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กอบโกยจากความหวานอันขมข่ืน: รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิทธมินุษยชนของโครงการ
“ทุกอย่างยกเวน้ยทุโธปกรณ์” (Everything But Arms) ของสหภาพยโุรปในประเทศกมัพชูา

(Bittersweet Harvest: A Human Rights Impact Assessment of 
the European Union’s Everything But Arms Initiative in Cambodia)

บทสรุป

“พวกเขาเล็งปืนมาที่เราเพื่อหา้มไม่ให้เข้าไปใกล้รถไถทีก่ำาลงงรืออทำาลายไร่ของเราอย ่ แต่ผมยงงคงเดินเข้าไป 
เขาก็เลยยิง” – เพ็ด นิม, จังหวัดเกาะกง, กนัยายน 2555

“พวกเขาเผาทำาลายทกกอยา่ง...รวมทงองข้าวทีเ่ราปล กไว้โดยไม่ยอมให้เราเกี่ยวขา้วก่อน เขาบอกวา่ต้องการ
ปล กอ้อยที่นี่  เขาพงงบ้านของเราเพื่อเอาทีด่ินไปปล กอ้อย”  --หญิงหม้าย, จังหวัดอุดรมีชัย, ตุลาคม  2554

ในช่วงหลายปีมานี้ การให้สัมปทานที่ดินเพื่อทำาไร่อ้อยในประเทศกัมพชชาทำาให้มีการขับไล่ผู้ชค้นเป็นจำานวน
มากออกจากที่ดนิทำากิน โครงการ “ทุกอย่างยกเวน้ยุทโธปกรณ์” (Everything But Arms: EBA) ของ
สหภาพยุโรปได้ชักนำาให้บริษัทผู้ลิตนำ้าตาลจากประเทศไทยและนกัลงทุนรายใหญ่ในกัมพชชาเข้ามาลงทนุ
ในอุตสาหกรรมการปลชกอ้อยเพื่อผู้ลิตนำ้าตาลดิบสำาหรับส่งออกไปยังตลาดยุโรป  โครงการ EBA ใหส้ิทธิ
พิเศษแก่ประเทศที่มีการพัฒนานอ้ยที่สุด (Least developed countries) ในการส่งสินคา้ไปขายในตลาด
ยุโรปได้โดยไม่ต้องเสียภาษี สำาหรับสินคา้ประเภทนำ้าตาลนอกจากจะได้รับการยกเว้นภาษีแลว้ยังมีการ
ประกันราคาขั้นตำ่าซ่ึึงสชงกวา่ราคานำ้าตาลโลกโดยเฉลีย่ถึงสามเท่า โครงการ EBA มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คน
ยากจนมีงานทำาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคการส่งออก แต่การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของ
อุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลในกัมพชชากลับใหผู้้ลตรงกันขา้ม

ปัจจุบันนี้รัฐบาลกัมพชชาได้ให้นักลงทนุภาคเอกชนเช่าที่ดนิจำานวนมากเพื่อทำาไร่ขนาดใหญ่สำาหรับ
อุตสาหกรรมการเกษตร ทีด่ินที่รัฐปล่อยให้เช่านั้นมักเป็นที่ดนิของเกษตรกรรายย่อย ทีด่ินสาธารณะและ
ที่ดนิที่อุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติซ่ึึงเป็นแหล่งยังชีพของชุมชนท้องถิ่น  เม่ือแหล่งทำามาหากินถชกนกั
ลงทุนชาวกัมพชชาและชาวต่างชาติยึดครองไปโดยมีเจ้าหนา้ทีฝ่่่ายความม่ันคงของรัฐบาลคอยให้การ
สนับสนนุ  ชาวกัมพชชาหลายแสนคนที่เพิ่งหลุดพน้จากความยากจนจึงต้องตกอยช่ในภาวะที่ต้องดิ้นรนเพื่อ
การอยช่รอดอีกคร้ัง

อุตสาหกรรมนำ้าตาลเป็นผู้ชร้้ายอันดบัตน้ๆ ในการแย่งยึดที่ดนิจำานวนมากจากคนจนในกัมพชชา การกระทำา
ดังกลา่วมักมีการใช้กำาลงัความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนในดา้นอื่นๆ ดังปรากฎในจังหวดัเกาะกง กำา
ปงสปือ และอุดรมีชัย ผู้ชไ้ด้รับสัมปทานพื้นที่ปลชกอ้อยได้เพิกเฉยต่อกฎระเบียบวา่ด้วยการคุ้มครองทาง
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สังคมและสิ่งแวดล้อมของกัมพชชา รวมทั้งหนา้ที่ของพวกเขาตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนดไว้วา่
ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

สิ่งที่หลายฝ่า่ยไม่เข้าใจก็คือ เหตุใดบริษัทเหลา่นี้ยังคงได้รับสทิธิพิเศษจากโครงการ EBA ในการสง่สินคา้
ไปขายในตลาดยุโรป ทั้งๆ ที่พวกเขาทำาผู้ดิกฎหมายในประเทศหลายฉบับและฝ่า่ฝ่ืนมาตรฐานสากลอย่าง
ร้ายแรง ซ่ึึงเทา่กับเป็นการทรยศต่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมของโครงการ EBA และละเมิดคำาม่ันสัญญาที่
สหภาพยุโรปไดป้ฏิญาณไวว้า่จะเคารพสทิธิมนุษยชนในการดำาเนนิการใดๆในต่างประเทศ ภาคประชา
สังคมทั้งในประเทศกัมพชชาและในยุโรปจึงได้เรียกร้องใหส้ภายุโรปยกเลิกการให้สทิธิพิเศษทางภาษีแก่
ผู้ลิตภัณฑ์นำ้าตาลที่ผู้ลติในกัมพชชาจนกว่าปัญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาล
จะได้รับการแก้ไขใหห้มดไป แต่คณะกรรมาธิการยุโรปปฏิเสธที่จะทำาตามข้อเรียกร้องนี้โดยอ้างว่าไม่มี
กฎหมายรองรับการเพิกถอนสทิธิพิเศษทางการคา้ดังกลา่ว

องค์กร Equitable Cambodia, Inclusive Development International  และ Hands off the Land 
Alliance จึงได้ทำาการศกึษาผู้ลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนของโครงการ EBA ในประเทศกัมพชชาขึ้น โดยใช้
วิธีการศึกษาตาม “แนวทางขององค์การสหประชาชาติวา่ดว้ยการประเมินผู้ลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของ
ข้อตกลงดา้นการคา้และการลงทนุ” (UN Guiding Principles on Human Rights Impact Assessment of
Trade and Investment Agreements) ซ่ึึงประกอบด้วยขัน้ตอนดังนี้ ก) คัดเลือก ข) จำากัดขอบเขตการ
ศึกษา ค) รวบรวมหลักฐาน ง) วเิคราะห์ และ จ) สรุปและให้ข้อเสนอแนะ โดยเราได้จำากัดขอบเขตการ
ศึกษาไว้เฉพาะกลุ่มคนที่ไดรั้บผู้ลกระทบมากที่สดุเทา่นัน้ เพื่อให้ทรัพยากรที่จำากัดของเราเกิดประสทิธิภาพ
สชงสุดกับการศึกษานี้ เราเลือกศึกษาผู้ลกระทบจากอุตสาหกรรมผู้ลตินำ้าตาลเนื่องจากเป็นอตุสาหกรรมทีไ่ด้
รับอานิสงค์อยา่งชัดเจนจากโครงการ EBA และมีหลักฐานยืนยันการขับไล่ประชาชนออกจากที่ดินทำากิน
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้

ข้อมชลทีน่ำามาใช้สำาหรับการศึกษาผู้ลกระทบประกอบดว้ย ข้อมชลเอกสารปฐมภชมิและทุตยิภชมิ ข้อมชลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำารวจข้อมชลครัวเรือน และการเสวนากลุ่ม โดยมีผู้ช้ให้ข้อมชลมากกวา่ 275 คน ทัง้
เจ้าหนา้ที่ของรัฐในท้องถิ่น เจ้าหนา้ที่องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ช้นำาชุมชนและเกษตรกรผู้ช้สชญเสียที่ดนิทำากินอัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลในสามจังหวดัของกัมพชชา

การศึกษาผู้ลกระทบเร่ิมจากการตรวจสอบเนื้อหาของข้อตกลงระหวา่งประเทศที่มีผู้ลผู้ชกพนัต่อสหภาพ
ยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รัฐบาลกัมพชชาและบริษัทผู้ช้ผู้ลตินำ้าตาล โดยเนน้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิในการเข้าถึงอาหาร สิทธิการมีที่อยช่อาศยัที่เหมาะสม ข้อหา้มเกี่ยวกับการไล่ที่และการใช้แรงงานเด็ก 
ซ่ึึงทั้งหมดนี้มีอยช่ในสนธิสัญญาหลายฉบับที่รัฐบาลกัมพชชาและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปลงนามให้
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สัตยาบันไว ้เช่น สัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) และ สัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมือง
และสทิธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) โดยสิ่งที่รัฐบาลต้อง
ปฏิบัติตามนั้นไดรั้บการช้ีแจงไวใ้นกลไกทางกฎหมายอย่างอ่อน (soft law) เช่น ถ้อยแถลงของสนธิสัญญา 
(General Comments of treaty bodies) หลักการพืน้ฐานและแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาตวิ่า
ด้วยการโยกย้ายคนออกจากทีด่ินและการพลัดถิน่ (UN Basic Principles and Guidelines on 
Development-Based Evictions and Displacement) และแนวปฏิบัติโดยความสมัครใจว่าดว้ยธรรมาภิ
บาลของการครอบครองที่ดนิ การทำาประมงและการทำาป่าไม้ (Voluntary Guidelines on the Responsible
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests) หลักสทิธิมนุษยชนสากลได้กำาหนดขั้นตอน
และข้อปฏิบัติทัง้ก่อน ระหว่าง และหลังมีการโยกยา้ยคนออกจากที่ดินเพื่อผู้ดุงสทิธิมนุษยชนขา้งต้น 
รายงานฉบับนี้ใช้หลักการดังกลา่วในการประเมินผู้ลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการโยกย้ายคนออกจาก
ที่ดนิและการยึดครองที่ดนิเพื่อขยายพืน้ที่ปลชกอ้อยในกัมพชชาจากแรงผู้ลักดันของสิทธิพิเศษทางการคา้ของ
โครงการ EBA

การศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐบาลกัมพชชาที่ใหส้ัมปทานที่ดนิขนาดใหญ่แก่นักลงทุนเอกชนเพื่อทำา
อุตสาหกรรมเกษตรและนโยบายการให้สทิธิพิเศษทางภาษีของสหภาพยุโรปเพื่อสง่เสริมการลงทนุใน
ประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สดุนั้นนำามาซ่ึึงความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับที่รุนแรง 
เนื่องจากประเทศกัมพชชาไม่มีมาตรการปกป้องสทิธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ  ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นทัง้ใน
ช่วงก่อน ระหวา่งและหลังมีการไลท่ี่เพื่อรองรับการขยายตวัของอตุสาหกรรมนำ้าตาลในกัมพชชา

ในส่วนของการละเมิดกฎหมายระหวา่งประเทศ การไลท่ี่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและไม่
ได้เป็นไปเพื่อสวัสดภิาพของชาวบ้าน ไม่มีการปรึกษาหารือกับผู้ช้ทีไ่ด้รับผู้ลกระทบเพื่อหาทางเลือกอื่นและ
ไม่มีการทำาการศึกษาเร่ืองผู้ลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นผู้ลให้ไม่มีการออกมาตราการณ์ใดๆมาเพือ่หลีก
เลีย่งหรือลดจำานวนผู้ชท้ี่ไดรั้บผู้ลกระทบเลย นอกจากนีก้ารให้ข้อมชลเกี่ยวกับการไล่ที่ยังเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการสอบถามความคดิเห็นของผู้ช้ไดรั้บผู้ลกระทบเกี่ยวกับค่าชดเชยและการจัดหาที่อยช่
อาศัยใหม่ ผู้ช้ถชกไล่บางรายไม่ไดรั้บการแจ้งเตือนลว่งหนา้ ชุมชนบางแหง่ไม่เคยรับรช้วา่ที่ดนิของพวกเขาถชก
ยกใหบ้ริษัทนำ้าตาลไปแลว้จนกระทั่งมีรถไถเข้ามาปรับที่ดนิพร้อมกับตำารวจและทหารคอยอารักขา ชุมชน
หลายแห่งถชกข่มขช่คุกคามและต้องเผู้ชิญกับการกดดนัหลายรชปแบบเพื่อบีบให้ยอมรับเงินคา่ชดเชยจำานวน
น้อยนดิแลว้อพยพออกไปจากพื้นทีเ่สีย

การไลท่ี่เกิดขึ้นโดยมีการละเมิดหลักปฏิบัติดา้นสทิธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง ในทุกพื้นทีท่ี่ศึกษาพบว่ามีการ
ใช้กำาลังขับไล่ผู้ช้คนเพื่อเตรียมพืน้ที่สำาหรับการทำาไร่อ้อย ตำารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่่ายความม่ันคงใช้อำานาจของ
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ตนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทนำ้าตาล มีการจับกุม คุมขังและทำาร้ายร่างกายชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาตอ่สชเ้พื่อ
ปกป้องสิทธิในที่ดนิของตน  นกัเคลือ่นไหวท้องถิน่คนหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญในการต่อตา้นการไล่ทีใ่น
จังหวดัเกาะกงถชกฟันด้วยขวานจนเสียชีวติหลังจากบันทึกภาพการขับไล่ชาวบ้านออกจากที่ดนิ แต่กลับ
ไม่มีการสอบสวนการฆาตกรรมนักเคลื่อนไหวรายนี้แต่อยา่งใด การไลท่ี่เพือ่ทำาไร่อ้อยทำาให้หมช่บ้านอยา่ง
น้อยสองแห่งถชกทำาลายราบคาบ เรือกสวนไร่นากวา่ 11,500 เฮกแตร์ซ่ึึงเป็นของชาวบ้านกวา่ 2,000 
ครอบครัวถชกยึดไป ป่าชุมชนและพื้นที่คุ้มครองดา้นสิ่งแวดล้อมอีกหลายพันเฮกแตร์ถชกแผู้้วถางทำาลายลง
เพื่อนำาที่ดนิไปทำาไร่อ้อย ชาวบ้านหลายครอบครัวสชญเสียพืชผู้ลทางการเกษตร ปศุสัตวแ์ละทรัพย์สนิส่วน
ตัวจากการถชกไล่ที่

การไลท่ี่ทำาใหช้าวบ้านต้องสชญเสียบ้าน ทีด่ิน ทรัพย์สนิ และทรัพยากรที่ใช้ในการดำารงชีพ และชาวบ้านมัก
จะไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆหรือได้รับเพียงน้อยนดิเท่านั้น เนื่องจากการประเมินมชลคา่ทรัพย์สินที่ตำ่ากวา่
ความเป็นจริงและไม่ครบถ้วน ผู้ช้ไดรั้บผู้ลกระทบไม่ได้มีสว่นร่วมในการคำานวณค่าเสียหายและกระบวนการ
จ่ายคา่ชดเชยซ่ึึงเต็มไปด้วยการข่มขช่คุกคามและการทุจริต ชาวบ้านที่ถชกไล่ทีไ่ม่มีสิทธิกลับไปยังที่ดนิของ
ตนและไม่ไดรั้บความช่วยเหลือหรือฟืน้ฟชสภาพความเป็นอยช่หลงัจากกลายเป็นผู้ช้พลดัถิ่น

หลังจากถชกขับไลอ่อกจากที่ดนิทำากนิ ชาวบ้านประสบปัญหาทัง้ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจและสงัคม ไม่วา่จะ
เป็นดา้นที่อยช่อาศัย ดา้นอาหาร การจ้างงาน การศึกษาและบริการดา้นสุขภาพ ประชาชนกวา่ 1,000 คนทั้ง
ผู้ช้ชาย ผู้ชห้ญิงและเด็กกลายเป็นคนไร้บ้านและไร้ที่ดินทำากิน บางคนไดรั้บการจัดสรรที่ดินแต่ก็มักจะเป็น
ที่ดนิขนาดเล็กและไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลชก ครอบครัวสว่นใหญ่ที่ทำาการสำารวจบอกวา่พวกเขาประสบ
ความม่ันคงทางอาหารเพิ่มขึ้น มีสภาพความเป็นอยช่ยำ่าแย่ลง สชญเสียโอกาสในการสร้างรายได้เนื่องจาก
ไม่มีปัจจัยการผู้ลติและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเป็นแหล่งพึ่งพิงยามยาก ผู้ช้ที่ถชกไล่ที่บางคนต้อง
อยช่อย่างหวิโหยและอดอยาก  ชาวบ้านในจังหวดัอุดรมีชัยหลายครอบครัวที่ถชกอุตสาหกรรมนำ้าตาลยึดที่ดนิ
ทำากินไปตัดสนิใจลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผู้ิดกฎหมายเพื่อไปหางานทำาเอาดาบหนา้ บางคนไม่มีทาง
เลอืกอื่นนอกจากสมัครเป็นคนงานในไร่อ้อย ซ่ึึงการจ้างงานไม่แนน่อน สภาพแวดล้อมในการทำางานยำ่าแย่ 
และได้คา่แรงตำ่าจนไม่พอคา่อาหารสำาหรับสมาชิกในครอบครัว  ชาวบ้านที่เราสัมภาษณ์ทุกคนบอกเป็น
เสยีงเดียวกันวา่พวกเขาอยากมีรายไดจ้ากการเพาะปลชกในที่ดนิของตวัเองเหมือนในอดตีก่อนที่
อุตสาหกรรมนำ้าตาลจะเข้ามา

การไลท่ี่ยังทำาใหเ้กิดการละเมิดสทิธิสตรีและเด็กอีกดว้ย  ผู้ชห้ญิงหลายคนบอกวา่เธอแทบไม่มีเวลาดชแลลชก
หลังจากถชกไล่ที่เพราะต้องอพยพย้ายถิน่ไปทำางานทีป่ระเทศไทยหรือไม่ก็ต้องทำางานในไร่วันละ 9 ช่ัวโมง  ผู้ช้
หญิงบางคนถชกทอดทิ้งให้อยช่ลำาพังหลังจากสามีไปทำางานที่เมืองไทย หลายคนบอกว่าความรุนแรงใน
ครอบครัวเพิม่ขึ้นหลังจากที่ถชกไล่ที่ ทกุพืน้ที่ที่ทำาการศึกษาพบวา่เด็กที่ถชกไล่ที่มีสภาพความเป็นอยช่ทีแ่ย่ลง 
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ไม่ได้เรียนหนังสือ และได้รับผู้ลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนีย้ังพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กใน
ไร่อ้อยทุกแห่งทีท่ำาการศึกษา โดยเจ้าหนา้ที่ของเราพบเหน็ด้วยตนเองและมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายการใช้
แรงงานเด็กที่จังหวัดเกาะกงและกำาปงสปือ เราพบเด็กถชกใช้แรงงานในไร่อ้อยทีจั่งหวัดเกาะกงทั้งหมด 85 
คน บางคนอายุเพียง 8 ปีเท่านั้น

แม้วา่จะมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นวา่รัฐบาลมีส่วนรช้เหน็กับภาคเอกชนในการละเมิดสทิธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงและเป็นระบบในอุตสาหกรรมการปลชกอ้อยในกัมพชชา แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีผู้ช้ใดออกมารับ
ผู้ิดชอบกับสิ่งทีเ่กิดขึ้น  ขณะที่ผู้ช้ทีไ่ด้รับผู้ลกระทบก็ยังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งจากเจ้าหนา้ที่
ระดับท้องถิน่และระดับชาติ เม่ือไม่อาจเรียกร้องคา่ชดเชยจากรัฐบาลกัมพชชาได้ ผู้ช้ไดรั้บผู้ลกระทบจากการ
ไล่ทีเ่พื่อพัฒนาพืน้ที่ปลชกอ้อยจึงหันไปเรียกร้องความรับผู้ิดชอบจากยุโรป แต่พวกเขากลับพบวา่ทั้งคณะ
กรรมาธิการยุโรปและสหภาพยุโรปไม่มีกลไกอิสระที่มีประสิทธิภาพในการรับฟังและแก้ปัญหาของผู้ชท้ี่ไดรั้บ
ผู้ลกระทบจากนโยบายของสหภาพยุโรปหรือกิจกรรมของบริษัทยุโรปในประเทศอื่น เม่ือปราศจากซ่ึึงกลไก
ดังกลา่ว ข้อกฎหมายและนโยบายปกป้องสทิธิมนุษยชนในประเทศนอกสหภาพยุโรปก็เป็นเพียงลมปากที่
ไม่อาจคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ชท้ี่ไดรั้บผู้ลกระทบไดอ้ย่างแท้จริง

เม่ือเร็วๆ นี้คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบที่จะนำารายงานการประเมินผู้ลกระทบมาประกอบการวาง
นโยบายดา้นการคา้และพิจารณาผู้ลกระทบที่สำาคัญในทุกดา้น  แต่มตินี้กลับไม่ครอบคลุมถึงผู้ลกระทบ
จากโครงการ EBA รายงานฉบับนี้ตอกยำ้าถึงความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะตอ้งทำาการประเมินผู้ลและปฏิรชป
โครงการ EBA  เพราะตราบใดทีม่าตรการปกป้องสทิธิมนุษยชนยังไม่ได้รับการผู้นวกเข้าเป็นสว่นหนึ่งของ
นโยบายการค้า สหภาพยุโรปก็จะยังคงไม่อาจบรรลุเป้าหมายในการขจัดปัญหาความยากจนและจะยังคง
ละเมิดคำาม่ันสัญญาเร่ืองสทิธิมนุษยชนทีต่นเองได้ใหไ้ว้ต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• ดำาเนินการสืบสวนการละเมิดสทิธิมนุษยชนจากการให้สัมปทานทีด่ินเศรษฐกิจสำาหรับการผู้ลิตสนิค้าส่ง
ออกไปยังสหภาพยุโรปโดยทนัที ยกเลิกการให้สทิธิพิเศษทางภาษีภายใต้โครงการ EBA เป็นการช่ัวคราวแก่
สินคา้เกษตรจากกัมพชชาที่พบวา่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งร้ายแรงในกระบวนการผู้ลิตจนกวา่การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้จะได้รับการแก้ไข
• ทำาการศึกษาผู้ลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนย้อนหลังอย่างรอบด้านในทุกประเทศทีไ่ด้รับสิทธิพิเศษจาก
โครงการ EBA และหามาตรการแก้ไขเม่ือพบการกระทำาที่ขัดต่อหลกัสิทธิมนษุยชน โดยการศึกษาผู้ลกระ
ทบควรยดึตาม “แนวทางขององค์การสหประชาชาตวิา่ด้วยการประเมินผู้ลกระทบดา้นสทิธิมนุษยชนของ
ข้อตกลงดา้นการคา้และการลงทนุ” (UN Guiding Principles on Human Rights Impact Assessment of
Trade and Investment Agreements)
• เม่ือพบวา่การครอบครองที่ดนิและทรัพยากรธรรมชาตินัน้มีผู้ลกระทบอย่างรุนแรง ควรนำา “แนวปฏิบัตใิน
การถือครองที่ดนิอย่างมีความรับผู้ิดชอบ” (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of 
Tenure) มาใช้ประกอบการประเมินผู้ลกระทบและการวางมาตรการลดผู้ลกระทบ
• รับรองว่าจะทำาการประเมินผู้ลกระทบด้านสทิธิมนุษยชนของโครงการ EBA อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส
โดยใช้กลไกการตรวจสอบของสหภาพยุโรปที่มีอยช่
• ปรับปรุงกฎเกณฑ์ของระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร (GSP) เพื่อให้มีระบบตรวจสอบการละเมิดสทิธิ
มนษุยชนในกระบวนการผู้ลิตสนิคา้ทุกชนิดที่นำาเขา้มายังสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EBA  สิทธิพิเศษ
ทางการคา้ควรมอบให้แก่ผู้ช้ประกอบการที่เคารพสิทธิมนษุยชนเท่านัน้ และก่อนที่จะให้สทิธิพิเศษทางการ
ค้าแก่ผู้ชผู้้ลิตสนิค้า/ผู้ช้สง่ออกรายใดก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปควรตรวจสอบก่อนทุกคร้ังวา่ผู้ชไ้ด้รับสทิธิ
พิเศษนั้นกระทำาการใดๆที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เช่นเดียวกับการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินคา้ 
(origin of product) ที่คณะกรรมาธิการยุโรปปฏิบัติอยช่ในปัจจุบัน
• ตั้งกลไกการรับเร่ืองร้องเรียน (grievance mechanism) ที่มีอำานาจตามกฎหมาย เข้าถึงได้งา่ย เช่ือถือได ้
เที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดหลักสิทธิมนุษยชน  พร้อมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรช้กระบวนการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ EBA อยา่งต่อเนื่อง
• เพิ่มบทบาทของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสภายุโรปในการกำากับดชแลและรับผู้ดิชอบต่อ GSP
• หา้มนำาเข้าสนิคา้เกษตรที่ผู้ลิตในทีด่ินทีไ่ด้มาโดยผู้ิดกฎหมาย
• บังคับใช้กฎหมายทีก่ำาหนดใหบ้ริษัทเอกชนเคารพสทิธิมนุษยชนในกระบวนการผู้ลิตสนิค้าทกุขั้นตอนรวม
ทั้งการผู้ลติสินคา้ของผู้ช้ผู้ลติรายย่อยในต่างประเทศ
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ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลกมัพชูา
• บังคับใช้ประกาศนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการยุติการให้สัมปทานที่ดินเศรษฐกิจแห่งใหม่
• ศึกษาผู้ลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดลอ้มและสิทธิมนษุยชนของการใหส้ัมปทานทีด่ินเศรษฐกิจทั่วประเทศ
รวมทั้งการให้สัมปทานที่ดนิที่ปรากฏอยช่ในรายงานฉบับนี้ การศึกษาผู้ลกระทบควรทำาอยา่งรอบดา้น 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและปรึกษาหารือกับชุมชนทีไ่ด้รับผู้ลกระทบอย่างจริงจัง
• ยกเลิกสัมปทานที่ดนิหากผู้ชไ้ด้รับสัมปทานไม่ปฏิบัตติามกฎหมายหรือกระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
• สนบัสนุนและช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนที่สชญเสียที่ดนิทำากนิใหก้ลับไปตั้งรกรากในที่ดนิเดมิของตน
ได้อยา่งปลอดภัย รวมทั้งช่วยสร้างบ้านและจัดหาสิ่งจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตเพื่อให้พวกเขาเร่ิมตน้ชีวิต
ใหม่อยา่งม่ันคงและมีศักดิ์ศรี
• ทีด่ินของคนพืน้เมืองที่ไดรั้บการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่ถชกนำาไปให้สัมปทานแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่แจ้งใหเ้จ้าของที่ดินทราบล่วงหนา้และไม่ไดรั้บความยินยอมจะต้องนำากลับคืนผู้ชท้ี่เป็น
เจ้าของดั้งเดิม
• ประกันวา่การให้สัมปทานที่ดินในทุกกรณีจะต้องเคารพสิทธิของชุมชนท้องถิน่ในการใช้ทรัพยากรนำ้าและ
ป่าไม้
• ยุติการใหค้วามร่วมมือหรือสนับสนนุให้บริษัทเอกชนใช้กองกำาลังของรัฐข่มขช่หรือใช้ความรุนแรงกับคน
ท้องถิ่นเพื่อปกป้องผู้ลประโยชนท์างธุรกิจของตน
• สืบสวนและลงโทษผู้ชท้ี่ใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการใหส้ัมปทานทีด่ิน
เศรษฐกิจ รวมทั้งผู้ชท้ี่กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

ข้อเสนอแนะต่อกลุม่บริษัทเคเอซแอล (KSL Group) วี วอง คอร์ปอเรช่ัน (Ve Wong Corporation)
กลุม่น้ำาตาลมิตรผล (Mitr Phol Sugar Corporation) ล ียอง พัด และกลุ่มบริษัทแอล วาย พี (Ly 
Yong Phat and LYP Group)
• หยุดการบังคับไล่ทีแ่ละการบุกรุกที่ดนิของชุมชนและที่ดนิส่วนบุคคล
• หยุดการทำาลายป่า
• หยุดการยึดครองและกักขังปศสุัตว์ของชาวบ้านเพื่อเรียกค่าไถ่
• หยุดการกีดกนัไม่ใหช้าวบ้านเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
• หยุดการใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านที่ตอ่สชเ้พื่อปกป้องสทิธิในทีด่ินของตน
• หยุดใช้การฟ้องร้องและอำานาจรัฐคุกคามทำาร้ายชาวบ้านและนักสทิธิมนุษยชน
• จ่ายค่าชดเชยในจำานวนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมเพื่อชดเชยความสชญเสียและผู้ลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งคนืที่ดินที่ได้มาโดยมิชอบดว้ยกฎหมายใหเ้จ้าของเดิม
• เจรจาหารือกับชาวบ้านที่ได้รับผู้ลกระทบเพื่อกำาหนดวิธีการชดเชยความเสียหายอยา่งจริงจัง
• หยุดการใช้แรงงานเด็ก
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• ปลชกอ้อยดว้ยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดผู้ลกระทบด้านสิง่แวดล้อม สุขภาพ และสทิธิมนุษยชน
• มีนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน และให้ถือวา่การกำาจัดความเสีย่งหรือปัจจัยใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นสิง่ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• รายงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างสมำ่าเสมอและโดยเปิดเผู้ยวา่บริษัทได้ดำาเนินการแก้ไขผู้ลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง
• จัดตัง้หรือมีสว่นร่วมในกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนสำาหรับบุคคลและชุมชนทีไ่ด้รับผู้ลกระทบจากการ
ประกอบการของบริษัท

ข้อเสนอแนะต่อบริษัทน้ำาตาลทรายขาวอเมริกัน (American Sugar Refining) / เทต แอนด์ ไลล์ ชู
การ์ (Tate & Lyle Sugars)
• ดำาเนินการสืบสวนการละเมิดสทิธิมนุษยชนโดยบริษัทผู้ชผู้้ลิตนำ้าตาลในกัมพชชาและรับฟังข้อมชลจากชาว
บ้านทีไ่ด้รับผู้ลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเหลา่นี้
• ร่วมมือกับบริษัทผู้ช้ผู้ลตินำ้าตาลท้องถิ่นในการเยียวยาความเสียหายและความสชญเสียที่เกิดขึ้น
• กำาหนดให้บริษัทผู้ชผู้้ลิตนำ้าตาลเคารพกฎหมายและสิทธิมนษุยชนรวมทั้งจ่ายคา่ชดเชยให้แก่ผู้ชท้ี่ได้รับผู้ลก
ระทบอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คืนทีด่ินทีไ่ด้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายแก่เจ้าของเดิม ยกเลิกสัญญา
และหยุดซ้ืึอนำ้าตาลจากบริษัทผู้ชผู้้ลิตทอ้งถิ่นในกัมพชชาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดงักล่าว
• รายงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างสมำ่าเสมอและโดยเปิดเผู้ยวา่บริษัทได้ดำาเนินการแก้ไขผู้ลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง
• ทำาการตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนุษยชนของบริษัทผู้ช้ผู้ลตินำ้าตาลก่อนที่จะสั่งซ้ืึอสนิค้าจากบริษัทเหล่า
นั้น โดยการตรวจสอบจะต้องมีความนา่เช่ือถือ เป็นอิสระ โปร่งใสและจะต้องทำาอยา่งต่อเนื่องตลอดระยะ
เวลาที่รับซ้ืึอนำ้าตาลจากบริษัทนัน้ๆ
• จัดตัง้หรือมีสว่นร่วมในกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนสำาหรับบุคคลและชุมชนทีไ่ด้รับผู้ลกระทบจากการ
ประกอบการของบริษัท 


