รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เกีย
่ วกับการมีสวนรวมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน
จํากัด (มหาชน) ในการปลูกไรออ
 ยที่จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา 25/07/2012

รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ในการ
ปลูกไรออยที่จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ไดรับเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปน
หนังสือลงวันที่ 6 มกราคม 2553 เปนคํารองที่ 58/2553 เกี่ยวกับการทําไรออยในจังหวัดเกาะกง ผานศูนย
การศึกษากฎหมายชุมชน (“CLEC”) ซึ่งเปนตัวแทนของชาวบาน โดยที่ดินดังกลาวไดเคยครอบครองที่ดินมานาน
หลายรุนคน กอนจะถูกขับไลออกจากพื้นที่ของตนเอง ขอรองเรียนไดกลาวหาวา บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด
(มหาชน) ไดรับสัมปทานที่ดินโดยผานบริษัทลูกที่กัมพูชาที่จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการดําเนิน
กิจการนั้นเปนไปในลักษณะละเมิดกฎหมายกัมพูชาวาดวยการใหสัมปทานที่ดินเพื่อโครงการทางเศรษฐกิจและ
มาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชน บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด(มหาชน) ถือหุน 70% ของบริษัทลูกทั้งสอง
แหงในกัมพูชา จึงถือวามีอํานาจควบคุมการบริหารกิจการอยางเต็มที่ และยังเปนผูรับซื้อน้ําตาลที่ผลิตได 100%
จากพื้นที่สัมปทานปลูกออยทั้งสองแหงในกัมพูชา ดวยเหตุดังกลาว กสม.จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดาน
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดําเนินการสอบสวน
และประกันวาจะมีการแกปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในกรณีนี้
กสม.มีเขตอํานาจในการสอบสวน
กสม.มีเขตอํานาจและมีหนาที่ตองตรวจสอบการละเมิดตามขอรองเรียน
และสนับสนุนใหมีการแกปญหาใน
บรรดาผูมีสวนไดสวนเสีย กสม.มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบรัฐไทยและบริษัทเอกชนใหปฏิบัติตามหลักการดานสิทธิ
มนุษยชน อํานาจและหนาที่ของกสม.ไมไดถูกจํากัดตามสถานภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย (ไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐหรือเอกชน) หรือไมไดถูกจํากัดตามพื้นที่ที่เกิดการละเมิดขึ้น (ไมวาจะอยูในหรือนอกประเทศ
ไทย) ในปจจุบัน กสม.อยูระหวางการสอบสวนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนขามพรมแดนอีกสามกรณี ซึ่งเกี่ยวของ
กับหนวยงานของไทย ไดแกกรณีโครงการเขื่อนฮัตจีในประเทศพมา เหมืองถานหินลิกไนตหงสาและโรงไฟฟา
ถานหินในสปป.ลาว และโครงการเขื่อนไซยะบุรีซึ่งอยูในสปป.ลาวเชนกัน ในกรณีเหลานี้ คณะอนุกรรมการฯ ได
ตรวจสอบติดตามบทบาทของหนวยงานของรัฐและเอกชนจากประเทศไทยที่มีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่ถูกรองเรียนเขามาอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาในประเทศเพื่อนบานดังกลาว ตราบใดที่ผูมีสวนได
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ศูนยการศึกษากฎหมายชุมชนไดรองเรียนในนามของชาวบานในกัมพูชาวามีการเวนคืนที่ดินจากประชาชนอยาง
ผิดกฎหมาย มีการใชกําลังบังคับขับไล มีการฆาสัตวเลี้ยง มีการขมขูและคุกคามอยางรุนแรง ทําใหสูญเสียความ
มั่นคงดานอาหารและทําใหปญหาความยากจนเลวรายลงอยางมากโดยบริษัทที่เปนเจาของและควบคุมโดย
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด(มหาชน) การกระทําตามขอกลาวหาเปนการละเมิดสิทธิฯ และจึงอยูในขอบเขต
อํานาจหนาที่ของกสม.ที่จะตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีหนาที่กํากับดูแลและ/
หรือควบคุม
คณะอนุกรรมการฯ ไดรับแจงใหดําเนินการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด
(มหาชน) ซึ่งกระทําโดยผานบริษัทลูกทั้งสองแหงในกัมพูชา รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐ
ไทยในการคุมครองสิทธิมนุษยชน แตการสอบสวนของคณะอนุกรรมการฯ ไมครอบคลุมถึงความรับผิดขององค
ภาวะใดๆ ภายใตเขตอํานาจของรัฐกัมพูชา
หลักปฏิบัติดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ
ผูแทนพิเศษของเลขาธิการองคการสหประชาชาติซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายโคฟ อันนัน (Kofi Annan) ไดจัดทํา
กรอบ “การคุมครอง การเคารพ และการเยียวยา (“Protect, Respect, Remedy” - PRR) โดยกําหนดความ
รับผิดชอบสําคัญสามประการไดแก 1) หนาที่ของรัฐในการคุมครองไมใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
บุคคลภายนอก รวมทั้งที่เปนบรรษัทการคา 2) ความรับผิดชอบของบรรษัทที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน และ 3)
ความจําเปนที่ผูเสียหายจะสามารถเขาถึงการเยียวยาอยางเปนผลทั้งกระบวนการตุลาการและอยางอื่น คณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนไดยอมรับในกรอบ PRR เมื่อป 2551 และหนวยงานอื่น ๆ ก็ใหความสนับสนุนตอกรอบการ
ปฏิบัติเชนนี้ ในป 2554 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไดใหความเห็นชอบตอหลักปฏิบัติดานธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนเพื่อปฏิบัติใหเปนผลตามกรอบ PRR (Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework (“UNGP”) นอกจากนี้
ประชาคมอาเซียนเองก็ยอมรับนําหลักปฏิบัติ UNGPs มาใชเปนมาตรฐานหลักในการจัดทํากรอบความ
รับผิดชอบดานสังคมของบรรษัทของอาเซียน
โดยมีการแถลงและยืนยันความสนับสนุนในแถลงการณในที่
ประชุมคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 5 (The Fifth ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงจาการตาระหวางวันที่ 25-29 เมษายน
2555 และกสม. ก็มีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ UNGPs ใหเปนรูปธรรมตามที่คณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนและประชาคมอาเซียนไดรับความเห็นชอบดวยเชนกัน
หลักปฏิบัติ UNGPs ระบุวา “ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนมาตรฐานระดับโลก เปน
พฤติการณที่คาดหวังวาหนวยงานธุรกิจทุกแหงจะปฏิบัติไมวาจะดําเนินงานในที่ใด เปนมาตรฐานที่ดํารงอยูโดย
ไมคํานึงวารัฐแหงนั้นจะสามารถและ/หรือมีเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของตนเอง
หรือไมก็ตาม และไมเปนการบั่นทอนพันธกรณีเหลานั้น” ซึ่งหมายความวา บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด
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การเคลื่อนไหวของสถาบันสิทธิมนุษยชนของอาเซียนเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในขณะที่บรรษัทมีบทบาทการดําเนินงานขามพรมแดน และสงผลกระทบตอการสงเสริมและการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนเพิ่มมากขึ้น จึงมีการยอมรับมากขึ้นไปดวยถึงความจําเปนที่จะใชกลไกระดับภูมิภาคเพื่อแกปญหาสิทธิ
มนุษยชน
และมีความพยายามอยางมากที่จะดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานของบรรษัทจากตางชาติ
โดยเฉพาะกรณีที่พิสูจนไดวาไมมีกลไกเยียวยา
และคุมครองการละเมิดสิทธิที่เปนผลอยูในประเทศดังกลาว
เชนเดียวกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (NHRIs) ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส กสม.ของไทยก็มี
บทบาทในโครงการสิทธิมนุษยชนและธุรกิจ: สิทธิมนุษยชน สิทธิในการพัฒนาและสิทธิชนพื้นเมือง (Project on
Human Rights and Business: Human Rights, Right to Development and Indigenous Peoples) ปรากฎ
อยูในเวทีสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia National Human
Rights Institutions Forum - SEANF) ในเวทีดังกลาว กสม.พยายามผลักดันใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณที่
สถาบันสิทธิมนุษยชนจะชวยสงเสริมการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน อยางเชน หลักปฏิบัติ UNGPs โดย
ยึดโยงจากการตรวจสอบของสถาบันสิทธิมนุษชนโดยเฉพาะกรณีที่สงผลกระทบขามพรมแดน กรณีศึกษาซึ่ง
เกิดขึ้นในจังหวัดเกาะกง โครงการเขื่อนฮัตจี โครงการเหมืองถานหินหงสา และเขื่อนไซยะบุรี ลวนเปนตัวอยางที่
ชี้ใหเห็นความจําเปนที่จะตองตรวจสอบบทบาทของหนวยงานของรัฐและเอกชนจากไทยที่ถูกกลาวหาวา
เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งยังเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นความจําเปนที่หนวยงานธุรกิจขามชาติจะตอง
จําแนกและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นแตเปนผลกระทบรายแรงตอสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมตางๆ โดยหนวยงานของรัฐและเอกชนจากไทยที่ดําเนินการในตางประเทศ
รายงานอิสระวาดวยการสัมปทานที่ดนิ เพื่อโครงการทางเศรษฐกิจในกัมพูชา
คณะอนุกรรมการฯ ไดรับทราบวา มีรายงานอิสระที่ยืนยันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเปนผลมาจากการให
สัมปทานที่ดินเพื่อโครงการทางเศรษฐกิจในกัมพูชา โดยเฉพาะในจังหวัดเกาะกง ในป 2550 สํานักงานขาหลวง
ใหญดานสิทธิมนุษยชนแหงกัมพูชาไดเผยแพรรายงาน
“การใหสัมปทานที่ดินเพื่อโครงการทางเศรษฐกิจใน
กัมพูชา - มุมมองดานสิทธิมนุษยชน” (“Economic land concessions in Cambodia – A human rights
perspective”) ซึ่งไดอธิบายผลกระทบของโครงการสัมปทานที่ดินสองแหงในจังหวัดเกาะกง
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ผูแทนพิเศษของเลขาธิการองคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา
ไดออกแถลงการณเกี่ยวกับการสอบสวนผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนของการใหสัมปทานที่ดินเพื่อโครงการทาง
เศรษฐกิจ และการใหสัมปทานที่ดินโครงการอื่น ๆ ในกัมพูชา ผูรายงานพิเศษแหงสหประชาชาติพบวา แมใน
กัมพูชาจะมีขอกฎหมายเพื่อคุมครองการใหสัมปทานสิทธิและการจัดการสัมปทานที่ดิน แต “กรอบกฎหมายที่อยู
ในบทบัญญัติก็เปนเรื่องหนึ่ง แตการบังคับใชกฎหมายเปนอีกเรื่องหนึ่ง”
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คณะอนุกรรมการดานฯ จึงใหน้ําหนักอยางมากตอการพิจารณาขอกลาวหาวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
บริษัทลูกในกัมพูชาของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด(มหาชน)
ขอคนพบเบื้องตน
พยานหลักฐานเทาที่ไดจากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ
ชี้ใหเห็นความเปนไปไดวามีการละเมิด
หลักการและกฎบัตรสิทธิมนุษยชนจริง และบริษัทแมซึ่งอยูในประเทศไทย มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับบริษัท
ลูกในจังหวัดเกาะกง ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกิดการละเมิดดังกลาวขึ้นมา คณะอนุกรรมการฯ ไดจําแนกการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในหลายๆ กรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิที่จะมีชีวิตและสิทธิในการตัดสินอนาคตตนเอง คณะอนุ
กรรมการฯ ยังไดตรวจสอบพบเห็นความลมเหลวที่ไมอาจจะสนับสนุนสงเสริมสิทธิในการพัฒนาของประชาชชน
รวมทั้งสิทธิในการมีสวนรวม ชวยเหลือ และการใชสิทธิในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
การเมือง และสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งไดรับการรับรองเอาไวอยางเต็มที่ ขณะนี้กระบวนการ
ตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ เสร็จสิ้นแลว โดยกําลังอยูในขั้นตอนการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอไป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มีภาระหนาที่คือการดําเนินการตามเจตนารมณในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเปนหลักประกัน
ใหชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการคุมครอง และมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เพื่อเปน
พื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนธรรม

นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประเทศไทย
25 กรกฎาคม 2555
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