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ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ออกเดินเท้าจาก
ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อยื่นหนังสือถึงพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะ
รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ณ
จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงเจตจำจงให้ยกเลิกการสร้างโรง
ไฟฟ้าถ่านหินและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดม
สมบูรณ์ในพื้นที่ตือโละปาตานี แต่ได้มีการใช้กำลังโดย
เจ้าหน้าที่ขัดขวางและสลายการชุมนุมในวันจันทร์ ที่
27 พฤศจิกายน 2560 เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ และมี
ผู้ร่วมชุมนุมถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น 16 ราย..โครงการโรง
ไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ชายฝั่งตำบลปากบาง อำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา ซึ่งใช้พื้นที่กว่า 2,850 ไร่ เพื่อผลิตไฟ
ฟ้า 2,200 เมกะวัตต์ ถูกอนุมัติตามแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2573 หรือ
PDP2015 โดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ไม่สอดคล้องกับสถาน
การณ์ในโลกปัจจุบันซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีพลัง
งานหมุนเวียน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
ระดับชุมชน การดำเนินการตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา
มีปัญหามากมาย ทั้งการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริงในการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 ครั้ง กระ
บวนการศึกษา EHIA มีความบกพร่อง ไม่ครอบคลุม
และพบข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจำนวนมาก นอก
จากนี้กระบวนการอนุมัติ โครงการมีการแยกส่วนการ
ศึกษา EHIA โดยให้ ครม.อนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เทพาก่อนในขณะที่ EHIA ของท่าเรือขนถ่านหินยังไม่
ผ่านการพิจารณาและต้องดำเนินการแก้ไข
การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้แนวทางตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาประเทศไทย4.0 และประชารัฐ
ควรที่จะสอดคล้องกับกระบวนทัศน์การพัฒนาตามมาตร
ฐานจริยธรรมสากลในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goal : SDGs) ที่พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนประเทศไทยลง
นามไว้ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และ
การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน การตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน จะต้องกระทำโดยกระบวนการ
ทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและอนามัยของประชาชนเครือ
ข่ายนักวิชาการภาคใต้ ดังมีรายนามแนบท้าย มีข้อคิด
เห็นและข้อเรียกร้องต่อกรณีที่เกิดขึ้น ดังนี้...
1.ประณามการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่มีความ
ชอบธรรมและเป็นไปอย่างอำเภอใจ ขัดกับหลักการสิทธิ
มนุษยชนที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ และ
เรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อความเสีย
หายที่เกิดขึ้น ไม่ดำเนินคดีต่อชาวบ้าน และปล่อยตัว
อย่างไม่มีเงื่อนไข
2. ยืนยันในเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
โดยการชุมนุมอย่างสงบเปิดเผย และปราศจากอาวุธ
ซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ เครือข่ายคนสงขลาปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินจึงมีสิทธิอันชอบธรรม
ทุกประการในการแสดงออกซึ่งการไม่เห็นด้วยต่อโครง
การโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ทั้งนี้ ในการชุมนุมโดยการ
เดินเท้าที่ผ่านมา ทางเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่
เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของ
พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ทุกประการ อีกทั้ง
การชุมนุมก็เป็นไปอย่างสงบและปราศจากอาวุธ
3.ยืนยันในหลักการพื้นฐานที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้
ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ว่ากระทำความผิด ดังนี้ การปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไข
ในระหว่างสอบสวนจึงเป็นหลักการที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
การเรียกหลักประกันหรือการควบคุมตัวระหว่างสอบ
สวนเป็นเพียงข้อยกเว้นที่ต้องใช้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
4. ขอให้รัฐบาลทบทวนการดำเนินการตามนโยบาย
และโครงการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ที่จะส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
หลักมนุษยธรรม ระงับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้
ถ่านหินในพื้นที่อำเภอเทพาอย่างเร่งด่วนเพื่อระงับความ
ขัดแย้งที่กำลังบานปลาย ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่
ภาคใต้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
5.ขอให้รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้บรรลุ “ภาคใต้แห่งความ
สุขอย่างยั่งยืน” ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่น
คงในชีวิต แหล่งผลิตอาหาร การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น “คืนบรรยากาศประชาธิปไตย ด้วย
การเคารพอย่างมั่นคงจริงใจในโรดแมป (Road Map)
การเลือกตั้ง และไม่ใช้อำนาจในลักษณะที่ริดรอนสิทธิ
เสรีภาพและไม่ใช้อำนาจที่ทำให้เกิดความหวาดกลัว”
เครือข่ายนักวิชาการภาคใต้
29 พฤศจิกายน 2560

แค่นึกว่าเป็นการเปิดโอกาสหรือเพิ่มทางเลือกให้ตนเอง
แต่ในความเป็นจริงอาจพลิกไปในทางตรงข้ามก็เป็นได้
มิควรรั้นหรือดันทุรังโดยเฉพาะเมื่อมีคนค้านแล้ว ปัจจัย
ที่อยู่เหนือความคาดหมายมีมากมาย พึงต้องมีวิจารณ
ญาณต่อข้อมูลข่าวสารที่รับมาด้วยเพราะมิฉะนั้นจะกลาย
เป็นเครื่องมือหรือถูกหลอกใช้โดยไม่รู้ตัว ด้านการเงิน
มีเสถียรภาพดี มีกำลังซื้อสูง แต่ก็จะร่อยหรอไปอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อใช้อย่างไม่บันยะบันยัง มีโอกาส
ได้จับจองเป็นเจ้าของบ้านหรือรถ คนโสด คงต้องปรับ
ลุคซ์สักนิดเพื่อให้ดึงดูดใจเพศตรงข้าม
ราศีกรกฎ (วันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
อยู่ในช่วงขาขึ้น หยิบจับทำอะไรก็สำเร็จ ผลงานเป็นที่
ยอมรับและเข้าตาผู้ใหญ่ มีสิทธิ์ที่จะได้รับการโปรโมท
ถ้าไม่มีอะไรที่พลิกโผไปซะก่อน เป็นช่วงที่ต้องใช้ความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการสูงและการตัดสินใจที่เด็ด
ขาด ได้ตัวช่วยที่เป็นงานทำให้ยิ่งมีความรุดหน้าไวขึ้นกว่า
ที่คาดไว้ พึงระลึกไว้ว่าผูกมิตรดีกว่าสร้างศัตรูกลั่นกรอง
คำพูดให้ดีก่อนที่จะเอ่ยอะไรออกไปด้านการเงิน มีสภาพ
คล่อง มีลาภลอย ได้ผู้อุปถัมภ์ที่ใจดี มีเกณฑ์รับทรัพย์
เพิ่ม คนโสด หาเองมีสิทธิ์ที่จะพลาดท่าเป็นมือที่สามได้
ราศีสิงห์ (วันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ปัญหามีเข้ามาไม่ขาดแต่อีกไม่ช้าไม่นานก็จะค่อยๆซาลง
ไป การดำเนินการบางอย่างที่ต้องอาศัยแรงคนอื่นอาจ
ทำให้ต้องรู้สึกลำบากใจอยู่บ้างแต่ก็จำเป็นมีบางภารกิจที่
แม้ว่าจะมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบตรงแต่จะมีเหตุให้ต้อง
เข้าไปข้องเกี่ยวจนได้ ถึงจะไม่ได้ปรารถนาเลยก็ตามซึ่ง
บางทีอาจเป็นการร้องขอของผู้ใหญ่ การขออนุมัติใดๆ
ในช่วงนี้มิใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ อย่าโฟกัสผิดที่ ต้องเร่ง
เครื่องและทำทุกทางเพื่อให้ได้เนื้องานมากที่สุด ทำการ
ใดอิงผู้ใหญ่ไว้ปลอดภัยสุด จะมีโอกาสติดสอยห้อยตาม
เจ้านายไปในงานสังคมซึ่งจะยังประโยชน์ให้คุณอย่างคาด
ไม่ถึง ด้านการเงิน มีรายได้จากหลายช่องทาง หาเงิน
เก่งแต่มักเก็บได้ไม่ค่อยทน คนโสด เจอคนที่เคมีเข้ากัน
แถมกองเชียร์ก็หนุนเยอะ คงได้ลงจากคานแล้วล่ะนะ
ราศีกันย์ ( วันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำพลาดอย่างที่ไม่เคยมาก่อน
โดยอาจเกิดจากความประมาทหรือมั่นใจในตัวเองมาก
เกินไป บางประเด็นก็ยังมิได้มีความเข้าใจที่ถ่องแท้นัก
อีกทั้งยังถูกกดดันด้วยเงื่อนไขของเวลาที่จำกัดสบทบเข้า
ไปด้วย การพูดการจาหรือสื่อสารใดๆจำเป็นต้องให้
เคลียร์แต่ในบางสถานการณ์ก็จำเป็นที่จะต้องปลงหาก
มิได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจทั้งที่ทำอย่างเต็มที่แล้ว มิควร
ใช้วิธีการที่เสี่ยงหรือลุยไปแบบไร้ซึ่งแผน ต้องมีสติใน
การรับมือกับความระส่ำระสายที่มีมาเป็นระลอก อย่า

พยายามที่จะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง การเงิน หมุนให้ควั่ก
มีเรื่องสารพัดที่ต้องจ่าย ควรที่จะต้องใจแข็งกับคนรอบ
ข้างบ้าง แต่ช่วงกลางสัปดาห์มีเกณฑ์รับทรัพย์เป็นกอบ
เป็นกำ
ราศีตุลย์ (วันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
มีเรื่องให้ต้องปวดเศียรเวียนเกล้าไม่เว้นแต่ละวัน เจอ
เข้ากับสถานการณ์แบบไฟล์ทบังคับจนถึงกับจุกจนแทบ
พูดไม่ออกโดยเฉพาะนช่วงต้นสัปดาห์อาจจะต้องรับศึก
หนักหลายด้านหน่อย ต้องกัดฟันทน แต่ก็อย่าเพิ่งถอด
ใจ การเปลี่ยนแปลงที่ใกล้จะมาถึงนี้จะทำให้อะไรๆดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างน้อยก็สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองบาง
ท่านอาจจะกลายเป็นม้ามืดโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ บางทีจะ
ถูกผู้ใหญ่ขอแรงให้ช่วยเหลือในภารกิจเฉพาะบางอย่าง
เนื่องจากมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่ตรง
พอดีซึ่งทำให้คุณต้องจัดตารางงานใหม่ไป จะมีเงินเข้ามา
เติมในกระเป๋าได้ทันเวลาทำให้มิต้องชักเนื้อ มีโชคลาภ
ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องเดือดร้อนถึงผู้ใหญ่มาช่วย
ราศีพิจิก ( ที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม )
มีเรื่องให้เรียนรู้ใหม่ได้ตลอด บางท่านก็น่าที่จะได้เริ่มต้น
ทำตามอุดมการณ์ตนสักทีหลังจากที่สะสมข้อมูลมาพอ
สมควรเป็นจังหวะเหมาะที่จะได้ลองของจริง จะได้ศึกษา
งานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ควรต้องเพิ่มความใส่ใจ
กับความเป็นไปรอบๆตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม ตัวแปรบาง
อย่างอาจก่อปัญหาให้แบบคาดไม่ถึงความใจร้อนจะทำให้
ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจา บางเรื่องต้องอาศัย
ความเรียบง่าย อุปสรรคจะทำให้ค้นพบมุมมองใหม่ที่น่า
สนใจ ระวังการทำอะไรที่เป็นการรวบรัดตัดตอนหรือการ
พูดจาที่รวบรัดตัดความจนเกินไปเพราะจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดได้ คนโสด เป็นเรื่องของรักข้างเดียวซะมาก
กว่า ส่วนคนมีคู่ ปัญหาแบบลิ้นกับฟันมีตลอด
ราศีธนู (วันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
มีความตั้งใจที่แน่วแน่เพราะอยากทำผลงานให้ออกมาดี
และก็ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นทำให้เป็นที่อิจฉาของผู้อื่น
โดยไม่รู้ตัว จะโดนใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกก๊อปปี้ผลงานพึง
ต้องระวังให้มากด้วย สำหรับเรื่องที่เป็นกังวลอยู่นั้นจะ
ยังไม่เจอคำตอบในเร็วๆน ตราบใดที่ยังมิได้มีการลงนาม
ให้เป็นกิจลักษะก็อย่าเพิ่งถือเป็นจริงเป็นจังไม่ว่าจะเกี่ยว
เนื่องด้วยเรื่องอันใดเพราะคำพูดสามารถบิดพลิ้วได้เสมอ
ควรที่จะต้องคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ขาดด้วย
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา มีแนวโน้มว่าสภาพคล่องจะ
ติดขัด มีเรื่องให้ต้องเสียเงินตลอด มีทุกขลาภ จัดสรร
งบได้ไม่ลงตัว แต่จะมีลาภปากหรือได้ของกินของฝากที่
มาในรูปของผลประโยชน์ต่างตอบแทน คนโสด มีคนมา
ตาตื๊อตามจีบ แต่ยังไม่เป็นคนที่ใช่.

คิงเพาเวอร์ ตกที่นั่งลำบาก
( ต่อจากหน้า A13 )

คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท คิง
เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คือ 3 ใน 18 จำเลย
ของคดีนี้ ทั้งนี้ ศาลนัดรวบรวมพยานเอกสาร หลักฐาน
บัญชีพยานบุคคล วันที่ 16 ม.ค. 2561 และตรวจสอบ
พยานหลักฐาน วันที่ 12 ก.พ. 2561 พร้อมย้ำว่าศาล
มีคำสั่งรับฟ้องคดีไว้พิจารณา ยังไม่ได้ตัดสิน หรือไต่
สวนคดีมีมูลความผิดแต่อย่างใด ขอให้สื่อมวลชนนำ
เสนอข่าวให้ถูกต้อง และเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ใน
ความสนใจของประชาชน "ศาลอาญาทุจริตฯ จึงมีคำสั่ง
ห้ามคู่ความไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลและพยานหลักฐานที่
อาจจะกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของศาล จนกว่า
คดีจะถึงที่สุด หรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น"คำถามใหญ่
คือ หากศาลตัดสินว่ากลุ่มคิง เพาเวอร์มีความผิด จะ
เกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของการเป็นเจ้าของและผู้บริหาร
ทีมฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ของ 2 พ่อลูกแห่ง "อาณา
จักรคิง เพาเวอร์" -- นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธาน
กรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานสโมสร
เลสเตอร์ ซิตี้ และ นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคิง เพาเวอร์ -- เนื่องจาก
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ มีกฎห้ามผู้ที่เคยถูกพิพากษาว่ามี
ความผิดในคดีอาญา-คดีทุจริตเป็นผู้บริหารสโมสร หรือ
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
นายวิชัยถูกจัดให้เป็น

"อภิมหาเศรษฐี" ลำดับ 5 ของไทยในปี 2560 ด้วย
มูลค่าทรัพย์สิน 1.621 แสนล้านบาท โดยนิตยสาร
ฟอร์บส์ เขาสร้างตัว-สร้างชื่อด้วยการก่อตั้งคิง เพา
เวอร์ ในปี 2532 และชนะการประมูลเข้าให้บริการร้าน
ค้าปลอดภาษีในสนามบินตั้งแต่ปี 2549 โดยถือเป็น
บุคคลที่ครบเครื่องทั้งเครือข่ายธุรกิจและขุมข่ายอำนาจ
การเมือง เป็นแถวหน้าในหลายแวดวงตั้งแต่วงการกีฬา
กระทั่งพระเครื่อง สร้างตำนาน "จิ้งจอกสยาม"
นายวิชัยถือเป็นมหาเศรษฐีไทยคนที่ 2 ที่เข้าไปครอบ
ครองสโมสรฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ หลังจากนาย
ทักษิณ ชินวัตร บุกเบิกซื้อทีม "เรือใบสีฟ้า" แมนเชส
เตอร์ ซิตี้ ในปี 2550 ก่อนเทขายหุ้นให้นักธุรกิจชาว
สหรัฐอาหรับเอมิเรตในปีต่อมา ขณะที่ "เจ้าสัววิชัย"
เข้าซื้อกิจการสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ตั้งแต่เดือน
ส.ค. 2553 สมัยทีม "จิ้งจอกสีน้ำเงิน" ยังอยู่ในลีก
รองอย่างเดอะ แชมเปี้ยนสชิป โดยใช้เวลาเพียง 2
เดือนในการ "ปิดดีล" กับนายมิลาน แมนดาริช เจ้า
ของและประธานสโมสรคนเดิม เขาต้องจ่ายเงินเข้า
สโมสรทันทีงวดแรก 40 ล้านปอนด์ (ราว 2,000 ล้าน
บาท) ก่อนทยอยจ่ายจนครบ 100 ล้านปอนด์ (5,000
ล้านบาท) เพื่อแลกกับการเข้าถือหุ้นร้อยละ 51

นักวิชาการใต้ จี้หยุดดำเนินคดีชาวบ้าน
ใช้อำนาจสร้างความกลัว
วันนี้ (29 พ.ย.) เครือข่ายนักวิชาการภาคใต้ ได้ หิน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
ออกแถลงการณ์กรณีสลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุที่กระ สถานที่ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสงขลา โดยระบุว่า เมื่อ
ทำต่อเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่าน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายคนสงขลา-

พยากรณ์เดือน ธันวาคม 2560
ราศีมังกร (วันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นโดยลำดับจะเรียกได้ว่ามาถูกทาง
แล้วก็ว่าได้แต่ก็อย่างเพิ่งมั่นใจเร็วจนเกินไปนักยังคงต้อง
คอยจับตาอย่างใกล้ชิดไปก่อน แต่จะมีบางสิ่งบางอย่าง
ที่มาหันเหความสนใจของคุณจึงดูเหมือนว่าจะได้ค่อย
ร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นไปตามคาดจนเกินไปนัก บางท่าน
มีโอกาสที่จะจับพลัดจับผลูเข้าเสียบแทนตำแหน่งที่ว่าง
อย่างไม่คาดฝัน แต่ก็เหมือนการที่ได้ขึ้นขี่หลังเสือซึ่ง
นอกจากภาระรับผิดชอบจะเยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้ว
ก็ต้องเพิ่มความระแวดระวังเป็นพิเศษด้วย มิควรรับปาก
ใครๆแบบส่งเดชโดยเฉพาะในเรื่องที่รู้อยู่แล้วว่ามิอาจทำ
ให้ได้ ต้องเร่งสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ใหญ่ให้ลุล่วง
อย่าช้อปเพลินก้แล้วกันเน้นที่ความเป็นไว้ก่อน อย่า
สปอล์ยตนเองและคนรอบข้างจนมากไป ระวังหลงกล
โฆษณาชวนเชื่อด้วยล่ะ
ราศีกุมภ์ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
การจัดการงานต่างๆยังไม่เป็นไปในแบบที่ควรจะเป็น คน
รอบข้างและผู้ใหญ่ดูเหมือนว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของ
คุณ แต่ด้วยความที่เป็นคนสู้งานจึงทำให้คุณยังคงได้รับ
ความไว้วางใจอยู่ คววรต้องมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่
ดี ด้านการเงิน คล่องตัว มีใช้ไม่ขาดมือ แต่ที่สำคัญคือ
ต้องไม่ใช้อย่างสูญเปล่า อะไรที่สามารถประหยัดได้ก็ควร
ทำ ปิดช่องทางการรั่วไหล ระวังข้าวของจะหายหรือชำ
รุดจากความสะเพร่า ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอ
คนที่ใจถึงและเป็นที่พึ่งให้คุณได้ แต่วัยอาจจะต่างกันพอ
สมควร ส่วนคนมีคู่ พูดภาษาเดียวกันก็คงจะคุยกันง่าย
กว่านี้ ลดราวาศอกให้แก่กันสักนิดก็ดี
ราศีมีน (วันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
เป็นช่วงที่ควรจะต้องตรึกตรองอะไรๆให้มากกว่าที่เคย
โอกาสที่จะตัดสินใจพลาดหรือเลือกผิดข้างมีค่อนข้างสูง
แต่บางท่านน่าจะมีเซ้นส์ที่แม่นยำทำให้สามารถกลับลำ
ได้ทันเวลา ยังไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นหรือริเริ่มทำอะไรใหม่
โดยเฉพาะการสวนกระแส ความรั้นแบบหัวชนฝาและ
เอาแต่ความคิดตนเป็นใหญ่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาหรือ
สร้างความไม่พอใจให้ผู้อื่นและจะถูกพูดถึงในทางลบ
จะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้หัวหมุนหรือถึงกับพูดไม่ออก
บอกไม่ถูก ระวังปัญหาสุขภาพควรบริจาคเลือดแก้เคล็ด

หน่อยก็ดี ด้านการเงิน รับเยอะจ่ายมากแต่ก็จะมีทยอย
มาเติมอยู่เรื่อยๆ มีโชคลาภเล็กๆ แต่ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินยังมีไม่มากพอจึงควรหาทางปกป้องอย่างเนิ่นๆ
หรือระวังความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ตัวเลือกเพียบ คนเก่าก็ยัง
ไม่ไปคนใหม่ก็แทรกเข้ามา
ราศีเมษ (วันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
จะต้องได้เจอเข้ากับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเพลียละเหี่ย
ใจหรือตัดสินใจลำบาก หากไม่ตั้งสติไว้ให้มั่นก็มีสิทธิ์ที่
จะปะทะคารมด้วยเหตุจากอารมณ์พาไปก็เป็นได้ ช่วงนี้
เน้นเรื่องของความชัดเจนเป็นสำคัญไม่ว่าจะด้านคำพูด
หรือการกระทำ ได้รับผลดีจากความเปลี่ยนแปลงที่มา
เยือน บางเรื่องที่เหมือนถูกดองก็กลับกระเตื้องขึ้นแม้
ว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เรื่องที่ยื่นไว้หรือรอ
คอยคำตอบอยู่ก็จะได้รับการติดต่อกลับสักที มีเกณฑ์
เดินทางหรือเปลี่ยนแผนกะทันหัน ระวังอุบัติเหตุด้าน
การเงิน หมุนเวียนได้สะดวกมากกว่าเดิม มีช่วงเวลาที่
จะได้รับเนื้อๆแต่ก็จะหมดไปกับเรื่องของการซื้อหาความ
สุขประเภทกินเที่ยวช้อปเป็นส่วนใหญ่ คนโสด รักไม่
สมหวัง จะถูกมองเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งเท่านั้น
ราศีพฤษภ (วันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
หลายเรื่องเป็นไปอย่างที่กะเกณฑ์ไว้ จะได้ค้นพบแนว
ทางใหม่ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานหรือได้ทดลองใช้
รูปแบบอื่นๆที่แตกต่างไปจากที่เคยๆ แต่ในระหว่างทาง
ต้องเจออุปสรรคแต่ก็จะสามารถเอาตัวรอดได้สนุกกับ
การที่ได้ลองผิดลองถูก สมุนบริวารมีการชิงดีชิงเด่นซึ่ง
ก็จะสร้างความลำบากใจให้กับคุณมิใช่น้อยๆ ที่สำคัญ
อย่าให้ต้องมีใครรู้สึกถึงการเลือกที่รักมักที่ชังล่ะเพราะ
จะเสียถึงภาพลักษณ์ได้ ในบางเรื่องที่ยิ่งได้เข้าไปรู้ลึกก็
จะยิ่งถึงกับไปไม่เป็นเลยก็ได้คล้ายกับว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลา
ชอบกลโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัด
แย้ง ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป หาได้ไม่ทันใช้ ทั้งจ่ายจร
และประจำ บริวารเบียดเบียน มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน
คนโสด มีรักต่างวัย แต่รสนิยมใกล้เคียงกัน ส่วนคนมี
คู่ ชื่นมื่นกันดี หลังจากที่พูดคุยกันแบบเปิดอก
ราศีเมถุน (วันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
คุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงซึ่งอาจจะ
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