รายงานผลการตรวจสอบที่ 115 /2558
เรื่ อง กรณี ผู้ถูกร้ องได้ รั บสัมปทานที่ดิ น เพื่อการปลูกอ้อยและจัดตั้งโรงงานน้าตาลในประเทศกัมพูชา
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชาวกัมพูชา
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ รับค าร้องเรี ยนจากศู นย์การศึ กษากฎหมายชุมชน
(Community Legal Education Center – CLEC ) ตามคาร้องที่ 58/๒๕๕3 ว่า ผู้ถูกร้องได้รับสัมปทานที่ดิน
ทางเศรษฐกิจบริเวณอาเภอสเรอัมเบล (Sre Ambel) จังหวัดเกาะกง (Koh kong) ประเทศกัมพูชา โดยผ่าน
บริษัทลูกที่กัมพูชา การดาเนินการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมายกัมพูชาว่าด้วยการให้สัมปทานที่ดิน
เพื่อโครงการด้านเศรษฐกิจและมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นเหตุให้นาไปสู่การยึดครองที่ดินของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างผิดกฎหมาย ทาให้สูญเสียการดารงชีพและโอกาสในการทางาน สูญเสียความมั่นคง
ด้านอาหาร การขาดโอกาสด้านการศึกษา ทาให้ปัญหาความยากจนเลวร้ายลงและยังมีการใช้กาลังข่มขู่คุกคาม
ผู้ร้องจึงร้องเรียนมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดาเนินการของบริษัทไทยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเทศกัมพูชา เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องและชาวกัมพูชาที่ได้รับความเดือดร้อน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติเสียงข้างมากจานวน ๕ เสียง (ศาสตราจารย์อมรา
พงศาพิช ญ์ นายแท้จ ริ ง ศิริ พานิ ช นายนิ รันดร์ พิทักษ์วั ช ระ นายไพบูล ย์ วราหะไพฑูรย์ และนางวิส า
เบ็ ญจะมโน) ได้พิจ ารณาในคราวประชุมด้า นการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวั น ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ แล้ ว มีค วามเห็ น สอดคล้ องกั บความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนว่า ชาวบ้านในชุมชน Chikhor, Chhouk และ Trapeng Kenda lอาเภอสเร
อัมเบล (Sre Ambel) จังหวัดเกาะกง (Koh Kong) อาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นในการดารง
วิถีชีวิตมาช้านาน ชุมชนเหล่านี้จึงมีสิทธิในการกาหนดเจตจานงตนเอง มีสิทธิในการจัดการโภคทรัพย์และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งเสรี และมี สิ ท ธิ ที่จ ะไม่ ถู กลิ ด รอนสิ ท ธิ ใ นการด ารงวิถี ชี วิ ต ของตนไม่ ว่า กรณี ใ ด
ซึ่งสิทธิเหล่านี้ได้รับการรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศและปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่ต่อมา
การนาพื้นที่ไปสัมปทานให้แก่อุตสาหกรรมน้าตาลได้ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งในเรื่องการใช้ความรุนแรงเพื่อขับไล่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และการจากัดและขัดขวางการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตที่สาคัญของชุมชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ถูกร้องเพราะบริษัทได้เข้ารับช่วงการสัมปทาน
ต่อมาและถือเอาประโยชน์จากการสัมปทานที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นไว้เสียเอง แม้บริษัทฯ จะไม่ได้เป็นผู้ลง
มือกระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นก็ตาม และแม้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีร้องเรียนนี้ จะเกิดขึ้นที่
ประเทศกัมพูชา แต่เมื่อพิจารณาในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ
หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครอง เคารพ
เยียวยา (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the
Protect, Respect, Remedy Framework (๒๕๕๔)) ส่วนที่ ๑ หน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน (The State duty to protect human rights) ส่วนที่ ๒ ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชน (The corporate responsibility to respect human rights) โดยเฉพาะข้อ ๑๖
ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ต่างยืนยันว่า เป็นพันธกรณีอย่างชัดเจนสาหรับรัฐภาคีอย่างเช่นประเทศไทย ที่จะต้อง
ประกันให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงเป็นพันธกรณีที่จะต้องป้องกันไม่ให้
บริษัทที่ตั้งอยู่ในดินแดนของตนหรื อจดทะเบียนอยู่ใต้เขตอานาจของตน ไปทาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ต่างประเทศ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติด้วยเสียงข้างมาก
จานวน ๕ เสียง ว่า กรณีตามคาร้องมีการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน แม้ ผู้ถูกร้องไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทฯ ในบางส่วน
เพราะบริษัทฯ ได้เข้ารั บ ช่ว งการสัมปทานและถือเอาสิ ทธิประโยชน์จากการสัมปทานที่มีการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงพิจารณาเห็นสมควรกาหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หรือแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงพิจารณาเห็นสมควรกาหนดข้อเสนอแนะนโยบาย
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะต่อผู้ถูกร้อง กระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
1. ผู้ ถูกร้องควรพิจ ารณาดาเนินการ แม้ ผู้ถูกร้องไม่ได้เป็นผู้ล งมือกระทาการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนก็ตาม ดังนี้
(1) บริษัทฯ ควรพิจารณาทบทวนการคืนที่ดินในบางส่วนที่เป็นปัญหา หรือพิจารณาจ่าย
ค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถคืนที่ดินในส่วนที่เป็นปัญหาได้
(๒) บริษัทฯ ควรพิจารณาดาเนินการเยียวยาการสูญเสียในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาให้ครบถ้วนตามควรแก่กรณี
(๓) บริ ษัทฯ ควรพิจ ารณาดาเนินการให้มีการฟื้นฟูส ภาพแวดล้อมให้ กับพื้นที่เพื่อให้
ชาวบ้านและชุมชนในประเทศกัมพูชาสามารถพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นพื้น ฐานใน
การดารงชีวิตในพื้นที่ได้
(๔) บริษัทฯ ควรใช้หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องความโปร่งใส การกระทา
ที่เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
๒. กระทรวงการต่ า งประเทศ และกระทรวงพาณิ ช ย์ ควรด าเนิ น นโยบายและเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกหรือกาหนดภารกิจการกากั บดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติ
ไทยให้เคารพต่อหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน โดยนาหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครอง เคารพ เยียวยา (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights : Implementing the Protect, Respect, Remedy Framework
(2554)) มาเป็นกรอบในการดาเนินการ

ทั้งนี้ ให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามขอทราบผลภายใน ๖๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกร้อง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ได้รับแจ้งรายงานผลการพิจารณา
ฉบับนี้

