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“ความรัก” ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แต่เป็นส่วนสำคัญใน
การสร้างชีวิต จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะต้องการมีคู่ชีวิตที่ดี และ
คุณจะได้สมหวังในความรักกับเขาสักที จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับ
การเลือกคู่ครองที่นอกจากจะถูกอกถูกใจโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้ว 
จะต้องพิจารณาด้วยว่าคนที่หมายปองไว้นั้นพร้อมที่จะมาเป็นคู่ชีวิต
ที่ดีสำหรับคุณหรือไม่ จากอิทธิพลของดวงดาวและดวงชะตา  
ของแต่ละราศีเกิดของคุณ  

จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเหมาะสมกับใคร คนแบบไหนคือเนื้อคู่
ของเรา หรือเมื่อใครที่มาอยู่กับเราแล้วชีวิตคู่จะเป็นอย่างไรต่อไป 

“ยิปซีพลิกชะตาความรัก 12 ราศี” จะช่วยไขปัญหาและค้นหา  
คำตอบวา่ชวีติคูข่องคนเปน็แบบไหน จะรอดหรอืไมร่อด แลว้จะตอ้ง
ทำอย่างไรต่อไป คุณจะได้รับคำตอบนั้น… 

คำทำนายชีวิตรักจากไพ่ยิปซีและราศีเกิด จับคู่ราศีของคุณ
กับราศีอื่นๆ พร้อมคำทำนายพื้นดวงที่ละเอียดนำไปใช้ได้จริงในชีวิต
รักของคุณ จากประสบการณ์การทำนายของนักพยากรณ์และ
โหราศาสตร์ที่มีความชำนาญรอบรู้เป็นอย่างดี 

ผลของความรักจะออกมาเป็นแบบไหน ดีหรือร้าย  
สิ่งสำคัญที่สุดคือความจริงใจที่คุณมีให้กับคนที่คุณรักนั่นเอง  

ขอให้คุณสมหวังในความรัก และมีรักที่ยั่งยืน  

                                                     

ไกรภพ สาระกูล 

บรรณาธิการ 

 

จากใจสำนักพิมพ์  
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ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ มีราศีเกิดประจำตัว

แบ่งได้เป็น 12 ราศี และดวงชะตาของเราทั้ง 12 

ราศีนั้น ก็มีไพ่ยิปซีประจำราศีแต่ละราศีด้วย ซึ่งทีม

งานของผู้เขียนได้รวบรวมเอาไว้เพื่อทำนายความรักใน

หนังสือ “ยิปซีพลิกชะตาความรัก 12 ราศี” เล่มนี้ 

เนื้อหาในหนังสือจะแบ่งออกเป็น 12 ราศี

ได้แก่ เมษ พฤษภ มิถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก 

ธนู มังกร กุมภ์ และมีน ในแต่ละราศีจะมีคำทำนาย

พื้นดวงและการจับคู่ราศีของท่านกับราศีอื่นๆ อีก  

11 ราศี ซึ่งเราเขียนขึ้นจากหลักการของภพเรือนทั้ง 

12 เรอืนของดวงชะตา โดยยดึหลกัการวา่ ราศทีีท่ำมมุ 

ทุสถานภพต่อกัน และมีธาตุเป็นศัตรูกันจะเข้ากันไม่ได้ 

ซึ่งแม่นยำถึง 70% 

จากใจผู้เรียบเรียง 
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นอกจากนี้ เรายังมีการทำนายพื้นดวงจาก  

ไพ่ยิปซีประจำราศีซึ่งมี 12 ใบ 12 ราศี เช่น ราศี

เมษเป็นไพ่จักรพรรดิ ราศีมีนเป็นไพ่คนห้อยหัว 

เป็นต้น ซึ่งการเลือกไพ่นั้นผู้เขียนไม่ได้เลือกเอง แต่ไพ่

ประจำราศีนี้มีกำหนดในหลักโหราศาสตร์เอาไว้นาน

แล้ว จึงนำมาปรับใช้กับโหราศาสตร์ไทย 

สุดท้ายนี้ผู้ เขียนขอให้ผู้อ่านทุกท่านพบคู่แท้

ของท่าน หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อมาได้ที่

เบอร์ 08-4154-7917 ยินดีตอบคำถามของท่าน  

ทุกสาย 

 

ด้วยความปรารถนาดี  

กานธนิกา ชุณหะวัต 
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ยิปซีพลิกชะตา  

ความรัก 

ในทางโหราศาสตร์นั้น เราแบ่งดวงชะตาของ

บุคคลออกเป็น 12 ราศี ได้แก่ เมษ พฤษภ มิถุน 

กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ และมีน 

และแต่ละราศีนั้นมีเนื้อคู่ประจำราศีอยู่คือราศีที่อยู่ตรง

ข้ามกับเรา เช่น เมษและตุลย์ กันย์และมีน เป็นต้น 

ทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละราศีมีความรักเช่นใด 

และสมพงษ์กับราศีไหนบ้าง 

ยิปซีพลิกชะตาความรัก 12 ราศี 
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ความรักของราศีเมษ 
(ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เมษายน-13 พฤษภาคม) 

ไพ่ยิปซีประจำราศีเมษ – ไพ่จักรพรรดิ 

ความรกั – มัน่คง ชว่ยกนัสรา้งครอบครวั สรา้งฐานะไดด้ ี

เนื้อคู ่ – สมพงษ์ที่สุดคือ ราศีตุลย์ รองลงมาคือ มิถุน 

สิงห์ ธนู กุมภ์ 
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ปัจจุบันและอนาคต – เจ้าชะตาจะได้แต่งงานมีครอบครัว

ที่สมบูรณ์แบบ มีพื้นฐานชีวิตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดีรองรับการมี

ครอบครัว 

 

ราศี เมษ เป็นราศี แห่ งธาตุ ไฟ มีความมุทะลุดุ ดัน  

มีสัญลักษณ์เป็นรูปแพะ เป็นราศีของนักบุกเบิก มุ่งมั่นในการเป็น

ผู้นำในหลายๆ ด้าน มีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆ รวมทั้งเป็นคนหัวรั้นหัวดื้อไม่ยอม

คน มีความหุนหันพลันแล่น ว่องไว ชอบความท้าทาย และรอบรู้

ในหลายๆ ด้าน อันนี้คือข้อเด่นข้อด้อยของราศี เมษ ด้วย

บุคลิกลักษณะอันมีนิสัยโดดเด่นในการเป็นผู้นำของชาวราศีเมษ

เยี่ยงนี้นี่เอง จึงมักไม่ค่อยจะยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆ บวกกับเป็น

ราศีแห่งธาตุไฟก็ เลยมีอารมณ์ร้อนและมุทะลุวู่ วาม ถ้าไม่มี

สติปัญญาที่มาคอยระงับให้ใจเย็นลงแล้ว ก็จะทำเรื่องเล็กให้เป็น

เรื่องใหญ่ได้ รวมถึงเรื่องความรักด้วยเช่นกัน 

 

ซึ่งในด้านความรักชาวราศีเมษจัดเป็นนักรักที่มีความ

หน้าด้านหน้าทนห้าวหาญ คือมีความกล้าหาญไม่อายที่จะไปจีบใคร

หรือบอกรักใครง่ายๆ มีความมุ่งมั่นที่จีบอย่างรุนแรง แต่อาจเกิด

กับบุรุษเพศเสียมากกว่า ส่วนสตรีเพศก็อาจไม่น้อยหน้ากัน มีบ้างที่

มุ่งมั่นเป็นฝ่ายไปจีบหนุ่มๆ ก่อน ก็ด้วยชาวราศีเมษไม่ว่าหญิง  

หรือชาย จะมีความแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอยู่ในตัวทั้งสิ้น  

ยิปซีพลิกชะตาความรัก 12 ราศี 
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เป็นผู้ไม่ยอมใครง่ายๆ มีความมุทะลุวู่วาม บางครั้งก็อาจทำให้

เสียหายต่อหน้าที่การงาน ทำให้ไปได้ไม่ไกล เพราะความถือดีถือตัว

เป็นใหญ่นี่เอง รวมทั้งในด้านความรักถ้าไม่รู้จักประนีประนอม

เข้าหากัน ก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ง่าย เรามาดูความรักของ

ราศีเมษกับราศีต่างๆ กัน 

12
ยิปซีพลิกชะตาความรัก 12 ราศี 
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ราศีเมษ กับ ราศีเมษ 

ราศีเมษ เป็นราศีแห่งธาตุไฟดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว มีอารมณ์

ร้อนแรงวู่วาม หุนหันพลันแล่น คิดอะไรทำอะไรว่องไว และมัก

ไม่ค่อยรอบคอบ เอาแต่ใจเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นหลัก ถ้าคน

ราศีเมษมารักกับคนราศีเมษด้วย เกรงว่าจะเกิดอารมณ์ร้อนใส่กัน

เสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต่างคนต่างไม่ยอมกัน ชิงดีชิงเด่น เอา

ตัวเองเป็นหลักใหญ่เสียมากกว่า ก็จะทำให้เกิดปัญหาในด้านความ

รักได้ง่าย จึงน่าจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยเหมาะสมกันนัก 

 

ราศีเมษ กับ ราศีพฤษภ 

ราศีพฤษภ มีความสวยงาม น่ารัก มีเสน่ห์โดยธรรมชาติ 

และมีความหนักแน่นของธาตุดิน เพราะเป็นราศีแห่งธาตุดิน จะทำ

อะไรก็ช้าๆ เนิบนาบ แต่ไม่ถึงกับอืดอาด แถมมีความดื้อรั้นไม่ยอม

ความรักของชาวราศีเมษ  

กับราศีอื่นๆ 
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คนอยู่มากพอสมควร แต่ก็มีความอดทนสูงด้วยเช่นกัน ก็อาจ

ไม่ค่อยเป็นที่สบอารมณ์กับชาวราศีเมษได้ เนื่องจากราศีเมษมักคิด

ไวทำไว ทำการใดรวดเร็วไม่รอช้า และชอบการเป็นผู้นำ ถ้าเกิดไป

รักชอบพอกับชาวราศีพฤษภที่มีความดื้อรั้นอยู่ในตัวสูงแล้ว ชาว

ราศีเมษผู้มีอารมณ์ร้อนและวู่วามคงได้เกิดความโมโหขึ้นได้ง่ายๆ 

จนทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ถ้าไม่สามารถระงับอารมณ์ด้วย

สติปัญญาได้ และชาวพฤษภอาจไม่ยอมง้อง่ายๆ ด้วย เนื่องจากมี

ทิฐิอยู่ ไม่น้อย ดังนั้นการครองคู่ของราศีคู่นี้ถ้าไม่เป็นไปด้วย

สติปัญญาและความรอบคอบ การปรองดองการเข้าอกเข้าใจกัน  

ก็จะทำให้ชีวิตคู่แตกแยกดำเนินไปด้วยความลำบากได้ 

 

ราศีเมษ กับ ราศีมิถุน 

ความรักของคู่ราศีนี้ อาจมีติดต่อคบหาเจรจาทางด้าน

สังคมเยอะหน่อย คืออาจไม่ค่อยมีเวลาเป็นส่วนตัวหรืออยู่ด้วยกัน

บ่อยนัก ถ้าครองคู่กันอาจทำให้มีเวลาเจอกันน้อยหน่อย เนื่องจาก

ทั้งคู่เป็นราศีที่มีการติดต่อสื่อสารกับสังคมรอบข้างมากมาย จน

ดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้หลายใจเนื่องจากชอบเข้าสังคม ชอบการ

ติดต่อ ชาวราศีมิถุน เป็นราศีธาตุลม มักพูดเก่ง เป็นคนว่องไว  

พูดเร็ว คิดเร็ว และตัดสินใจเร็ว ชอบการติดต่อ แต่ไม่ค่อยใจร้อน

วู่วามเท่าชาวราศีเมษ แต่เรื่องความคล่องแคล่วว่องไวไม่แพ้กัน  

จึงอาจมีการชิงดีชิงเด่นจนทำให้เกิดปัญหาไม่เข้าใจกันและกันได้ 

เพราะต่างคนต่างมีความเด่นในเรื่องนี้ อาจทำให้ต่างคนต่างยึดถือ
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หนังสือขายดีของสำนักพิมพ์ THINK GOOD 

สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการกุศล และในโอกาสต่างๆ 
ติดต่อได้โดยตรงกับทางสำนักพิมพ์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2462-7050-2 ต่อ 106 

e-mail: info@kid-dd.com สำนักพิมพ์คิดดี - THINKGOOD 

ปาฏิหาริย์มงคล หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมีธรรมะ 

รวมสุดยอดเหรียญ รูปหล่อ พระเครื่อง 
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

อมตะพระเกจิศักดิ์สิทธิ์แห่งยุค 
เปิดตำนานความขลัง ปาฏิหาริย์แห่งพุทธคุณ 

เสริมวาสนา บารมี โชคลาภ 
เป็นมหามงคลตลอดปี เริ่มต้นชีวิตดี มีความ

รุ่งเรือง 
สวดมนต์ข้ามปี ทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต 

ผู้เขียน :  เรยีบเรยีง...แกว้ธารา / รวบรวมภาพ...จติตานภุาพ

ราคา  :  99 บาท 

ผู้เรียบเรียง :  ญาณ ทัศนา 

ราคา    :  69 บาท ตัว
อย
่าง
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