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เอกสารรับรองจากการตรวจ X-ray 
ทั้ง 4 ด้าน จากห้องแล็ปของ G.I.A.

“มุข”แทโดยธรรมชาติ คือสิริมงคลแหง ‘จันทรเทพ’

Ⓒ ASTRAL GEMSTONE TALISMANSRichard S. Brown นักอัญมณีศาสตร (GIA.) PG.
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ไขมุกแทโดยธรรมชาติ
 โดย คุณริชารด เอส. บราวน นักอัญมณีศาสตร (GIA.)

 ม ุกธรรมชาต ิแท  ร อย
เปอรเซ็นตหรือมุกนั้น แทที่จริง
เกิดจากการเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
เมCอมีสิ ่งแปลกปลอมที่มีขนาด
เล็กมากยากที่จะมองเห็นดวยตา
เปลา ไดบังเอิญหลุดเขาไปในตัว
หอยมุก และฝงตัวในเปลือก
หอย หอยมุกจะเกิดการระคาย
เคืองจากสิ่งแปลกปลอมที่หลุด
เขาไป  และจะปลอยสารที่อยู
ภายในต ัวออกมาห อห ุ มส ิ ่ ง
แปลกปลอมนั้น กระบวนการนี้
จะเกิดขึ้นซ้ำหลายๆครั้ง ซ้ำแลว
ซ้ำอีกเปนเวลานานหลายๆ ป 

จนเกิดเปนไขมุกแทธรรมชาติ 
ซึ่งอาจถูกคนพบโดยมนุษยหรือ
ไมก็ตาม 

 ส ำ ห ร ั บ ไ ข  ม ุ ก แ ท 
ธรรมชาติที่ดีนั้น จะตองไดรูป
ทรงกลมหรือร ูปไขท ี ่สวยงาม
และจะตองปราศจากตำหนิใดๆ 
ไขมุกแทตามธรรมชาตินั้น นับวา 
เปนสิ่งมีชีวิตจริงๆ และเปนสิ่งที่
เปนความมหัศจรรย     และ
ไขมุกธรรมชาติที่สมบูรณนั้นหา
ไดยากมากเปรียบไดกับหนึ่งใน
ลานเลยทีเดียว

 

 
 เมCอคิดถึงความรูที่ทานมี
เกี่ยวกับไขมุกนั้น ทานทราบหรือ
ไมวา สามารถแยกไขมุกเลี้ยง 
(ไขมุกที่มีแกนและไมมีแกนใน 
หรือเปนเนื้อเยCอแกนในของมุก
เลี้ยง) และไขมุกเทียม สามารถ
แยกได  โดยว ิ ธ ี ก า รทดสอบ
แบบ"เอ็กซ-เรย" 

 แกนในของไขมุกเลี ้ยง
นั้นมักจะถูกทํารูปทรงขึ้นเพCอฝง 
เปนแกนในในตัวหอย เม็ดแกน 
ในที่ถูกทําขึ้น คือสิ่งที่ใสเขาไป
ในตัวหอย จากนันตัวหอยก็จะ 
ปลอยสารมุกออกมา   ซ่ึงจะ
เคลือบบริเวณภายนอกของสิ่งที่
ถูกฝงลงไป กอนที่จะถูกเก็บ
หล ั ง จ ากน ั ้ นหก เด ื อนหร ื อ
มากกวา
 
 เมCอทานเอ็กซ-เรยไขมุก
เลี้ยงหรือที่เราเรียกวา ไขมุกนั้น
จะปรากฏส ิ ่ งท ี ่แตกต างจาก

ลักษณะทางโครงสรางของไขมุก
ธรรมชาติ (ไมมีการขยายรัศมี
จุดศูนยกลางของแกนใน เมCอ
เปรียบเทียบกับจุดศูนยกลาง
ของธรรมชาติที่มีการขยายรัศมี) 
แกนในของไขมุกเลี ้ยงจํานวน 
มากที่ใชในการคาทุกวันนี้ ความ
จริงแลวมีสารมุกที่เคลือบอยูบาง
มาก  แตมุกแทนั้นตัวไขมุก จะ
ตองเปนสารที ่ต ัวหอยปลอย
ออกมา รวมเปนเนื้อแทเดียวกัน

 หองทดลองตรวจสอบ
คุณภาพพลอยที่มีอุปกรณที่ดีทัน
สมัยและเปนที่ยอมรับ ดังเชน 
หองทดลองของสถาบันตรวจ
สอบคุณภาพพลอยแหง GIA. 
หรือศูนยกลางการตรวจสอบ
อัญมณีแหงประเทศไทย ของ
กรมทรัพยากรธรณี  นั้นสามารถ
แยกไขมุกแทจากธรรมชาติที่เกิด
ขึ้นเอง กับไขมุกเลี้ยงที่ทำขึ้น ที่
ไมมีแกนใน และไขมุกเทียม  

ไข่มุกแท้โดยธรรมชาติจาก‘หอยสังข’์ 
ประดับล้อมเพชรกับยอดตรีศูล
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 ไมมีใครควรที่จะซื้อไขมุกแท โดย
ไมมีใบรับรองคุณภาพที่เชCอถือได เหตุผลก็
คือ 
 (1) ไข ม ุกธรรมชาติเป นเคร Cอง
ประดับที่มีคุณคาราคาสูง (สวนมุกเลี้ยงนั้น 
จะราคาไมสูง) และ 
 (2) ไขมุกธรรมชาติเทานั้นที่เปน
ต ัวแทนของพลังอ ันเป นส ิร ิมงคลแหง
พระจ ันทร  (ไข ม ุกเล ี ้ยงจะปราศจาก
พลังงาน)

 ลองคิดดูว าถาคุณนำผิวหนังของ
มนุษยเราไปหอหุ มผิวของหุ นโชวในหาง
สรรพสินคา นั่นคือสิ่งที่มีชีวิตหรือ? ไขมุก
เลี้ยงก็เปนเชนนั้น (ดังกระบวนการเดียวกัน
ในขางตน) นำเม็ดแกนในใสเขาไปในตัว
หอยเพCอใหผลิตสารมุกออกมาหอหุ มให
เหมือนไขมุกธรรมชาติ  แตเราตองขอ
ขอบคุณการทดสอบไขมุกโดยวิธีการเอ็กซ-
เรย ที่ปจจุบันทำใหเราสามารถแยกไดถึง
ความแตกตางของไขมุกเลี้ยง   และไขมุก
เลี้ยงที่ไมมีแกนใน หรือ ไขมุกเทียม จาก
ความแตกตางของธรรมชาติได       
    
 ข อความท ี ่ จะกล  าวถ ึ งต อไปน ี ้ 
ขาพเจาคงไมสามารถอธิบายไดดีมากไปกวา
ผูเขียน Antoinette L. Mattins. ผู
ประพันธหนังสือ The Pearl Book* 
ที่เยี่ยมยอดของเธอได จากหนาที ่ 29 ได
กลาวไววา

 "จะมีไขมุกสักกี่เม็ดที่จะเปนไขมุก
ธรรมชาติจริง? ลักษณะทางธรรมชาติโดย
ดั้งเดิม มีความแตกตางกันระหวางความ
หนาของชั้นที่หอหุมของสารที่ตัวหอยปลอย
ออกมา ความหนาของช้ันที่หอหุม นั้นจะสง

ผลถึงขนาด รูปทรง ความสวยงาม และอายุ
ของไขมุก"
           "ในขณะที่ใชเวลาเพียงสองสาม
ปในการเลี้ยงหอยมุก และผลิตมุกเลี้ยงช้ิน
ที่ดี หากแต ไขมุกธรรมชาติใชเวลานาน
หลายๆปในการสรางชั้นของไขมุก แมแต
ไขมุกธรรมชาติ ที่มีขนาดเล็กก็ตาม   ไขมุก
ธรรมชาตินั้นสิ่งสําคัญคือ จะตองมีชั้นของ
สารที่ตัวหอยปลอยออกมาทั้งหมด โดยที่จะ
ตองไมมีสวนของนิวเคลียสเปนแกนในเลย"

 ขบวนการสรางไขมุกตามธรรมชาติ
นั้นโดยปกติจะเกิดขึ้นจากสิ่งแปลกปลอม ที่
มีขนาดเล็กที่หลุดเขาไป สวนขนาดของ
ไขมุกนั้นจะแสดงถึงระยะเวลาที่อยูในตัว
หอย มากกวาจะแสดงถึงขนาดของสิ ่ง
แปลกปลอมที่หลุดเขาไปฝงอยูในตัวหอย   
ไขมุกที่มีขนาดเล็กโดยทั่วไป จะมีระยะเวลา 
ที่อยูในตัวหอยนอยกวาไขมุกที่มีขนาดใหญ

 ไขมุกธรรมชาติที่มีขนาดใหญนั้น นับ
วาเปนทรัพยสมบัติที่มีคาหายากอยางหนึ่ง
ที่สุดในโลก โปรดรำลึกดวยวา ในจํานวน
ปรากฏการณทางธรรมชาตินั้น นับวาเปน
เปอรเซ็นตที่นอยมาก ที่จะบังเอิญเกิดการ
สรางไขมุกธรรมชาติ ยิ ่งไปกวานั ้นตาม
ธรรมชาติแลว การเกิดไขมุก จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยาง ที่สงผลถึงคุณภาพ
และความสวยงามของไขมุก 

 ไมใชทั้งหมดของไขมุกธรรมชาติที่จะ
มีคุณภาพที ่ดีบริสุทธิ ์และสวยงามเปนที ่
ถูกใจ ยิ่งไขมุกที่มีขนาดใหญนั้นจะเปนการ
ยากมากที่จะพบไขมุกที่มีความบริสุทธิ์ และ
ความงดงามสมบูรณ

 การค  นหา ไข  ม ุ กบร ิ ส ุ ท ธ ิ ์ ร  อย
เปอรเซ็นตจากธรรมชาติ ของตัวขาพเจานั้น 
ไดเริ่มตนขึ้นเมCอสามสิบปที่แลว ในอินเดีย
เมCอขาพเจาพบไขมุกธรรมชาติครั้งแรก ซึ่ง
ปจจุบันไดถูกแทนที่ดวยไขมุกเทียมหรือที่
เราเรียกกันวา "ไขมุกเลี้ยง" ถึงแมบางครั้ง
ขาพเจาไดพบไขมุกธรรมชาติหากแตดอย
คุณภาพและบอยครั้งที่ไมไดขนาด            

 คุณ Ken Scarratt จากสถาบัน
อัญมณีศาสตร เปนบุคคลที่ขาพเจานับถือ
มาก ไดนําขาพเจาไปพบกับแหลงไขมุก
ธรรมชาติที่แสนวิเศษในบาหเรน ในขณะนี้
ขาพเจายินดีที่จะกลาววา บางทีขาพเจาอาจ
เปนนักอัญมณีคนเดียวในกรุงเทพฯที ่นํา
เสนอไขมุกบริสุทธิ์มาจากธรรมชาต ิ เปน
ไขมุกแทจริงๆ เพCอไดรับพรอันเปนสิริมงคล
แหงพระจันทร (จันทรเทพ)

_________________________________
_____________

*Ref. Antoinette L. Matlins, PG. The 
Pearl Book. Gemstone Press, 

Richard S. Brown นักอัญมณีศาสตร (GIA.)
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จันทรเทพ
อัญมณีเพื่อสิริมงคลแหงดาวพระจันทร

What are your thoughts 
about seed pearls or river 
pearls/ freshwater 
> pearls?

The Natural Pearl called 
"mukta" or "Moti" 
referred to by ancient 
Sanskrit scriptures and 
jyotish can only be what 
THEY are talking about. 
And in those times, even 
up to 120 years ago, there 
was only one kind of 
pearl, i.e., natural pearl. 
This natural pearl is 
recognized in modern 
gemology. This natural 
pearl is a "single sacred 
unit"; such natural was 

created by nature in 
substance, SHAPE, and 
composition. Anything 
other than that is not 
shastric. Because Shastra 
didn't fore see that in Kali 
yuga humans would place 
-preshaped- beads in live 
oysters, and these coated 
by a layer of nacre (pearl 
substance). By in an x-
ray it is clearly seen to be 
only a small % of pearl 
substance with out a pearl 
core or pearl make-up 
composite. Shastra also 
did foresee that the 
human race would 
become so illusioned (in 
Kali yuga) that the true 

PEARL of the Vedas 
would be forgotten 
completely, and humans 
would take a non-pearl to 
be a pearl simply on 
surface appearance, 
forgetting the sacred 

makeup of 
what is a real 
pearl 100% 
nacre and 
natural 
composite. 
Now, only a 
gemologist 
knows the 
difference 
between an 
imitation and a 
natural; but in 
the jyotish-
gemstone 
world it has 
been comletely 
forgotten and 
unknown. A 
pity really, 
because there 
ARE natural 
pearls, in gem 

quality, and they cost 
about $500-$2,000 per 
carat. That's less than a 
gem quality ruby or 
emerald. Even though 
natural pearl - in GEM 
quality - is more rare than 
any of the nine gems, still 
it is not more expensive.

What I have seen is that 
people are not prepared 
to pay a fair and 
reasonable price for a 
natural pearl due to 
complete ignorance of the 
difference between a 
naturally shaped and 
composed Natural Pearl- 
and all variations of 
cultured. If "nacre" 
substance is to be taken 
as a "pearl" then wood 
should be taken as a 
house, or a brick spray-
paint with ruby (red 
corundum) powder as a 
ruby.

Richard S. Brown นักอัญมณีศาสตร (GIA.)



“ไขมุกแทตามธรรมชาตินั้น นับวาเปนสิ่งมีชีวิตจริงๆ 
และเปนสิ่งที่เปนความมหัศจรรย”

Ⓒ ASTRAL GEMSTONE TALISMANSRichard S. Brown นักอัญมณีศาสตร (GIA.)



ไขมุกแทโดยธรรมชาติRichard S. Brown นักอัญมณีศาสตร (GIA.) PG.

 “ลองคิดดูวาถาคุณนำผิวหนังของมนุษยเราไปหอ
หุมผิวของหุนโชวในหางสรรพสินคา นั่นคือสิ่งที่มี
ชีวิตหรือ? ไขมุกเลี้ยงก็เปนเชนนั้น”


