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ไข่มุก (Pearl) 

 
ส่วนประกอบทางเคมีประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มากกว่า 80% สารคอง

ไคโอลิน (Conchiolin) 10-14% และน้้า 2-4%  ไข่มุกเป็นสารอินทรีย์ท่ีเกิดข้ึนภายในหอยท่ีสร้าง
ไข่มุก โครงสร้างไข่มุกประกอบด้วยแผ่นของแคลเซียมคาร์บอเนต วางซ้อนเหลื่อมกันเป็นช้ัน ๆ มี
ลักษณะรูปร่างผลึกเป็นแท่งปริซึมหกเหลี่ยมปลอม อยู่ในรูปของแร่อะราโกไนต์ (aragonite) ใน
ไข่มุกน้้าจืดบางชนิดแคลเซียมคาร์บอเนตอาจอยู่ในรูปแบบของแร่คาลไซต์ (calcite) 

 
คุณสมบัติท่ัวไป 
ค่าดัชนีหักเห : 1.530 - 1.685 
ความถ่วงจ้าเพาะ : 2.60 - 2.78 
ความแข็ง (Moh's Hardness) : 2.5 – 4  
 
สีไข่มุก 
ท่ีคุ้นเคยท่ีสุดคือสีขาวและสีครีม (สีน้้าตาลอ่อน สีเหลือง) ส่วนสีด้า สีเทาและสีเงินก็

สามารถพบได้ท่ัวไป ซึ่งสีของไข่มุกน้ันมีหลากหลายมากครอบคลุมเกือบทุกสี สีหลัก (body 
color) ของไข่มุกมักถูกเพิ่มเติมด้วยสีท่ีเรียกว่า overtones ส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพู (บางครั้ง
เรียกว่า rosé) สีเขียว สีม่วงหรือสีน้้าเงิน ไข่มุกบางชนิดแสดงปรากฏการณ์สีรุ้งท่ีเรียกว่าโอเรียนท์ 
(orient) ซึ่งท้าให้ไข่มุกเม็ดน้ันส่องประกายแวววาวมากข้ึน 
 

การเกิดไข่มุก 
ไข่มุกสามารถเกิดจากหอยได้เกือบทุกชนิด ท้ังหอยสองฝาหรือหอยฝาเดียว ท้ังหอยน้้าจืด

และหอยน้้าเค็ม ท้ังน้ีเพราะว่าการเกิดไข่มุกท่ีเกิดเองตามธรรมชาติเกิดได้เน่ืองจากในสภาวะ
แวดล้อมตามธรรมชาติจะมีเม็ดทรายขนาดเล็ก ปรสิตตัวเล็ก ๆ หนอนทะเลหรือเศษสิ่ง
แปลกปลอมขนาดเล็กอื่น ๆ  ถูกพัดพาเข้าไปในตัวหอยมุกแล้วท้าให้หอยมุกเกิดความระคายเคือง 
จนหลั่งสารท่ีเรียกว่าเนเคอร์ (Nacre) ออกมาเคลือบสิ่งแปลกปลอมเหล่าน้ันไว้ เพื่อลดการระคาย
เคืองในตัวหอย การหลั่งสารจะกระท้าจนกว่าหอยมุกหมดความระคายเคืองแล้ว ความหนาของช้ัน
มุกส่งผลต่อความวาวของไข่มุก ย่ิงช้ันมุกหนามากก็จะส่งผลให้ไข่มุกมีความวาวมากยิ่งข้ึนด้วย  
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ไข่มุกแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือไข่มุกธรรมชาติ (Natural Pearl) และไข่มุกเลี้ยง 
(Cultured Pearl) ส้าหรับไข่มุกเลี้ยงน้้าเค็ม สิ่งท่ีผู้เลี้ยงน้าใส่เข้าไปในตัวหอยและท้าให้เกิดความ
ระคายเคืองในหอยมุกได้แก่ ลูกปัดรูปร่างกลม  (Bead) ท่ีท้าจากเปลือกหอย (Shell) หรือลูกปัด
รูปร่างอื่น ตามความต้องการรูปร่างของไข่มุก (ไข่มุกรูปร่างกลมได้รับความนิยมมากท่ีสุดจึงนิยมใช้
ลูกปัดท่ีมีรูปร่างกลม) ส่วนไข่มุกเลี้ยงน้้าจืด จะใช้เน้ือเยื่อจากหอยมุกเอง (Mantle tissue) ใส่เข้า
ไปเพื่อท้าให้หอยเกิดความระคายเคืองแทนลูกปัด ท่ีเลือกใช้เน้ือเยื้อของหอยเป็นเพราะว่าหอยมุก
น้้าจืดมีขนาดตัวเล็กกว่าหอยมุกน้้าเค็ม และน่ีคือเหตุผลท่ีท้าให้ไข่มุกเลี้ยงน้้าจืดมีรูปร่างไม่กลม
สวยงามเท่าท่ีควร หรือมีรูปร่างอิสระไปจนถึงบิดเบี้ยวเล็กน้อย (Baroque) น่ันเอง 

 
แม้ว่าไข่มุกอาจจะเกิดได้ในหอยเกือบทุกชนิด แต่มีหอยเพียงไม่กี่ชนิดเท่าน้ันท่ีสามารถให้

ก้าเนิดไข่มุกที่มีความสวยงามและมีคุณภาพดี ชนิดของหอยมุกที่มีความส้าคัญต่อการผลิตไข่มุกใน
เชิงพาณิชย์ ได้แก่ หอยสองฝา (Bivalves) และ หอยฝาเดียว (Gastropod) 

1. หอยสองฝา (Bivalves) แบ่งออกเป็น 
     1.1 Freshwater Mussel (หอยมุกน้้าจืด) ได้แก่  

        - Hyriopsis Schlegeli หรือ Biwa Pearl นิยมเลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น มีถ่ิน
ก้าเนิดจากทะเลสาบบิวา ให้ผลผลิตไข่มุก สีขาว สีเหลือง สีทอง 

       - Hyriopsis Cumingii หรือ Chinese Pearl นิยมเลี้ยงในประเทศจีน ให้
ผลผลิตไข่มุก สีขาว สีเหลือง สีทอง สีชมพู สีชมพูอมม่วง 

       - Cristaria Plicata หรือ หอยกาบใหญ่ ไม่นิยมเลี้ยงเน่ืองจากมีความ
ยุ่งยากในการเลี้ยงและการดูแล 

 
      1.2 Oysters (หอยมุกน้้าเค็ม) ได้แก่ 
       - Mabe Pearl Oysters (Pteria Penguin) จะเรียกหอยชนิดน้ีว่า หอยปี

กนก, หอยมุกกวาง, หอยนางรมปีก, หรือหอยมุกกัลปังหา ให้ผลผลิตเป็นไข่มุกซีก (ไข่มุกท่ีมี
รูปร่างไม่เป็นทรงกลม) สีขาว สีขาวอมเทา สีทอง สีม่วงอมเทา 

       - Genus Pinctada หอยมุกชนิดน้ีเป็นท่ีรู้จักและได้ยินช่ือกันบ่อยครั้ง น่ัน
คือ 

           �  Akoya Pearl Oysters (Pterctada Fucata) หรือท่ีเรียกกัน
ท่ัวไปว่าไข่มุกญี่ปุ่น ให้ผลผลิตไข่มุกขนาดเล็ก สีขาว สีขาวอมชมพู สีขาวนวล สีขาวอมเหลือง  

             � Black - Lipped South Sea Pearl Oyster (Pinctada 
Margaritifera) ให้ผลผลิตไข่มุกขนาดใหญ่ สีเทา สีด้า สีเขียวปีกแมลงทับ 
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           � Silver and Gold - Lipped South Sea Pearl Oyster 
(Pinctada Maxima) ให้ผลผลิตไข่มุกขนาดใหญ่ สีขาว สีเงิน สีทอง สีเหลือง  

 
2. หอยฝาเดียว (Gastropod) ผลิตไข่มุกท่ีไม่มีนิวเคลียสซึ่งเกิดโดยธรรมชาติ 

ได้แก่ 
- Conch Shell (Strombus Gigas) ไข่มุกสีชมพูจากหอยสังข์ 
- Melo Shell มุกหอยโขงทะเล หรือ มุกสังข์ทะนาน ให้ผลผลิตคือไข่มุกสี

ส้ม 
- Abalone Shell (Haliotis Gigantea) เป็นหอยน้้าจืดท่ีให้ผลผลิตไข่มุกสี

เขียว สีน้้าเงิน สีชมพู สีม่วง สีเงิน สีครีม เป็นต้น 
 
การปรับปรุงคุณภาพไข่มุก 
ไข่มุกท่ีนิยมน้ามาท้าการปรับปรุงคุณภาพคือไข่มุกเลี้ยงน้้าจืด เพื่อเพิ่มคุณภาพของไข่มุก

ใหม้ีสีสันสวยงามแวววาว และมีสีสันหลากหลายมากข้ึน โดยมีวิธีการปรับปรุงคุณภาพ ได้แก่ การ
ย้อมสี (Dyeing or Staining) การฟอกสี (Bleaching) และการฉายรังสี (Irradiation) 

 การย้อมสี สามารถท้าได้โดยการน้าไข่มุกสีขาวแช่ลงในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท 
สารละลายน้ีจะแทรกเข้าไปในช้ันมุก สีท่ีได้จากการย้อมด้วยสารละลายน้ีคือ สีเทาด้า สีด้า และสีท่ี
ได้น้ีค่อนข้างคงทนถาวรไม่ซีดจางง่าย 

 การฟอกสี ท้าได้โดยการแช่ในสารฟอกสีอ่อน ๆ เช่น สารละลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์เจือจาง 

 การฉายรังสี เป็นวิธีการเปลี่ยนสีไข่มุกด้วยการฉายรังสีแกมมา สีท่ีได้จากการฉาย
รังสีคือ สีเทาด้า โดยความเข้มของสีข้ึนอยู่กับปริมาณรังสีแกมมาท่ีใช้ นิยมท้าในไข่มุกน้้าจืด เพราะ
มีการเปลี่ยนสีท่ีแน่นอนกว่าไข่มุกน้้าเค็ม  
  

การเลอืกซ้ือไข่มุก 
หลักการเลือกซื้อไข่มุก ใช้หลักการคล้ายกับการเลือกซื้ออัญมณีชนิดอื่น ๆ ดังน้ี 
1. รูปร่างหรือรูปทรงของไข่มุก จากที่กล่าวถึงการเกิดไข่มุกมาแล้วน้ัน รูปร่างของไข่มุกที่

เกิดโดยธรรมชาติ อาจจะมีรูปร่าง รูปทรงได้หลากหลาย ข้ึนอยู่กับนิวเคลียสหรือสิ่งแปลกปลอมท่ี
เข้าไปในตัวหอย แต่ส้าหรับไข่มุกที่เกิดจากการเลี้ยงหอยมุกจะสามารถควบคุมรูปร่างของไข่มุกได้
มากกว่าเน่ืองจากสามารถเลือกรูปร่างของนิวเครียสได้ การเลือกซื้อไข่มุกเมื่อพิจารณาในเรื่องของ
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รูปร่าง รูปทรงไข่มุกน้ันคงต้องเลือกตามวัตถุประสงค์ของการน้าไปใช้งาน ซึ่งโดยท่ัวไปรูปทรงท่ี
นิยมกันมากคือไข่มุกรูปทรงกลม ในตลาดการค้าอัญมณีไข่มุกทรงกลมท่ีพบบ่อยมาจากไข่มุกที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงหอยมุก ส่วนไข่มุกทรงกลมท่ีเกิดโดยธรรมชาติน้ัน หาได้ยากยิ่งและแน่นอน เมื่อ
ความหายากเกิดข้ึน ราคาย่อมสูงตามไปด้วย 
 2. ขนาดของไข่มุก ตามหลักการเลือกซื้ออัญมณีเกือบทุกชนิด ย่ิงขนาดใหญ่ก็ยิ่งมีราคาสูง 
โดยเฉพาะเมื่อสิ่งท่ีเลือกซื้อน้ันคือไข่มุก ย่ิงขนาดใหญ่ ยิ่งมีราคาสูงลิบลิ่ว ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจาก
ระยะเวลาในการเกิดและสร้างช้ันมุกจนมีขนาดใหญ่น้ันต้องใช้เวลานานหลายปีน่ันเอง  

 3. สีไข่มุก ท่ีต้องพิจารณากันมีสองประเภท คือ body color หรือสีพื้นของไข่มุก 
โดยท่ัวไปได้แก่ สีขาว สีครีม สีเหลือง สีอีกประเภท คือ overtone คือสีของประกายหรือสีเหลือบ
ผิวมุก อาจมีสีเงิน สีฟา้ สีเขียว หรือสีชมพู ข้ึนอยู่กับพันธุ์ของหอยมุกและสภาพแวดล้อมบริเวณที่
เกิดไข่มุก ในปัจจุบันมีการปรับปรุงคุณภาพและการท้าไข่มุกสีต่างๆ หลากหลายมากข้ึน ดังน้ันใน
การเลือกซื้อไข่มุก ควรพิจารณาให้แน่ใจด้วยว่าสีของไข่มุกเม็ดน้ัน ๆ เป็นสีจากธรรมชาติหรือสีจาก
การย้อม ซึ่งมีผลต่อราคาขายพอสมควรเลยทีเดียว  

 4. ความมันวาวและลักษณะผิวไข่มุก ไข่มุกที่สวยงามจะต้องเป็นไข่มุกที่มีความมันวาว
ค่อนข้างมาก และผิวต้องเรียบเนียน ไม่มีหลุม รอยขรุขระ หรือรอยถลอกใด ๆ การเลือกซื้อไข่มุก
จ้าเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ไข่มุกที่สวยงามเหมาะสมกับราคา  

 ในการซื้อขายไข่มุก หน่วยน้้าหนักที่ใช้ คือ เพิร์ลเกรน (pearl grain) โดย 1 เพิร์ลเกรน 
เท่ากับ 0.25 กะรัต (0.5 กรัม) 

 

 

แหล่งอ้างอิง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา (GIA) 
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS) 
Gemology, Gem-A 
 

 


