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อาหารสมอง
ไข่ มุกจีนครองโลก
วีรกร ตรี เศศ
คนจานวนมากยังฝั งใจว่าญี่ปนคื
ุ่ อผู้ผลิตไข่มกุ รายใหญ่ของโลก

ความจริ งก็คือจีน

เป็ นผู้ผลิตไข่มกุ รายใหญ่ถึงแม้ ไข่มกุ ที่ผลิตนี ้จะผิดไปจากไข่มกุ ที่ผ้ คู นคุ้นเคยกัน เรื่ องของไข่มกุ ในยุค
สมัยใหม่เป็ นเรื่ องน่าแปลกใจและน่าสนใจอย่างยิ่ง
ไข่มกุ นันสามารถเกิ
้
ดในตัวหอยได้ ทกุ พันธุ์ แต่ความเป็ นไปได้ นนแตกต่
ั้
างกัน และ
หน้ าตาสีสนั ของมันแตกต่างกันออกไป

แต่ดึกดาบรรพ์นบั เป็ นพันปี แล้ วที่ มนุษย์ร้ ูจกั ไข่มกุ ที่มาจาก

ธรรมชาติ โดยฝั งตัวอยูใ่ นหอยประเภทหอยนางลมที่อาศัยอยูใ่ นน ้าเค็ม
ส่วนใหญ่มกั งมจากมหาสมุทรอินเดีย

ในบริ เวณอ่าวเปอร์ เซีย ทะเลแดง และ

Gulf of Mannar ในราชวงศ์ฮั่น (206 BC ถึง ค.ศ. 220)

คนจีนค้ นหามุกธรรมชาติกันอย่าง

กว้ างขวางในทะเลจีนใต้
ความขาวมัน มีแววสดใสเป็ นประกายของมุก ประทับใจผู้คนจนคาว่า pearl ใน
ภาษาอังกฤษ (มาจาก perle ในภาษาฝรั่งเศส) มีนยั ยะของความหมายไปในทางการเป็ นสิ่งหายาก
สิ่งดี น่าชื่นชม และมีคณ
ุ ค่า
มนุษย์ค้นหาไข่มกุ ธรรมชาติ (Natural pearls) จากน ้าเค็มกันมานาน โดยเฉพาะ
ไข่มกุ สีคล ้า (เรี ยกกันว่าไข่มกุ ดา แต่ดาจริง ๆ ไม่มี เช่นเดียวกับดอกทูลิปสีดา) สีน ้าตาลที่มีประกาย
สดใสจนมี ค่า สูง มาก

อย่างไรก็ ดี โ ลกเกิ ดพลิ ก ผัน ใน ค.ศ. 1916 เมื่ อ นัก ชี ววิ ท ยาชาวอัง กฤษ

ชื่อ William Saville-Kent ค้ นพบการผลิตไข่มกุ เลี ้ยงในออสเตรเลีย (Cultured pearls) ด้ วยการเอาสิ่ง
แปลกปลอมใส่ลงไปในตัวหอยพันธุ์หอยนางรมที่ เลือกมาเป็ นพิเศษ ทิง้ ไว้ 2-4 ปี ก็จะได้ ไข่มุกซึ่งมี
ลักษณะงดงามไม่ตา่ งไปจากไข่มกุ ธรรมชาติ
เหตุที่ญี่ปนมี
ุ่ ชื่อเสียงควบคูก่ ับไข่มกุ ก็เพราะคนญี่ปนสองคนคื
ุ่
อ Tokichi Nishikawa
และ Tatsuhei Mise นาเทคโนโลยีนี ้ไปทดลองผลิตในญี่ปนในปี
ุ่
1916

Nishikawa ต่อมาได้ แต่งงาน

กับลูกสาวของ Mikimoto ซึ่งไข่มกุ Mikimoto ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ โลก ไข่มกุ เลี ้ยงของญี่ปนเรี
ุ่ ยกกันว่า
akoya pearls มีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่า 10 มิลลิเมตร

-2ในปั จจุบนั ไข่มกุ เลี ้ยงทังโลกก็
้
มีแต่ไขมุกเลี ้ยงเพราะไข่มกุ ธรรมชาติหายากมากและถึง
พบก็ ไ ม่ก ลมสวยงดงามเท่า มุก เลี ย้ ง

ไข่มุก เลี ย้ งแยกออกได้ เ ป็ น 2 ประเภท คื อ (1) beaded

cultured pearls ซึ่งรวมไข่มกุ akoya, South Sea และ Tahiti ซึ่งหอยแต่ละตัวผลิตได้ หนึ่งเม็ดเท่านัน้
หอยเหล่านี ้อยูใ่ นทะเล ใช้ เวลาผลิตไข่มกุ akoya 1 ปี ส่วน Tahiti และ South Sea ใช้ เวลา 2-4 ปี
(2) Non-beaded cultured pearls ซึ่งรวมไข่มกุ น ้าจืดทังหลาย
้
เช่น Biwa หรื อ
ไข่มุกจี น ซึ่งหอยตัวหนึ่งผลิตได้ หลายเม็ ด (ถึง 20 กว่าเม็ดก็มี) ในตอนแรกจีนผลิตได้ คุณภาพต่า
เม็ดบูดเบี ้ยว

แต่ภายใน 20 ปี ที่ผ่านมาคุณภาพดีขึ ้นอย่างมากจนใกล้ ทัดเทียมกับไข่มุกเลีย้ ง

น ้าเค็ม โดยเฉพาะไข่มกุ akoya
จีนได้ พฒ
ั นากระบวนการผลิตไข่มกุ น ้าจืดขึ ้นเป็ นลาดับ จนสามารถผลิตไข่มกุ น ้างาม
แต่ผ้ เู ชี่ยวชาญก็สามารถแยกแยะได้ อยู่ดี แต่ในเวลาไม่นานคุณภาพจะเป็ นเลิศด้ วยราคาที่ถูกกว่า
อย่างน่าตกใจ
ราคาขายส่ ง ไข่ มุก จี น ขนาด 12-14 มิ ล ลิ เ มตร หรื อ ครึ่ ง นิ ว้ ราคาประมาณ 4 ถึ ง
8 เหรี ยญ (120 ถึง 240 บาท) ซึ่งแพงกว่าราคาขายปลีกหนึ่งเท่าตัว ในขณะที่ไข่มุก Tahiti ขนาด
เดียวกันขายส่งในราคา 25-35 เหรี ยญ (750-1,000 บาท)
ถ้ าเอาไข่มุก Tahiti มาร้ อยเป็ นสาย

ราคาขายส่งตกประมาณ 14,000 เหรี ยญ

(420,000 บาท) แต่ถ้าเป็ นไข่มกุ จีนจะมีราคาขายส่งประมาณ 1,800 เหรี ยญ (54,000 บาท)
ไข่มุกจีนน ้าจืดเหล่านี ้เลี ย้ งในนาข้ าวเก่าในบริ เวณภาคตะวันออกของส่วนกลางของ
จีนในมณฑล Zhejiang / Jiangxi /
นา้ เลีย้ งงามขึน้ เป็ นล าดับ

Hunan / Anhui และ Hubei โดยสามารถผลิตไข่มกุ

จนตีตลาดโลกและทาให้ ราคาไข่มุกตกลงมาก จี นกลายเป็ นผู้ผลิต

รายใหญ่ สุด ในรอบ 20 ปี ที่ ผ่ า นมา ไข่ มุก เม็ ด งามราคาพอสู้ไ หวที่ ม าจากญี่ ปุ่ นในปั จ จุบัน นัน้
ส่วนใหญ่เป็ นไข่มกุ น ้าจืดจากจีนทังนั
้ น้ โดยญี่ปนเอามาคั
ุ่
ดและส่งออกในชื่อญี่ปนุ่ สาหรับไข่มกุ เลี ้ยง
ในญี่ปนหรื
ุ่ อ akoya pearls นันก็
้ มงุ่ เน้ นขนาดที่ใหญ่กว่า 8 มิลลิเมตร
ในรอบ 20 ปี ที่ผา่ นมาเช่นกัน มีการเลี ้ยงหอยทะเลตัวใหญ่เพื่อให้ ไข่มกุ มีขนาดใหญ่
ขึ ้น ในแถบ South Pacific และมหาสมุทรอินเดีย เพื่อผลิตไข่มกุ South Sea ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไข่มกุ
ชนิดอื่นและผลิตส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์
จี น ก้ า วหน้ า มากในการคัดพันธุ์ ห อยนา้ จื ด (ประเภทหอยแมลงภู่ ) เพื่ อผลิต ไข่มุก
คุณภาพดีราคาถูก โดยเก็บวิธีการผลิตเป็ นความลับสุดยอด การใส่สิ่งแปลกปลอมเช่นเยื่อของหอย
เม็ดทราย เศษเปลือกหอยลงในตัวหอยในจุดที่จะทาให้ มนั หลัง่ สารมาเคลือบจนกลายเป็ นไข่มุกนัน้

-3เป็ นเรื่ องลี ้ลับที่มนุษย์สามารถทาได้ ดีขึ ้นทุกที และมีส่วนอย่างสาคัญในการช่วยกาหนดเปลือกสีของ
ไข่มกุ
ปั จจุบนั ผู้ผลิตรายหนึ่งของจีนสามารถผลิตได้ ขนาด 19 มิลลิเมตร ที่มีสีม่วง สีชมพู
สีบรอนซ์สดใส ซึง่ คาดว่าจะออกสูต่ ลาดโลกในเวลาไม่นาน
ใครที่รังเกียจไข่มกุ เลี ้ยงและมองหาไข่มกุ แท้ คงเห็นได้ ชดั เจนขึ ้นว่า ไข่มกุ ที่ซื ้อขายกัน
ในตลาดนัน้ มีแต่ไข่ มุกเลี ย้ งทัง้ นัน้ ซึ่งต่างจากเพชรแท้ และเพชรเทียม ซึ่ง ปั จจุบนั สามารถผลิต
ออกมาในขนาดต่ากว่าหนึ่งกะรัตที่ มีคณ
ุ ภาพใกล้ เคียงกันมาก จนตามนุษย์แทบแยกไม่ออก ยกเว้ น
ใช้ เครื่ องตรวจการหักเหของแสง
พวกผลิตเพชรเทียมพยายามไม่เรี ยกว่า Synthetic Diamond หากชอบที่จะเรี ยกว่า
Cultured Diamond

ซึ่งฟั งดูดีกว่ามาก แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เหมือนกับความแตกต่างระหว่าง

Natural Pearls และ Cultured Pearls อยูด่ ี
“คนดีแท้ ” กับคน “ดีเทียม” นันแตกต่
้
างกันดังในกรณีของเพชร ครับ

เครื่ องเคียงอาหารสมอง
ชาวจีนส่วนใหญ่มีชื่อสามพยางค์

โดยอักษรตัวแรกเป็ นแซ่ (นามสกุล)

ส่วน

อักษรตัวที่สองและสามเป็ นชื่อตัว เช่น จง ฟู่ หัว อย่างคนไทยคนไหนมีชื่อแซ่จีนก็ควรนามาใช้
เพราะทาให้ ชาวจีนคุ้นเคยในการเรี ยกขาน
มีความเป็ นกันเองมากขึ ้น

ซึง่ ยิ่งถ้ ามีเชื ้อสายจีนยิ่งได้ เปรี ยบ

เพราะทาให้ อีกฝ่ าย

หรื อเป็ นประโยชน์ในการเท้ าความถึงวงศ์ตระกูลซึ่งอาจมีรากเหง้ าของ

บรรพบุรุษจากที่เดียวกัน
แต่หากไม่มีเชื ้อสายจีน การใช้ ชื่อจีนโดยเลียนเสียงจากชื่อไทยเป็ นเรื่ องอนุโลมได้
เพราะแม้ ชาวตะวันตกที่ต้องติดต่อค้ าขายกับชาวจีน (และได้ รับการแนะนาที่ดี)
เพื่อความสะดวกในการเรี ยก เช่น ปี เตอร์ เป็ น ปี ต๋ า

เป็ นต้ น

ก็มกั มีชื่อจีนกากับ

ซึ่งส่วนนี ้ควรปรึกษาคนที่

รู้ภาษาจีน ให้ เป็ นผู้ช่วยตังชื
้ ่อให้ เพื่อให้ ได้ ชื่อที่มีความหมายที่ดี โดยชื่อในภาษาจีนจะเหมือน
ภาษาไทยที่บางคาจะมีความหมายด้ วย
การใช้ ชื่อไทยสามถึงห้ าพยางค์บวกกับนามสกุลอีกยาวเหยียดย่อมสร้ างความลาบาก
แก่การออกเสียงเรี ยกขาน
กับแซ่แล้ ว

ชาวจีนบางคนพอเห็นชื่อคนไทยที่มีสามพยางค์ก็ตีความเข้ าใจว่าชื่อรวม

ส่วนนามสกุลเป็ นเรื่ องที่ไม่ต้องพูดถึงเลย

เช่น ชื่อ สมชาย นามสกุล เชี่ยวชาญการค้ าเจริ ญ
อาจจะเปลี่ยนเป็ น ซ่งตี ้

วิธีดีที่สุดคือแปลงแซ่และชื่อรวมกัน
ก็อาจจะเปลี่ยนเป็ น ซ่งไฉ หรื อ สันติ

-4การเรี ยกชื่อเพื่ อทักทาย คากลาง ๆ ทั่วไปใช้ คาว่า “เซี ยน เซิ ง ”

ต่อท้ ายแซ่

สาหรับผู้ชาย เช่น จาง เซียน เซิง แต่ถ้าเป็ นผู้หญิงเรี ยก “เสียว เจี่ย ซึ่งมีความหมายถึง
ผู้หญิ งโสดยังไม่แต่งงาน เช่น ถ้ าเป็ นแซ่หวัง ก็ให้ เรี ยกว่า หวัง เสียว เจี่ย เป็ นต้ น

ทัง้

คาว่า เซียน เซิง และ เสียว เจี่ย ถ้ าให้ เทียบเคียงกับไทยก็จะตรงกับคาว่า คุณ หรื อถ้ าเป็ นฝรั่ง
ก็คือ Mister หรื อ Miss
ส าหรั บผู้ห ญิ ง นอกจากคาว่า “เสี ยว เจี่ ย ” แล้ ว
ซึง่ ถือเป็ นคาสุภาพ

เรายัง ใช้ คาว่า “หนวี่ ซื่ อ ”

เป็ นการแสดงความเคารพ ถ้ าเทียบให้ เข้ าใจง่าย หนวี่ ซื่อ ก็หมายความว่า

Lady ในภาษาอังกฤษ
นอกจากนี ้ชาวจีนไม่นิยมเรี ยกชื่อ
เราเรี ยกผู้จดั การที่แซ่ “จาง” ว่า “จาง จ่ง”
หรื อ General Manager
ใช้ จ่ง แทนได้

ตามด้ วยตาแหน่ง เช่น

โดย “จ่ง” ให้ ความหมายใกล้ เคียงคาว่า President

ดังนัน้ หากติดต่อใครแล้ วรู้สึกว่าคนที่เราพูดคุยด้ วยอยู่ในระดับผู้จดั การก็

แต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าใช้

ลดตาแหน่ง เขาต่าลง

แต่จะเรี ยก ‘แซ่’

เพราะหากคูส่ นทนามีตาแหน่งสูงกว่านัน้ จะกลายเป็ น

สาหรั บการเรี ยกโดยใช้ ภาษาอัง กฤษ ก็ ให้ ใช้ ชื่อคาว่า Mr. หรื อ Miss

ตามด้ วยชื่อสกุล
อย่างไรก็ตาม ไม่ ควรเรี ยกแซ่ เฉย ๆ โดยไม่มี คาแสดงตาแหน่ง หรื อคาล าดับ
อาวุโสใด ๆ ควบคู่ และข้ อห้ ามที่ต้องจาขึ ้นใจคือ เราไม่ ควรเรี ยกชื่อลอย ๆ เพราะชาวจีนเน้ น
ความสาคัญ กับการเรี ยกแซ่ม าก

การเรี ยกแต่ชื่ อจะทาให้ ผ้ ูถูกเรี ยกรู้ สึกเหมื อนเป็ นคนไม่มี แซ่

(ไม่มีญาติ) ซึง่ การเรี ยกชื่อและแซ่ แสดงให้ เห็นว่าชาวจีนนันให้
้ ความสาคัญกับรากเหง้ าของทุก ๆ สิ่ง
(จาก “Knowing the Chinese ล้ วงลึกธรรมเนียมการค้ า)
⊙.............................................................⊙

นา้ จิม้ อาหารสมอง
ผู้ใดเกิดมาเป็ นสุภาพบุรุษ ผู้นนเกิ
ั ้ ดมาสาหรับคนอื่น
(“ศรี บรู พา” หรื อกุหลาบ สายประดิษฐ์ )
--------------------------------------------------

