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ค�ากล่าวขอบคุณและบูชาครู

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สมบูรณ์สุข สุขะวณิช ผู้สร้างสรรค์ ไพ่ภาพ

พยากรณ์ ท�าดีสมหวัง ที่ได้ให้ความเมตตาอนุญาตให้ผู้เขียนได้จัดท�าคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา 

 ไพ่ออราเคิลของอาจารย์สมบูรณ์สุข ทุกชุดนั้นถือเป็นครูของผู้เขียน เป็นครูที่

ให้ผูเ้ขียนได้เรียนรู้ ตคีวาม ไพ่พยากรณ์ ผ่านการสือ่สารด้วยภาพอนัทรงคณุค่า ท้ังคุณค่า

ทางการพยากรณ์และคณุค่าทางสนุทรยีศาสตร์ ไพ่ทกุใบ ทกุชดุ ของอาจารย์สมบรูณ์สขุ

นั้น ถูกสร้างสรรค์บนความช�านาญที่เปี่ยมความช�า่ชองในงานนิเทศศิลป์ งานจิตรกรรม 

และภูมิปัญญาทางโหราศาสตร์ไทย มีความแม่นย�าในการพยากรณ์อย่างน่าอัศจรรย์

 โอกาสในการได้จัดท�าคู่มือฉบับนี้จึงถึงเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

 ขอกราบบูชาครอูาจารย์ทุกท่านของผูเ้ขยีนท้ังทีย่งัมชีวิีตอยูแ่ละล่วงลบัไปแล้ว 

ทั้งครูศิลป์ ครูจิตรกรรม ครูทัศนศิลป์ ครูวิชาการศิลปะ นิเทศศิลป์ และครูพยากรณ์ทุก

ท่าน ครูผู้สอน ครูผู้สร้างต�ารา เอกสาร คู่มือ ต่างๆ อันหล่อหลอมให้ผู้เขียนเกิดความรู้

และปัญญาในการสร้างสรรค์หนังสือคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา

 ขอขอบพระคุณผู้ที่เคยมาดูดวงชะตากับผู้เขียนทุกท่าน ทุกท่านนั้นถือเป็นครู

ผูม้พีระคณุ ผู้ให้เกดิการเรยีนรู้สัง่สมวชิาจากประสบการณ์ดูดวงจรงิ จนสามารถตกผลกึ

และกลั่นออกมาเป็นหนังสือคู่มือฉบับนี้ได้

ด้วยจิตคารวะและบูชา

~ สยามออราเคิล ~
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ค�าน�า

 คู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือเพื่อการศึกษาวิธีใช้และตีความ ไพ่ภาพพยากรณ์ ท�าดี

สมหวงั ทีผู่เ้ขยีนตัง้ใจจดัท�าขึน้เพือ่เป็นแนวทางในการใช้ไพ่ให้เกดิประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจ 

และผู้ที่ตั้งใจจะน�าความรู้นี้ไปประกอบการท�านายด้วยตนเองตลอดจนถึงการพัฒนา

ความรู้ความสามารถไปถึงขั้นประกอบอาชีพนักพยากรณ์ได้

 การเขียนคู่มือฉบับนี้ ผู้เขียนกลั่นกรององค์ความรู้จากศาสตร์ไพ่พยากรณ์ที่ผู้

เขยีนได้ศกึษาจากครูไพ่พยากรณ์มืออาชีพของประเทศหลายต่อหลายท่าน ประกอบกบั

ประสบการณ์การใช้ไพ่พยากรณ์แก่ลกูดวงท่ัวไป อกีทัง้ผูเ้ขียนยงัใช้องค์ความรูใ้นศาสตร์

ทางศิลปะ การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ นิเทศศิลป์ และการสื่อสารด้วยภาพ ควบคู่ไปกับ

ความรู้ทางศึกษาศาสตร์ การสร้างสื่อการสอนและการเรียนรู้ ที่ผู้เขียนมีประสบการณ์

และใช้ความรู้เหล่านี้จนสามารถสร้างตัวและประกอบสัมมาชีพได้ในปัจจุบัน

 เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย ผู้เขียนจึงแบ่งหมวดหมู่ในคู่มือฉบับนี้ออก

เป็นสองส่วนหลัก คือ ความหมายของไพ่ และ การวางไพ่เพื่อการท�านาย โดยความ

หมายของไพ่น้ัน ผูเ้ขยีนได้แสดงการตีความของไพ่ในหลากหลายมติติามสญัลกัษณ์ และ

อารมณ์ที่ปรากฎบนไพ่ ทั้งสัญลักษณ์ที่เป็นความหมายหลักและความหมายรอง พร้อม

ตัวอย่างการท�านายในด้าน การงาน การเงิน ความรัก ส�าหรับการวางไพ่ ผู้เขียนได้น�า

เสนอวธิกีารวางไพ่ทีผู่เ้ขยีนใช้และทดลองในการท�านายมาแล้ว จนมัน่ใจได้ว่าการตกลง

กับต�าแหน่งของไพ่ตามที่น�าเสนอในคู่มือนี้นั้น สามารถออกผลการท�านายได้แม่นย�า

 ผู้เขียนหวังว่าคู่มือฉบับน้ีจะช่วยปูพื้นและเสริมมุมมองการอ่านไพ่ การใช้ไพ่ 

แก่ผู้อ่าน ให้ท่านสามารถน�าไพ่ไปใช้ด้วยความมั่นใจ ผ่านการสังเกตสัญลักษณ์ อารมณ์

และภาพบนหน้าไพ่ได้หลากหลายมิติ และสามารถออกค�าพยากรณ์ได้แม่นย�า ตีความ

ไพ่เพ่ือตอบค�าถามได้ทุกค�าถาม ให้เป็นท่ีประทับใจผู้ท่ีมาใช้บริการการพยากรณ์ของ

ท่านได้

     ~ สยามออราเคิล ~
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ความหมายของไพ่

 ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาความหมายของไพ่แต่ละใบ (ทั้งหมด 100 ใบ) ผู้เขียน

ขอแนะน�าวิธีการแปลความหมายของไพ่เพื่อเป็นแนวทางให้กับท่าน ให้ท่านสามารถ

อ่านไพ่ได้บนพื้นฐานความเข้าใจ และมีทักษะในการตีความเบื้องต้น และเพื่อหลีกเลี่ยง

การท่องจ�าโดยปราศจากแก่นในการอ่านไพ่

 ไพ่ทั้งส�ารับมีจ�านวนมากถึง 100 ใบ หากท่านจะต้องท่องจ�าไปเสียทั้งหมดก็

จะเป็นการยาก และก็จะไม่สามารถใช้ไพ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความหมายที่ผู้

เขียนให้ในคู่มือฉบับนี้ก็มิอาจใช้ตอบค�าถามสารพัดที่มนุษย์พึงจะถามแก่หมอดูได้

 การอ่านความหมายของภาพที่ปรากฎบนไพ่จึงมีแนวทางหลักๆ ดังนี้

 1. ตั้งสติเมื่อเห็นไพ่

 หลายครั้งที่ค�าถามกับไพ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิง หาความเชื่อมโยง

กนัไม่ได้เลยแม้แต่น้อย นกัพยากรณ์มอืใหม่จงึควร กวาดตามองไพ่ด้วยสต ิเหน็ภาพ รบั

รู้อารมณ์ และแปลสารที่สื่อออกมาจากไพ่อย่างมีสติ

 2. การมองภาพหลกัและภาพรอง หรอืเรียกอกีอย่างว่าจบัการสือ่สารเชงิเดีย่ว

และเชิงซ้อนของไพ่ให้ได้ เพื่อน�าภาพเหล่านี้มาออกค�าท�านาย

 ไพ่หนึ่งใบที่เปิดออกมานั้นสามารถสื่อความหมายได้หลากหลาย ไพ่บางใบมี

ความหมายเดีย่วค่อนข้างชดัเจน ไม่มสีญัลกัษณ์ซ้อนภายในมากมาย ดงันัน้ท่านต้องจบั

ประเด็นหลักและสังเกตประเด็นรองของไพ่ให้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ประเด็นหลักมักอยู่กลาง 

และเป็นภาพใหญ่ วธิฝึีกกค็อื ให้ดภูาพแล้วบรรยายประเดน็หลกัและรองให้ได้ ตวัอย่าง

เช่น  
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