมงคล : สีน้ำเงิน สีแดง
เคล็ดลับเสริมดวง : สิ่งที่แนะนำราศีเมษก็คือราศีนี้เป็นราศีธาตุไฟ การทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างก็จะเหมาะ
เพราะราศีนี้มีพลังอยู่ในที่สูง การทำบุญเกี่ยวกับพวกพระธาตุดี ทำบุญวัดที่อยู่บนดอยจะดี
แนะนำถ้ามีโอกาสให้ไปไหว้พระธาตุ ไปไหว้พระที่อยู่บนภูเขาจะดีมาก
ถ้าไม่มีเวลาไปไหว้พระบนภูเขาทองก็ได้ในที่สูงๆ ก็จะเหมาะกับราศีเมษ

5.ราศีพฤษภ ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 14 มิ.ย.

สีเสริมมงคล : สีม่วง เหลือง
เคล็ดลับเสริมดวง : แนะนำ การทำบุญ ทำบุญเกี่ยวกับพระเสาร์ แนะนำให้ทำบุญในวันเสาร์
การไหว้พระเสาร์ (วิธีไหว้ดาวเสาร์) หรือการหมั่นบริจาคในแบบคู่ ไปไหนก็ไปเป็นคู่
อย่าไปคนเดียวเพราะจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้ง่าย ต้องมีโอกาสไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆ
ปัญหาเรื่องคู่คือปัญหาสำคัญในปี พ.ศ. 2558 ที่ต้องระวัง

6.ราศีเมถุน ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 มิ.ย. - 16 ก.ค.

สีเสริมมงคล : สีฟ้า สีเหลือง สีทอง
เคล็ดลับเสริมดวง : สิ่งที่ทำบุญ เนื่องจากดวงในเรื่องการเจรจาเด่น การทำบุญด้วยหนังสือ
ตำราความรู้เพื่อให้ความเข้าใจแก่คน ก็เป็นสิ่งที่เหมาะ แนะนำให้บริจาคหนังสือเรียน หนังสือสวดมนต์
มีโชคทางด้านการเจรจาและการติดต่อดีขึ้น

7.ราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ค. - 16 ส.ค.

สีเสริมมงคล : สีเหลือง สีฟ้า
เคล็ดลับเสริมดวง : เนื่องจากราศีกรกฎธาตุน้ำ ดังนั้น แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำ
การปล่อยสัตว์น้ำเป็นต้น อีกทั้งกรกฎเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเงินเยอะในปีหน้า ดังนั้น
เรื่องของการบริจาคมูลนิธิการกุศลเป็นประจำเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องการเสียเงินได้

8.ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ส.ค. - 16 ก.ย.

สีเสริมมงคล : สีเขียว สีเหลือง สีทอง
เคล็ดลับเสริมดวง : แม้ดวงราศีสิงห์จะดีมาก แต่ก็ไม่ควรลืมเรื่องทำบุญ
แนะนำสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์ควรทำบุญกับสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของมหาชน ที่อาศัยความสามัคคี เช่น ทอดกฐิน

ทอดผ้าป่า สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร การทำบุญใหญ่เสมือนเป็นการตุนบุญและบารมีของตัวเอง
ทำให้เกิดความสำเร็จที่ดีเพิ่มขึ้นอีกทาง

9.ราศีกันย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. - 17 ต.ค.

สีเสริมมงคล : สีขาว สีม่วง
เคล็ดลับเสริมดวง : เนื่องจากเป็นดวงที่พระราหูเข้าตลอดปี 2558
การทำบุญเกี่ยวกับพระราหูจะสามารถช่วยได้ เช่น การสวดมนต์ในวันพุธกลางคืน ด้วยบทสวดพระราหู
การทำบุญด้วยแสงสว่างจะทำให้เกิดผลดีเพราะราหูเป็นตัวแทนของเงามืด ดังนั้น การบริจาคเทียน หลอดไฟ
หรืออะไรที่เป็นตัวแทนของแสงสว่างจะได้ผลดี หรือสามารถเติมน้ำมันตะเกียง
แม้กระทั่งให้ทุนการศึกษาให้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาก็ได้เหมือนกัน

10.ราศีตุล ผู้ที่เกิดระหว่าง 18 ต.ค. - 16 พ.ย.

สีเสริมมงคล : สีแดง สีส้ม
เคล็ดลับเสริมดวง :
เนื่องจากมีข้อควรระวังเพราะเป็นราศีที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมสูงมาก เช่น
บางคนต้องย้ายบ้านและที่ทำงาน ซึ่งบางทีก็อาจจะถูกย้ายในขณะที่เราไม่เต็มใจสักเท่าไหร่
แนะนำราศีตุลว่าควรจะต้องหมั่นจัดสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เรียกได้ว่าเป็นปีที่เหมาะกับการจัดบ้านจัดโต๊ะทำงาน
หรือต่อเติมทำที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อเป็นการลดความแรงของดวงดาว
ทำให้การเปลี่ยนแปลงแบบเซอร์ไพรส์ที่ไม่ดีลดน้อยลง หรือว่าการทำบุญเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยพวกไร้บ้าน
เด็กกำพร้า ก็แนะนำสำหรับราศีตุลช่วยแก้เคล็ดตรงนี้ได้

11.ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 พ.ย. - 15 ธ.ค.

สีเสริมมงคล : สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว
เคล็ดลับเสริมดวง : การทำบุญดาวพระเสาร์ตามวิธีที่เคยบอกกล่าวกันไป (วิธีไหว้ดาวเสาร์)
ทำบุญในวันเสาร์ถวายพระนาคปรก การเป็นผู้ให้อยู่เสมอ เพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวของการสะสม ดังนั้น
เมื่อมีความเครียดเราก็จะสะสมเข้ามา การหมั่นบริจาคทำบุญอยู่เสมอ หรือการโละของเก่าให้คนอื่น
สิ่งไหนไม่ใช่ก็ส่งต่อ การให้เป็นประจำทำให้เราไม่ต้องเสียอะไร
สุขภาพให้ระวังโรคเรื้อรัง หรือโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษา โรคที่ไม่ได้กินยาอาทิตย์เดียวหาย
แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องผ่าตัด จะต้องดูแลตัวเองตลอดทั้งปี สิ่งที่แนะนำก็คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
เพราะดวงมันต้องหนักเหนื่อยก็เอาไปออกกำลังกาย เล่นโยคะ ถ้ามีเรื่องเหนื่อย
กับตัวเองจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับงาน
ดาวพระเสาร์เป็นงานหนัก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องกล อู่ซ่อมรถ
บางคนหนักอยู่แล้วใช้แรงงาน พระเสาร์นิ่งเมื่อไหร่ 2-3 เดือน ธ.ค.-ก.พ.
โดยเฉพาะคนที่ไม่เตรียมตัวการทำบุญเกี่ยวกับดาวเสาร์จะแย่

12.ราศีธนู ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. - 14 ม.ค.

สีเสริมมงคล : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเหลือง สีทอง
เคล็ดลับเสริมดวง : เนื่องจากมีดวงเสียเงินในปีหน้า
ดังนั้นการวางแผนการจับจ่ายใช้สอยควรอยู่ในจุดที่สมดุล สิ่งที่แนะนำการบริจาค หรือหมั่นทำบุญอย่างสม่ำเสมอ
มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้เคล็ดให้เราเรื่องการเสียเงินได้ การเสียเงินเรื่องอื่นก็จะไม่เกิดขึ้น
หรือถ้าเรามีการวางแผนในการใช้เงินอยู่แล้ว สร้างบ้าน เปิดร้าน ทำธุรกิจ หรืออะไรที่ต้องใช้เงินลงทุนอยู่แล้ว
ก็เป็นการเสียเงินแบบตั้งใจ
สีม่วงต้องห้าม!
สุดท้ายหมอช้าง ย้ำด้วยว่าสำหรับสีที่ควรหลีกเลี่ยงในปี 2558 นี้ก็คือสีม่วง ซึ่งถ้าจำเป็นต้องเสื้อผ้า
หรืออะไรที่เป็นสีม่วงจริงๆ หรือหากเป็นยูนิฟอร์ม แนะนำให้แต่ตัวด้วยสีมงคลในแต่ละราศี
ซึ่งการแต่งตัวก็แล้วแต่ศิลปะของแต่ละบุคคลที่จะทำออกมาได้อย่างกลมกลืน
"อย่างที่บอกการทำบุญเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือจากโชคร้ายให้เป็นโชคดี หรือถ้าดวงเข้าเคราะห์หนักๆ
ก็สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ ถ้าเป็นสีเสื้อก็เหมือนกัน ถ้าเลือกสีถูกก็จะส่งเสริมดีกับดวงชะตา
แต่ถ้าเลือกสีผิดก็จะส่งผลลบแก่ดวงนั้น การเลือกสีจึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมดวง" หมอดูจอมสถิติกล่าวสรุป

ขอบคุณที่มาจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

