
เพชรท่ีกอใหเกิดการขัดแยงและกระบวนการคิมเบอรลีย 
(Conflict diamond and Kimberley Process) 

 
 การประชุมเร่ือง กระบวนการคิมเบอรลีย เปนการประชุมนานาชาติเพื่อ
กําหนดแนวทางในการออกใบรับรองระหวางประเทศสําหรับเพชรกอนดิบ 
(International Certification Scheme) เพื่อเปนมาตรการในการขจัดและปองกันการคา
เพชรท่ีมีแหลงกําเนิดในพื้นท่ีท่ีอยูในการยึดครองของฝายกบฎตอตาน รัฐบาลท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย โดยใชรายไดจากการคาเพชรกอนดิบน้ีจัดหาซื้ออาวุธไปทํา
สงครามลมลางรัฐบาลประเทศอังโกลา  Sierra  Leone    และคองโก  คิดเปนมูลคา
ประมาณ 245  ลานดอลลารสหรัฐตอป  หรือไมถึงรอยละ 4 ของผลผลิตเพชรของโลก
ท่ีมีมูลคาประมาณ 7,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป  ทําใหเกิดปญหา  “เพชรท่ีกอใหเกิด
ความขัดแยง”   (Conflict  Diamond)  ท้ังน้ี แนวความคิดในเร่ืองน้ีไดรับการจุดประเด็น
จากองคกรอิสระ (NGO) กอน และตอมากลุมประเทศผูผลิตเพชรในแอฟริกา ได
ประชุมหารือถึงปญหาดังกลาว และผลักดันจนสหประชาชาติไดออกมติสมัชชา
สหประชาชาติ ท่ี 55/56 (2000) สนับสนุนการดําเนินการดังกลาว 
 
 การประชุมเร่ือง กระบวนการคิมเบอรลีย มีสํานักงานเลขาธิการชั่วคราว
อยูท่ีประเทศแอฟริกาใต โดยมีนาง Phumzile  Mlambo-Ngcuka รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเหมืองแรและพลังงาน แอฟริกาใต (Minister of Minerals and Energy) เปน
ประธาน  ท้ังน้ี ภายหลังจากท่ีสหประชาชาติไดออกมติสมัชชาสหประชาชาติ ท่ี 55/56 
เม่ือ ค.ศ.2001  แลวไดมีการจัดประชุมในกรอบกระบวนการคิมเบอรลียหลายคร้ัง
หมุนเวียนไปยังประเทศตางๆ เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการในการขจัดการคาเพชรท่ี
กอใหเกิดความขัดแยง โดยใน ค.ศ.2001  ไดประชุมมาแลว 5 คร้ังท่ีประเทศ  นามิเบีย 
เบลเย่ียม รัสเซีย สหราชอาณาจักร และอังโกลา ตามลําดับ โดยประเทศไทยไดสง
ผูแทนเขารวมประชุม 2 คร้ังท่ีประเทศนามิเบียและรัสเซีย สําหรับการประชุมท่ีเมือง
กาโบโรน ประเทศบอตสวานา ระหวางวันท่ี 26-29  พฤศจิกายน 2001  มีนาง 
Phumzile  Mlambo-Ngcuka เปนประธานและมีผูแทนจากท้ังภาครัฐและเอกชน เขา
รวมจํานวน 26 ประเทศ พรอมกันน้ันมีองคกรรอิสระท่ีสําคัญเขารวมประชุมดวยคือ 
World Diamond Council (WDC) Partnership Africa (แคนาดา) และ Global Witness 
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 (สหราชอาณาจักร) โดยมีผูเขารวมประชุมประมาณ 120 คน  สําหรับประเทศเอเชียท่ี
สงผูแทนเขารวมประชุมไดแก จีน ญี่ปุน และไทย ท่ีประชุมไดมีการจัดทําขอเสนอและ
มาตรการในการขจัดการคาเพชรท่ีกอใหเกิดความขัดแยงในรูปการออกใบรับรอง
ระหวางประเทศสําหรับเพชรกอนดิบ (International Certification Scheme) โดยเสนอ
ใหสมัชชาสหประชาชาติมีมติเห็นชอบในระหวางสมัยประชุมคร้ังท่ี 56 ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.2001 ท่ีผานมา 
 
 สรุปสาระสําคัญของขอเสนอตามเอกสาร Kimberley 
Process Working Document nr 9/2001 ไดดังน้ี 
 
  1.  เห็นพองรวมกันวา การคาเพชรดิบท่ีกอใหเกิดปญหาการขัดแยงมี
แหลงกําเนิดในพื้นท่ีท่ีอยูในการยึดครองของฝายกบฏตอตานรัฐบาลท่ีถูกตอง มีสวน
ในการขยายความขัดแยงและทําใหขบวนการตอตอนรัฐบาลในบางประเทศสามารถ
ดํารงอยูได โดยใชรายไดจากการคาเพชรดังกลาวในการบอนทําลายและโคนลม
รัฐบาลท่ีชอบธรรม รวมท้ังเปนปจจัยสนับสนุนการคาและการกระจายอาวุธท่ีผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงอาวุธเบาและอาวุธขนาดเล็ก ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
จะมีผลกระทบตอสันติภาพและความสงบสุขของประชาชนและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในประเทศท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง รวมท้ังมีผลตอเสถียรภาพของภูมิภาค
ดวย 
 
  2.  เห็นควรใหมีการดําเนินการระหวางประเทศ เพื่อหยุดย้ังการคา
เพชรท่ีกอใหเกิดการขัดแยง เพื่อมิใหมีผลกระทบตอการคาเพชรท่ีถูกกฎหมาย 
 
     3.เห็นควรใหมีการออกมาตรการเพื่อขจัดการคาเพชรท่ีกอใหเกิด
ปญหาการขัดแยง ดวยการจัดต้ังอยูบนพื้นฐานของระบบการรับรองภายในประเทศท่ี
ไดมาตรฐานสากลข้ันตํ่า  ซึ่งเชือ่วาการจัดต้ังระบบการรับรองระหวางประเทศน้ี จะ
สามารถแกไขปญหาการคาเพชรท่ีกอใหเกิดปญหาขัดแยงไดพรอมท้ังรับขอเสนอของ
ฝายอุตสาหกรรมคาเพชรท่ีกอใหเกิดปญหาขัดแยง ท่ีจะกําหนดมาตรการ 
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ควบคุมการคาของตนเองใหปลอดจากเพชรท่ีกอใหเกิดปญหาขัดแยง ซึ่งเปน
มาตรการเสริมใหการขจัดเพชรท่ีกอใหเกิดปญหาขัดแยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 
 
  4.  เห็นวาการคาเพชรท่ีกอใหเกิดปญหาขัดแยงจะแกไขไดดวยการท่ี
ประเทศท่ีเขารวมในกระบวนการคิมเบอรลียจะกําหนดมาตรการควบคุมภายใน เพื่อ
ปองกันการนําเขาและสงออกเพชรดิบดังกลาว 
 
  5.  เห็นวาการจัดต้ังระบบการรับรองระหวางประเทศน้ีไมควรขัดแยง
กับกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการคา โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎระเบียบของ 
WTO 
 
  6.   เห็นควรใหจัดทําระบบการออกใบรับรองสําหรับเพชรดิบ 
(Kimberley  Process  Certificate) เพื่อแนบไปกับการสงออกเพชรดิบทุกคร้ัง โดยให
เปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่าระหวางประเทศ  ท้ังน้ี เพชรกอนดิบท่ีอยูในขายควบคุมท่ี
ตองมีใบรับรองฯ ไดแก สินคาตามรหัส HS 7102.31  โดยใบรับรองจะตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของเพชรท่ีสงออก รหัสหมายเลขหอพัสดุท่ีปองกัน
การแกะหรือปลอมแปลงเอกสาร วันท่ีออก/หมดอายุ เจาหนาท่ีผูออกรายละเอียดของ
ผูสงออกและผูนําเขา นํ้าหนักกะรัต มูลคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ จํานวนหอพัสดุ เปน
ตน  โดยประเทศสมาชิกจะตองแจงรูปแบบของใบรับรองใหประเทศสมาชิกอื่นทราบ
ผานประธาน และจะตองจัดต้ังระบบการควบคุมภายในและการแตงต้ังหนวยงานท่ี
กํากับและดูแลการนําเขาและสงออกเพชรกอนดิบดวย และหากจําเปนการควบคุม
ภายในและการแตงต้ังหนวยงานท่ีกํากับและดูแลการนําเขาและสงออกเพชรกอนดิบ
ดวย และหากจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายหรือกฎระเบียบภายในประเทศใหเอื้อตอ
ระบบการออกใบรับรองฯ ดังกลาว 
 
  7.  ประเทศสมาชิกจะตองดําเนินการเก็บขอมูลดานการผลิต การ
นําเขา การสงออกท่ีถูกตองและโปรงใสและขอมูลดังกลาวจะตองเปนไปตาม 
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รายละเอียดวาดวยสถิติและจําเปนตองจัดพิมพเผยแพรขอมูลดังกลาวใหประเทศ
สมาชิกอื่นๆ 
 
  8.  สําหรับประเทศสมาชิกท่ีนําเขาเพชรดิบจากประเทศสมาชิก
ดวยกันจะตองมีการออกใบรับรองฯ ท่ีถูกตองและมีหนาท่ีตอบรับยืนยันเม่ือไดรับ
สินคาและแจงไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบของประเทศท่ีสงออกโดยทันที ซึ่งการตอบ
รับยืนยันจะตองประกอบดวยขอมูลเชน หมายเลขใบรับรองฯ จํานวนหอพัสดุ นํ้าหนัก
กะรัต และรายละเอียดของผูนําเขาและสงออก 
 
  9.  ประเทศสมาชิกจะไมอนุญาตใหมีการนําเขาและสงออกกับ
ประเทศท่ีไมไดเขารวมเปนสมาชิกกระบวนการคิมเบอรลีย 
 
  10. ใหมีการจัดต้ังสํานักงานถาวรของกระบวนการคิมเบอรลีย
ภายหลังจากท่ีสหประชาชาติรับรองขอเสนอตามเอกสาร Kimberley Process Working 
Document nr 9/2001 แลวโดยจะมีการประชุมระหวางประเทศสมาชิกและผูเขารวม
สังเกตการณเปนประจําทุกป และจะมีการเลือกประธานใหมทุกป ซึ่งการจัดประชุมจะ
จัดในประเทศของผูท่ีไดรับเลือกเปนประธานการประชุมฯ ยกเวนจะมีประเทศอื่นใด
เสนอเปนเจาภาพจัดแทน และประเทศสมาชิกอื่นใหความเห็นชอบ 
 
  11. การรับประเทศสมาชิกใหเปนไปในลักษณะเปดกวางท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบรับรองกระบวนการคิมเบอรลีย 
(Kimberley Process Certification) 

 
ก. ขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับใบรับรอง 

 ใบรับรองจะตองเปนไปตามขอกําหนดข้ันตํ่าดังตอไปน้ี 
• ใบรับรองแตละใบจะตองมีชื่อข้ึนตนวา “Kimberley  Process Certification”  

พรอมตราคิมเบอรลียโพรเซส และขอความวา “เพชรท่ียังไมไดรับการ
เจียระไนในการนําสงสินคาในคร้ังน้ี ไดรับการจัดสงตามขอกําหนดของ
กระบวนการออกใบรับรองของคิมเบอรลียโพรเซส อินเตอรเนชันแนล 
สําหรับเพชรท่ียังไมไดรับการเจียระไน” 

• ประเทศตนทางของการจัดสงหอพัสดุท่ีไมจากตนทางเดียวกัน 
• ใบรับรองอาจออกใหเปนภาษาใดก็ได แตตองมีคําแปลภาษาอังกฤษ

รวมอยูดวย 
• มีการใชระบบตัวเลขท่ีเปนเอกลักษณ ตามรหัสประเทศอัลฟา 2 ท่ีเปนไป

ตามมาตรฐาน ISO 3166-1 
• สามารถตานทานความพยายามท่ีจะแกไขเปล่ียนหรือปลอมแปลงได 
• วันท่ีออกใบรับรอง 
• วันท่ีใบรับรองหมดอายุ 
• ผูมีอํานาจออกใบรับรอง 
• ระบุผูสงสินคาออกและผูนําสินคาเขา 
• นํ้าหนักเปนกะรัตและมวล 
• มูลคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ 
• จํานวนของหอพัสดุท้ังหมดในการนําสง 
• คําอธิบายสินคาท่ีสามารถใชไดในทุกประเทศและระบบการใสรหัสท่ี

เกี่ยวของ 
• การรับรองวาใบรับรองสามารถใชไดจริงโดยผูมีอํานาจหนาท่ีดานการ

สงออก 
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ข.   องคประกอบอ่ืนๆ ของใบรับรองท่ีอาจมีได 
 ใบรับรองอาจจะมีลักษณะหรือสวนประกอบดังตอไปน้ี 

• ลักษณะของใบรับรอง (ตัวอยางเชน  รูปแบบขอมูลเพิ่มเติม หรือ
องคประกอบดานความปลอดภัย)  

• ลักษณะดานคุณสมบัติของเพชรท่ียังไมไดรับการเจียระไนท่ีนําสงในคร้ังน้ี 
• สวน ท่ี เกี่ ยวของกับการ ยืน ยันการนํา เข า ท่ีแนะ นําใหปฏิบั ติอาจ

ประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 
- ประเทศปลายทาง 
- การระบุผูนําสินคาเขา 
- กะรัต/นํ้าหนัก และมูลคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ 
- คําอธิบายสินคาท่ีสามารถใชไดในทุกประเทศและระบบการใสรหัส

ท่ีเกี่ยวของ 
- วันท่ีรับสินคาโดยผูมีอํานาจดานการนําสินคาเขา 
- การรับรองวาเปนสินคาของจริงโดยผูมีอํานาจดานการนําสินคาเขา 

 
ข. กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีอาจปฏิบัติได 

 เพชรท่ียังไมไดรับการเจียระไนอาจนําสงในถุงนิรภัยแบบโปรงใส อาจ
ระบุหมายเลขใบรับรองซ้ําอีกคร้ังบนหีบหอท่ีใสสินคาได 
 ในการประชุมสภาเพชรโลก (World  Diamond  Council)  ท่ีนิวยอรก  
เพื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.2004   ประเด็นเร่ืองเพชรท่ีกอใหเกิดความขัดแยง (conflict 
diamond)  เปนอีกประเด็นหน่ึงท่ีกอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางกวางขวางอุณหภูมิ
ของความขัดแยงพุงข้ึนสูงลิบในระหวางการอภิปรายของสมาคมผูผลิตเพชรนานาชาติ 
กับองคกร Global  Witness ซึ่งเปนกลุม  NGO  และองคกรนิรโทษกรรมสากล หรือ 
Amnesty International โดย NGO ท้ังหลายกลาวโทษวาสมาคมผูผลิตเพชรนานาชาติ
ไมไดปฏิบัติตามกระบวนการคิมเบอรลีย ซึ่งเปนการกลาวหาท่ีสรางความไมพอใจเปน
อยางมากใหกับตัวแทนท้ังหลาย เม่ือส้ินสุดการประชุมสภาเพชรโลก ท้ังสมาคมผูผลิต
เพชรนานาชาติ และสมาพันธโลกแหงตลาดการคาเพชรไดรวมกันออกแถลงการณ 
เพื่อหาขอยุติในประเด็นน้ี โดยกลาววา “สมาคมผูผลิตเพชรนานาชาติ (International 
Diamond Manufacturers Association-IDMA) และสมาพันธโลกแหงตลาดการคาเพชร 
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(World Federation of Diamond Bourses-WFDB) ขอยืนยันอีกคร้ังหน่ึงถึงความยึดม่ันท่ี
จะยุติการใชเพชรท่ียังไมไดผานการเจียระไนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความสนับสนุน
ดานการเงินแกความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในทวีปแอฟริกา โดยต้ังแต ค.ศ.2000 เปนตนมา
สภาเพชรโลกสมาคมผูผลิตเพชรนานาชาติและสมาพันธโลกแหงตลาดการคาเพชร ได
ทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับรัฐบาลและสมาคมพลเรือนเพื่อ สรางกระบวนการคิม
เบอรลีย เพื่อมีสวนรวมในการยุติขอขัดแยงโดยปองกันไมใหส่ิงท่ีเรียกกันวา “เพชรท่ี
กอใหเกิดความขัดแยง” เขามาในระบบการคาท่ีถูกตองตามกฎหมาย และเพื่อมีสวน
ชวยในการปองกันไมใหเกิดความขดแยงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ เพชรน้ันมีสวนอยาง
มากในการพัฒนาเศรษฐกิจและความรุงเรืองของประเทศท่ีผลิต เจียระไนและ
ออกแบบเพชรและเคร่ืองประดับท่ีทําจากเพชร การรับรองระบบกระบวนการคิมเบอร
ลียของเราและระบบสนับสนุนของการรับประกันจะมีสวนชวยใหกระบวนการคิมเบอร
ลีย โพรเซสบรรลุเปาหมายหลักได เราจะยังคงมุงม่ันตอไป เพื่อไมใหเพชรท่ียังไมได
รับการเจียระไนถูกใชเพื่อสนับสนุนการทําสงครามไดดังท่ีเคยเปนมา ขอตกตงรวม
ของสมาคมผูผลิตเพชรนานาชาติและสมาพันธุโลกแหงตลาดการคาเพชร  ไดผาน
สภาคองเกรสเพชรโลก (World  Diamond  Congress)  ในการประชุมท่ีกรุงลอนดอน 
ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2002  ซึ่งเปนไปตามคําประกาศของสภาเพชรโลกในการประชุม
ของกระบวนการคิมเบอรลีย โพรเซสในเดือนตุลาคม ค.ศ.2001  ท่ีเมืองลวนดา 
ประเทศแองโกลา และขอยุติของแตละฝายซึ่งไดบังคับใชกอนหนาน้ีโดยองคกรท่ีเปน
สมาชิกของสมาคมผูผลิตเพชรนานาชาติ และสมาพันธโลกแหงตลาดการคาเพชร
ท้ังหมด ดังน้ัน  ใหถือเปนขอยุติวาสมาคมผูผลิตเพชรนานาชาติและสมาพันธโลกแหง
ตลาดการคาเพชรเรียกรองอยางจริงจังใหสมาชิกท้ังหมดดําเนินการ และบังคับใช
กระบวนการของแผนการออกใบรับรองคิมเบอรลีย โพรเซส (Kimberly Process 
Certification Scheme KPCS)  ตอไปอยางเต็มท่ี รวมถึงระบบสนับสนุนดานการ
รับประกันดวย 
 
 1.  ใหสมาชิกแตละรายศึกษาหาความรูใหกับตนเองและสมาชิกราย
อื่นๆ ในอุตสาหกรรม ถึงเร่ืองการดําเนินการและการบงัคับใชแผนการออกใบรับรอง
กระบวนการคิมเบอรลีย และระบบสนับสนุนดานการรับประกัน 
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 2.  ใหองคกรแตละแหงดําเนินการเชิงรุกเพื่อสรางความม่ันใจวาสมาชิก
ของตนยืนยันเรียกใบรับประกันโดยเฉพาะเจาะจงจากซัพพลายเออรของตนสําหรับใบ
เรียกเก็บเงินหรือบันทึกชวยจําท่ีแนบมาพรอมกับเพชรน้ันไดรับการซื้อขายมาดวยวิธี
ท่ีเปนไปตามขอกําหนดขององคการสหประชาชาติ กระบวนการคิมเบอรลีย โพรเซส 
และระบบสนับสนุนดานการรับประกัน 
 
 3.  ใหองคกรแตละแหงดําเนินการเชิงรุกเพื่อสรางความม่ันใจวาสมาชิก
ของตนไดรวมการรับประกันเพชรหรือเคร่ืองประดับท่ีทําจากเพชรไวในใบเรียกเก็บ
เงินหรือบันทึกชวยจํา โดยระบุวาตนไดทําการซื้อขายดวยวิธีท่ีเปนไปตามขอกําหนด
ขององคการสหประชาชาติกระบวนการคิมเบอรลีย โพรเซส และระบบสนับสนุนดาน
การรับประกัน 
 
 4.  ใหบริษัทแตละแหงทบทวนบันทึกการทําธุรกิจในเร่ืองของการ
รับประกันสินคาท่ีซื้อเขามาและสินคาท่ีขายออกไปของบริษัทเปนระยะเพื่อใหแนใจวา
มีการออกใบรับประกันสําหรับสินคาท่ีซื้อขายทุกชิ้น 
 
 5.  สมาคมผูผลิตเพชรนานาชาติและสมาพันธโลกแหงตลาดการคาเพชร
เรียกรองใหฝายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการคาเพชร รวมถึงผูผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี
และสวนคาปลีก ใหมีสวนรวมในความพยายามท่ีจะสรางความรูใหกับสมาชิกถึงเร่ือง
ระบบการรับประกันรวมท้ังใหเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ีในความพยายามของสภา
เพชรโลกท่ีจะบังคับใหขอบังคับตางๆ ท่ีระบุไวในกระบวนการคิมเบอรลีย โพรเซสและ
ระบบสนับสนุนดานการรับประกัน 
 
 
ขอมูลจากหนังสือ “เพชร”  
พิมพคร้ังท่ี 1 กุมภาพันธ 2548 
โดย ศาสตราจารย ศักดา  ศิริพันธุ (ราชบัณฑิต) 
 
 


