
คนมีของ : ))

! นับเริ่มตั้งแตมนุษยคนแรกได

ขุดคนพื้นผิวของโลก อัญมณี คือแร

ธาตุที่เปนสมบัติล้ำคาซึ่งถูกยกยองให

เปนแร “รัตนชาติ”  ที่มีความสำคัญ

เปนเลิศ ดวยคุณสมบัติพิเศษของ

ประกายความงาม ความคงทนถาวร  

คุณคาของความหายาก และสามารถ

พกพา สะดวก เหลานี้ลวนเปนเหตุผล

ใหอัญมณีเปนที่นิยม และมีคาราคาสูง

อันเปนเครื่องบงบอกถึงความมั่งคั ่ง

ของโลก

คำวา “พลอยแท” (A Real Gem) จึง

เปนคำที ่ถ ูกนำไปใชในทุกภาษาใน

ลักษณะที่เปนการเปรียบเปรยกับอะไร

ก็ตามที่มีคามากนอกจากนั้นในสมัย

โบราณอัญมณีหรือเพชรพลอยยังมี

คุณคาและความสำคัญตอมวลมนุษย 

ในฐานะเปนวัตถุวิเศษที่สามารถชวย

ใหเกิดความสมดุลระหวางพลังอำนาจ

แหงจักรวาล และอิทธิพลของดวงดาว

สามารถชวยใหเกิดความสมดุลระหวาง

พลังอำนาจแหงจักรวาล และอิทธิพลของ

ดวงดาวตางๆ ทั้งดวงอาทิตย ดวงจันทร

และหมู ดาวนพเคราะหที่สองประกาย

มายังพื้นโลก 



    อัญมณีในโหราศาสตรระบบดวงดาว นี้มีความสำคัญตอชีวิตมนุษยอยางไร? คำตอบก็คือ อัญมณีใน

โหราศาสตรระบบดวงดาวมีความสำคัญตอชีวิตมนุษยเปนอันมาก ทั้งนี้ก็เพราะพลังอำนาจของดวงดาว

นพเคราะหแตละดวงในจักรวาล ที่สองประกายลงมานั้นลวนแลวแตเปนพลังที่มีอิทธิพลตอส่ิงมีชีวิตและ

วัตถุบนโลกทั้งส้ิน ปกติแลวแสงที่สองประกายรัศมีจากดวงดาวจะเปนแสงที่มีตำแหนงแหงที่แนนอน ซ่ึง

ประกอบดวยแถบสีตางๆทั้งหมด 9 แถบ ไดแก มวง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง อันเปนแถบสีที่

มองเห็นไดดวยตาเปลา กับแถบสีที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาอีก 2 แถบคือ Ultra-violet และ 

Infra-red แถบสีรวมทั้ง 9 นี้เปนองคประกอบสำคัญที่สุดในจักรวาล ผสานเชื่อมโยงโดยตรงกับกลุมดาว

นพเคราะหซ่ึงกลาวถึงในระบบโหราศาสตร อันมีอิทธิพลตอพัฒนาการของมวลมนุษยทั้งในดานรางกาย 

พฤติกรรมและจิตใจ

    รังสีที่สองประกายจากดาวนพเคราะหแตละดวง แมจะมีคลื่นสีที่แตกตางกัน แตตางก็ลวนมีความ

สัมพันธที่สอดคลองตองกันกับสีสันตางๆซ่ึงปรากฏในพื้นโลก และจากองคประกอบทางธรรมชาติที่วานี้ 

อัญมณีจึงเปนแรรัตนชาติที่กำเนิดขึ้นอยางบริสุทธิ์ซึ่งกอปรสีสันไวในตัวเองไดเขมขนคมชัดและคงทน

ถาวรที่สุดโดยไมมีวันจืดจาง ประกายของอัญมณีแตละชนิดกับแสงที่สองฉายมาจากดาวนพเคราะหลวน

สอดคลองและมีสายสัมพันธ เชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

    ดวยเหตุนี้อัญมณีจึงมิไดมีคาเพียงแรรัตนชาติที่มีความงาม คงทน และหายากเทานั้น หากยังมีคายิ่ง

สำหรับชีวิตมนุษยทุกคนในฐานะที่เปน “เครื่องประดับคูบารมี” (Astral Gemstone Talismans) การสวม

เครื่องประดับอัญมณีที่ไดรับการออกแบบจากการคำนวณเลือกสรรใหถูกโฉลกตองตามโชคชะตาราศี ผู

สวมยอมจะไดรับประโยชนจากพลังอำนาจแหงดวงดาวที่สงอิทธิพลมายังอัญมณีที่สวมอยูในลักษณะที่

เปนเครื่องอุปถัมภค้ำชูดวงดาวที่มีสิริมงคลตอดวงชีวิต ชวยปรับดุลยภาพของดวงดาวใหผสานกลมกลืน

กันกับองคประกอบในธาตุตางๆของมวลมนุษย

    จากอดีตความรูความเขาใจในเรื่องอัญมณีแหงสิริมงคลไดรับการถูกยอมรับและนิยมอยางมาก และแม

ยุคสมัยและการขยายตัวของธุรกิจการคาจะทำใหกลายเปนเรื่องของศาสตรอันลี้ลับไปก็ตาม แตปจจุบัน

ความสนใจในเรื่องนี้ไดถูกฟนฟูกลับข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง โดยคุณ Richard S. Brown นักอัญมณีศาสตรผู

เชี่ยวชาญทางดานการออกแบบดาราอัญมณีที่มีรากฐานจากโหราศาสตรระบบดังกลาว

    ในการทำ “เครื่องประดับคูบารมี” นี้จะตองมีความพิถีพิถันถูกตองตามโฉลกราศีของผูสวมเปนสำคัญ 

นับต้ังแต “อัญมณี” ซ่ึงนอกจากตองเลือกเฟนชนิดแลว เนื้อของอัญมณีและองคประกอบอื่นๆ ที่นำมาใช

ทำเครื่องประดับก็มีความสำคัญดวยกันทั้งสิ้น เริ่มดวยเนื้อของอัญมณีจะตองเปนเนื้อบริสุทธิ์ไรตำหนิ 

(เมื่อมองดูดวยสายตาโดยผูมีประสบการณและผูเชี่ยวชาญ) โลหะวัตถุที่นำมาใชประกอบตองเปนโลหะ

วัตถุมีคา เชน ทองคำ ทองขาว หรือ เงิน รวมทั้งการนำพันธไมมงคลที่เกี่ยวของกับดวงดาวมาเปนองค

ประกอบในการออกแบบ และเอกลักษณของจักรวาลที่ตรงตามดวงดาวของผูสวม รวมทั้งเลขหมาย ไป

จนถึงการภาวนาอธิษฐานกอนการสวม เหลานี้ลวนมีความหมายเพื่อใหอัญมณีที่สวมอยูนั้นถายทอดพลัง



คุณริชาร์ด บราวน์ -- อินเดีย 1968-1974
อายุ 21-27 ปี ศึกษาปรัชญาตะวันออก และ
ภาษาสันสกฤต

กับประธานาธิบดีอินเดีย





ตัวอย่างผลงานดีไซน์โดยคุณริชาร์ด ชอว์ 





คุณ Richard Shaw Brown ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับแหล่งทับทิม

อันลึกลับทางตอนใต้ของอินเดีย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเกิด

ความสนใจเรื่องรัตนชาติและศึกษาตําราสันสกฤตโบราณอย่างลึกซึ้ง

มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องอัญมณีที่เกี่ยวโยงกับดวงดาวจนสามารถ

พัฒนามาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีที่มีลักษณะเป็น

เครื่องประดับคู่บารมีประจําราศีของผู้สวม และได้รับการยอมรับให้

เป็นผู้ออกแบบอัญมณีแห่งสิริมงคล หรือดาราอัญมณ ี (Planetary 

Jewelry) ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาประเทศ

คุณ Richard Shaw Brown เป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของ

พลังแห่งอัญมณีออกมาหลายชิ้น เช่น Ancient Astrological 

Gemstones & Talismans ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศของเบนจามิน 

แฟลงคลิน อวอร์ด สาขาปรัชญาธรรมชาติ Methaphysic & 

Spirituality  และเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอัญมณี ...



อัญมณีเก้าประการแห่งสิริมงคล

นับแต่ยุคทองของบุรพกาล ที่วัฒนธรรมของราชอาณาจักรเอเชียโบราณ ได้ยึดถือหลักสิริมงคลแห่ง
อัญมณีเก้าประการ ซึ่งทราบกันดีในนาม “ดารานพรัตน์” การนําอัญมณีซึ่งเป็นตัวแทนของ

ดารานพเคราะห์ มาเรียงร้อยร่วมเรือนเดียวกัน ตามคัมภีร์ของโหราศาสตร์เอเชีย
“นพรัตน์” เป็นธรรมเนียมประเพณีของการสื่อรับคลื่นพลังงานจากกลุ่มดาวทั้งเก้าในดาราจักร 

เสมือนเป็นเครื่องบ่งบอก ถึงความรุ่งเรืองของผู้ที่มีโชคเอนกอนันต์

“เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองสวยสดบุษราคัม แดงแก่ก่ําโกเมนเอก
สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์”

การจัดเรียงนพรัตน์ อัญมณีโบราณทั้งเก้าเพื่อสิริมงคลทุกประการ
ศูนย์กลางคือ มณีแดง-ทับทิมบริสุทธิ์อัญมณีของพระอาทิตย์

บนสุด เพชรดี-อัญมณีของดาวพระศุกร์
และเรียงตามเข็มนาฬิกา มุกดา-ไข่มุกแท้อัญมณีของดาวพระจันทร์

แดงสลัวเพทาย-ปะการังแดงอัญมณีของดาวพระอังคาร
โกเมนเอก-อัญมณีของดาวพระราหู นิลกาฬ-ไพลินคืออัญมณีของดาวพระเสาร์

สังวาลย์สายไพฑูรย์-เพชรตาแมวอัญมณีของดาวพระเกตุ
เหลืองสวยสดบุษราคัม-อัญมณีของดาวพระพฤหัสบดี

 และเขียวใสแสงมรกต-อัญมณีของดาวพระพุธ

บทนมัสการแด่พระนพเคราะห์ จากพระคัมภีร์สันสกฤตโบราณ
คุณอาจใช้บทสวดนี้ก่อนสวมศรีนพรัตน์ สิริมงคลแห่งอัญมณีทั้งเก้าประการ

“โอม บระฮมา มุรารี ตริปุรานต-การี  ภานุ ศศี ภูมิ-สุโต บุธศ-จะ
คุรุศ-จะ ศุกราห ศนิ ราหุ เกตวาห กุรวันตุ สะรเว มามะสุ  ประภาตัม”

“ข้าฯขออาราธนาพร แด่สิริเทพสูงสุดแห่งจักรวาล คือพระผู้สร้างความดี ผู้รักษาสัจธรรม ผู้ทําลาย
อวิชา  ตลอดทั้งผู้ปกครองดาวพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ 

พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ขอได้ทรงโปรดเอื้อเฟื้อและเมตตาต่อดวงชะตา
ของข้าพเจ้าด้วยเทอญ… สาธุ!!!”



คลื ่นแสงสีแดงของพระอาทิตย ์: 

ทับทิม/ แดงสปเนลสี/ แดงโกเมน/ แดงทัว

มาลีน  

สะทอนความกลาหาญ พลังอำนาจแหง

ความเปนผูนำ และความเชื่อมั่นอันนำมา 

ซ่ึงเกียรติยศ ชื่อเสียง

ความสงบเยือกเย็นแหง

พระจันทร : ไขมุกแทธรรมชาติ / มุกดา 

และ ปะการังขาว สะทอนถึงอารมณที่

ละเอียดออน นิสัยที่ดี และจิตใจที่ม่ันคง  

ชวยพัฒนาปฏิภาณ ไหวพริบ และเปนที่

นับถือ

b

คลื ่นพลังงานของพระอังคาร :  

ปะการังแดง/ คารเนเลี่ยน/ บลัดสโตน

 จะสะทอนศักยภาพ ความเพียร ความกลา

หาญ มีปญญา และ เชี่ยวชาญการทหาร 

และนำมาซ่ึงความกระตือรือรน

b

พลังงานจากคลื่นแสงสีเขียวของ

พระพุธ : มรกต/ เขียวซาโวไรท/ เขียวโค

รมทัวมาลีน/ หยก  ; จะสะทอนใหเปนผูมี

เหตุผล พัฒนาสติปญญาความหยั่งรู รอบรู 

และชำนาญการส่ือสาร

b

พลังแหงพระพฤหัสบดี : 

บุษราคัม/ โทปาซ/ เฮลิโอดอร/ ทัวมาลีน

สม สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีใหแก

ครอบครัว สะทอนถึงความมีมนุษยธรรม 

การตัดสินใจที่ดี เปนที่นับถือ และเปนผูให

ความรู

พลังสีครามแหงพระศุกร : เพชร/

ควอทซใส/ซัฟไฟรขาว/เพทายขาว/ โทปาซ

ขาว  /เทอรคอยซ ; สะทอนถึงความมี

เสนห  มีสุทรียภาพ และความสามารถทาง

ศิลปะ

b

รังสีสีมวงของพระเสาร : ไพลิน/ 

น้ำเงินอินดิโคไลท/ อเมธิสต/ สปเนล

น้ำเงิน                                                 สง

ผลใหเกิดความสุขุม มีสมาธิ เสริมสราง

ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ยึดหลักแหง

ความเปนจริง แข็งแกรงแตถอมตน

b

คลื่นแสงอุลตราไวโอเลตแหงพระ

ราหู : โกเมนเอก/ เพทาย สีทอง-น้ำตาล มี

พลังอำนาจในการปกครองบริวาร มอบ

คุณประโยชนนานัปการ ทั้งในดานความ

คิด ริเริ่ม สรางแรงบันดาลใจ ความ

อัจฉริยะ

คลื่นแสงอินฟาเรดแหงพระเกต ุ : 

ไพฑูรย/ไฟโบรไลท/ทัวมาลีน ที่มี

ปรากฏการณ "ตาแมว"      ;  เพื่อเกื้อกูลให

มีจิตสำนึกที่ดี เกิดความรูกวางขวาง สติ

ปญญาเฉียบแหลม ไดรับโชคลาภ และ

ปกปองภัยจากส่ิงซอนเรน

b


