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อาหารสมอง
ราคาหยกพุ่งสูงกว่ าทอง
วีรกร ตรี เศศ
ถ้ าใครคิดว่าได้ ตดั สินใจถูกแล้ วทีซื อทองเก็บไว้ เมือ 10 ปี ก่อนเพราะมันเพิมค่าขึ น 3 เท่า ก็ลอง
พิจารณาเทียบเคียงกับการซื อหยก แล้ วจะแปลกใจ เพราะมันเพิมขึ น 100 เท่า อย่างไรก็ดีหยกไม่มี
ลักษณะทางเคมีทีเหมือนกับทองคําเนืองจากคุณภาพไม่กลมกลืนอยูใ่ นระดับเดียวกันหมด จึงไม่มีการ
บันทึกราคาได้ ชดั เจนเหมือนทองคํา หากคิดคร่ าว ๆ เมือ 10 ปี ก่อนหยกธรรมดาชนิดทีเรี ยกว่า
Nephrite ราคาตกประมาณ 10,000 หยวน (40,000 บาท) ต่อกิโลกรัม ปั จจุบนั ราคาประมาณกิโลกรัม
ละ 1 ล้ านหยวน (4,000,000 บาท)
แต่ดงเดิ
ั  มนับพัน ๆ ปี นัน หยกเป็ นทีปรารถนาของคนจีน อินเดีย เฉกเช่นเดียวกับทีเพชรและ
ทองคําเป็ นของคนตะวันตก หยกเป็ นวัสดุมีคา่ ทีคนจีนเอามาแกะเป็ นศิลปวัตถุ เป็ นพระพุทธรูป เป็ น
หัวขวาน ด้ ามมีด ด้ ามดาบ บ้ างก็เป็ นลูกปั ด กระดุม คนจีนเชือว่าหากมีหยกประดับร่ างกายแล้ วจะช่วย
ป้องกันสิงชัว ร้ ายได้ หยกจึงเป็ นสิงมีคา่ ในวัฒนธรรมตะวันออก
มนุษย์เพิงจะมารู้ในศตวรรษที 19 นี เองว่าแท้ ทีจริ งแล้ วหินทีเรี ยกกันว่าหยกนันแยกออกได้

เป็ น
สองประเภทคือ Nephrite ซึง มีธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก เป็ นส่วนประกอบใหญ่ และ
Jadeite ซึง มีโซเดียม อลูมิเนียม และธาตุเหล็ก
ก่อนหน้ าปี ค.ศ. 1800 จีนใช้ หยกประเภท Nephrite ซึง หาง่ายกว่า มีสีขาวจนถึงเขียวในระดับ
ต่าง ๆ มีความแข็งประมาณ 5.5 ถึง 6.0 Mohs (หน่วยของความแข็ง แข็งทีสดุ คือ 10 Mohs) ส่วนหยก
ชนิดทีเรี ยกว่า Jadeite นันมี
 สีตา่ ง ๆ ตังแต่
 นํ าเงิน ม่วง ชมพู และเขียวแบบมรกต
หยก Jadeite ชนิดสีเขียวแก่และใส เป็ นหยกทีมีราคาแพงและหาได้ ยาก มีอยูเ่ ฉพาะใน
ประเทศกัวเตมาลา และพม่า ซึง ประเทศหลังนี เป็ นแหล่งสําคัญของหยกสําหรับจีนหลัง ค.ศ. 1800
ในพื นที Mogaung ในเขต Myitkyina ของพม่าตอนเหนือ Jadeite ฝั งอยูใ่ นดินโดยมีลกั ษณะยาวเป็ น
เส้ นคล้ ายงูใหญ่ มันถูกขุดขึ นมาใช้ ในช่วงเวลากว่า 100 ปี จนหายากมากขึ นทุกที
Jadeite มีความแข็งประมาณ 6.5-7.0 Mohs ซึง แข็งกว่าหยก Nephrite ทีขดั ตกแต่งได้ ง่าย
กว่า อีกทังหาก้
 อนใหญ่ได้ ง่ายกว่ามาก Nephrite จึงถูกนํามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการสร้ างพระพุทธรูป
และศิลปวัตถุตา่ ง ๆ องค์พระพุทธรูปทีทําจากหยกก้ อนเดียวทีใหญ่ทีสดุ ในโลก ชือ Mahavira

-2(มหาวีระ) สูง 1.5 เมตร อยูใ่ นวัด Kolanpak ของพวกเชน (Jainist) ในเขต Nalgonda ในรัฐ Andhra
Pradesh ในอินเดีย
ในปั จจุบนั หยกทีดีทีสดุ ของจีนอยูท่ ีเมือง Hotan ตังอยู
 ส่ ดุ ตะวันตกของแผ่นดินจีน ในมณฑล
Xinjiang บนฝั งและใต้ แม่นํ า Yurungkash หรื อแม่นํ าหยกขาวของเมืองนี  ทุกฤดูใบไม้ ผลิจะมีก้อนหินที
มีหยกอยูข่ ้ างในไหลกลิ งลงมาจากเทือกเขา Kunlun เสมอ ผู้คนจึงแห่กนั ไปขุดค้ นหากันมานานปี
ในปี 2006 คนจีนกว่า 50,000 คน แห่มาใช้ เครื องจักรตักขุดหินในบริ เวณชายฝั งแม่นํ านี ทียาว
30 กิโลเมตร เพือหาหยก Nephrite กันทังวั
 นทังคื
 น สร้ างปั ญหาสิงแวดล้ อมมากมายจนในทีสดุ
ต้ องห้ ามขุดโดยใช้ เครื องจักรในปี ถัดมา
การห้ ามขุดโดยใช้ เครื องจักรทําให้ ราคาของหยก Hotan พุง่ ขึ นไม่หยุด ถึงขนาดทีว่าขอให้ เป็ น
หยก Hotan แท้ แล้ วราคาไม่เกียง คนจีนทีซื อไปส่วนใหญ่เอาไปเป็ นของขวัญเจ้ านายหรื อเพือนร่วม
ธุรกิจหรื อเป็ นสมบัตสิ ว่ นตัว ความรวยมากขึ นของชนชันกลางทํ

าให้ ดีมานด์ของหยกพุง่ ขึ นมาก จนต้ อง
นําเข้ าจากรัสเซียและเกาหลีมาบําบัดความต้ องการ อย่างไรก็ดีคนรวยจริ งก็ยงั ต้ องการหยก Hotan
อยูด่ ี
เมือ 5 ปี ก่อนผลผลิตของหยก Hotan อยูท่ ีประมาณ 10 ตัน ปั จจุบนั ปริ มาณของหยกนําเข้ า
จากรัสเซียประเทศเดียวตกประมาณ 500 ตันต่อปี หยกทีนกั ท่องเทียวซื อกลับกันมานันส่
 วนใหญ่เป็ น
หยกนําเข้ าเพราะมีราคาถูกกว่ามาก หยกจากเกาหลีมีราคาประมาณ 800 หยวน (3,200 บาท) ต่อ
กิโลกรัม (หยก Hotan นันมี
 เงินหลายพันหยวนก็อาจหาซื อไม่ได้ )
หยกในปั จจุบนั มีการ “ตกแต่ง” โดยเฉพาะ Jadeite เพือให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ น ใครทีซื อหยกราคา
แพงควรระวังอย่างยิง มีตงแต่
ั  (ก) ใช้ ไขอาบผิวเป็ นเงาวาว (ข) เอาหยกทีมีตําหนิไปย้ อมสารเคมีและ
ฉีด Polymer Resin เข้ าไปข้ างในเพือทําให้ ใสและมีสีสดขึ น (ค) ใช้ สารเคมีย้อมหยกคุณภาพไม่ดี
(ง) ใช้ วิธี (ข) กับ (ค) ผสมกัน (จ) เลวร้ ายสุดคือเอาเศษหยกมาประกบกับพลาสติกข้ างหลัง
โดยสรุ ปก็คือถ้ าไม่มีการ “ตกแต่ง” หยก Nephrite จะมีสีขาวไปจนถึงเขียวในระดับต่าง ๆ ส่วน
Jadeite ซึง หายากกว่ามีหลายสี โดยสีทีมีราคาสูงก็คือเขียวแก่ใส แต่ไม่วา่ จะเป็ นหยกประเภทใดก็ตาม
ปั จจุบนั มีราคาสูงมาก ขนาดเหยียบ 100 เท่าเมือเทียบกับเมือ 10 ปี ก่อน
เมือพูดถึงหยกแล้ วก็จําเป็ นต้ องกล่าวถึงมรกต (Emerald) ซึง เข้ าใจว่าเป็ นคําจากภาษา
สันสกฤต “Marakata” มรกตเป็ นแก้ วทีมาจากธาตุ beryl ทีมีสีเขียวจากสารโครเมียม (ยิงมีมากก็ยิง
เขียวมาก) มันมีความแข็งประมาณ 7.5-8 Mohs มักมีตําหนิอยูข่ ้ างในเป็ นธรรมดา จนมรกตเม็ดทีเขียว
ใสมีราคาสูงมาก
มรกตก็อยูข่ องมันดี ๆ จนถึงปี 1960 อุตสาหกรรมจิวเวอร์ รีในสหรัฐอเมริ กาเปลียนคําจํากัด
ความของ emerald โดยให้ รวมเอาหินแก้ ว beryl ทีมีสีเขียวจากสาร vanadium เข้ าไปด้ วย ซึง หินแก้ ว

-3อย่างหลังนี มีปริ มาณมากโดยมาจากโคลัมเบีย ผู้คนจึงเรี ยกมรกตอย่างหลังนี ว่า Colombian Emerald
(มรกตโคลัมเบีย)
มรกตก็มีการ “ตกแต่ง” เช่นเดียวกัน น้ อยสุดก็คือใช้ นํ ามัน cedar หรื ออืน ๆ ขัดมรกตให้ ดเู งา
งาม วิธีทีหนักกว่าก็คือมรกตเทียม โดยเอาแก้ ว Beryl ใสไม่มีสีมา “ย้ อม” สีเขียว วิธีการมีหลายวิธีและ
ก้ าวหน้ ามาก เขาทํากันมาตังแต่
 ทศวรรษ 1960 แล้ ว
หยก Jadeite และมรกตมีลกั ษณะสีเขียวคล้ ายกัน แต่มีโครงสร้ างทางเคมีแตกต่างกัน การ
พิสจู น์จงึ ทําได้ ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิงมรกตก้ อนใหญ่นนหายากกว่
ั
าหยก Jadeite มากนัก แต่อย่างไร
ก็ดีหยกทุกชนิดและมรกตสามารถ “ตกแต่ง” ได้ ทงสิ
ั  น สาเหตุก็มาจากราคาของแท้ ทีสงู ขึ นทุกวัน
ใครคิดจะสะสมความมัง คัง ไว้ ในหยกและมรกต พึงพิจารณาให้ ดี

เครื# องเคียงอาหารสมอง
ดอกไม้ ประจําประเทศอาเซียนนันน่
 าสนใจ บรูไนดารุสซาลาม ใช้ “ดอกซิมเปอร์ ” เป็ น
สัญลักษณ์ เราหาดูรูปดอกซิมเปอร์ ได้ ในธนบัตรฉบับละ 1 ดอลล่าร์ ของบรูไน กัมพูชาใช้ ดอกไม้ ทีเราคุ้น
กันดีคือ “ดอกลําดวน” ส่วน “ดอกกล้ วยไม้ ราตรี ” ทีบานได้ นานถึง 2-6 เดือนคือดอกไม้ ประจําชาติ
อินโดนีเซีย สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถือเอา “ดอกกลัน ทมหรื อลีลาวดี” ประเทศ
มาเลเซียใช้ ดอกไม้ ชือ “บุหงารายา” หรื อชบามาเลย์ สําหรับพม่าใช้ “ดอกประดู”่ เป็ นสัญลักษณ์
ฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศทีมีวฒ
ั นธรรมและศาสนาค่อนข้ างต่างไปจากเอเชีย ใช้ ดอกไม้ กลีบบาง
“พุดแก้ ว” แทนความบริ สทุ ธิpเรี ยบง่าย “ส่วนสิงคโปร์ ใช้ “แวนด้ า มิสโจเคียม” ดอกกล้ วยไม้ ลกู ผสมสี
ม่วงอ่อน รูปลักษณ์สวยงาม ลําต้ นสามารถสูงได้ เท่าคน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้ “ดอกบัว” เป็ นดอกไม้ ประจําชาติ สําหรับบ้ านเรา
“ดอกราชพฤกษ์ ” หรื อทีร้ ูจกั กันในชือดอกคูน ซึง มีสีเหลือง
สําหรับสัญลักษณ์ประจํา “ประชาคมอาเซียน” คือ สิบรวงข้ าวสีเหลืองมัดรวมกันเป็ นหนึง ฟ่ อน
ซึง แสดงถึงมิตรภาพแห่งความเป็ นนํ าหนึง ใจเดียวกันของทัง 10 ประเทศสมาชิก
⊙.............................................................⊙

นํา& จิม& อาหารสมอง
History is past politics, and politics present history.
ประวัติศาสตร์ คือการเมืองในอดีต การเมืองคือประวัติศาสตร์ ในปั จจุบนั
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