
อ�พเดท 12 ก�นยายน 2559

ถาม-ตอบ: คด�อาญาและคด�แพ�ง – ระหว�าง บร�ษ�ท เน
เชอร�ล ฟร�ต โจทก!  นายอานด�" ฮอลล! จ$าเลย
ต�ดต�อ  :
อานด�" ฮอลล!  น�กว�จ�ยและน�กเคล%&อนไหวเพ%&อส�ทธ�แรงงานข +ามชาต�: +66(0)846119209 
andyjhall1979@gmail.com
ซอนญาวาร!เท�ยลา ผ. +อ$านวยการบร�หารองค!กรฟ�นน!วอทช!: +358(0)445687465  
sonja.vartiala@finnwatch.org
นคร ชมพ.ชาต�, ทนายความนายอานด�" ฮอลล!: +66(0)818473086 
nakhonct@gmail.com
ข +อม.ลเพ�&มเต�มโปรดด.บล0อกของอานด�" ฮอลล! https://andyjhall.wordpress.com/ และ 
twitter: @atomicalandy

1. การฟ+องคด�เหล�าน�"ม�รายละเอ�ยดอย�างไร?
อานด�" ฮอลล! น�กว�จ�ยและน�กต�อส. +เพ%&อส�ทธ�แรงงานข +ามชาต� ร�บด$าเน�นการเป0 นผ. +ประสานงานการ
ว�จ�ยให +องค!กรพ�ฒนาเอกชนช%&อฟ�นน!วอทช! (Finnwatch) จากประเทศฟ�นแลนด!เม%&อ พ.ศ.  
2555  ด +วยความช�วยเหล%อจากท�มงานล�ามและผ. +ประสานงานท+องถ�&น เขาด$าเน�นการส�มภาษณ!
แรงงานข +ามชาต�ในประเทศไทย องค!กรฟ�นน!วอทช!ต�พ�มพ!รายงานผลการว�จ�ยจากข +อม.ลการ
ส�มภาษณ!ช%&อ “ส�นค +าถ.กม�ราคาส.ง”1เม%&อเด%อนมกราคม  2556

ตามข +อม.ลท�&ได +ร�บจากแรงงานข +ามชาต�ชาวพม�า รายงานเป�ดเผยว�า ม�การละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชน
ในโรงงานบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต จ$าก�ด จ�งหว�ดประจวบค�ร�ข�นธ!  บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ โต +ตอบ
การเผยแพร�รายงานด�งกล�าวโดยการฟ+องคด�อาญาและคด�แพ�งต�อนายอานด�" ฮอลล!  และไม�ได +
ฟ+ององค!กรฟ�นน!วอทช!  ซ8&งเป0 นผ. +จ�ดท$าและม�หน+าท�&ร�บผ�ดชอบต�อการเผยแพร�รายงานน� "น

ในค$าฟ+อง บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ ยกต�วอย�างว�า ม�การอ +างอ�งช%&ออานด�" ฮอลล!  ปรากฏในหน+า
แรกของบทสร�ปผ. +บร�หารภาษาอ�งกฤษในรายงาน อ�นถ%อเป0นหล�กฐานส$าค�ญว�า เขาเป0นผ. +เข�ยน
และม�ความร�บผ�ดชอบในการจ�ดท$ารายงาน 

ท� "ง บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ ย�งกล�าวหาว�า ฮอลล!ม�ส�วนเก�&ยวข +องในการอ�พโหลดและเผยแพร�
การส%&อสารล�บเร%&องรายงานองค!กรฟ�นน!วอทช!ไปย�งเว0บไซต!ขององค!กรฟ�นน!วอทช!   การส%&อสาร
น�"เป0 นเพ�ยงการส�งเอกสารแนบทางอ�เมล! เม%&อเด%อนธ�นวาคม 2555 ให +ทางราชการไทยและ
องค!กรส�ทธ�มน�ษยชนต�าง  ๆเร%&องข +อค +นพบของรายงาน โดยองค!กรฟ�นน!วอทช!เป0 นผ. +เข�ยน

1  บทสร�ปส$าหร� บผ. +บร�หารรายงาน “ส�นค+าถ.กม� ราคาส. ง ”  ภาษาอ� งกฤษสามารถเข+าถ8งได+ท�&
http://www.finnwatch.org/images/cheap%20has%20a%20high%20price_exec
%20summary_final.pdf
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รายงานท� "งหมดและฮอลล!ไม�ม�ส�ทธ�หร%อม�อ$านาจในเข +าถ8งเว0บไซต!ในฐานะผ. +จ�ดการเว0บไซต!องค!
กรฟ�นน!วอทช! ท�&รายงานฉบ�บด�งกล�าวอ�พโหลดอย.�แต�อย�างใด ส�วนข +อม.ลท�&เป0 นการส%&อสารความ
ล�บน� "นม�ได +เคยถ.กเผยแพร�ในเว0บไซต!ขององค!กรฟ�นน!วอทช!

บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ  ได +ย%&นฟ+องฮอลล!คด�แรกในทางอาญา  ด +วยข +อหาหม�&นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  และความผ�ดตามพระราชบ�ญญ�ต�การกระท$าความผ�ดเก�&ยวก�บ
คอมพ�วเตอร!  ส�วนคด�ท�&สองฟ+องเฉพาะข +อหาหม�&นประมาท  โดยอ�กสองคด�เป0 นการฟ+องคด�แพ�ง
เร%&องหม�&นประมาท  โดยการด$าเน�นคด�เหล�าน�"ถ.กว�จารณ!อย�างหน�กว�า ถ%อเป0นการค�กคามและ
ต +องการป�ดปากน�กต�อส. +เพ%&อส�ทธ�มน�ษยชนโดยอาศ�ยกระบวนการย�ต�ธรรม รายละเอ�ยดตามท�&จะ
กล�าวต�อไป

2. บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต จ$าก�ด ท$าอะไร? ม�ใครเป0นเจ +าของ?
บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต จ$าก�ด เป0 นผ. +ผล�ตผล�ตภ�ณฑ!ส�บปะรดและเป0นส�วนหน8&งของแนทกร�?ป  โดย
บร�ษ�ทอ%&นๆ ในกล��ม ได +แก� ปราฟ�คและปราฟ�ค 2005 ผ. +ผล�ตผลไม +แห +งและผล�ตภ�ณฑ!ว�านหาง
จระเข + เม%&อ พ.ศ. 2555  บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ  ผล�ตน$"าผลไม +เข +มข +นให +บร�ษ�ทค +าปล�กฟ�นแลนด!
ค%อ เอส กร�?ป (S Group)  เคสโก (Kesko) และน$"าผลไม +ต�ดฉลากย�&ห +อเอกชนโดยท.โก โลจ�สต�
กส! (Tuko Logistics)  (ผล�ตโดย ฟ�นแลนด! ว�ไอพ� - จ.ซเมคเกอร! โอวาย)

เจ +าของบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ ค%อ นายว�ร�ช  ป�ยพรไพบ.ลย! พ�&ชาย  นายเฉล�มช�ย  ศร�อ�อน  
อด�ตร�ฐมนตร�ว�าการกระทรวงแรงงาน  อด�ตเลขาธ�การพรรคประชาธ�ป�ตย!  และอด�ตสมาช�ก
ว�ฒ�สภาจ�งหว�ดประจวบค�ร�ข�นธ!หลายสม�ย นายว�ร�ช  ป�ยพรไพบ.ลย!  ย�งม�ธ�รก�จอ%&นๆ  นอกเหน%อ
จากท�&อย.�ในกล��มเเนทกร�?ป หลายแห�ง เช�นบร�ษ�ท สยามอโลเวร�า จ$าก�ด  ผ. +ผล�ตและส�งออกว�าน
หางจระเข +กระปA อง

นายว�ร�ช  ป�ยพรไพบ.ลย!  เป0 นผ. +ทรงอ�ทธ�พลในอ�ตสาหกรรมส�บปะรดของไทย  โดยเป0นประธาน
ของสมาคมอ�ตสาหกรรมส�บปะรดไทย (TPIA)  ซ8&งเป0 นต�วแทนบร�ษ�ทผ. +ประกอบก�จการส�บปะรด
กว�า 60 บร�ษ�ทในประเทศไทย

3. อานด�" ฮอลล! ค%อใคร? ฟ�นน!วอทช! ค%อใคร?
อานด�" ฮอลล!  ป�จจ�บ�นอาย� 36 ป�  ถ%อส�ญชาต�อ�งกฤษ  ใช +เวลาอย.�ในประเทศไทยมานานกว�า 11 
ป�   ป�จจ�บ�นเขาอาศ�ยอย.�ในกร�งเทพฯ  ในช�วงป�  พ.ศ. 2556  ก�อนม�การฟ+องคด�อาญาต�อฮอลล! 
เขาได +อาศ�ยอย.�ในประเทศเม�ยนมาร!เเพ%&อท$าหน+าท�&ให +ค$าปร8กษาแก�ร�ฐบาลเม�ยนมาร!ในประเด0น
การย +ายถ�&น  โดยพ�กอาศ�ยอย.�ท�&เม%องย�างก� +ง

ฮอลล!จบปร�ญญาสาขาน�ต�ศาสตร!  และม�ความเช�&ยวชาญในประเด0นการย +ายถ�&นในเอเช�ยตะว�น
ออกเฉ�ยงใต +  เขาได +ศ8กษาในระด�บปร�ญญาเอกท�&มหาว�ทยาล�ยคาร!ด�ฟฟ! และมหาว�ทยาล�ยเมล
เบ�ร!น  เขาท$าด�ษฎ�น�พนธ!เร%&อง ข +อเสนอทางกฎหมายเก�&ยวก�บการพ�ฒนาอาช�วอนาม�ย  และ
ความปลอดภ�ยท�&เก�&ยวข +องก�บความร�บผ�ดทางอาญาขององค!กรต�อการเส�ยช�ว�ตจากการท$างาน
อ�ตสาหกรรมในประเทศออสเตรเล�ย  แคนาดา  และสหราชอาณาจ�กร

เม%&อป�  พ.ศ. 2555  องค!กรฟ�นน!วอทช!ว�าจ +างอานด�" ฮอลล!  ในฐานะน�กว�จ�ยท�&ปร8กษาและประสาน
งานการว�จ�ยภาคสนามในประเทศไทย โครงการด +านความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมของผล�ตภ�ณฑ!ท�&
ต�ดฉลากย�&ห +อห +างค +าปล�กท�&วางขายในกล��มซ.เปอร!มาร!เก0ตในประเทศฟ�นแลนด!  อานด�" ฮอลล!จ8ง
ด$าเน�นการส�มภาษณ!คนงานท�&ท$างานในโรงงานบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ ตามท�&ได +ร�บมอบหมาย  
ด +วยความช�วยเหล%อจากล�ามภาษาพม�าและผ. +ประสานงานท+องถ�&น
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องค!กรฟ�นน!วอทช! เป0 นองค!กรท�&ท$างานเฝ+าระว�งในประเด0นความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมขององค!กร
ในฟ�นแลนด!  ท�&ได +ร�บการสน�บสน�นจากองค!กรพ�ฒนา  สหภาพแรงงาน  และกล��มส�ทธ�ผ. +บร�โภค
ในฟ�นแลนด!หลายองค!กร  โครงการความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมของผล�ตภ�ณฑ!ท�&ต�ดฉลากย�&ห +อ
ของห +างค +าปล�กเป0นส�วนหน8&งของโครงการว�จ�ยขององค!กรเก�&ยวก�บงานท�&ม�ค�ณค�า (Decent 
Work)

4. คด�ท� "งส�&ท�&บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต ฟ+องอานด�" ฮอลล! ม�ความค%บหน+า
อย�างไรบ +าง?
ก  )    คด�หม�&นประมาททางอาญา     –   เน%&องจากการให +ส�มภาษณ!แก�อ�ลจาซ�รา
คด�แรกจากส�&คด�ท�&ม�การด$าเน�นคด�ในศาล ค%อ คด�อาญา ฐานหม�&นประมาท  จากการท�& อานด�" 
ฮอลล! ให +ส�มภาษณ!ส$าน�กข�าวอ�ลจาซ�ราท�&เม%องย�างก� +ง ประเทศเม�ยนมาร! เม%&อเด%อนเมษายน 
2556  ส�&งท�&ย +อนแย +ง ค%อ คด�น�"เก�ดจากการให +ส�มภาษณ!เร%&องคด�ท�&บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฟ+องคด�
ต�ออานด�" ฮอลล! สองคด�ก�อนหน+าในป�เด�ยวก�นหล�งการเผยแพร�รายงานของฟ�นน!วอทช! (ด.ข +าง
ล�าง)

บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ อ +างว�า ฮอลล!เจตนาท$าลายช%&อเส�ยงของบร�ษ�ทโดยการพ.ดและ/หร%อ
เผยแพร�ข +อม.ลท�&เป0 นเท0จ การพ�จารณาคด�ม�การส%บพยานต� "งแต�ว�นท�& 2-10 ก�นยายน 2557 ท�&
ศาลจ�งหว�ดพระโขนง กร�งเทพมหานคร  จนในว�นท�& 29 ต�ลาคม  2557  ศาลได +ม�ค$าพ�พากษา
ยกฟ+อง เพราะเหต�ข +อบกพร�องในช� "นสอบสวนท�&พน�กงานอ�ยการไม�มาร�วมฟ�งการสอบสวนตาม
ค$าส�งอ�ยการส.งส�ดท�&เป0 นเจ +าของส$านวน  อานด�" ฮอลล! จ8งได +ร�บการปล�อยต�วและศาลได +ค%นพาส
ปอร!ตสหราชอาณาจ�กรให +จากการท�&ย8ดไว +ตามเง%&อนไขของส�ญญาประก�นต�ว เม%&อม�การฟ+องคด�
อย�างเป0นทางการเก�ดข8"นในเด%อนพฤษภาคม 2557

อ�ยการส.งส�ดของไทยและบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต จ$าก�ดร�วมก�นอ�ทธรณ!ในประเด0นข +อกฎหมาย
ของค$าพ�พากษายกฟ+อง  ต�อศาลอ�ทธรณ!เม%&อเด%อนมกราคม 2558  ศาลอ�ทธรณ!ม�ค$าพ�พากษา
ย%นตามศาลช� "นต +น เม%&อว�นท�& 18 ก�นยายน 2558  ให +ยกฟ+องโจทก อย�างไรก0ตาม เนเชอร�ล ฟร�ต
และอ�ยการส.งส�ดย�งคงหาทางย%&นฎ�กาต�อไป    โดยคด�ท�&ม�การยกฟ+องสองศาลอาจย%&นฎ�กาได +
หากได +ร�บอน�ญาตจากอ�ยการส.งส�ดหร%อศาลช� "นต +น  คด�น�" ปรากฏว�า ม�การขออน�ญาตฎ�กาต�อ
อ�ยการส.งส�ด  ซ8&งเป0 นเจ +าของส$านวนการสอบสวนคนเด�ยวก�นก�บท�&ร�บผ�ดชอบด$าเน�นคด�ก�บ
ฮอลล!  และต�อมาได +อน�ญาตให +ฎ�กาได +ในเด%อนพฤศจ�กายน 2558  โจทก!และเนเชอร�ล ฟร�ต  
โจทก!ร�วม  ได +ย%&นฎ�กาและจ$าเลยได +แก +ฎ�กาแล +ว  ขณะน�"ย�งอย.�ในระหว�างการพ�จารณาของศาล
ฎ�กา

ข  )    คด�อาญา     ฐานหม�&นประมาทและอาชญากรรมคอมพ�วเตอร!ฯ     –   รายงานฟ�นน!วอทช!
หล�งจากการไต�สวนม.ลฟ+อง 7 คร� "ง  น�บต� "งแต�ว�นท�& 17 พฤศจ�กายน 2557 ถ8ง 20 กรกฎาคม 
2558 ศาลอาญากร�งเทพใต +ม�ค$าส�&งร�บฟ+องคด� เม%&อว�นท�& 24 ส�งหาคม 2558 ข +อหาหม�&น
ประมาททางอาญา และความผ�ดตามพระราชบ�ญญ�ต�การกระท$าความผ�ดทางคอมพ�วเตอร! ตาม
ท�&เนเชอร�ล ฟร�ต ฟ+อง โดยข +อเท0จจร�งในคด�เก�&ยวข +องก�บการต�พ�มพ!เผยแพร�รายงานของฟ�นน!
วอทช!ช%&อ  “ส�นค +าถ.กม�ราคาส.ง” (Cheap Has a High Price)

อานด�" ฮอลล! ให +การปฏ�เสธตามฟ+องอย�างเป0 นทางการในช� "นพ�จารณาคด�ท�&ศาลอาญากร�งเทพ
ใต + เม%&อว�นท�& 18 มกราคม 2559 โดยย%นย�นปฏ�เสธท�กข +อกล�าวหาท�&ศาลร�บฟ+อง  ซ8&งข +อหาท�&
ฟ+องม�โทษจ$าค�กส.งส�ดถ8ง 7 ป�

Page 3 of 8



ภายหล�งจากท�&ศาลร�บฟ+อง อานด�" ฮอลล! ขอประก�นต�ว ศาลอน�ญาตแต�ให +ย8ดหน�งส%อเด�นทางไว +
และให +ขออน�ญาตท�กคร� "งหากจ$าเลยจะเด�นทางออกจากประเทศไทย ฮอลล!ขออน�ญาตศาล
ออกนอกประเทศไทยหลายคร� "ง  และศาลอน�ญาตท�กคร� "ง  และเม%&อเขากล�บเม%องไทยหล�งจาก
เสร0จส�"นภารก�จ  เขาจะร�บค%นหน�งส%อเด�นทางให +ศาล  ท�กคร� "ง  เพ%&อแสดงให +เห0นถ8งความต� "งใจ
ในการต�อส. +คด�ในศาล  โดยไม�ค�ดท�&จะหลบหน�

ในระหว�างการไต�สวนม.ลฟ+องคด�น�" บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต  จ$าก�ด ได +น$าพยานเข +าให +การต�อศาล
เพ%&อน$าเสนอข +อเท0จจร�งให +ศาลพ�จารณาม.ลฟ+องจนสามารถส�&งร�บคด�ได + ในขณะท�&ฝ� ายจ$าเลยม�
โอกาสเพ�ยงซ�กค +านพยานของฝ� ายโจทก! เท�าน� "น อานด�" ฮอลล!ไม�ได +เข +าฟ�งการพ�จารณาไต�สวน
ม.ลฟ+อง แต�ได +แต�งต� "งทนายความเป0นต�วแทนเข +าซ�กค +านพยานโจทก!แทนตนเอง  พยานโจทก!
น�"  ม�ท� "งฝ� ายจ�ดการโรงงานบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ  เจ +าของบร�ษ�ท แรงงานข +ามชาต�  น�ก
ว�ชาการ  และผ. +ท�&เก�&ยวข +องอ%&นๆ

การพ�จารณาคด�อาญาเต0มร.ปแบบข +อหาร +ายแรงท�&ส�ดในบรรดาส�&คด� เร�&มข8"นในว�นท�& 19 
พฤษภาคม 2559 ท�&ศาลอาญากร�งเทพใต + ถนนเจร�ญกร�ง โดยเป0นการส%บพยานโจทก!สามว�น  
ได +แก� ผ. +จ�ดการโรงงานบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ เจ +าของก�จการ แรงงานข +ามชาต� น�กว�ชาการและ
ผ. +เก�&ยวข +องอ%&นๆ  เช�นเด�ยวก�บท�&ปฏ�บ�ต�ในการไต�สวนม.ลฟ+อง ต�อเน%&องจนถ8งช�วงฤด.ร +อนเด%อน
ม�ถ�นายนและกรกฎาคม จ$านวนพยายนโจทก!เเละพยานจ$าเลยรวมท� "งส�"น 24 ปาก โดยฮอลล!
เป0 นพยานในคด�น�"ด +วย โจทก!และจ$าเลยแถลงป�ดคด�หล�งเสร0จส�"นการส%บพยานเม%&อว�นท�& 26 
ส�งหาคม 2559 ศาลน�ดอ�านค$าพ�พากษาว�นท�& 20 ก�นยายน 2559 เวลา 9.00 น.

ค$าเบ�กความของฮอลล!ต�อศาลในต +นเด%อนม�ถ�นายนใช +เวลาสามว�น พยานจ$าเลยอ%&น  ๆได +แก�นาง
ซอนญา วาร!เท�ยลา กรรมการบร�หารองค!กรฟ�นน!วอทช!  ซ8&งให +การต�อศาลในเด%อนกรกฎาคมว�า 
องค!กรฟ�นน!วอทช!ผ. +ร�บผ�ดชอบในการว�เคราะห!การเข�ยนและการเผยแพร�ออนไลน!รายงานส�นค +า
ถ.กม�ราคาส.ง

รองประธานของร +านค +าปล�กฟ�นแลนด! เอสกร�?ป ยาร� ซ�มอนล�น ย�งได +ร�บเช�ญไปส%บพยาน ซ�มอน
ล�นกล�าวต�อศาล บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ ปฏ�เสธและไม�อน�ญาตให +ผ. +ตรวจสอบอ�สระตรวจสอบ
ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมระหว�างประเทศเข +าตรวจสอบโรงงานแปรร.ป ท$าให +เอสกร�?ประง�บการ
ซ%"อส�นค +าจาก บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ เม%&อ พ.ศ. 2556 โดยไม�เก�&ยวข +องก�บการต�พ�มพ!รายงาน
ขององค!กรฟ�นน!วอทช! 

เอสกร�?ปได +กล�าวว�าแสดงจ�ดย%นในคด�น�"ว�า การท�&องค!กรภาคประชาส�งคมจ�ดท$าข +อม.ลซ8&งม�ความ
เก�&ยวข +องก�บบรรษ�ทและการท$างานของน�กก�จกรรมเร�ยกร +องให +เพ�&มความโปร�งใสในห�วงโซ�
อ�ปทาน ก�จกรรมด�งกล�าวไม�ควรได +ร�บการลงโทษ

สามอด�ตพน�กงานบร�ษ�ทเนเชอร�ล ฟร�ตท�&เป0 นแรงงานข +ามชาต�จากประเทศพม�าท� "งหมดย�งเป0น
พยานจ$าเลยให +ฮอลล! หน8&งในคนงานอ +างว�าถ.กค�กคามในห +องน$"าศาลโดยนายว�ร�ตน! ป�ยะพร
ไพบ.ลย! เจ +าของบร�ษ�ทเนเชอร�ล ฟร�ต ท�นท�หล�งค$าเบ�กความของเขา ศาลได +ส�&งให +ประช�มร�บฟ�ง
ความค�ดเห0นค +นหาข +อเท0จจร�งเก�&ยวก�บข +ออ +างท�&ร +ายแรงน�"

พยานฝ� ายจ$าเลยอ%&น  ๆท�&ส$าค�ญในระหว�างการพ�จารณาคด�ความผ�ดทางอาญาค%อ: ดร. แดเร�ยน 
แมคเบน ผ. +อ$านวยการฝ� ายการพ�ฒนาอย�างย�&งย%นท�&หน8&งของ ไทยย.เน�&ยนกร�?ป ผ. +ผล�ตและส�งออก
ปลาท.น�าและอาหารทะเลท�&ใหญ�ท�&ส�ดในโลก ดร. ชน�นทร! ชล�ตสาระพงษ!ท�&ปร8กษาบร�ษ�ท ย.น�
คอร!ดมหาชน จ$าก�ด และ ประธานสมาคมอ�ตสาหกรรมปลาท.น�าไทย นายสมน8ก โชต�ว�ฒนะพ�นธ�!

Page 4 of 8



เจ +าหน+าท�&บร�หารระด�บส.งของ บร�ษ�ท โชต�ว�ฒน!อ�ตสาหกรรมการผล�ตปลาท.น�า จ$าก�ด  และ นาง
อรรถพ�นธ! มาศร�งสรรค! ท�&ปร8กษาบร�ษ�ทไทยย.เน�&ยนกร�?ป และ เลขาธ�การสมาคมอ�ตสาหกรรม
ปลาท.น�าไทย รายงานองค!กรฟ�นน!วอทช! พ.ศ.2556 เร%&องส�นค +าถ.กม�ราคาส.งเป�ดเผยการละเม�ด
ส�ทธ�มน�ษยชนท�&บร�ษ�ทไทยย.เน�&ยนฯ บร�ษ�ทย.น�คอร!ด และในอ�ตสาหกรรมแปรร.ปปลาท.น�าของ
ไทย  บร�ษ�ทไทยย.เน�&ยนฯ และบร�ษ�ทย.น�คอร!ดปฏ�บ�ต�เเตกต�างจากบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ  หล�ง
จากม�การเผยแพร�รายงานได +ม�การเจรจาอย�างกว +างขวางก�บองค!กรแรงงานข +ามชาต�และน$ามา
ด$าเน�นการแก +ไข องค!กรฟ�นน!วอทช!ได +ต�พ�มพ!รายงานฉบ�บท�&สองต�ดตามรายละเอ�ยดการ
ปร�บปร�งเหล�าน�"และความท+าทายท�&เหล%อท�&บร�ษ�ทไทยย.เน�&ยนฯ และย.น�คอร!ด

ค  )    คด�หม�&นประมาททางแพ�ง     /   เร�ยกค�าเส�ยหาย     –   รายงานฟ�นน!วอทช!
บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต จ$าก�ดฟ+องเร�ยกค�าเส�ยหาย 300 ล +านบาท  จากอานด�" ฮอลล!  อ�น
เน%&องจากการต�พ�มพ!เผยแพร�รายงานของฟ�นน!วอทช!  ซ8&งเก�&ยวเน%&องก�บคด�อาญาท�&ศาลอาญา
กร�งเทพใต +ร�บฟ+อง  โดยย%&นฟ+องต�อศาลจ�งหว�ดนครปฐม

การเจรจาระหว�างท� "งสองฝ� ายเม%&อว�นท�& 30 ต�ลาคม  2557  ล +มเหลว  ศาลจ�งหว�ดนครปฐมหย�ด
การการพ�จารณาคด�น�"เป0 นการช�&วคราว จนกว�าการพ�จารณาคด�อาญาในข +อหาหม�&นประมาทและ
อาชญากรรมคอมพ�วเตอร! ตามข +อ ข) ข +างต +น ท�&เก�&ยวก�บรายงานฟ�นน!วอทช!จะถ8งท�&ส�ดและม�การ
หย�บยกให +ม�การพ�จารณาคด�ต�อไป

)    คด�หม�&นประมาททางแพ�ง     /   เร�ยกค�าเส�ยหาย     –   การให +ส�มภาษณ!อ�ลจาซ�รา
บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต จ$าก�ดย�งฟ+องเร�ยกร +องค�าเส�ยหาย 100 ล +านบาท  จากการท�&อานด�" ฮอลล!
ได +ให +ส�มภาษณ!แก�ส$าน�กข�าวอ�ลจาซ�ราท�&เม%องย�างก� +ง ประเทศเม�ยนมาร! ตามคด� ก.)  ซ8&งจ$าเลย
ย%&นค$าให +การไปแล +ว  การพ�จารณาคด�เล%&อนไปเพ%&อรอค$าพ�พากษาช� "นฎ�กา ในคด�หม�&นประมาท
ทางอาญา คด� ก.

5. ข +อค +นพบจากกรณ�บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต ในรายงานของฟ�นน!วอทช! เป0 นเท0จหร%อ
ไม�?
ตามรายงาน”ส�นค +าถ.กม�ราคาส.ง”ท�&ต�พ�มพ!เม%&อ พ.ศ. 2556  แสดงให +เห0นข +อม.ลท�&มาจากการ
ส�มภาษณ!แรงงานขามชาต�ท�&ท$างานในโรงงานบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ  โดยด$าเน�นการตาม
จรรยาบรรณการว�จ�ยของฟ�นน!วอทช!2 ซ8&งทางองค!กรได +ต�ดต�อบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ หลายคร� "ง
ในระหว�างข� "นตอนตรวจสอบข +อม.ล  ท� "งทางอ�เมล! โทรศ�พท! และโทรสาร  แต�บร�ษ�ทฯ ปฏ�เสธท�&
จะตอบและหาร%อก�บฟ�นน!วอทช!เก�&ยวก�บข +อค +นพบจากการส�มภาษณ!ก�อนท�&จะต�พ�มพ!รายงาน  
นอกจากน�" จรรยาบรรณของฟ�นน!วอทช!ย�งเป�ดโอกาสให +บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ  สามารถส�ง
ถ +อยแถลงของตนต�อรายงานมาเผยแพร�ในเว0บไซต!ของฟ�นน!วอทช!ได +หล�งจากรายงานต�พ�มพ!
แล +ว  เเต�บร�ษ�ทฯ ก0ไม�เคยร +องขอเช�นน� "น

ฟ�นน!วอทช!ม�ใช�องค!กรเด�ยวท�&ด$าเน�นการตรวจสอบสภาพการท$างานในบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ  
นางสาวฮ�นนา น�คคาเนน น�กข�าวอ�สระท�&ได +ร�บรางว�ล  ได +ส�มภาษณ!อด�ตคนงานของบร�ษ�ท เน
เชอร�ล ฟร�ตฯ โดยแยกต�างหากเป0นอ�สระจากงานว�จ�ยของฟ�นน!วอทช! และน�ตยสาร Apu ได +ต�
พ�มพ!บทความของน�คคาเนนท�&ประเทศฟ�นแลนด!ในว�นเด�ยวก�นก�บท�&ฟ�นน!วอทช!ต�พ�มพ!รายงาน  
เม%&อ พ.ศ. 2556 ส$าน�กข�าวอ�ลจาซ�ราย�งได +ส�มภาษณ!คนงานท�&หน�ออกจากบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟ
ร�ตฯ ด +วย  ล�าส�ดเม%&อเด%อนพฤศจ�กายน 2558 น�กข�าว Yle จากฟ�นแลนด!ได +ผล�ตสารคด�เก�&ยวก�บ

2  โปรดด.จรรยาบรรณของฟ� นน! วอทช! ได+ท�& http://www.finnwatch.org/en/what-we-do/ethical-guidelines
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การด$าเน�นคด�ก�บอานด�" ฮอลล!  และได +ส�มภาษณ!คนงานท�&เคยท$างานให +เนเชอร�ล ฟร�ต  บร�ษ�ทฯ
ปฏ�เสธไม�ให + Yle ส�มภาษณ!

เม%&อเด%อนก�มภาพ�นธ!  2556  หล�งจากท�&ฟ�นน!วอทช!ได +ต�พ�มพ!รายงาน  และเป0นเวลาประมาณ
สามเด%อนหล�งจากการว�จ�ยภาคสนามเสร0จส�"น  และฟ�นน!วอทช!ได +เเจ +งผลการว�จ�ยไปย�งหน�วย
งานไทยและบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ แล +ว  เจ +าหน+าท�&แรงงานไทยได +เข +าตรวจสอบโรงงาน
บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ  โดยเป0นรายงานการตรวจสอบแรงงานท�&ถ.กอ +างถ8งอย�างมากในระหว�าง
การพ�จารณาคด�แรกของฮอลล!เม%&อเด%อนก�นยายน  2557  ซ8&งกล�าวถ8งข +อบกพร�องหลายประการ
ในโรงงาน  ได +แก� การห�กค�าจ +างโดยผ�ดกฎหมาย  การท$างานล�วงเวลาเป0นระยะเวลานานเก�น
กว�ากฎหมายก$าหนด  บร�การส�ขาภ�บาลไม�เพ�ยงพอ และม�การจ$าก�ดการใช +ห +องส�ขา  แต�จนบ�ดน�"
ก0ย�งไม�ม�ผ. +ใดถ.กด$าเน�นคด�ในข +อกล�าวหาฐานละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชนด�งกล�าว

เม%&อ พ.ศ. 2557 ฟ�นน!วอทช!ได +เผยแพร�รายงานต�อเน%&องซ8&งต�ดตามสภาพการท$างานในบร�ษ�ท เน
เชอร�ล ฟร�ตฯ รายงานฉบ�บหล�งระบ�ว�า ย�งปรากฏป�ญหาส�ทธ�แรงงานในโรงงาน เน%&องจากอานด�" 
ฮอลล! อย.�ในระหว�างการถ.กพ�จารณาคด�  จ8งไม�ได +ม�ส�วนร�วมในโครงการว�จ�ยน�"  บร�ษ�ท เนเชอร�ล 
ฟร�ตฯ ให +ความเห0นเก�&ยวก�บรายงานต�อเน%&องน�"อย�างส� "นๆ  โดยปฏ�เสธท�กข +อกล�าวหาในเร%&อง
การกระท$าผ�ดกฎหมาย

6. ข +อกล�าวหาของบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต จ$าก�ด เป0 นจร�งหร%อไม�?
บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ กล�าวหาว�า อานด�" ฮอลล! จงใจท$าให +ร +ายบร�ษ�ทฯ  และท$าให +เก�ดความ
ส.ญเส�ยทางการเง�น ด +วยข +อกล�าวหาท�&ไม�ม�หล�กฐานและเป0 นเท0จ

แต�ในระหว�างการพ�จารณาคด�ท�&ศาลจ�งหว�ดพระโขนง  เม%&อเด%อนก�นยายน  2557  และท�& ศาล
อาญากร�งเทพใต + คด�ลาส�ดในป�  2559 น�& อานด�" ฮอลล!แสดงหล�กฐานต�อศาลว�า เขาไม�ได +
ด$าเน�นการเพราะแรงจ.งใจส�วนต�วหร%อม�เจตนาค�ดร +ายต�อ เนเชอร�ล ฟร�ต  ผ. +ว�จ�ยไม�เคยพบ
เจ +าของหร%อผ. +บร�หารของบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ  ไม�เคยได +ร�บในการต�ดต�อใดๆ หร%อม�ความข�ด
แย +งก�บโรงงานมาก�อนท�&จะด$าเน�นการศ8กษาภาคสนามให +ก�บฟ�นน!วอทช! ฟ�นน!วอทช!ได +ร�บช%&อ
และท�&อย.�ของ เนเชอร�ล ฟร�ต จากห +างค +าปล�กเอสกร�?ป ประเทศฟ�นแลนด! เพ%&อด$าเน�นการตรวจ
สอบความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม  โดยการส��มเล%อกผล�ตภ�ณฑ!ต�ดฉลากของห +างค +าปล�กท�&วางขาย
ในซ.เปอร!มาร!เก0ตในประเทศฟ�นแลนด!

อานด�" ฮอลล! เเสดงหล�กฐานต�อศาลว�า การท�&บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต ได +ร�บความเด%อดร +อนส.ญ
เส�ยทางการเง�น  ก0เป0 นเพราะการกระท$าของบร�ษ�ทเอง  เพราะค$าแนะน$าแรกในรายงาน “ส�นค +า
ถ.กม�ราคาส.ง” เร�ยกร +องให +บร�ษ�ทท�&ด$าเน�นการซ%"อขายก�บบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต ย�งคงค$าส�&งซ%"อ
ต�อไป  แต�ให +ใช +โอกาสน�"เพ%&อผล�กด�นการปร�บปร�งสภาพการท$างานท�&บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต  
ห+างค +าปล�กเอสกร�?ป จากฟ�นแลนด!เด�นทางมาเย%อนประเทศไทยเม%&อ พ.ศ. 2556 และได +พบก�บ
บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ ในระหว�างการเย%อน เอสกร�?ปขอให +บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ ตกลงให +ม�
การตรวจสอบความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมโดยบ�คคลท�&สาม แต�บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ ปฏ�เสธ  
บร�ษ�ทโปรดาล�ม (Prodalim)  ประเทศอ�สราเอลด +วยโดยได +แจ +งให +ฟ�นน!วอทช!ทราบว�า บร�ษ�ท
ได +หย�ดซ%"อส�นค +าจากบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ เช�นก�น  เพราะเนเชอร�ล ฟร�ต ไม�ย�นยอมให +ด$าเน�น
การตรวจสอบโดยบ�คคลท�&สาม
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7. ถ +าศาลต�ดส�นว�าอานด�" ฮอลล! ม�ความผ�ด จะเก�ดอะไรข8"นบ +าง?
หากศาลพ�พากษาว�าอานด�" ฮอลล! ผ�ดจร�ง เขาจะต +องจ�ายค�าชดเชยและค�าปร�บ และต +องถ.ก
ส�งต�วไปเร%อนจ$า บร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ต เร�ยกร +องค�าเส�ยหายกว�า 400 ล +านบาท และข +อหาทาง
อาญาท�&อานด�" ฮอลล!ถ.กด$าเน�นคด�ม�โทษจ$าค�กรวมก�นส.งส�ด 8 ป�

8. การพ�จารณาคด�ของ อานด�" ฮอลล! เป0 นไปตามหล�กการพ�จารณาคด�ท�&เป0 นธรรม 
หร%อไม�?

ม�เหต�ท�&ชวนให +เห0นต� "งแต�การพ�จารณาคด�ช�วงแรก เม%&อเด%อนก�นยายน 2557 เก�&ยวก�บ
การพ�จารณาคด�อาญาข +อหาหม�&นประมาทจากการให +ส�มภาษณ!อ�ลจาซ�รา เต0มไปด +วยประเด0น
ป�ญหามากมายในช� "นพน�กงานสอบสวน จนท� "งศาลจ�งหว�ดพระโขนงและศาลอ�ทธรณ!ถ%อเอามา
เป0นเหต�ให +ยกฟ+องจ$าเลย ด +วยเหต�ว�า การสอบสวนไม�ชอบ  และไม�ม�อ$านาจสอบสวนด�งระบ�ไว +
ในค$าต�ดส�นของศาล3 ในการพ�จารณาคด�ฝ� ายจ$าเลยย�งพ�จารณาเอกสารได +ไม�ครบถ +วนเพราะย�ง
ไม�ได +ร�บเอกสารอ�กหลายฉบ�บท�&ขอให +ศาลออกหมายเร�ยกไปถ8งหน�วยงานของร�ฐและในบาง
คร� "งม�ป�ญหาในการแปลประกอบก�บเอกสารท�&ส�งมาศาลจ$านวนมากม�เฉพาะเอกสารภาษาไทย  
ซ8&งม�เวลาไม�เพ�ยงพอส$าหร�บการแปลเอกสารด�งกล�าวเป0นภาษาอ�งกฤษเพ%&อให +อานด�" ฮอลล!  
ศ8กษาและสามารถท$าความเข +าใจได +อย�างถ.กต +องและเพ�ยงพอ  ท� "งม�กรณ�พยานจ$าเลยท�&เป0 น
อด�ตคนงานข +ามชาต�ท�&เคยท$างานในโรงงานบร�ษ�ท เนเชอร�ล ฟร�ตฯ ได +แจ +งให +ทราบอย�างเป0 น
ทางการว�าถ.กข�มข.�หล�งจากท�&ได +ให +ปากค$าในศาลจ�งหว�ดพระโขนง กระทรวงย�ต�ธรรมได +ตรวจ
สอบค$ากล�าวอ +างน�"ว�าเป0 นจร�งหร%อไม� 

สมาคมแรงงานระหว�างประเทศ IUF มอบหมายให +ศ.นย!นานาชาต�เพ%&อส�ทธ�แรงงาน (ICTUR) 
ส�งเกตการณ!การพ�จารณาคด�เม%&อเด%อนก�นยายน 2557  ทนายความ มาร!ค พล�งเก0ตต! ผ. +
ส�งเกตการณ!การพ�จารณาคด�ของ ICTUR ได +สร�ปในรายงานของว�า อานด�" ฮอลล!ได +แก +ต�างคด�
ของตนโดยสมบ.รณ! และสมควรท�&จะต +องได +ร�บการยกฟ+องด +วยเหต�หลายประการ  นอกจากน�"  
รายงานย�งพบว�า กฎหมายต�างๆ  ท�&อน�ญาตให +ม�การด$าเน�นคด�ก�บอานด�" ฮอลล! ได +น� "น  ไม�เป0 น
ธรรมต� "งแต�ต +น  ในคด�น�"ศาลไทยไม�ม�อ$านาจพ�จารณาคด�  เน%&องจากเป0นการส�มภาษณ!ท�&เก�ดข8"น
ในต�างประเทศ4

ระหว�างการพ�จารณาคด�ของฮอลล!ต� "งแต�เด%อนพฤษภาคมถ8งกรกฎาคม 2559 ม�ข +อท +าทายเก�&ยว
ก�บความเพ�ยงพอและความสามารถของล�ามศาลส$าหร�บฮอลล!และพยานจ$าเลยเก�ดข8"นบ�อยคร� "ง
พยานสองคนท�&ไม�ใช�คนไทยถ.กยกเล�กการส%บพยานตามว�นน�ดเพราะล�ามไม�ม�ความสามารถใน
การแปลเน%"อหาการส%บพยานส$าหร�บการพ�จารณาคด�ของศาลต�อไปได + ข +อท +าทายด +านก$าหนด
เวลาท$าให +ท� "งพยานท� "งไม�สามารถกล�บไปย�งศาลเพ%&อส%บพยานหล�กฐานในว�นต�อ  ๆมา นอกจาก
น�"ไม�ม�การแปลค$าส%บพยานส$าหร�บพยานจากต�างประเทศและฮอลล!ให +ครบถ +วนเพ�ยงพอ ฮอลล!
พบว�าล�ามท�&ร�บมอบหมายให +ท$าหน+าท�&ในศาลไม�สามารถส%&อสารภาษาอ�งกฤษได +เพ�ยงพอ

นอกจากน�"  บทบ�ญญ�ต�ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยท�&อน�ญาตให +ล�ดรอนเสร�ภาพเพ%&อ
ลงโทษในข +อหาหม�&นประมาท ย�งถ.กว�พากษ!ว�จารณ!จากนานาชาต�ว�า เป0 นการจ$าก�ดเสร�ภาพใน
การแสดงความค�ดเห0น  ผ. +เช�&ยวชาญอ�สระขององค!การสหประชาชาต� คณะกรรมการน�ต�ศาสตร!
สากล  และ Lawyers Rights Watch Canada ได +แสดงความก�งวลว�า ข +อหาอาญาท�&ฟ+องอาน

3  โปรดพ�จารณาข+อม. ลเพ�& มเต�มจาก International Centre for Trade Unions Rights, Independent Trial 
Observer Report, http://www.ictur.org/pdf/Plunkett.pdf

4  โปรดพ�จารณาข+อม. ลเพ�& มเต�มจาก International Centre for Trade Unions Rights, Independent Trial 
Observer Report, http://www.ictur.org/pdf/Plunkett.pdf
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ด�" ฮอลล!อาจเป0นผลส%บเน%&องจากการกระท$าท�&ชอบด +วยกฎหมายและโดยส�นต�ว�ธ� และย�อมม�ผล
ในทางท�&ท$าให +สร +างบรรยากาศแห�งความกล�วให +แก�น�กปกป+องส�ทธ�มน�ษยชนและน�กก�จกรรม
อ%&นๆ ท�&ท$างานอย.�ในประเทศไทยและท�&อ%&นๆ ในการท�&จะเป�ดโปงการละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชนโดย
องค!กรเอกชน รวมถ8งบร�ษ�ทต�างๆ5

9. ปฏ�ก�ร�ยาในฟ�นแลนด!และนานาชาต�ต�อข +อกล�าวหาฮอลล!เหล�าน�"ม�อย�างไรบ +าง?

ฟ�นน!วอทช!เห0นว�า การด$าเน�นคด�ก�บอานด�" ฮอลล! เป0 นการค�กคามน�กปกป+องส�ทธ�มน�ษยชน  คด�
น�"จ8งเป0 นท�&สนใจในระด�บสากลและการพ�จารณาคด�น�"ถ.กว�พากษ!ว�จารณ!อย�างกว +างขวางโดย
องค!กรระหว�างประเทศและสมาคมส�ทธ�แรงงานต�างๆ

องค!กรส�ทธ�มน�ษยชนและสหภาพแรงงานท�&วโลกมากกว�า 100 องค!กร  ได +ออกมาสน�บสน�
นอานด�" ฮอลล!6 วอล!คฟร� (Walk Free) และซ�มออฟอ�ส(Sum Of Us) ได +ด$าเน�นการรณรงค!
ทางอ�นเตอร!เน0ตในนามอานด�" ฮอลล!  เเละม�ผ. +ลงช%&อสน�บสน�นออนไลน!กว�า 100,000 คน7

ย.ไนเต0ดนอร!ด�ค (United Nordic) Business and Social Compliance Initiative (BSCI)8 
เเละ Ethical Trading Initiative (ETI) เร�ยกร +องให +อ�ตสาหกรรมอาหารไทยเเละบร�ษ�ท เน
เชอร�ล ฟร�ต จ$าก�ด ท$าให +เก�ดความม�&นใจว�า จะถอนฟ+องคด�ท� "งหมดต�ออานด�" ฮอลล!9

ส$าน�กงานข +าหลวงใหญ�ส�ทธ�มน�ษยชนแห�งสหประชาชาต� (OHCHR) ได +เร�ยกร +องถ8งสองคร� "งให +
ม�การตรวจสอบประเด0นด�งกล�าว10

ร�ฐบาลของสหราชอาณาจ�กร ฟ�นแลนด! เดนมาร!ก ออสเตร�ย และเยอรม�น ซ8&งเป0 นหน8&งในอ�ก
หลายร�ฐบาล ได +ส�งผ. +ส�งเกตการณ!เพ%&อส�งเกตการณ!การพ�จารณาคด�ของฮอลล! ในศาล คณะผ. +
แทนสหภาพย�โรปประจ$าประเทศไทยได +ออกแถลงการณ!สน�บสน�นอานด�" ฮอลล!  และได +เข +า
ร�วมฟ�งการพ�จารณาคด�ท�กคร� "ง  และคด�ของฮอลล!ได +ถ.กยกข8"นอภ�ปรายในการร�บฟ�งค$าให +การ
เก�&ยวก�บประเทศไทยท�&ร�ฐสภาย�โรป ณ กร�งบร�สเซลล!11สมาช�กร�ฐสภาย�โรปหลายคนได +ให +การ
สน�บสน�นฮอลล! อย�างเต0มท�&

5   โปรดพ�จารณา Special Procedures of the Human Rights Council, available at 
http://burmacampaign.org.uk/media/public_-_AL_Thailand_26.04.13_4.2013.pdf  and  ICJ, 
Thailand: Amicus in criminal defamation proceedings against human rights defender Andy Hall 
at http://www.icj.org/thailand-amicus-in-criminal-defamation-proceedings-against-human-rights-
defender-andy-hall/ 

6 https://www.hrw.org/news/2015/07/19/thailand-end-case-against-migrant-worker-activist  และ
http://www.laborrights.org/publications/letter-thai-prime-minister-prayuth-chan-ocha-regarding-
prosecution-andy-hall

7 https://www.walkfree.org/drop-the-charges-against-andy-hall-now/
8 BSCI, BSCI and its Participants Take Action in Support of Andy Hall,  available at 

http://www.bsci-intl.org/news/bsci-and-its-participants-take-action-support-andy-hall 
9 http://www.bsci-intl.org/news/bsci-and-its-participants-take-action-support-andy-hall 

และ http://www.ethicaltrade.org/blog/calling-thai-pineapple-industry-drop-charges-against-hall
10 http://burmacampaign.org.uk/media/public_-_AL_Thailand_26.04.13_4.2013.pdf and   

https://andyjhall.wordpress.com/2016/02/29/5-un-human-rights-mandates-at-ohchr-geneva-and-
thai-government-engage-allegationresponse-natural-fruit-vs-andy-hall-saga/

11   แถลงการณ ! ส$าน� กงานสหภาพย� โรปท+องถ�& นเร%&องการใช+ข+อหาหม�& นประมาททางอาญาในทางท�& ผ�ดในประเทศไทย, 
14  พฤศจ�กายน 2557,  ท�&
http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/documents/news/141114_eu_homs_statement_on_
misuse_of_criminal_defamation_laws_en.pdf
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