6 เหตุผล
ที่ควรซื้ออัญมณีเเละเครื่องประดับจากประเทศไทย

1.

ผูนำพลอยสีของโลก
ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางพลอยสีที่ใหญที่สุดของโลก โดยเฉพาะทับทิม ไพลิน เเละมรกต ดวยเทคนิค

และนวัตกรรมเฉพาะในดานการตั้งนา การเจียระไน และการปรับปรุงคุณภาพสีพลอย ทาใหไดพลอยที่งดงาม
ผสานกับชางฝมือที่มีความชานาญในการออกแบบ การตกเเตงขึ้นตัวเรือนดวยฝมืออันประณีต นอกจากนี้

ประเทศไทยยังมีชื่อเสียงดานการเจียระไนเพชร จนสามารถผลิตเเละสงออกพลอยสีเเละเพชรเปนอันดับตนๆ ของโลก

2.

สุดยอดดวยศิลปะและนวัตกรรม
จินตนาการผสานความคิดสรางสรรคดานการออกเเบบพรั่งพรูจากภาพวาดสูงานเครื่องประดับดวยชางฝมือไทย

ดวยทักษะดานศิลปะและความเชี่ยวชาญของชางฝมือ รวมกับพรสวรรคและความฉลาดหลักแหลมในการผสมผสาน

รูปแบบอัญมณีใหเขากับทองเเละเงิน ทาใหไดชิ้นงานที่สวยงามเปนที่ตองการอยางสูงในตางประเทศจึงไมนาประหลาดใจ
เลยที่พอคาเครื่องประดับจากทั่วโลก เล็งเห็นวาประเทศไทยเปนเเหลงผลิตชิ้นงานที่มี

3.

การเจียระไนเเละขึ้นตัวเรือนดวยคุณภาพสูงสุด
เหตุผลสาคัญที่ทาใหประเทศไทยประสบความสาเร็จในการผลิตอัญมณีเเละเครื่องประดับคุณภาพสูง คือ
การเจียระไนเเละการตกเเตงอัญมณีเเละเครื่องประดับที่ไดมาตรฐานโลก ดวยเเรงงานฝมือที่มีทักษะและ

ความชานาญระดับสูงในดานการขึ้นตัวเรือน ทาใหไดชิ้นงานที่มีคุณภาพที่เเนนอน สรางความนาเชื่อถือและความ
มั่นใจในบริการหลังการขายอีกดวย

4.

เครื่องประดับเงินเเนวเเฟชั่นตามสมัยนิยม
ทองเเละเงินเปนองคประกอบสาคัญในอุตสาหกรรมการสงออกอัญมณีเเละเครื่องประดับคุณภาพสูงที่

กาลังเติบโต จากรูปแบบอันวิจิตรดั้งเดิมและภูมิปญญาชั้นสูงที่สั่งสมมายาวนานของชางฝมือไทย ความชานาญใน
การสรางสรรคเครี่องประดับที่ทาดวยเงินบริสุทธิ์ที่ออกเเบบไดประณีตและงดงาม ปจจุบันไดรับความสนใจจาก
ตางประเทศกลายเปนคลื่นความนิยมในเครื่องประดับเงิน

5.

ภูมิปญญาทองถิ่นเเละเทคโนโลยีสมัยใหม
ประเทศไทยไดพัฒนาเทคนิคการเผาพลอยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของพลอยสีเพิ่มสีเเละความใสสะอาด

อุตสาหกรรมนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเเละเครื่องประดับที่มีหองตรวจวิเคราะห

อัญมณีที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก และไดรับการยอมรับจากสมาพันธอัญมณีและเครื่องประดับโลก

นักอัญมณีศาสตรที่มีประสบการณของสถาบนัสามารถตรวจวิเคราะห จดัเเบงเกรด เเละตรวจสอบความเเทของ
อัญมณีสืบคนประเทศถิ่นกาเนิดเเละออกใบรับรองที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกเเกผูสงออก

6.

ชื่อเสียงของชางฝมือที่มีความชำนาญ
เเรงงานฝมือไทยไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดีมีทักษะพิเศษในการเจียระไน การขึ้นตัวเรือน ออกเเบบ

เเละจัดเจนในเชิงชาง แตมีคาเเรงอยูในอัตราที่สามารถเเขงขันไดทาใหประเทศไทยสามารถรองรับตลาดตางๆ ได
หลากหลาย ตั้งเเตสินคาราคาถูกจนถึงสินคาที่มีคุณภาพสูง

วิธีเลือกซื้ออัญมณีเเละเครื่องประดับ
1. กอนอื่น จาเปนตองมีความรูพิ้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะ 4 ประการ (4Cs) ของ
อัญมณีที่ทานกาลังเลือกซื้อ ไดแกสี(Color) ความสะอาด (Clarity) การเจียระไน (Cut)
เเละน้ำหนักกะรัต (Carat)
2. พอคาอัญมณีเปน C อีกตัวหนึ่งคือ Conﬁdence/ความเชื่อมั่นพอคาที่ดีมีความรู
สามารถชวยแนะนาลูกคาในการเลือกอัญมณีและเครื่องประดับที่เหมาะสมกับรสนิยม
และงบประมาณของลูกคา
3. อัญมณีหรือพลอยเเบงเปน 2 ประเภท คืออัญมณี/พลอยเนื้อเเข็งเเละอัญมณี/พลอยเนื้อออน
โดยพลอยเนื้อเเข็งไดเเก เพชร ทับทิม ไพลินบุษราคัม มรกต ฯลฯ เเละอัญมณี/พลอยเนื้อออน
ไดเเก ทัวรมาลีน เพริโดตเเทนซาไนต การเนต โอปอล สปเนล เซอรคอน อะความารีน ไขมุก ฯลฯ
4. ตามปกติพลอยเนื้อออนมีคุณคาทางการคา ความเเข็งเเละความทนทานนอยกวาเนื้อแข็ง
5. พลอยหรือเพชร 2 เม็ดที่มีนาหนักกะรัตเทากัน มีมูลคาแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสีความสะอาด
เเละการเจียระไนดังนั้น ขอใหตรวจสอบคุณภาพดวยการใชแวนขยาย 10 เทา โดยใหพอคา
อัญมณีเปนผูเเนะนำ
6. ใหระมัดระวังอัญมณี/เพชรสังเคราะหหรือของเลียนแบบ สาหรับทับทิม/ไพลิน ระวังอยา
เขาใจผิดเเเละจายเงินซื้อพลอยสีนาเงินชนิดอื่นเปนไพลิน เเละพลอยสีเเดงชนิดอื่นเปนทับทิม
7. ราคาทอง/เงิน/เเพลทินัม ขึ้นอยูกับนาหนักเเละเปอรเซนตของวัตถุดิบ ชางฝมือเเละการออกเเบบ

คำเเนะนำในการซื้อ
1. อยาปลอยใหคนแปลกหนาหรือเพื่อนที่เพิ่งพบกันชักจูงใหไปซื้อ

คาคอมมิชชั่นที่ทางรานคาใหเเกคนพวกนี้ทาใหทานตองจายเเพงขึ้น
2. เลือกรานคาดวยความระมัดระวัง ใหเเนใจวามีผูเชี่ยวชาญอัญมณี
ทานสามารถเพิ่มมูลคาใหการชอปปงดวยการเลือกซื้ออัญมณีจาก
รานคาสมาชิก JFC และ BWC ที่ไดรับการเเนะนา

3. เปรียบเทียบราคากอนซื้อ ใหเเนใจกับการเปรียบเทียบของที่
เหมือนกัน โดยเฉพาะสินคาประเภทอัญมณีเเละเครื่องประดับ

4. ประเมินพนักงานขายวามีความรูไหม เต็มใจพูดคุยถึงขอดี
ขอเสียของสินคาไหม

5. ไมตองรีบรอนและอยาปลอยใหพนักงานกดดันใหทานซื้อสินคา
6. ขอใบเสร็จรับเงินพรอมใบรับรอง/ใบรับประกันสินคาที่ซื้อเเละ
ตรวจสอบวาถูกตองกอนออกจากราน

7. สุดทาย คาเเนะนาที่ดีที่สุด คือซื้อสิ่งที่ทานชอบ ยกตัวอยาง
อยาซื้ออัญมณีหรือเครื่องประดับเพื่อขายเก็งกาไร หรือลงทุน

อาจเปนไปไดเเตไมมีการรับประกัน จงซื้อหาเพื่อความพอใจไมใช
เพื่อเก็งกาไร

คำแนะนำในการเลือกซื้อเพชร
กอนซื้อเพชร ควรรูจักและทาความเขาใจถึงคุณลักษณะ 4 ประการ (4Cs) ของเพชร ที่พอคาอัญมณีใชเปนบรรทัดฐานในการจัดเกรดเพชร ไดแก

การเจียระไน : เพชรที่เจียระไนไดสัดสวน

สี: เพชรสวนใหญมีหลายเฉดสีตั้งเเตไรสีจนถึงสีเหลือง

ความสะอาด/ความบริสุทธิ์:เพชรทุกเม็ดมีเอกลักษณ

น้ำหนัักะรัต : นาหนักหรือขนาดของเพชร

จะเปลงประกายงดงามเจิดจรัสไดมากกวา

โดยเรียงลาดับจาก D ถึง Z* เพชรไรสีจะหายากที่สุด

ประจาตัวเเตสวนใหญจะมองไมเห็นดวยตาเปลา

ถูกวัดเปนกะรัต 1 กะรัตหนัก 0.2 กรัม

เพชรเจียระไนไดหลายรูปราง (เชน กลม สี่เหลี่ยม

D E F คือ เพชรไรสี...G H I J คือ เกือบไรสีK L M

ภายใตแวนขยาย 10 เทา ความสะอาด

เเละมี 100 สตางค (หรือ 200 มิลลิกรัม) ตอกะรัต

หัวใจ ฯลฯ)เพชรรูปกลมมีความคลาสสิคและ

คือเพชรสีนวล N O P Q R คือเพชรสีเหลืองออนมากๆ

ของเพชรจะเเบงเปน 6 ระดับ FL คือเพชรไรตาหนิIF

ไดรับความนิยมมากที่สุด

S-Z คือ เพชรสีเหลืองออนนอกจากนี้เพชรยังมีสีอื่นๆ

คือเพชรไรตาหนิภายใน VVS1 VVS2

เชน เหลือง สม ชมพูฟา ฯลฯ ความเขมของเฉดสี

คือเพชรที่มีตาหนินอยมากๆ..VS1 VS2

เหลานี้เรียกกันวา “สีแฟนซี”

คือเพชรที่มีตาหนินอยมาก..SI1 SI2 คือเพชรที่มี
ตาหนิเล็กนอย..I1 I2 I3 คือ เพชรที่มีตาหนิเดนชัด

ขอควรจำ : ขอใหระมัดระวังเพชรเลียนเเบบมากมาย ไดเเกคิวบิกเซอรโคเนีย มอยซาไนตสังเคราะหรูไทลสังเคราะห สตรอนเชียมไททาเนต โทพาซไรสีเเซฟไฟรไรสีฯลฯ การทดสอบโดยการขีดกระจกไมมีประโยชน
เพราะเพชรเลียนเเบบจานวนมากซึ่งขีดกระจกไดเชนกัน ควรปรึกษาพอคาเครื่องประดับมืออาชีพ เพื่อใหแนใจวาไดเพชรเเท หากทานกาลังจะลงทุนกอนโตในเพชร ขอใหมั่นใจวาทานไดรับใบรับรองการตรวจสอบ
เพชรจากสถาบันตรวจวิเคราะหอัญมณีที่มีชื่อเสียง

คำแนะนำในการเลือกซื้อทับทิม / ไพลิน
คุณภาพเเละมูลคาของทับทิม / ไพลิน ขึ้นอยูกับการผสมผสานของตัวชี้วัดตอไปนี้
น าหนัก : นาหนักของทับทิม / ไพลิน ถูกวัดเปนกะรัต 1 กะรัต เทากับ 0.2 กรัม ทับทิม/ไพลิน
เม็ดยิ่งใหญและมีนาหนักมาก ยิ่งหาไดยาก
การเจียระไน : เปนการอางอิงถึงความถูกตองของเหลี่ยมมุม สัดสวนสมมาตรเเละการขัดเงาของทับทิม/
ไพลิน ซึ่งมีผลอยางมากตอการตกกระทบของเเสงภายในทับทิม/ไพลิน เเละประกายเจิดจรัสที่สะทอนออกมา
เพื่อใชประโยชนจากพลอยกอนตามธรรมชาติและรักษานาหนักทับทิม/ไพลิน จึงถูกเจียระไนเปนรูปราง
ตางๆมากมายตามที่เเสดงใหเห็นขางลาง
สี: เปนเรื่องของความชอบสวนบุคคล ทับทิมมีสีเเตกตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบของธาตุโครเมียมเเละ
เหล็กเปนสาคัญ ในขณะที่ไพลินมีสีเเตกตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบของธาตุไทเทเนียมเเละเหล็กเปนสาคัญ
ดังนั้น ทับทิม/ไพลินจากเเตละประเทศ* เเละเเตละเหมืองจึงมีสีเเตกตางกัน
ทับทิม: มีสีเเดงบริสุทธิ์หลายเฉดตั้งเเต เเดงนาตาล เเดงมวง จนถึงเเดงสมเเละเเดงชมพู
ไพลิน: มีสีนาเงินบริสุทธิ์หลายเฉด ตั้งเเตสีนาเงินเขม นาเงินมวง นาเงินเขียว เเละนาเงินเหลือง
เเต ทับทิม / ไพลิน สีธรรมชาติจะมีมูลคามากกวา ทับทิม / ไพลิน ที่ผานการเผาหรือกระบวนการอื่นๆ
ความใสสะอาด : ทับทิม / ไพลิน ถูกกาหนดโดยปริมาณ ขนาดเเละตาเเหนงของตาหนิมลทิน ที่มีอยูใน
เนื้อพลอยตามธรรมชาติที่สะทอนใหเห็นลักษณะการกาเนิดทางธรณีวิทยาทั้งภายในเเละภายนอกที่นาสนใจ รอย
เเยก รอยเเตก เเละโพรงที่มีอยูอาจมีผลตอความใสสะอาดของพลอยนั้นๆ
ความโปรง : เปนการอางอิงถึงความสามารถของทับทิม / ไพลินในการถายทอดเเสง ซี่งเปนผลจากตัว
พลอยที่ไมทึบเเสงเเละมีประกายเจิดจรัสแบงออกเปน โปรงใส โปรงแสง และทึบแสง

การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
นอกจากการเจียระไนเเละการขัดเงาเเลว โดยทั่วไป ทับทิม/ไพลิน จะผานการปรับปรุงสีเเละความใสสะอาด ลูกคา
จึงตองไดรับการบอกกลาวเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพลักษณะนี้จงขอคายืีนยันที่เปนลายลักษณอักษรในเรื่องนี้
การเรียกชื่อพลอยที่ผานการปรับปรุงคุณภาพในเเบบตางๆ มีอยูในหนังสืออัญมณีของ CIBJO

มูลคาของอัญมณี
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว มูลคาของอัญมณียังถูกกาหนดโดยการผสมผสานของความงดงาม ความหายา
ก เเละความคงทน อัญมณีสังเคราะหเเละอัญมณีที่ทาเลียนเเบบสามารถผลิตไดในโรงงาน จึงไมใชของหายาก เเละ
ไมใชอัญมณีที่มีคุณคา ดังนั้นจึงมีราคาถูกกวาอัญมณีเเทตามธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนกัน

คำแนะนำในการเลือกซื้อมรกต
มรกตเปนแรเบริลชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวถึงเขียวเขมแกมนาเงิน สีเปนปจจัยสาคัญที่สุดในการตั้งมูลคาและ
คุณภาพของมรกตธรรมชาติซึ่งมีสีเขียวหลากหลายเฉดสีตั้งแตเขียวออนถึงเขียวเขม หรือแมแตเขียวแกมเหลือง
หรือเขียวแกมนาเงิน สีที่เปนที่ตองการมากที่สุดคือ สีเขียวสด หรือเขียวแกมนาเงินที่มีความสดชัดทั่วทั้งเม็ดไมออน
หรือเขมจนเกินไป หากมีสีเหลืองมากกวาสีเขียวหรือมีสีนาเงินมากกวาสีเขียว มักจะไมเรียกวาเปนมรกต แตเรียก
เปนเบริลสีอื่นแทน
โดยธรรมชาติมรกตมักมีตาหนิมลทินภายในที่เห็นไดดวยตาเปลา ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการคา แตถา
ตาหนิมลทินมีมากจนเกิดผลเสียตอความโปรงแสงและความใสสะอาด หรือความทนทานของมรกตเม็ดนั้น มูลคา
ของมรกตจะลดลงไป มรกตที่มีความสะอาดมากเมื่อมองเห็นดวยตาเปลาจะมีมูลคามากและหายาก อยางไรก็ตาม
มรกตที่ไมมีตาหนิมลทิน หรือรอยแตกราวเลยใหพึงระวังวาอาจเปนมรกตสังเคราะหหรืออัญมณีเลียนแบบ

การเลือกซื้อไขมุก
การประเมินมูลคาของไขมุก สิ่งแรกที่ควรรูคือประเภทของไขมุก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและมาตรฐานดานราคา
โดยทั่วไปไขมุกแบงเปน 2 ประเภทคือ ไขมุกนาจืดและไขมุกนาเค็ม ไขมุกนาเค็มที่รูจักกันดีมี3 ชนิด คือ มุก
Akoya, Southsea, Black Southsea/Tahiti ในบรรดาไขมุกหลากหลายชนิดไขมุกนาเค็มมีมูลคาสูงกวาไขมุกนา
จืด นอกจากนี้ไขมุกยังแบงออกเปน ไขมุกธรรมชาติไขมุกเลี้ยง ไขมุกธรรมชาติมีมูลคาสูง แตไมไดหมายความวา
จะมีคุณภาพดีกวาไขมุกเลี้ยง แตเปนเพราะความหายากตางหากในการประเมินคุณคาของไขมุก สิ่งที่ตองตรวจดูคือ
ความวาวของผิว (Luster) คุณภาพหรือความหนาของเนเคอร(Nacre) ขนาด รูปราง สีและคุณภาพของผิว
ของไขมุกความวาวของไขมุกเปนปจจัยสาคัญที่สุด ความวาวคือปริมาณแสงที่ไขมุกสะทอนออกมาก ไขมุกที่มี
ความวาวสูงจะสะทอนความวาวไดชัดจากผิวมุก ไขมุกตางชนิดจะมีความสามารถในการสะทอนความวาวตางกัน
ในบรรดามุกนาเค็ม ไขมุก Akoya มักมีความวาวมากความวาวและคุณภาพของชั้นมุกมีความเกี่ยวของกันมาก
ถาหากไขมุกขุนมัว ผิวดาน อาจมีชั้นมุกบาง ซึ่งสงผลตอความวาวและความคงทนของไขมุก
หากทุกสิ่งทุกอยางเทาเทียมกัน ไขมุกที่มีขนาดใหญจะมีมูลคามากกวา สาหรับไขมุกขนาดใหญกวา 8-9
มม. ราคาไขมุกมักจะเพิ่มสูงขึ้นมากไขมุกตางชนิดกันจะมีขนาดแตกตางกัน ไขมุกเลี้ยง Southsea มีขนาดใหญ
ที่สุด โดยทั่วไปผูเชี่ยวชาญไขมุก จะแบงรูปรางไขมุกเปน 4 แบบหลัก คือรูปรางกลมและมีสมมาตร รูปรางกลม
แบนหรือกลมรีเล็กนอย รูปรางไมกลมอยางชัดเจน รูปรางแปลกๆ และรูปรางบิดเบี้ยวอยางชัดเจน ไมมีสมมาตร
ไขมุกที่ราคาแพงที่สุดคือไขมุกรูปรางกลมมีสมมาตรและเปนรูปทรงที่แสดงความสวยงามของไขมุกไดดีที่สุด
อยางไรก็ตามไขมุกรูปทรงอื่นๆ ก็มีเอกลักษณและนามาสรางสรรคเปนเครื่องประดับที่นาสนใจไดเชนกัน
ไขมุกมีสีหลากหลายตั้งแตสีขาวจนถึงสีดา โดยสีของไขมุกเกิดจากการผสมผสานของสีพื้น โทนสีและสี
เหลือบประกายรุงบนผิวไขมุก สีพื้นของไขมุกมักถูกผสมไปกับโทนสีตางๆ อยางสีชมพูสีเขียว สีมวง และสีฟา สี
พื้นที่คุนเคยกันมากที่สุดคือ สีขาว และสีครีม แตสีดา สีเทา สีเงิน ก็เปนที่รูจักเชนเดียวกัน และมีทุกโทนสีความ
ชื่นชอบสีเปนเรื่องของแตละคน สวนใหญผูคนจะเลือกสีที่เขากับผิวธรรมชาติของตนเอง
ไขมุกที่มีผิวเรียบสะอาด สามารถสะทอนประกายความแวววาวไดเทากันทั่วทั้งเม็ด ดังนั้นจึงมีราคาสูงกวา
ไขมุกที่มีรอยหรือตาหนิอยางไรก็ตามตาหนิหรือรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนผิวมุก ก็ไมเปนผลเสียตอไขมุก
ในทางกลับกัน การที่ไขมุกมีรอยหรือตาหนิตามธรรมชาติบางสวน สามารถชวยใหรูวาไขมุกเม็ดนั้นๆ เปนของแท

เคล็ดลับในการดูเเลรักษา
อัญมณีเเละเครื่องประดับ
การถอดเเหวนออกขณะทางานหนักเปนสิ่งที่ดีเเมวาเพชรจะมีความทนทาน ก็อาจบิ่นหรือเเตกราวไดถา
ถูกกระเเทกเเรงๆ เหงื่อไคลเเละความสกปรกจะทาใหเครื่องประดับของทานหมองเเละไมเเวววาว
เมื่อทานไมไดสวมใสเครื่องประดับ ขอใหเก็บใสกลองเครื่องประดับที่มีผารองเเละจัดเเบงเปนชองๆ
ระวังอยาใหเครื่องประดับของทานถูกนาเกลือหรือสารเคมีรุนเเรง เชนคลอรีน
อยาสวมใสเครื่องประดับเงินลงไปในนาที่มีคลอรีน
การใชสเปรยเเตงผม เครื่องสาอาง โลชั่นถนอมผิวเเละนาหอมอาจทาใหเครื่องประดับหมอง ดังนั้นให
สวมใสเครื่องประดับหลังจากที่ใชสิ่งเหลานี้เเลวเพื่อใหเครื่องประดับคงความเเวววาว
ใหเก็บเครื่องประดับเงินในที่แหง ไมสัมผัสอากาศ ถาเปนไปไดใหใสไวในถุงผากันหมองหรือหอดวยผา
หรือสักหลาดนุมๆ
เปนสิ่งที่ดีหากทานสามารถนาไขมุกไปที่รานจิวเวลรี่อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คเสนไหมที่ใช
รอยไขมุกเเละใหรอยใหมเพราะการสวมใสตามปกติมักทาใหเสนไหมเกิดการหยอน
เมื่อทานนาไขมุกไปรอยใหมจงเเนใจวามีการผูกปมระหวางไขมุกเเตละเม็ด จะชวยปองกันมุกสูญหาย
กรณีที่เสนไหมขาด
จงเปลี่ยนหนาปดคริสตัลของนา ิกาขอมือเมื่อมีรอยเเตกหรือมีรอยขูดขีดทันทีเเมรอยบิ่นที่เล็กที่สุดก็
อาจปลอยใหฝุนละอองหรือความชื้นเขาไปสงผลใหนา ิกาเดินไมเที่ยงตรง
ไขมุก ปะการังเเละพลอยเนื้อพรุน เชน โอปอล เทอรคอยสเเละมาลาไคตควรเก็บใหหางจากนามัน
สารเคมีเเละนาสกปรก เพื่อจะไดไมทาใหสีซีดหมอง ควรเช็ดเบาๆ ดวยผานุมชุบนา
ไมควรใชเครื่องทาความสะอาดเเบบอัลตราโซนิกกับอัญมณีประเภทเเทนซาไนตโอปอล มรกต อัญมณี
อินทรีย(ไขมุก ปะการัง อาพัน) เทอรคอยสลาปส มาลาไคตเเละพลอยอื่นๆ ที่มีตาหนิมลทินมาก
โอปอล ไขมุก ปะการัง อาพันเเละเทอรคอยสไมทนตอความรอน (ทั้งที่มีอุณหภูมิสูงเเละเกิดการเปลี่ยน
เเปลงอุณหภูมิฉับพลัน) จีงไมควรวางไวกลางเเดดรอนจัด ใกลหมอนาหรือทอนารอนหรือในรถยนตที่รอนจัด

