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อาหารสมอง 
ไข่มุกจีนครองโลก 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

 

  คนจ านวนมากยงัฝังใจว่าญ่ีปุ่ นคือผู้ผลิตไข่มกุรายใหญ่ของโลก      ความจริงก็คือจีน

เป็นผู้ผลิตไขม่กุรายใหญ่ถึงแม้ไขม่กุท่ีผลิตนีจ้ะผิดไปจากไข่มกุท่ีผู้คนคุ้นเคยกนั    เร่ืองของไข่มกุในยคุ

สมยัใหมเ่ป็นเร่ืองนา่แปลกใจและนา่สนใจอยา่งยิ่ง 

  ไข่มกุนัน้สามารถเกิดในตวัหอยได้ทกุพนัธุ์    แต่ความเป็นไปได้นัน้แตกตา่งกนั  และ

หน้าตาสีสนัของมนัแตกตา่งกนัออกไป      แตด่ึกด าบรรพ์นบัเป็นพนัปีแล้วท่ีมนุษย์รู้จกัไข่มกุท่ีมาจาก

ธรรมชาต ิ   โดยฝังตวัอยูใ่นหอยประเภทหอยนางลมท่ีอาศยัอยูใ่นน า้เคม็ 

  ส่วนใหญ่มกังมจากมหาสมุทรอินเดีย       ในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย    ทะเลแดง   และ 

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

กว้างขวางในทะเลจีนใต้ 

  ความขาวมนั   มีแววสดใสเป็นประกายของมกุ    ประทบัใจผู้คนจนค าว่า pearl ใน

ภาษาองักฤษ (มาจาก perle ในภาษาฝร่ังเศส) มีนยัยะของความหมายไปในทางการเป็นสิ่งหายาก             

สิ่งดี     นา่ช่ืนชม     และมีคณุคา่ 

  มนุษย์ค้นหาไข่มกุธรรมชาติ (Natural pearls) จากน า้เค็มกันมานาน    โดยเฉพาะ

ไขม่กุสีคล า้  (เรียกกนัวา่ไขม่กุด า   แตด่ าจริง ๆ ไม่มี   เช่นเดียวกบัดอกทลูิปสีด า) สีน า้ตาลท่ีมีประกาย

สดใสจนมีค่าสูงมาก      อย่างไรก็ดีโลกเกิดพลิกผัน ใน ค.ศ. 1916 เม่ือนักชีววิทยาชาวอังกฤษ                     

ช่ือ William Saville-Kent ค้นพบการผลิตไข่มกุเลีย้งในออสเตรเลีย (Cultured pearls) ด้วยการเอาสิ่ง

แปลกปลอมใส่ลงไปในตวัหอยพันธุ์หอยนางรมท่ีเลือกมาเป็นพิเศษ  ทิง้ไว้ 2-4 ปี ก็จะได้ไข่มุกซึ่งมี

ลกัษณะงดงามไมต่า่งไปจากไขม่กุธรรมชาต ิ  

  เหตท่ีุญ่ีปุ่ นมีช่ือเสียงควบคูก่ับไข่มกุก็เพราะคนญ่ีปุ่ นสองคนคือ Tokichi Nishikawa 

และ Tatsuhei Mise น าเทคโนโลยีนีไ้ปทดลองผลิตในญ่ีปุ่ นในปี 1916      Nishikawa ตอ่มาได้แตง่งาน

กบัลกูสาวของ Mikimoto ซึ่งไข่มกุ Mikimoto ได้เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก  ไข่มกุเลีย้งของญ่ีปุ่ นเรียกกนัว่า 

akoya pearls  มีขนาดไมใ่หญ่ไปกวา่ 10 มิลลิเมตร 
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  ในปัจจบุนัไขม่กุเลีย้งทัง้โลกก็มีแตไ่ขมกุเลีย้งเพราะไข่มกุธรรมชาติหายากมากและถึง

พบก็ไม่กลมสวยงดงามเท่ามุกเลีย้ง       ไข่มุกเลีย้งแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) beaded 

cultured pearls ซึ่งรวมไข่มกุ akoya, South Sea และ Tahiti ซึ่งหอยแตล่ะตวัผลิตได้หนึ่งเม็ดเท่านัน้  

หอยเหลา่นีอ้ยูใ่นทะเล   ใช้เวลาผลิตไขม่กุ akoya 1 ปี    สว่น Tahiti  และ South Sea  ใช้เวลา 2-4 ปี  

  (2) Non-beaded cultured pearls  ซึ่งรวมไข่มกุน า้จืดทัง้หลาย   เช่น   Biwa หรือ

ไข่มุกจีน   ซึ่งหอยตัวหนึ่งผลิตได้หลายเม็ด (ถึง 20 กว่าเม็ดก็มี) ในตอนแรกจีนผลิตได้คุณภาพต ่า      

เม็ดบูดเบีย้ว           แต่ภายใน 20 ปีท่ีผ่านมาคณุภาพดีขึน้อย่างมากจนใกล้ทัดเทียมกับไข่มุกเลีย้ง

น า้เคม็    โดยเฉพาะไขม่กุ akoya  

  จีนได้พฒันากระบวนการผลิตไข่มกุน า้จืดขึน้เป็นล าดบั จนสามารถผลิตไข่มกุน า้งาม  

แต่ผู้ เช่ียวชาญก็สามารถแยกแยะได้อยู่ดี    แต่ในเวลาไม่นานคณุภาพจะเป็นเลิศด้วยราคาท่ีถูกกว่า

อยา่งนา่ตกใจ 

  ราคาขายส่งไข่มุกจีนขนาด 12 -14 มิลลิเมตร  หรือคร่ึงนิว้ราคาประมาณ 4 ถึง           

8 เหรียญ (120 ถึง 240 บาท)   ซึ่งแพงกว่าราคาขายปลีกหนึ่งเท่าตวั    ในขณะท่ีไข่มุก Tahiti ขนาด

เดียวกนัขายสง่ในราคา 25-35 เหรียญ (750-1,000 บาท)  

  ถ้าเอาไข่มุก Tahiti มาร้อยเป็นสาย   ราคาขายส่งตกประมาณ 14,000 เหรียญ 

(420,000 บาท)  แตถ้่าเป็นไขม่กุจีนจะมีราคาขายสง่ประมาณ 1,800 เหรียญ (54,000 บาท)  

  ไข่มุกจีนน า้จืดเหล่านีเ้ลีย้งในนาข้าวเก่าในบริเวณภาคตะวนัออกของส่วนกลางของ

จีนในมณฑล  Zhejiang /    Jiangxi /     Hunan /    Anhui    และ Hubei     โดยสามารถผลิตไข่มกุ 

น า้เลีย้งงามขึน้เป็นล าดบั     จนตีตลาดโลกและท าให้ราคาไข่มุกตกลงมาก    จีนกลายเป็นผู้ ผลิต             

รายใหญ่สุดในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา   ไข่มุกเม็ดงามราคาพอสู้ ไหวท่ีมาจากญ่ีปุ่ นในปัจจุบันนัน้                

สว่นใหญ่เป็นไขม่กุน า้จืดจากจีนทัง้นัน้   โดยญ่ีปุ่ นเอามาคดัและสง่ออกในช่ือญ่ีปุ่ น   ส าหรับไข่มกุเลีย้ง

ในญ่ีปุ่ นหรือ akoya pearls  นัน้ก็มุง่เน้นขนาดท่ีใหญ่กวา่ 8 มิลลิเมตร 

  ในรอบ 20 ปีท่ีผา่นมาเชน่กนั     มีการเลีย้งหอยทะเลตวัใหญ่เพ่ือให้ไข่มกุมีขนาดใหญ่

ขึน้ ในแถบ South Pacific และมหาสมทุรอินเดีย  เพ่ือผลิตไข่มกุ  South Sea ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไข่มกุ

ชนิดอ่ืนและผลิตสว่นใหญ่ในออสเตรเลีย     อินโดนีเซีย     และฟิลิปปินส์  

  จีนก้าวหน้ามากในการคัดพันธุ์หอยน า้จืด (ประเภทหอยแมลงภู่) เพ่ือผลิตไข่มุก

คณุภาพดีราคาถูก  โดยเก็บวิธีการผลิตเป็นความลบัสุดยอด  การใส่สิ่งแปลกปลอมเช่นเย่ือของหอย  

เม็ดทราย    เศษเปลือกหอยลงในตวัหอยในจดุท่ีจะท าให้มนัหลัง่สารมาเคลือบจนกลายเป็นไข่มุกนัน้



 - 3 - 

เป็นเร่ืองลีล้บัท่ีมนษุย์สามารถท าได้ดีขึน้ทกุที     และมีส่วนอย่างส าคญัในการช่วยก าหนดเปลือกสีของ

ไขม่กุ 

  ปัจจบุนัผู้ผลิตรายหนึ่งของจีนสามารถผลิตได้ขนาด 19 มิลลิเมตร   ท่ีมีสีม่วง  สีชมพ ู          

สีบรอนซ์สดใส    ซึง่คาดวา่จะออกสูต่ลาดโลกในเวลาไมน่าน 

  ใครท่ีรังเกียจไข่มกุเลีย้งและมองหาไข่มกุแท้คงเห็นได้ชดัเจนขึน้ว่า  ไข่มกุท่ีซือ้ขายกนั

ในตลาดนัน้มีแต่ไข่มุกเลีย้งทัง้นัน้    ซึ่งต่างจากเพชรแท้และเพชรเทียม    ซึ่งปัจจุบนัสามารถผลิต

ออกมาในขนาดต ่ากว่าหนึ่งกะรัตท่ีมีคณุภาพใกล้เคียงกนัมาก  จนตามนษุย์แทบแยกไม่ออก    ยกเว้น

ใช้เคร่ืองตรวจการหกัเหของแสง 

  พวกผลิตเพชรเทียมพยายามไม่เรียกว่า Synthetic Diamond     หากชอบท่ีจะเรียกว่า 

Cultured Diamond    ซึ่งฟังดูดีกว่ามาก   แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เหมือนกับความแตกต่างระหว่าง 

Natural Pearls และ Cultured Pearls อยูดี่  

“คนดีแท้” กบัคน  “ดีเทียม”  นัน้แตกตา่งกนัดงัในกรณีของเพชร  ครับ     
 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง   
  ชาวจีนส่วนใหญ่มีช่ือสามพยางค์      โดยอักษรตวัแรกเป็นแซ่  (นามสกุล)     ส่วน

อกัษรตวัท่ีสองและสามเป็นช่ือตวั   เช่น  จง   ฟู่    หวั    อย่างคนไทยคนไหนมีช่ือแซ่จีนก็ควรน ามาใช้    

เพราะท าให้ชาวจีนคุ้นเคยในการเรียกขาน      ซึง่ยิ่งถ้ามีเชือ้สายจีนยิ่งได้เปรียบ      เพราะท าให้อีกฝ่าย

มีความเป็นกันเองมากขึน้       หรือเป็นประโยชน์ในการเท้าความถึงวงศ์ตระกลูซึ่งอาจมีรากเหง้าของ

บรรพบรุุษจากท่ีเดียวกนั 

  แต่หากไม่มีเชือ้สายจีน     การใช้ช่ือจีนโดยเลียนเสียงจากช่ือไทยเป็นเร่ืองอนโุลมได้       

เพราะแม้ชาวตะวนัตกท่ีต้องติดตอ่ค้าขายกับชาวจีน (และได้รับการแนะน าท่ีดี)      ก็มกัมีช่ือจีนก ากับ

เพ่ือความสะดวกในการเรียก   เชน่     ปีเตอร์   เป็น   ปี   ต๋า     เป็นต้น       ซึ่งส่วนนีค้วรปรึกษาคนท่ี

รู้ภาษาจีน     ให้เป็นผู้ช่วยตัง้ช่ือให้    เพ่ือให้ได้ช่ือท่ีมีความหมายท่ีดี     โดยช่ือในภาษาจีนจะเหมือน

ภาษาไทยท่ีบางค าจะมีความหมายด้วย 

  การใช้ช่ือไทยสามถึงห้าพยางค์บวกกบันามสกลุอีกยาวเหยียดย่อมสร้างความล าบาก

แก่การออกเสียงเรียกขาน      ชาวจีนบางคนพอเห็นช่ือคนไทยท่ีมีสามพยางค์ก็ตีความเข้าใจว่าช่ือรวม

กับแซ่แล้ว        ส่วนนามสกุลเป็นเร่ืองท่ีไม่ต้องพูดถึงเลย       วิธีดีท่ีสุดคือแปลงแซ่และช่ือรวมกัน    

เช่น   ช่ือ   สมชาย   นามสกุล   เช่ียวชาญการค้าเจริญ     ก็อาจจะเปล่ียนเป็น    ซ่งไฉ  หรือ  สันต ิ    

อาจจะเปล่ียนเป็น    ซง่ตี ้
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  การเรียกช่ือเพ่ือทักทาย    ค ากลาง ๆ ทั่วไปใช้ค าว่า “เซียน   เซิง”       ต่อท้ายแซ่

ส าหรับผู้ชาย   เช่น   จาง    เซียน     เซิง     แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเรียก  “เสียว เจ่ีย     ซึ่งมีความหมายถึง

ผู้หญิงโสดยังไม่แต่งงาน   เช่น   ถ้าเป็นแซ่หวัง    ก็ให้เรียกว่า  หวงั   เสียว    เจ่ีย     เป็นต้น      ทัง้              

ค าวา่  เซียน  เซิง   และ   เสียว   เจ่ีย     ถ้าให้เทียบเคียงกบัไทยก็จะตรงกบัค าว่า  คณุ  หรือถ้าเป็นฝร่ัง

ก็คือ Mister หรือ Miss 

  ส าหรับผู้ หญิงนอกจากค าว่า  “เสียว   เจ่ีย”  แล้ว        เรายังใช้ค าว่า  “หนว่ีซ่ือ”         

ซึง่ถือเป็นค าสภุาพ      เป็นการแสดงความเคารพ     ถ้าเทียบให้เข้าใจง่าย  หนว่ี  ซ่ือ   ก็หมายความว่า 

Lady ในภาษาองักฤษ 

  นอกจากนีช้าวจีนไม่นิยมเรียกช่ือ      แต่จะเรียก  ‘แซ่’    ตามด้วยต าแหน่ง     เช่น    

เราเรียกผู้จดัการท่ีแซ ่ “จาง”   ว่า  “จาง จ่ง”        โดย  “จ่ง”   ให้ความหมายใกล้เคียงค าว่า President 

หรือ General Manager       ดงันัน้ หากติดตอ่ใครแล้วรู้สึกว่าคนท่ีเราพดูคยุด้วยอยู่ในระดบัผู้จดัการก็

ใช้  จ่ง   แทนได้     แต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าใช้     เพราะหากคูส่นทนามีต าแหน่งสงูกว่านัน้     จะกลายเป็น

ลดต าแหน่งเขาต ่าลง      ส าหรับการเรียกโดยใช้ภาษาอังกฤษ   ก็ให้ใช้ช่ือค าว่า Mr. หรือ Miss                 

ตามด้วยช่ือสกลุ     

  อย่างไรก็ตาม   ไม่ควรเรียกแซ่เฉย ๆ  โดยไม่มีค าแสดงต าแหน่งหรือค าล าดับ

อาวโุสใด ๆ ควบคู ่    และข้อห้ามท่ีต้องจ าขึน้ใจคือ    เราไม่ควรเรียกช่ือลอย ๆ     เพราะชาวจีนเน้น

ความส าคัญกับการเรียกแซ่มาก       การเรียกแต่ช่ือจะท าให้ผู้ ถูกเรียกรู้สึกเหมือนเป็นคนไม่มีแซ่              

(ไมมี่ญาต)ิ  ซึง่การเรียกช่ือและแซ ่   แสดงให้เห็นวา่ชาวจีนนัน้ให้ความส าคญักบัรากเหง้าของทกุ ๆ สิ่ง 

  (จาก “Knowing the Chinese ล้วงลกึธรรมเนียมการค้า) 

⊙.............................................................⊙ 
 

น า้จิม้อาหารสมอง  
       ผู้ใดเกิดมาเป็นสภุาพบรุุษ    ผู้นัน้เกิดมาส าหรับคนอ่ืน   

 (“ศรีบรูพา” หรือกหุลาบ สายประดษิฐ์) 

-------------------------------------------------- 

 


