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การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไร่ อ้อยในจังหวัดเกาะกง ได้ รับการยืนยันจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทย
เผยแพร่เมื่อ 3 มิถนุ ำยน 2558 กรุงเทพฯ
ชำวบ้ ำนหลำยร้ อยคนถูกขับไล่ออกจำกที่ดิน ภำยหลังกำรเวนคืนที่ดินอย่ำงผิดกฎหมำยเมื่อปี 2549
ทังนี
้ ้เพื่อเปิ ดทำงให้ มีโครงกำรปลูกไร่อ้อยในพื ้นที่ขนำด 1.2 แสนไร่ในอำเภอสะเรอัมบึล จังหวัดเกำะกง กัมพูชำ
ในวันนี ้ซึง่ ผ่ำนไปเกือบทศวรรษหลังกำรไล่รือ้
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ที่รอคอยมำเป็ นเวลำนำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้ จดั ทำเสร็ จแล้ ว
และยืนยันว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในไร่อ้อยดังกล่ำวจริ ง
โครงกำรปลูกอ้ อยขนำดใหญ่นี ้เป็ นกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในกัมพูชำที่มีสำยสัมพันธ์กบั นักกำรเมือง
และอยูใ่ ต้ กำรควบคุมของบริษัทน ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) (เคเอสแอล) บริ ษัทน ้ำตำลขนำดใหญ่จำกไทย
ซึง่ ได้ จดั ทำสัญญำขำยน ้ำตำลเป็ นกำรเฉพำะกับบริ ษัท Tate & Lyle Sugars (T&L) จำกสหรำชอำณำจักร
ในรำยงำนซึง่ เพิ่งมีกำรเผยแพร่เมื่อเร็ ว ๆ นี ้พบว่ำ เคเอสแอลมีสว่ นรับผิดชอบต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
เนื่องจำกกำรตัดสินใจทีจ่ ะเข้ ำร่วมและได้ รับประโยชน์จำกกำรเวนคืนที่ดิน ซึง่ ส่งผลให้ เกิดกำรละเมิดสิทธิขึ ้น
แม้ วำ่ ทำงบริษัทจะไม่ได้ เป็ นผู้ปฏิบตั ิมิชอบด้ วยตนเอง
ในปี 2553 ชำวบ้ ำนจำกชุมชนที่ได้ รับผลกระทบยื่นข้ อร้ องเรี ยนกับกสม. โดยควำมสนับสนุนจำก EarthRights
International (ERI) และโครงกำรฟื น้ ฟูนิเวศในภูมิภำคแม่น ้ำโขง (TERRA) โดยกล่ำวหำว่ำบริษัทน ้ำตำลขอนแก่น จำกัด
(มหำชน) (เคเอสแอล) จำกไทยได้ สทิ ธิสมั ปทำนที่ดินด้ ำนเศรษฐกิจขนำดใหญ่ (economic land concessions - ELCs)
ผ่ำนบริ ษัทลูกในกัมพูชำ โดยเป็ นกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยในกัมพูชำและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ในช่วงกลำงปี 2555 กสม.เผยแพร่ผลกำรสอบสวนในเบื ้องต้ นที่พบว่ำ
เคเอสแอลมีสว่ นรับผิดชอบต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ ้นกับชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ
เนื่องจำกกำรดำเนินงำนผ่ำนบริษัทลูกในกัมพูชำ
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของกสม.ยืนยันผลกำรสอบสวนในเบื ้องต้ นโดยระบุวำ่
กำรเวนคืนที่ดินเช่นนี ้เป็ นกำรละเมิดสิทธิที่จะมีชีวติ รอด สิทธิในกำรกำหนดชะตำกรรมของตนเอง

รวมทังสิ
้ ทธิที่จะบริ หำรจัดกำรและได้ รับประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิทธิที่จะได้ รับกำรพัฒนำของประชำชนในหมูบ่ ้ ำน Chikhor, Chhouk และ Trapeng Kendal อำเภอสะเรอัมบึล
จังหวัดเกำะกง “ชุมชนในอำเภอสะเรอัมบึลใช้ เวลำแปดปี ในกำรต่อสู้เพื่อให้ ได้ ที่ดินกลับคืนมำ” Maureen Harris
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำยในแม่น ้ำโขง EarthRights International กล่ำว
“กสม.ยอมรับว่ำเกิดผลกระทบและกำรสูญเสียหนทำงดำรงชีพจริง
และเรำหวังว่ำทำงบริ ษัทที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องจะหำทำงแก้ ไขข้ อพิพำทโดยทันที โดยผ่ำนวิธีกำรที่เป็ นธรรมและโปร่งใส”
ในประเทศกัมพูชำ กำรบังคับไล่รือ้ ตำมโครงกำรสัมปทำนที่ดินด้ ำนเศรษฐกิจขนำดใหญ่ให้ กบั บริ ษัทขนำดใหญ่
ได้ กลำยเป็ นข้ อกังวลด้ ำนสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ เนื่องจำกส่งผลให้ เกิดกำรโยกย้ ำยถิ่นฐำนอย่ำงกว้ ำงขวำง
ส่งผลกระทบด้ ำนควำมเป็ นอยู่ มีกำรไล่รือ้ และทำลำยทรัพย์สนิ
ทังนี
้ ้มีกำรเก็บข้ อมูลเป็ นอย่ำงดีโดยผู้เชี่ยวชำญอิสระและหน่วยงำนด้ ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ศำสตรำจำรย์ Surya
Subedi
ผู้รำยงำนพิเศษแห่งสหประชำชำติวำ่ ด้ วยสถำนกำรณ์สทิ ธิมนุษยชนแห่งกัมพูชำได้ รำยงำนเกี่ยวกับกำรเวนคืนที่ดินในเกำะกง
ซึง่ เชื่อมโยงกับกำรปฏิบตั ิมิชอบด้ ำนสิทธิมนุษยชน
เน้ นให้ เห็นควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้ องหำทำงแก้ ไขและชดเชยต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
รำยงำนเกี่ยวกับไร่อ้อยที่อำเภอสะเรอัมบึลมีนยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับชุมชนอื่น ๆ
ซึง่ ได้ รับผลกระทบจำกกำรบังคับไล่รือ้ และกำรเวนคืนทีด่ ินอย่ำงผิดกฎหมำย
รวมทังไร่
้ อ้อยที่ทำให้ เกิดข้ อกังวลด้ ำนสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ตำมที่มีกำรอธิบำยไว้ ในรำยงำน Bittersweet Harvest
ของหน่วยงำน Equitable Cambodia และ Inclusive Development International
“นับเป็ นบททดสอบที่สำคัญในกำรแก้ ปัญหำกำรกว้ ำนซื ้อเวนคืนที่ดินในกัมพูชำ เป็ นกำรส่งสัญญำณที่ชดั เจนไปยังบริ ษัทต่ำง
ๆ ทีล่ งทุนในกำรได้ มำซึง่ สัมปทำนที่ดิน
พวกเขำจำเป็ นต้ องลงทุนโดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกัมพูชำและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ” Eang Vuthy
ผู้อำนวยกำรบริ หำรของ Equitable Cambodia กล่ำว
กำรร้ องเรี ยนครัง้ สำคัญของชุมชนในอำเภอสะเรอัมบึลต่อกสม.
นับเป็ นกรณีแรกที่มกี ำรร้ องขอให้ ตรวจสอบผลกระทบด้ ำนสิทธิมนุษยชนเนื่องจำกกำรลงทุนข้ ำมพรมแดนของบริษัทจำกไทยใ
นประเทศเพื่อนบ้ ำน นพ.นิรันดร์ พิทกั ษ์ วชั ระ กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติกล่ำวว่ำ
“ผมคิดว่ำเป็ นเรื่ องสำคัญที่ต้องแก้ ปัญหำเนื่องจำกธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และสิง่ แวดล้ อม
เรำจำเป็ นต้ องส่งสัญญำณเช่นนี ้ออกไป แม้ แนวโน้ มส่วนใหญ่กำลังเน้ นที่กำรพัฒนำเศรษฐกิจในภูมิภำค
เรำต้ องพยำยำมค้ นหำควำมสมดุลระหว่ำงกำรไม่ปล่อยให้ มกี ำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติในลักษณะที่ทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อ
สิง่ แวดล้ อม และทำให้ เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนซึง่ เป็ นผู้บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเหล่ำนี ้มำแต่เดิม”

กสม.เป็ นหนึง่ ในเวทีทมี่ ีอยูท่ ี่ชมุ ชน ซึง่ ได้ รับผลกระทบจำกกำรลงทุนข้ ำมพรมแดนในโครงกำรขนำดใหญ่
จะสำมำรถร้ องเรี ยนและเสนอแนวทำงแก้ ไขปั ญหำได้ ในรำยงำนฉบับสมบูรณ์
กสม.เน้ นให้ เห็นควำมเป็ นไปได้ ที่จะนำหลักกำรปฏิบตั ิด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights) มำใช้
โดยมีข้อสังเกตว่ำหน่วยงำนธุรกิจทุกแห่งมีพนั ธกรณีต้องประกันให้ เกิดควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนในกำรทำธุรกิจของตน
ไม่วำ่ จะดำเนินกำรที่ใด และแม้ วำ่ ทำงหน่วยงำนเองอำจไม่ได้ มีสว่ นก่อให้ เกิดกำรปฏิบตั ิมิชอบด้ ำนสิทธิมนุษยชนโดยตรง
Daniel King ผู้อำนวยกำรโครงกำรแม่น ้ำโขงและพม่ำของ EarthRights International มีข้อสังเกตว่ำ
“นับเป็ นคำวินิจฉัยที่สำคัญเพื่อกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนข้ ำมพรมแดน กสม.ประกำศอย่ำงชัดเจนว่ำ
เคเอสแอลมีสว่ นรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิมิชอบด้ ำนสิทธิมนุษยชนเนื่องจำกกำรทำธุรกิจในกัมพูชำ
เคเอสแอลควรประกำศยอมรับพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนของตนอย่ำงเปิ ดเผย
และดำเนินกำรให้ เกิดควำมพึงพอใจต่อชำวบ้ ำนซึง่ ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน”
###
EarthRights International (ERI)
เป็ นองค์กรพัฒนำเอกชนที่ไม่แสวงหำกำไรซึง่ ใช้ ประโยชน์จำกพลังของกฎหมำยและพลังของประชำชนเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษย
ชนและสิง่ แวดล้ อม ซึง่ เรำเรี ยกว่ำเป็ น "earth rights" เรำเชี่ยวชำญในกำรค้ นหำข้ อเท็จจริง
กำรฟ้ องคดีเมื่อเกิดกำรปฏิบตั ิมิชอบต่อสิทธิทำงธรรมชำติเหล่ำนี ้ เรำจัดอบรมให้ กบั ผู้นำระดับรำกหญ้ ำและชุมชน
และมีโครงกำรรณรงค์ เรำมีสำนักงำนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐฯ และเปรู สำหรับข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ ERI โปรดดู
www.earthrights.org
Equitable Cambodia เป็ นองค์กรพัฒนำเอกชนที่รณรงค์ให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีสว่ นร่วม
ควำมยุตธิ รรมทำงสังคมและสิทธิมนุษยชนในกัมพูชำ โดยเป็ นผู้นำในกำรรณรงค์สทิ ธิทดี่ ินและที่อยูอ่ ำศัย Equitable
Cambodia ใช้ ประโยชน์จำกสือ่ มวลชน กำรกดดันโดยใช้ กฎหมำย กำรสร้ ำงพันธมิตร กำรวิจยั ด้ ำนนโยบำย
และกำรล็อบบี ้ทังในประเทศและระหว่
้
ำงประเทศ เพื่อเปลีย่ นให้ กำรพัฒนำประเทศมีรูปแบบทีเ่ คำรพ คุ้มครอง
และปฏิบตั ิตำมสิทธิของประชำชนชำวกัมพูชำมำกยิ่งขึ ้น สำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Equitable Cambodia โปรดดู
www.equitablecambodia.org

