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นับตั้งแตโบราณกาลมาแลว ที่มนุษยรูจักการนําหินที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติมาใชประโยชน ในประเทศจีนสมัยโบราณ มีการใชหิน      

บําบัดรักษาโรคมาอยางยาวนาน สวนในอียิปตโบราณ กรีก และ  

บางประเทศในทวีปเอเชีย ก็มีการนําหินมาใชในการรักษาโรค รวมท้ัง

ใชเปนสวนประกอบของเครื่องประดับและเครื่องสําอาง

 

 สวนความเชื่อในเรื่องการนําหินมาเปนเครื่องรางของขลัง   

นั้นก็มีมาแตยุคโบราณแลวเชนกัน เนื่องจากเชื่อกันวาหินบางชนิด     

เมื่อนํามาคํานวณรวมกับ วัน เดือน ปเกิด ของผูที่เปนเจาของ ก็จะ

สามารถนําโชคและชวยปกปองคุมครอง รวมทั้งขจัดภัยอันตรายให

แกผูที่มีหินไวในครอบครองได ซึ่งความเชื่อนี้มีมากในประเทศแถบ

เอเชีย อียิปต จึงไดมีการนําหินมาสวมใสใหถูกโฉลกกับ วัน เดือน   

ปเกิด ของตนเอง



 แมวาในปจจุบันนี้จะเปนยุคที่เทคโนโลยีกาวลํ้าไปไกล แต

ความเชื่อเรื่องโชคลางก็ยังคงไดรับความสนใจ ไมไดสูญหายไปตาม

กาลเวลา ผูคนตางก็ยังคงสรรหาวัตถุมงคลตางๆ มาเพื่อความเปน 

สิริมงคลใหแกชีวิต ซึ่งสิ่งที่กําลังเปนที่นิยมอยูในขณะนี้ก็คงหนีไมพน 

‘หินสี’

 หนังสือ มหศัจรรยหนิสแีละอญัมณบีนัดาลโชค ซึ่งเขียน

โดย อาจารยจุฑามาศ ณ สงขลา เลมนี้ จะบอกใหคุณไดรับรูถึง

คุณสมบัติของหินสีชนิดตางๆ รวมทั้งวิธีการนําไปใชใหถูกโฉลกและ

นําโชคในดานตางๆ เชน ความรัก การงาน การเงิน สุขภาพ ฯลฯ

 อยากรวยเปนเศรษฐี อยากปลดหน้ีสิน อยากเดนอยากดัง 

อยากประสบความสําเร็จในทุกๆ ดาน ตองอานหนังสือเลมนี้!

สํานักพิมพสถาพรบุคส



คํ า นํ า
ผู เ ขี ย น

ความเชื่อเรื่องหินสีเปนความเชื่อที่เปนสากล ทุกภูมิภาค

ท่ัวโลกมีผูใหความเช่ือถือศรัทธาและมีคานิยมในเร่ืองของหินสีกันอยู

มากมาย และเนื่องจากเปนความเชื่อที่สามารถจับตองได มีความ

งดงาม รวมถึงสามารถนํามาสวมใสเพื่อประดับประดารางกายได   

อีกดวย จึงยิ่งเพิ่มความนิยมจนมีผูสะสมเปนเจาของกันทั่วไป

 ในประเทศไทยนั้น ความเชื่อเรื่องหินสีมีมาทุกยุคทุกสมัย

หลายช่ัวอายุคน เร่ิมต้ังแตกลางป 2557 เปนตนมา กระแสความนิยม

เรื่องหินสีกลับมาตื่นตัวอีกครั้ง และดูเหมือนจะสรางแรงสั่นสะเทือน

ในโลกโซเชยีลไดอยางมหาศาล เมือ่มผูีนยิมหนิสกีนัมากขึน้ๆ อาจารย

เองในฐานะเปนผูที่เคยไดรับการขนานนามวาเปนผูปลุกกระแสให

วงการหินสีเมืองไทยสั่นสะเทือนมาแลวเมื่อ 13 ปที่ผานมา  จึงถือวา

ไดรับความสนใจจากกระแสความนิยมเรื่องหินสีนี้เปนอยางดีไปดวย

อีกครั้งหนึ่ง



 นบัตัง้แตหนงัสอื มหศัจรรยพลงัหนิบาํบดั ซึง่เปนหนงัสอืเรือ่ง

หินสีเลมแรกท่ีอาจารยเขียนข้ึนมา ออกสูสายตานักอานทุกทานเม่ือป 

2544 และไดรับการตอบรับอยางลนหลามจนถึงปจจุบัน และอาจารย

ยังไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับพลังหินอีกหลายเลมที่กลายเปนคูมือของ

รานขายหินทั่วประเทศมาทุกกาลสมัย และสิ่งที่นาภาคภูมิใจก็คือ    

มีผูอานหลายทานไดมาพบเพื่อจะขอบคุณที่หนังสือของอาจารยเปน

ผูจุดประกายใหเขาไดมีอาชีพ มีการมีงานทํา และรวมถึงมีรายไดที่

สามารถเลี้ยงครอบครัวใหสุขสบายไดเลยทีเดียว 

 จนมาถึงหนังสือเลมที่คุณผูอานกําลังถืออยูในมือเลมนี้ 

อาจารยไดเพิ่มคุณสมบัติหินในแงมุมอื่นๆ ใหทุกทานไดรับรู และ

แนะนําหินใหมๆ ชื่อใหมๆ ที่ยังไมเคยเขียนไวในหนังสือเลมไหน      

มานําเสนอใหไดรูจัก เชื่อแนวาจะเปนประโยชนยิ่งสําหรับผูที่สนใจ

เกี่ยวกับพลังหินสี ทั้งเพื่อประดับความรู ความชอบสวนตัว และเพื่อ

เปนคูมือในธุรกิจการคาของแตละทาน 

 หวงัเปนอยางยิง่วาทกุทานทีไ่ดสมัผสัพลงัหนิ จะสมัผสัไดถงึ

คลื่นพลังงานอันยิ่งใหญจากจักรวาลที่สะสมและหลอมรวมกับพลัง

ของแรธาตุท่ีทับถมกันมายาวนานหลายรอยหลายพันป จนกอกําเนิด

เปนหินแตละกอน และสามารถที่จะนําพาพลังเหลานั้นเขาสูรางกาย

เพื่อบําบัดรักษาสุขภาพรางกาย เพื่อเสริมสิริมงคลแกชีวิตใน       



ทุกๆ ดาน และอาจารยก็เชื่อแนวาเมื่อทุกทานไดสัมผัสพลังหิน       

ไดเปนเจาของหินชนิดตางๆ แลว ก็จะสามารถส่ือสารกับส่ิงดีๆ ทุกส่ิง 

ในจกัรวาลนีไ้ด ไมวาจะเปนโชคลาภเงนิทอง ความมัง่คัง่อดุมสมบูรณ 

ความสุขสงบ สติปญญา ความรูสึกนุมนวลออนหวาน การเปนท่ีรักใคร 

เมตตา การไดรับความรัก และอํานาจบารมี ฯลฯ

 ขอสิริมงคลจงบังเกิดแกทุกทานคะ โอ...เดวา มันตรา

อาจารยจุฑามาศ  ณ สงขลา





ความรูเรื่องหินสี

หินสีเสริมดานการงานและการเงิน

หินสีเสริมดานความรัก ความปรองดอง และเสนหทางเพศ

หินสีบําบัดสุขภาพทั้งกายและใจ ขจัดอุปสรรค 

และปกปองคุมครองภัย

หินสีเสริมดานโชคลาภ โชคดี และเกียรติยศชื่อเสียง

ประวัติผูเขียน

ส า ร บั ญ
ม หั ศ จ ร ร ย หิ น สี
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ความรูเร อง

หินสี
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หนิเปนของแขง็ทีเ่กดิข้ึนเองตามธรรมชาต ิผานวนัเวลานบั
รอยนับลานป ซึ่งหินแตละประเภทจะมีลักษณะแตกตางกันไปตาม 

แรธาตุตางๆ ที่รวมกันเปนหินนั้นๆ ในแตละพื้นที่แตละภูมิภาคจึงมี

ประเภทของหินมากนอยตางกันไป แหลงที่มาของหินที่เกิดตาม

ธรรมชาติจึงกระจัดกระจายอยูทั่วโลก

หินคืออะไร

หินดิบ
(ที่มา : http://www.sudaratstone.com/product_pro9_v25.php)
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หนิสีคอืผลึกแรทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติิ สวนใหญมีสีสัน

แตกตางกนัไป เปนเอกลกัษณอนัโดดเดน บางชนดิมสีเีดยีว แตหลาย

ชนดิกม็ลีวดลายแปลกตาเกดิขึน้ภายในเนือ้หนิ เชน ลาพสิลาซลู ีเปน

หินสีนํ้าเงินเขมและมีประกายเงางามระยิบระยับของแรไพไรตแทรก

อยูในเนื้อหิน หรือหินฟลูออไรตที่มีหลากหลายสีอยูในกอนเดียวกัน 

หินสีมีทั้งที่เปน ‘หินดิบ’ หรือ ‘แรดิบ’ และมีทั้งที่ผานการขัดมันแลว

หินสีคืออะไร

 เมื่อกลาวถึงหิน ขอใหนึกถึงหินที่เราเห็นกันอยูทั่วไป หินกอน

เล็กใหญที่เราคุนตากันอยูนั้น เราเรียกวา ‘หินดิบ’ หรือ ‘แรดิบ’ ที่ยัง

ไมผานการเจียระไน

 

 หลายทานคงเคยไดยินประโยคที่วา “ทรัพยในดิน สินในนํ้า” 

ซึ่งในอดีตนั้น มนุษยเราถือวาหินคือทรัพยในดินชนิดหนึ่ง ดังที่ได

กลาวไปแลววาหินประกอบไปดวยแรธาตุตางๆ กัน ประโยชนของหิน

แตละประเภทจึงแตกตางกันไป ชาวจีนโบราณใชหินเพื่อการบําบัด

โรคกนัมาชานาน ในประเทศอยีปิตโบราณ กรกี และประเทศในเอเชยี-

ตะวันออก ก็ใชหินในการบําบัดโรค รักษาสุขภาพ รักษาอาการเจ็บปวย 

ตางๆ รวมถึงใชเปนสวนผสมเคร่ืองสําอางของพระนางคลีโอพัตรา 

เปนตน 
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ลาพิสลาซูลี (Lapis Lazuli)
(ที่มา : http://www.gemstonebuzz.com/lapis-lazuli)

ฟลูออไรต (Fluorite)
(ที่มา : http://www.themineralgallery.com/elmwoodroom.htm)

โดยคงรูปรางเดิมไว หรือเจียระไนใหเกิดรูปทรงตางๆ เชน ทรงกลม 

ลกูปด หรือเจียใหเกิดเหล่ียมมมุเพ่ือใหเกิดประโยชนมากข้ึน หรือเพ่ิม

ความสวยงาม 
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โกเมน (Garnet)
(ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Garnet)

เทอรคอยส (Turquoise)
(ที่มา : http://www.gregthornejewelry.com/about/)

 หินสีท่ีดีมีท่ีมาจากหลายประเทศท่ัวโลก เชน โกเมนหรือการเน็ต   

ที่มีคุณภาพมาจากประเทศไทย พมา เทอรคอยสที่ดีมาจากประเทศ

อหิราน สหรฐัอเมรกิา และประเทศจนี อะเมทสิตทีส่วยงามมคีณุภาพ

ตองมาจากประเทศบราซิล อินเดีย นามิเบีย ศรีลังกา
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หินสีและอัญมณีตางถือกําเนิดดวยกระบวนการทาง
ธรรมชาติเชนเดียวกัน แตการรวมตัวของผลึกแรไมเหมือนกัน 

สวนใหญแลวหินสีจะทึบแสงหรือไมคอยโปรงแสง ในขณะที่อัญมณี

นัน้โปรงใสจนถงึโปรงแสง และยงัตองมปีระกายแวววาวสวยงามแบบ

เพชรดวย อาจกลาวไดวากวาแรจะกอตัวจนตกผลึกและกําเนิดเปน

อัญมณีนั้น ตองใชระยะเวลาในการกอกําเนิดนานนับลานๆ ป ทําให

อัญมณีมีความงดงามและราคาแพงกวาหินสี จงึมคีาํจํากัดความของ

อัญมณีใหเห็นชัดเจนงายๆ วา “อัญมณีกําเนิดจากแร แตแรทุกชนิด  

ไมไดเปนอัญมณี”

อัญมณี
ตางกับหินสีอยางไร

อัญมณี
(ที่มา : www.randco.com)
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เปนคําถามที่หลายคนสงสัย ถาหากวาเคยฟงการพยากรณ

อากาศกนัมาบาง วาวนัไหนฝนตก นํา้ขึน้ นํา้ลง นัน่เกดิจากแรงดงึดดู

ของโลกและการเคลื่อนตัวของดวงจันทร เชนเดียวกัน การผูกดวงใน

วิชาโหราศาสตรก็ถือวาดวงดาวตางๆ มีผลตอวิถีชีวิตของเราเชนกัน

จึงมีพิธีรับดาวเสาร ไหวราหู อยางที่เห็นกันอยูบอยๆ 

 หินสีก็เชนกัน เปนที่ทราบกันแลววาหินเปนของแข็งที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติ ผานวันเวลานับรอยนับลานป ในขณะที่มนุษย

มีอายุขัยอยางมากเพียง 100 กวาป หินที่มีอายุนับรอยนับลานปนั้น

มีสินแรตางๆ อยูในหิน สินแรเหลาน้ีดูดรับพลังตางๆ จากธรรมชาติไว 

เชน แสงจันทร แสงอาทิตย แรงลม ฝน รวมถึงรังสีจากดวงดาวตางๆ 

เพราะฉะน้ันการสะสมพลังงานท้ังหลายเอาไวเปนระยะเวลายาวนาน 

จึงกอเกิดเปนพลังดานบวก ที่เมื่อมนุษยไดสัมผัสกับหินธรรมชาติ 

กอนนั้น การถายทอดคลื่นพลังจากหินมาสูมนุษยจึงเปนเรื่องที่เปน 

ไปได เพราะมนุษยก็ถือกาํเนิดมาจากธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ เชนเดียวกัน 

แตการนําพาคล่ืนพลังดานบวกของหินเขาสูรางกายตางหากท่ีมนุษย

อาจกระทําไดไมเทากัน สิ่งเหลานี้ไดรับการพิสูจนดวยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรมานานแลว

ทําไมหินสีและอัญมณี
ถึงมีพลัง
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พลงัของหินสีเปนสิง่ทีเ่กดิข้ึนเองตามธรรมชาต ิและไดรับ
การพิสูจนโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาแลว เพราะฉะน้ันหินสี

จึงไมใชส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ไมใชวัตถุมงคล แตเปนวัตถุท่ีมีคล่ืนพลังดีๆ ตาม

ธรรมชาติเทาน้ันเอง

 แตในความเช่ือของคนโบราณจากหลากหลายวัฒนธรรมท่ัวโลก 

มีความเช่ือวา ภูเขาเปนท่ีสิงสถิตของจิตวิญญาณอังสูงสง หรือพระเจา

ตามท่ีเขานับถือ ดังน้ันเม่ือหินกําเนิดอยูในภูเขาน้ันๆ ก็ถือวาหินมีพลัง

ของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีพวกเขาเคารพนับถืออยูดวยเชนกัน ดังน้ันการนําหินสี 

สวยๆ ท่ีไดพบมาแกะเปนรูปเคารพหรือนํามาพกติดตัว หอยประดับ

รางกาย แรกเร่ิมเดิมทีก็เพราะมีความเช่ือวาเหมือนมีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิอยูกับ

ตัว ผูคนในสมัยโบราณจึงปฏิบัติตอหินดวยความนอบนอมเสมอ 

 แตส่ิงท่ีนาอัศจรรยก็คือ เม่ือผูสวมใสหรือผูเปนเจาของหินสี 

เหลาน้ันไดสัมผัสกับหินบอยๆ พวกเขาไดรับรูถึงคล่ืนพลังและความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตในรูปแบบตางๆ จนเม่ือสังเกตดีๆ ก็ไดรูวา

เปนเพราะพลังงานของหินหรือแรท่ีเขาไดครอบครองน่ันเอง จึงเปน   

หินสี
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม
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ท่ีมาท่ีไปในการจดบันทึกหรือบอกเลาตอๆ กันมา ท้ังเร่ืองของการใชเปน

ยารักษาโรค และอ่ืนๆ อีกมากมาย

 หินสีจึงไมใชส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เราจึงไมกราบไหวบูชาหิน แตเราจะมี

วิธีการดูแลหินดวยการลางหิน เพ่ือจัดการกับพลังงานดานลบท่ีหินได

ดูดซับเอาไว เชน ความโกรธ ความโศกเศรา ความตกใจ เร่ืองรายๆ 

ความอิจฉาริษยา ความอาฆาตพยาบาท ฯลฯ

 แตหากนําหินไปเขาพิธีเขมขลังศักด์ิสิทธ์ิ ผานพิธีกรรมสําคัญๆ 

ผานการสวดมนตเสริมพลังดานบวกใหหินเปนประจํา หินท่ีคุณเปน

เจาของก็อาจจะสะสมพลังดานบวกอยูเต็มเปยม จนเรียกวาเปนวัตถุ-

มงคลก็ไดเชนกัน 

สรอยคอที่ทําจากหินบลัดสโตน (Bloodstone)
(ที่มา : https://www.etsy.com/market/bloodstone_bead)
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เราแบงประเภทของหินสีตามสินแรที่อยูในหิน โดยมีชื่อ
และคุณสมบัติของหินกํากับ แตในทางอัญมณีศาสตร จะแบงตาม

ระดับความแข็งของแร หินสีจึงมีอยูมากมายหลายรอยชนิด แตใน

หนงัสอืเลมนีจ้ะขอแยกประเภทใหเหน็ไดงายๆ ตามสขีองหนิทีเ่หน็กนั

โดยทั่วไป ดังนี้

 

 สีแดง เชน เรดแจสเปอร โกเมน ทับทิม ปะการังแดง 

รูเบลไลต ฯลฯ

 สีสม เชน ซันสโตน เฮสโซไนต คารเนเลียน ออเรนจอะเวน-  

เจอรีน ฯลฯ

 สเีหลือง เชน ซทิรนิ แคลไซต อาํพนั ไหมทอง บษุราคมั ฯลฯ

 สเีขยีว เชน มาลาไคต กรีนอะเวนเจอรีน หยก พรีไนต มรกต 

ฯลฯ

 สีชมพู เชน โรสควอตซ โร โดไนต โร โดโครไซต คันไซต ฯลฯ

 สีฟา เชน เทอรคอยส บลูเลซอาเกต อะความารีน ลาริมาร 

ฯลฯ

 สีนํ้าเงิน เชน โซดาไลต ลาพิสลาซูลี คยาไนต อะซูไรต      

บลูโทปาซ ฯลฯ

ประเภทของหินสี
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 สีมวง เชน อะเมทิสต ไอโอไลต ชารอยต เลพิโดไลต ซูกิไลต 

ฯลฯ

 สีขาว เชน เพชร คริสตัลควอตซ เฮอรคิเมอรไดมอนด 

มูนสโตน ฯลฯ

 สีดํา เชน ออบซิเดียน นิล แบล็กทูรมาลีน แบล็กอาเกต 

สะเก็ดดาว ฯลฯ

 สีผสม เชน ยูนาไคต ลาบราดอไรต ทูรมาลีน ฟลูออไรต     

เอนิโอไลต ฯลฯ

มีคําถามมากมายเก่ียวกับการเลือกใชหิน วาควรเลือก

อยางไรจึงจะเสริมสิริมงคลใหแกผูสวมใสไดดี จึงมีผูใหคําแนะนําไว

ตางๆ กันไป ดังนี้

 1  เลือกตามวันเกิด เชน วันอาทิตย วันจันทร หินสีที่ควร

สวมใสไดแก คริสตัลควอตซ เรดแจสเปอร ฯลฯ

เลือกหินสีอยางไร
ใหถูกโฉลก
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 2  เลือกตามเดือนเกิด เชน เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ 

หินสีที่ควรสวมใสไดแก โกเมน ไหมทอง ฯลฯ

 3  เลือกตามปนักษัตรที่เกิด เชน ปชวด ปกุน 

 4  เลือกจากราศีเกิด เชน ราศีมังกร ราศีกุมภ ในกรณีน้ีอาจ

มีความสับสนเพราะบางตําราตัดวันตามจันทรคติ บางตําราตัดวัน

ตามสรุยิคต ิหรอืบางคนอาจจะเลอืกตามลคันาเกดิของตนเองวาสถติ

อยูในราศีอะไร ก็สามารถเลือกสวมใสหินสีท่ีเสริมราศีน้ันๆ ก็ไดเชนกัน

 5  เลือกจากการถอดรหัสชีวิตเพื่อหาเลขวิญญาณ ดวย

การนําวัน เดือน ป (ค.ศ.) เกิดของตนเองมาบวกรวมกันใหไดเลขตัว

เดียวต้ังแต 1 ถึง 9 จึงจะสามารถหาไดวาคุณเหมาะท่ีจะสวมใสหินสี 

ชนิดไหน

 6  เลือกจากคุณสมบัติของหินที่ตรงตามความตองการของ

ตนเอง เชน ตองการเสริมโชคลาภแบบฟลุกๆ ก็ใหเลือกสวมใสหิน    

ยูนาไคต 

 7  เลอืกเฉพาะเจาะจงตามอาการเจบ็ปวยหรอืบาํบดัตนเหตุ

แหงโรค เชน ปวดขา หัวเขา หรือกระดูก ก็ใหเลือกสวมใสหิน

ฟลูออไรต 
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 8  แบงหินตามหมวดหมู เพื่อใหงายตอการเลือกสรร

 ในดานความเชื่อตามตํานานโบราณ และความเชื่อตามหลัก

วิทยาศาสตรดานพลังงานของหินสี ตางเชื่อกันวามีหินสีมากมายที่มี

คุณสมบัติดานท่ีเก่ียวของกับความม่ังค่ังร่ํารวย อาชีพการงาน โชคลาภ 

ความรัก และการบําบัดรักษาการเจ็บปวย 

 มีคําถามตามมาอีกมากมายวา แลวจะเลือกใชหินสี

อยางไรใหมปีระโยชนสงูสดุ การใชหนิสนีอกเหนอืจากเรือ่งของ

ความสวยงามแลวนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ การใชหินจัดการ

กับจุดออนของตนเอง เชน ปญหาสุขภาพ การงาน การเงิน 

การอยูรวมกบัผูอืน่ ทัง้เรือ่งความรกั ครอบครวั และการทาํงาน 

นอกจากนี้ยังแบงยอยลงมาใหสามารถตัดสินใจเลือกใชได  

งายขึ้น โดยการแบงหินสีตามหมวดหมูของคุณสมบัติเดนๆ

 อยางไรก็ตาม หินสีบางชนิดมีคุณสมบัติหลากหลายดาน 

เชน ทั้งการงาน การเงิน ความรัก หรือปกปองคุมครอง แตใน

หนังสือเลมนี้จะชวยในเรื่องการตัดสินใจเลือกใชหินสีที่เปน

มงคลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการจัดแบงคุณสมบัติ 

โดดเดนของหินสีชนิดตางๆ เอาไวใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น  


