การค้าเพชร พลอยสี ไข่มุก
และปะการัง อย่างมีจริ ยธรรมรับผิดชอบ
ข้ อพึงปฏิบัตแิ ละไม่ พงึ ปฏิบัติ

The Do’s and Don’ts

ความโปร่ งใสและพฤติกรรมในการจําหน่ ายเพชร พลอยสี ไข่ มุก และปะการัง
อย่ างมีจริยธรรมรับผิดชอบ
ข้ อกําหนดอย่ างง่ ายนีม. ไี ว้ เพื5อใช้ เป็ นแนวปฏิบัติช่วยชีแ. นะให้ กับผู้จาํ หน่ ายเพชร พลอยสี ไข่ มกุ และปะการั ง
(และ/หรื อผลิตภัณฑ์ อัญมณี เทียมอื5นๆที5เกี5ยวข้ อง) ให้ เกิดความเข้ าใจถึงภาระรั บผิดชอบที5พึงมีต่อลูกค้ า
รวมถึงการใช้ เป็ นข้ อแนะนําที5เหมาะสมให้ กับซัพพลายเออร์
เนือ. หาในแนวปฏิบัติฉบับนีไ. ม่ ได้ ใช้ แทนข้ อความในวรรคตอนหรื อคํานิยามที5ระบุไว้ ในหนังสื อปกนํา. เงินข
อง CIBJO (CIBJO Blue Book) อันเป็ นข้ อกําหนดมาตรฐานและระเบียบแบบแผนสากล
รวมทั.งในกฎหมายและระเบียบแบบแผนที5ยึดถือของแต่ ละประเทศ
ผู้อ่านควรดาวน์ โหลดเอกสารดังกล่ าวจากเว็บไซต์ ของ
(http://www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books/)

เพื5อให้ เกิดความเข้ าใจภาพรวมในความรั บผิดชอบของอุตสาหกรรมเพชร พลอยสี ไข่ มกุ
และปะการั งต่ อผู้บริ โภค

ข้ อพึงปฏิบัติ
•

พึงสอบทานให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของท่านได้ให้ขอ้ มูลเกีGยวกับคุณลักษณะของสิ นค้า/ผลิตภัณฑ์ตามรายการทีGอธิบายไว้ดา้ นล่าง
นีMอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

พึงตรวจสอบว่าสิ นค้าทุกรายการในสต็อคของท่าน มีการติดฉลากไว้อย่างถูกต้องตามรายการทีGอธิบายไว้ดา้ นล่างนีM
พึงตรวจสอบว่าพนักงานขายทุกคนของท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วอย่างเหมาะสม
พึงจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทM งั หมดทีGมีอยูใ่ นคําอธิบายไว้ดา้ นล่างนีMอย่างเทีGยงตรงโดยปราศจากความคลุมเครื อ
พึงเปิ ดเผยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการปรับปรุ งคุณภาพใดๆ
ทีGได้ดาํ เนินการโดยมนุษย์อย่างชัดเจนทัMงก่อนหน้าและขณะจําหน่ายเสมอ
พึงออกใบเรี ยกเก็บเงิน/ใบเสร็ จรับเงินให้แก่ผซู ้ Mือ โดยระบุวา่ ได้จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเทีGยงตรงโดยปราศจากความคลุมเครื อเสมอ
พึงใช้คาํ ว่า “ผ่านการปรับปรุ งคุณภาพ” (treated) หรื อ “สังเคราะห์” (synthetic)
โดยให้เน้นข้อความดังกล่าวอย่างเด่นชัดเช่นเดียวกับคําทีGใช้อธิบายอัญมณี เช่น เพชรผ่านการปรับปรุ งคุณภาพ
ทับทิมผ่านการปรับปรุ งคุณภาพ เพชรสังเคราะห์ ไพลินสังเคราะห์ เป็ นต้น
พึงให้ความรู ้แก่พนักงานขายของท่านเกีGยวกับการใช้ระบบการเรี ยกชืGอพลอยให้ถูกต้อง เหมาะสมไม่คลุมเครื อ
รวมทัMงอ้างอิงข้อมูลจากข้อกําหนด ใน CIBJO Blue Book เพืGอความชัดเจน
พึงตรวจสอบสืG อสิG งพิมพ์หรื อออนไลน์ของท่านทุกประเภท
ทีGใช้ในการโฆษณาหรื อทําการตลาดกับผูบ้ ริ โภคเป็ นไปตามคําแนะนําทีGระบุในแนวทางปฏิบตั ินM ีตามกฎของ CIBJO
สําหรับเพชร พึงระบุระดับคุณภาพ (เกรด) คือ สี
ความใสสะอาดและคุณภาพการเจียระไนอย่างชัดเจนรวมถึงนํMาหนักของแต่ละเม็ดหรื อนํMาหนักทัMงหมดทีGเกีGยวข้อง
(กรณี เป็ นตัวเรื อนแล้ว)
สําหรับเพชรสังเคราะห์ พึงใช้คาํ ขยายคําใดคําหนึGงทีGได้รับรอง ว่า เพชร.. “สังเคราะห์” (synthetic)
“เพาะขึMนในห้องปฏิบตั ิการ” (laboratory-grown) หรื อ “สร้างขึMนในห้องปฏิบตั ิการ” (laboratory-created)
พึงหาข้อมูลเพิGมเติมในประเด็นสําคัญทีGผบู ้ ริ โภคกังวล เช่น ความคงทน ทีGมาของวัตถุดิบจากการดําเนินกิจการอย่างมีจริ ยธรรม
เพชรทีGได้จากแหล่งทีGมีความขัดแย้งทางจริ ยธรรม (Conflict Diamonds) รวมทัMงการให้ขอ้ มูลในเชิงรุ กเพืGอตอบคําถาม

• พึงแจ้งให้ลูกค้าทราบเกีGยวกับการดูแลหลังการขาย ตลอดจนการดูแลเป็ นพิเศษการใช้ทีGเหมาะสมสําหรับอัญมณี แต่ละชนิด
ข้ อพึงหลีกเลียH งหรื อไม่ พงึ ปฏิบัติ
•

•
•
•

•

•
•
•

ไม่พึงใช้ภาษาพูดและเขียนอย่างคลุมเครื อเลีGยงๆหรื อไม่เทีGยงตรงในการบอกถึงความเป็ นธรรมชาติ และ/หรื อ สภาพของผลิตภัณฑ์
โดยไม่พึงใช้อกั ษรย่อ หรื อเครืG องหมายสัญญลักษณ์ เช่น ดอกจันหรื ออืGนใดในการช่วยระบุวา่ สิ นค้าอัญมณี (เพชร พลอยสี
ไข่มุก/ไข่มุกเลีMยง ปะการัง) นัMนผ่านการปรับปรุ งคุณภาพหรื อเป็ นของเทียม/สังเคราะห์
ไม่พึงใช้คาํ ย่อ เช่น “เพาะในแล็บ” (lab-grown) และ “สร้างขึMนในแล็บ” (lab-created)
ไม่พึงใช้ศพั ท์คาํ ว่า “เลีMยง” “เพาะ” หรื อ “ปลูกถ่าย” (cultured/cultivated/transpant)
เมืGอกล่าวถึงเพชร/พลอยสังเคราะห์ เนืGองจากคําเหล่านีMมกั ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ทีGเกีGยวข้องกับสารอินทรี ยห์ รื อชีวภาพเท่านัMน
ไม่พึงใช้คาํ คุณศัพท์ขยายว่า “จริ ง” (real) “แท้”(genuine) “ลํMาค่า” หรื อ “มีค่า” (precious) “ของแท้”
(authentic) และ “ธรรมชาติ” (natural) เมืGอกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ทีGเป็ นของเทียมหรื อสังเคราะห์
เนืGองจากคําคุณศัพท์ดงั กล่าวใช้ได้เฉพาะกับวัสดุธรรมชาติเท่านัMน
ไม่พึงใช้ขอ้ ความว่า “เพชรผ่านการปรับปรุ งคุณภาพตามธรรมชาติ (natural treated diamond) หรื อ
“เพชรธรรมชาติผา่ นการปรับปรุ งคุณภาพ (treated natural diamond) (ตลอดจนกับอัญมณี ชนิดอื5นใด)
โดยให้ใช้ขอ้ ความพืMนๆว่า “เพชรผ่านการปรับปรุ งคุณภาพ” “มรกตผ่านการปรับปรุ งคุณภาพ”
“ทับทิมผ่านการปรับปรุ งคุณภาพ“ (treated diamond/emerald/ruby) แทน
ไม่พึงรอให้ปิดการขายแล้วจึงเปิ ดเผยข้อมูลของอัญมณี ทีGอยูใ่ นผลิตภัณฑ์
ไม่พึงทําให้เกิดความสับสนหรื อทําให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างนํMาหนักรวมของผลิตภัณฑ์กบั นํMาหนักอัญมณี แต่ละเม็ด
ไม่พึงยอมรับสิ นค้าในการซืMอขายโดยปราศจากเอกสารระบุขอ้ มูลรายละเอียดในองค์ประกอบของสิ นค้าทีGเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ถูกต้อง
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•
•

•

•

ไม่พึงปฏิเสธหรื อเลีGยงข้อสอบถามทีGมีรายละเอียดซับซ้อนอันเกีGยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ในการซืMอขายสิ นค้าอัญมณี จากลูกค้า เช่น
ถิGนกําเนิดเของเพชรจากแหล่งทีGมีความขัดแย้งทางจริ ยธรรม หรื อเกีGยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กหรื อไม่อย่างไร เป็ นต้น
ไม่พึงเรี ยกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของอัญมณี ไข่มุก หรื อเพชรว่า “ใบรับรอง” (certificate) เนืGองจากเป็ นเพียง
“ใบรายงาน” (report)
อันเป็ นการทวนสอบชนิดและคุณภาพอัญมณี จากบุคคลทีGสามหรื อเป็ นความเห็นของมืออาชีพจากห้องปฏิบตั ิการด้านอัญมณี ศาสตร์เ
ท่านัMน
ไม่พึงกล่าวถึงอัญมณี โดยใช้คาํ ว่า “กึGงมีค่า” (semi-precious; พลอยเนืMออ่อน ใช้เรี ยกกันในภาษาไทยโดยผูค้ า้ และผูใ้ ช้บางกลุ่ม) เนืGองจากเป็ นคําทีGเกีGยวข้องกับราคาและแท้จริ งแล้วอัญมณี ทุกชนิดล้วนมีค่า
เพียงแต่บางชนิดมีราคาสู งกว่าชนิดอืGนเท่านัMน
ไม่พึงหลีกเลีGยงการแจ้งเตือนลูกค้าเกีGยวกับประเด็นทีGเกีGยวข้องกับความทนทาน (durability)
และ/หรื อความเสถียรของคุณสมบัติอญั มณี โดยเฉพาะอย่างยิงG ในกรณี ทีGผา่ นการปรับปรุ งคุณภาพ

เพชร พลอยสี และปะการัง
เพชร พลอยสี และปะการัง หมายถึง วัสดุทีGเกิดขึMนจากจากธรรมชาติทM งั หมด โดยไม่ถูกแทรกแซงโดยมนุษย์ในกระบวนการกําเนิด
ซึGงจากนัMนอาจถูกนํามาปรับแต่งโดยการปรับปรุ งคุณภาพ การเจียระไนก็ได้
ทัMงนีMอญั มณี ทีGเกิดขึMนโดยธรรมชาติมกั จะถูกนํามาใช้ในเครืG องประดับเนืGองจากมีสมบัติหลายประการทีGมีความสวยงาม หายาก
และค่อนข้างมีความคงทน โดยประกอบด้วย แร่ เป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากนัMนก็ยงั เป็ น แก้วธรรมชาติ หิ นสี และวัสดุอินทรี ยบ์ า้ ง
แร่ : ตัวอย่างเช่น เพชร เบริ ล (อะความารี น มรกต) คอรันดัม (ทับทิม ไพลิน เขียวส่ อง) ควอตซ์ (แอเมทิสต์ ซิ ตริ น) การ์ เนต (โกเมน ซาวอไรต์
ดีมานทอยด์) โทแพซ เป็ นต้น
แก้ วธรรมชาติ: เช่น ออบซิเดียน โมลดาไวต์ เป็ นต้น
หิน: เช่น ลาพิส ลาซูลี โอปอเมทริ กซ์ เป็ นต้น
วัสดุอญั มณี ทีGเป็ นสารอินทรีย์: เช่น อําพัน กระดองเต่า เป็ นต้น
วัสดุอญั มณี ทีGเกิดจากสิH งมีชีวติ : เช่น ไข่มุก เปลือกในของหอยมุกและปะการัง
วัสดุทีGมีคุณสมบัติจดั อยูใ่ นกลุ่ม “ธรรมชาติ” ต้องผ่านการสรรค์สร้างจากกระบวนการในธรรมชาติทM งั หมดเท่านัMน การเรี ยกชืGอ เช่น “เพชร”
“ทับทิม” “มรกต” และชืGออัญมณี อืGนๆ ถือว่าเป็ นการระบุถึงแร่ อญั มณี ทีGเกิดโดยธรรมชาติเท่านัMนและการใช้คาํ คุณศัพท์ เช่น “จริ ง” “มีค่า”
“ของแท้” หรื อ “ธรรมชาติ” ใช้ในการอ้างอิงหรื ออธิบายกับวัสดุธรรมชาติเท่านัMน
ปะการัง ปะการังแบ่งออกเป็ นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ ปะการังมีค่า และปะการังทัวG ไป
ปะการังมีค่า คือ ปะการังทีGใช้ในเครืG องประดับและการตกแต่ง โดยเฉพาะปะการังทีGมีสีแดง ชมพู และขาว
ซึGงหลังการขัดเงาจะมีความวาวคล้ายเครืG องเคลือบ
ปะการั ง ทัH ว ไป เช่ น ปะการั ง ฟองนํMา ปะการั ง ไผ่ ปะการั ง สี นM ําเงิ น ปะการั ง โครงร่ า งแบบอ่ อ น เช่ น ปะการั ง สี ด ํา และสี ท อง เป็ นต้น
ปะการังบางชนิดหลังจากผ่านการปรังปรุ งคุณภาพแล้วก็สามารถนํามาใช้เป็ นเครืG องประดับได้
สําหรับเพชร ดูเพิGมเติมใน ISO 18323

ไข่ มุก
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ไข่ มุก กระบวนการก่อกําเนิดไข่มุกธรรมชาติเกิดจากการหลังG สารภายในหอยและถุงไข่มุกทีGเกิดขึMนตามธรรมชาติโดยไม่ถูกแทรกแซงโดยมนุษย์
ประกอบด้ว ยชัMน โปรตี น ทีG ซับ ซ้อ นทีG เ รี ย กว่า คอนคิ โ อลิ น (conchiolin) และแคลเซี ย มคาร์ บ อเนต (calcium carbonate)
ในรู ปของแร่ อะราโกไนต์ (aragonite) และ/หรื อแคลไซต์ (calcite) ทีG จดั เรี ยงซ้อนกันเป็ นชัMนๆ ในรู ปทรงกลม ซึG งอาจเป็ นชัMนมุก
(แร่ อะราโกไนต์เป็ นวาวมุก) หรื อไม่เป็ นชัMนมุก (แร่ แคลไซต์) ก็ได้ เกิดได้ทM งั ในหอยนํMาจืดและนํMาเค็ม
ปั จจุบนั ในตลาดมีไข่มุกหรื อผลิตภัณฑ์ไข่มุกและทีGเลียนแบบไข่มุกอยูส่ ามประเภทหลักๆ ได้แก่
ไข่มุกธรรมชาติ ไข่มุกทีGเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติทM งั หมดและสร้างภายในถุงไข่มุกในตัวหอย
• ไข่มุกนํMาจืดหรื อนํMาเค็ม
ไข่มุกซีกหรื อบลิสเตอร์นM าํ จืดหรื อนํMาเค็ม
ไข่ มุกเลียM ง ไข่มุกทีGเกิดจากการกระตุน้ ของมนุษย์และสร้างขึMนภายในถุงไข่มุกเลีMยงในตัวหอย
โดยมีทM งั แบบใส่ แกน (beaded -ปกติหอยหนึGงตัวใส่ แกนผลิตไข่มุกได้หนึGงเม็ด) และ หรื อไม่ใส่ แกนแต่ใส่ เนืMอเยือG แมนเทิลแทน
(non-beaded-หอยหนึGงตัวผลิตไข่มุกได้หลายเม็ด)
• ไข่มุกเลีMยงนํMาจืดหรื อนํMาเค็ม
• ไข่มุกบลิสเตอร์เลีMยงนํMาจืดหรื อนํMาเค็ม
ไข่ มุกเลียนแบบ หมายถึงผลิตภัณฑ์ทีGคล้ายไข่มุกสร้างขึMนโดยมนุษย์ทM งั หมด

การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี (Gem Treatment)
โปรดศึกษาแนวการปฏิบตั ิฉบับเต็มได้จากหนังสื อปกนํMาเงินของ CIBJO ในแต่ละเล่มทีGเกีGยวข้อง
เนืMอหาดังต่อไปนีMเป็ นเพียงแนวปฏิบตั ิกว้างๆ เท่านัMน
เพชร พลอยสี ปะการัง ไข่มุก และไข่มุกเลีMยงอาจผ่านการปรับปรุ งคุณภาพได้ โดยบ่อยครัMงมีวตั ถุประสงค์เพืGอเปลีGยนสี ความคงทน ความเสถียร
(ของคุณสมบัติ) และ/หรื อความใส/สะอาด
การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพบางประเภทจํ า เป็ นต้ องมี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล ทัH ว ไป เป็ นการปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพทีH ต้ องเปิ ดเผยด้ วยคํ า พู ด
โดยใช้ภาษาทีGชดั เจนและเข้าใจง่าย ก่อน และ/หรื อ ในขณะปิ ดการขาย นอกจากนีM ในฉลากหรื อเอกสารเชิ งพาณิ ชย์ทีGประกอบสิ นค้าอัญมณี
ปะการัง ไข่มุกและไข่มุกเลีMยงทีGผา่ นการปรับปรุงคุณภาพต้องมีการให้ขอ้ มูลเกีGยวกับประเภทของการปรับปรุ งคุณภาพทีGใช้ไว้ดว้ ย

กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพของพลอยสี ปะการัง ไข่มุกและไข่มุกเลีMยง ทีGพึงต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลทัวG ไป
สารทีGปรากฏอยูใ่ นรอยแตก เช่น นํMามัน ขีMผM งึ เรซิน โพลิเมอร์ หรื อสารอืGนทีGคล้ายคลึงกัน นอกเหนือจากสารแก้ว
ทีGไม่เปลีGยนแปลงสี ของอัญมณี ปะการัง ไข่มุกและไข่มุกเลีMยง
การใช้ความร้อน (Heating)
การเคลือบเงาผิวด้วยขีMผM งึ (Surface waxing)
การฟอกสี (Bleaching)
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพบางประเภทจําเป็ นต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะ
โดยการปรับปรุ งคุณภาพดังกล่าวต้องเปิ ดเผยโดยใช้ คาํ พูดใช้ภาษาทีGชดั เจนและเข้าใจง่ายก่อน และ/หรื อ ในขณะปิ ดการขายเพิGมเติม
ด้วยการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ซึGงต้องเขียนด้วยภาษาทีGชดั เจนและเข้าใจง่ายไว้อย่างเห็นได้ชดั บนฉลาก/เอกสารเชิงพาณิ ชย์ทM งั หมดทีGประกอบสิ นค้า
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หมายเหตุ กระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของพลอยสี บ างประเภทยัง ไม่ ส ามารถตรวจวิ เ คราะห์ แ ละระบุ อ ย่า งแน่ ชัด ได้ใ นปั จ จุ บ นั เช่ น
อะความารี นและทัว ร์ ม าลี น ทีG ผ่ า นการปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพด้ ว ยความร้ อ น หรื อโทแพซ เบริ ล และทัว ร์ ม าลี น ทีG ผ่ า นการฉายรั ง สี
ในกรณี ดงั กล่าวควรใช้ความระมัดระวังในการเปิ ดเผยข้อมูลเกีGยวกับทีGอาจเป็ นไปได้ในการผ่านการปรับปรุ งคุณภาพ

กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพ เพชร พลอยสี ปะการัง ไข่มุกและไข่มุกเลีMยง ทีGพึงต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะ
หรื อแบบเต็ม
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Treatments of diamonds, coloured gemstones, corals,
pearls and cultured pearls requiring full written disclosure are)
พลอยสี และปะการังผ่ านการปรับปรุงคุณ
ภาพ (Treated coloured
gemstones and corals)
การฉายรังสี (Irradiation)

พลอยสี และปะการังผ่ านการปรับปรุงคุณ
ภาพ (Treated coloured
gemstones and corals)
การฉายรังสี (Irradiation)

การเคลือบผิว (Coating)

การเคลือบผิว (Coating)

การย้อมสี (Dyeing)

การเติมเนืMอมุก (Filling)
การเคลือบเงา (Waxing)
การปรับแต่งรู ปทรงให้กลม (Heavy
working)

การซ่านสี (Diffusion
treatment)
(เฉพาะพลอยสี เท่านัMน)(coloured
gemstone only)
การเติมปิ ดรอยแตกและอุดหลุม
(Filling of fractures and
cavities)
การอุดเคลือบสี ผวิ
(Impregnating)
การย้อมสี ดว้ ยสารมีสี
(Dyeing with colouring
agents)

เพชรผ่ านการปรับปรุงคุณภาพ (Treated
diamonds)
การฉายรังสี (Irradiation)
การเคลือบผิว (Coating)
การหุม้ ก้นด้วยแผ่นโลหะหรื อฟอยล์
(Foiling)

การเติม/ปิ ดรอยแตก (Fracture filling)
การอบด้วยความร้อนตํGา (Heating
/annealing)
การปรับปรุ งสี และความใสด้วยความร้อนความดั
นสู ง High-Pressure, HighTemperature (HPHT)

การเคลือบเงาด้วยนํMามัน (Oiling)

การเคลือบเงาพืMนผิวสี ของปะการัง
(Coloured surface
waxing of corals)

การอบด้วยความร้อน (Heating)

-

การเคลือบสี (Colour tinting)
การเพิGมประกายผิวไข่มุก (Lustre
enhanced)

-

การฉายรังสี และอบด้วยความร้อนตํGา
(Irradiation and annealing)
การเจาะด้ วยเลเซอร์ (Laser drilling)

-

-
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(Artificial Products)
ผลิตภัณฑ์เทียมหรื อเลียนแบบคือผลิตภัณฑ์ทีGทาํ จากวัสดุหลากหลาย ซึGงผลิตขึMนโดยมนุษย์เป็ นบางส่ วนหรื อทัMงหมด
ผลิตภัณฑ์ เลียนแบบทีผH ลิตขึนM โดยมนุษย์ บางส่ วน
ได้แก่ พลอยเทียมซึG งมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับอัญมณี ตัวอย่างเช่นพลอยการ์ เนตประกบ ประกอบขึMนด้วย “พลอยสองชัMนมีการ์ เนตประกบอยู่ดา้ นบน”
(garnet-topped-doublets) “มรกตประกบบนผลึ ก แก้ว จํา ลอง” “ไพลิ น ธรรมชาติ ป ระกบบนทับ ทิ ม สัง เคราะห์ ” รวมถึ ง “ทับ ทิ ม ประกบผลึ ก แก้ว เที ย ม”
“อําพันอัด” และ “มรกตประกบบนมรกตสังเคราะห์” หรื อ “เพชรประกบ” (composite diamond) คือ เพชรธรรมชาติประกบบนเพชรสังเคราะห์ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ เลียนแบบทีผH ลิต/สั งเคราะห์ ขนึM โดยมนุษย์ ทMงั หมด
พลอยสั งเคราะห์ คือวัสดุเนืMอผลึกทีGถูกกําหนดให้เป็ นผลิตภัณฑ์เลียนแบบทีGมีองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพ
และโครงสร้างเหมือนกับวัสดุธรรมชาติทุกประการ ตัวอย่างทีGมีจาํ หน่ายทัวG ไป ได้แก่ “เพชรสังเคราะห์” “ทับทิมสังเคราะห์” “ไพลินสังเคราะห์”
“มรกตสังเคราะห์” และ “แอเมทิสต์สงั เคราะห์” เป็ นต้น
หมายเหตุ คําว่า “สังเคราะห์” “สร้างขึMนในห้องปฏิบตั ิการ” และ “เพาะขึMนในห้องปฏิบตั ิการ” มีความหมายเหมือนกัน
ผลิตภัณฑ์ เลียนแบบทีHเป็ นผลึกสั งเคราะห์ โดยทีHไม่ มีสารทีHมีองค์ ประกอบชนิดเดียวกันเกิดในธรรมชาติ ได้แก่ อิตเทรี ยมอะลูมิเนียมการ์ เนต หรื อ แย็ก (YAG
– Yttrium aluminium garnet) และกาโดลิเนียมแกลเลียมการ์เนต หรื อ แก็ก หรื อ จีจีจี (GGG – Gadolinium gallium garnet)
ผลิตภัณฑ์ เลียนแบบสั งเคราะห์ ทีHไม่ เป็ นผลึก ได้แก่ แก้วทีGมนุษย์สร้างขึMน แก้วตะกัวG พลาสติก และผลิตภัณฑ์ทีGมีส่วนประกอบเป็ นชิMนๆ เช่น พลอยอัด (เช่น
เทอร์คอยซ์อดั ) ซึGงใช้เลียนแบบลักษณะภายนอกของอัญมณี
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