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ข้อมูลล่าสุด วันที่ 27 ตุลาคม 2557

ถาม-ตอบคดีบริษัท เนเชอรัลฟรุต จำกัด ฟ้อง อานดี้
ฮอลล์ ทั้งทางเเพ่งเเละทางอาญา 

1. การดำเนินคดีนี้มีความเป็นมาอย่างไร
อานดี้ ฮอลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นและนักวิจัย เป็นผู้ประสานงานวิจัยขององค์กร
ฟินน์วอช เมื่อ พ.ศ. 2555 ฮอลล์เป็นผู้สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยให้กับ
องค์กรฟินน์วอช เพื่อจัดทำรายงาน “สินค้าถูกมีราคาสูง” ประเด็นหนึ่งของรายงานดัง
กล่าว คือ การตรวจสอบบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ทางภาคใต้ของประเทศไทย การเลือกวิจยัตรวจสอบบริษทั เนเชอรลั
ฟรุต จำกัด ดำเนินการแบบสุ่ม เพราะบริษัททำการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นให้เป็น
สินค้าท่ีระบุการขายเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีฟินแลนด์

องคก์รฟินน์วอช เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556  รายงานนี้ใช้ข้อมูลท ี ่
ได้จากเเรงงานข้ามชาติที่อ้างว่า โรงงานบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ละเมดิสิทธิ
มนุษยชนอย่างรา้ยแรงในโรงงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงตอบโต้การนำเสนองานวิจัย
นี้โดยฟ้องคดีหมิน่ประมาททั้งทางอาญาและทางเเพ่งต่อฮอลล์ ซึ่งเปน็นักวิจัยคนหนึง่
เเละเป็นบคุคลธรรมดา โดยไม่ได้ฟ้ององค์กรฟินน์วอช ซึ่งเป็นนิติบุคคลทีจ่ัดทำงาน
วิจัยนี ้ บริษทั เนเชอรัล ฟรุต จำกัดฟ้องฮอลล์เป็นคดีอาญา 2 คดี  ข้อหาหมิ่น
ประมาทและพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และคดีแพ่ง
ข้อหาหมิ่นประมาทอีก 2 คดี  

คดีอาญาที่ม ีการพิจารณาในศาลเป็นคดีเเรก  (คดีหมิ่นประมาท) ได้ดำเนินการ
พ ิจารณาต ั้งแต ่ว ันท ี ่2 ถ ึง 10 ก ันยายน พ.ศ. 2557 ท ี่ศาลจ ังหว ัดพระโขนง
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นคดีที่บริษทัฯ ฟ้องฮอลล์  จากการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว
อัล จาซีรา เรื่องที่บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัดดำเนินคดอีาญาและคดีแพ่ง  โดย
อ้างว่าฮอลล์จงใจทำร้ายชื่อเสียงของบริษัท โดยการพูดและ/หรือเผยแพร่ข้อมลูอัน
เป็นเท็จ คดีทีส่องที่จะมีการพิจารณาเป็นลำดับต่อไป คือ คดแีพ่งเรื่องการหมิ่น
ประมาท อันสืบเนื่องจากการตีพิมพ์เผยเเพร่รายงานวิจัยของฟินน์วอช  โดยเรียกค่า
เสียหาย 300 ล้านบาท ซึง่กำหนดนดัพิจารณาคดี วนัที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ท ี ่
ศาลจังหวัดนครปฐม คดีที่สามเป็นคดีอาญามีสองข้อหา คือ ความผิดตามพระราช
บญัญัตกิารกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เเละคดีหมิ่นประมาททางอาญา  ซึ่ง
กำหนดนดัไต่สวนมูลฟ้อง วนัที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้
ส่วนคดีสี ่เป็นการฟอ้งคดีหมิ่นประมาททางเเพ่ง เรียกค่าเสียหาย  120  ล้านบาท
อยู่ในระหว่างการส่งหมายเรียกและคำฟ้อง

2. บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด มีความเป็นมาอย่างไร
บริษทั เนเชอรัล ฟรุต จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สับปะรดและเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มแน็ต กรุป๊ ซึ่งบรษิัทอืน่ ๆ ในเครอื ได้เเก่ บริษัท ปราฟิค เเละบริษทั ปราฟิค



2005 ซึง่ผลิตผลไม้แห้งและผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ เมื่อ พ.ศ. 2556 บริษัท เนเชอ
รัล ฟรุต จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นที่ใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ทีข่ายในห้างค้า
ปลีก  ประเทศฟินแลนด์ ยี่ห้อต่างๆ ได้แก่ เอสโอเค (SOK)  เคสโค (Kesko) และทู
โก โลจิสตกิ (Tuko Logistic) (น้ำผลไมผ้ลิตโดย ไอพี จูซเมคเกอร์ โอวาย ประ
เทศฟินเเลนด์ ( VIP Juicemaker Oy) 

นาย วิรัตน์ ปิยพรไพบลูย์ เจ้าของ บริษทั เนเชอรัล ฟรุต จำกัด  เป็นพี่ชายของ
นายเฉลิมชัย ศรอี่อน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีตเลขาธิการของ
พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งยังเป็นบริษัทที่มอีำนาจในอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ในฐานะ
เจ้าของเเละประธานสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ซึ่งสมาคมฯ ประกอบด้วย
ตัวแทนบริษัทสับปะรดในประเทศไทยกว่า 60 บริษัท

3. การพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 2-10 กันยายน พ.ศ.2557 ซึ่งจะมีการ
อ่านคำพิพากษา ในวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีอะไรเกิดขึ้น
การพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดพระโขนง เป็นคดีเนื่องมาจากฮอลล์ให้สัมภาษณ์นักข่าว
จากสำนักข่าวอัล จาซีรา ที่ประเทศเมยีนมาร์ พ.ศ. 2556  การพิจารณาคดีเริม่เมื่อวันที่
2  และสิ้นสุดในวันท่ี 10 กันยายน  พ.ศ 2557

ในช่วงสามวันแรกของการพิจารณาคดี  บริษทั เนเชอรัล ฟรุต จำกัดเเละพนักงาน
อัยการนำพยานเข้าสืบพร้อมพยานหลักฐาน  โดยทนายความจำเลยมโีอกาสซกัค้าน
พยานดังกล่าว บริษทัฯ ในฐานะโจทก์ร่วม นำคนงานในโรงงาน นักวิชาการ ตำรวจ
และเจ้าหน้าที่รัฐไทยมาเป็นพยาน  เเละเสนอหลักฐาน เช่น งบการเงินที่ตรวจสอบ
โดย บริษัทตรวจสอบบัญชี เอสจีเอ 

ตั้งเเต่วันที่ 5 กันยายน เป็นการสบืพยานจำเลย โดยทนายความฝ่ายฮอลล์นำเสนอ
หลักฐานต่างๆ รวมท้ัง นำอดีตคนงานท่ีเคยทำงานในโรงงานเนเชอรัล ฟรุต  แล้วออก
ไปทำงานที่อ ื่น  ข ึ้นเบ ิกความต่อศาล พร้อมน ักว ิจ ัย  ผูบ้ร ิหารบร ิษทัในกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง นายเวย์น เฮย์ นักข่าวอัล จาซีรา และนางสาวซอนญา วาร์
เทียร์ลา  กรรมการบริหารองค์กรฟินน์ วอช  โดยพนักงานอัยการและทนายความ
โจทก์ร่วมสามารถซักค้านพยานฝ่ายจำเลยได้ เช่นกัน ปรากฏว่า มีเอกสารราชการที่
ศาลสั่งให้ส่งเพื่อให้ฝ่าย จำเลยนำสืบ  ไม่ได้ส่งมา  แต่จำเลยไม่ติดใจ  จึงสิ้นสุดการ
พิจารณาคดี  

ระหว่างการพิจารณาคดีมีสถานฑูตฟินแลนด์ สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียส่งเจ้า
หน้าที่เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดี รวมทั้ง ตัวเเทนสมาคมแรงงานระหว่างประเทศ
(ไอยูเอฟ) ศูนย์นานาชาติเพื่อสิทธิของสหภาพการค้า (ICTUR) องคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) เเละองค์การย้ายถิ่นสากล (IOM) เข้าร่วมด้วย 

4. ข้อค้นพบของฟินน์วอช กรณี บริษัท เนเชอรัล ฟรุต เป็นเทจ็
หรือไม่
ในทางการนำสืบ การค้นพบของรายงานสินค้าถูกมีราคาสูงท่ีตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556 ต้ัง
อยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลการสัมภาษณ์คนงานท่ีเชื่อว่า ทำงานในโรงงานบริษัท เนเชอรัล ฟ



รุต จำกัด  ซึ่งตามจรรยาบรรณการวิจัยขององค์กรฟินน์วอช  องค์กรไดพ้ยายาม
ติดต่อบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัดหลายครั้งในระหว่างการค้นหาและทำการประมวล
ข้อเท็จจริง  ด้วยการโทรศัพท์  ส่งอีเมล์และโทรสาร  แต่บริษทัฯ ปฏเิสธที่จะตอบรับ
การตดิต่อเพื่อหารือเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ถูกอ้างว่า เกิดขึ้นในโรงงานฯ และ
บริษัทฯ ไม่เคยขอให้แกไ้ขรายงานฉบับเเรกขององค์กรฟินน์วอช  โดยไม่ได้ให้ข้อมูล
หรือข้อโต้แย้งใดๆ  ส่งใหเ้เก่องค์กรฟินน์วอชเลย

องคก์รฟินน์วอชไม่ได้เป็นองค์กรเดียวที่ทำการตรวจสอบสภาพการทำงานในโรงงานฯ
นางฮันนา นิคคาเนน (Hanna Nikkanen) ผู้สื่อข่าวซึ่งได้รับรางวลัสื่อมวลชนหลาย
รางวัล ได้ดำเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงโดยอิสระ ผ่านการสัมภาษณ์อดีตคนงาน
บริษทั เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ต่อมานิตยสาร Apu ในประเทศฟินแลนด์ไดต้ีพิมพ์
บทความของนิคคาเนนในวันเดยีวกันกับที่มีการตพีิมพ์รายงานขององค์กรฟินน์วอช
นอกจากนั้น สำนักข่าวอัล จาซีราดำเนินการสัมภาษณ์คนงานท่ีลาออกมาจากโรงงานฯ
เเละเผยแพร่วิดีโอสารคดีสั้นท่ีคนงานโรงงานฯ ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับประสบการณ์ท่ีเลว
ร้าย  ระหว่างการทำงานในโรงงานบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ด้วย

เมือ่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 พนักงานตรวจแรงงานไทยทำการตรวจสอบโรงงานฯ
และทำรายงานการตรวจสอบดังกล่าว  โดยรายงานนี้ถูกอ้างเสนอศาลในระหว่างการ
พจิารณาคดีวันที่ 2-10 กนัยายน พ.ศ. 2557 รายงานระบุว่า พบขอ้บกพร่องในโรงงาน
หลายประการ ได้แก่ การหักเงินเดือนที่ผิดกฎหมายหลายรูปแบบ การทำงานล่วง
เวลาทีย่าวนาน เเละละเมิดขอ้กำหนดท่ีกฎหมายกำหนดให้ทำได้ ข้อบกพร่องด้านห้อง
สุขาและข้อจำกัดในการใช้ห้องสุขา แต่รายงานการตรวจเเรงงานไม่ได้ตรวจสอบเงินค่า
จ้างที่จ่ายเมื่อ พ.ศ. 2556 และยังไม่ชัดเจนว่า โรงงานของบริษัทฯ ได้รับการเตือนวา่
จะมีการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า กอ่นที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจหรือไม่ องค์กรฟินน์
วอชเเละสันนิบาตเพื่อสิทธิมนุษยชนฟนิเเลนด์วิจารณ์ว่า รายงานการตรวจสอบนี้มีข้อ
บกพร่องอย่างร้ายแรง  และร้องขอข้อมลูเพิ่มเติม  ทว่าทางการไทยยังไม่ได้ตอบ
คำถามดังกล่าว

เมื่อ พ.ศ. 2557 ฟินน์วอช เผยเเพร่รายงานเรื่องสภาพการทำงานในโรงงานบริษัท เน
เชอรัล ฟรุต จำกัด ซ่ึงมีเนื้อหาว่า ยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิเเรงงานในโรงงาน ฮอลล์
ไม่ได้ร่วมดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการฟ้องคดี  บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด เเส
ดงความคิดเห็นต่อรายงานต่อเนือ่งอย่างสัน้ๆ โดยปฏิเสธว่าไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายเกิด
ขึ้นในโรงงานของตน 

5. สิ่งท่ีบริษัทเนเชอรัล ฟรุต กล่าวหา เป็นจริงหรือไม่ 
บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัดกล่าวหาว่า ฮอลล์จงใจใส่ร้ายบริษัทฯ และก่อให้เกิด
ความสูญเสียทางการเงิน และกล่าวข้อเท็จจริงท่ีไม่มีข้อมูลรองรับเเละเป็นเท็จ 

ฮอลล์นำสืบและแสดงต่อศาลว่า ไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือเจตนาร้ายอันตรายต่อบริษทัฯ
ฮอลล์ซึ่งเป็นนักวิจยัไม่เคยพบเจ้าของหรือผู้บริหารของบริษทัฯ ทั้งยังไม่เคยรับการ
ตดิต่อใด ๆ หรือมีความขัดแยง้กับโรงงานบริษัทฯ กอ่นที่จะร่วมดำเนนิการวิจัยให้องค์
กรฟินน์วอช ส่วนองค์กรฟินน์วอชเองก็ได้รบัชือ่และที่อยู่ของบรษิัทฯ  จากห้างค้า



ปลีกในประเทศฟินแลนด์  และเริ่มต้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของ
บรรษัท  โดยการสุ่มเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีตราเฉพาะและวางจำหน่ายในประเทศ
ฟินแลนด์ 

ฮอลล์แสดงให้เห็นว่า รายงานขององค์กรฟนินวอชไม่ได้เป็นสาเหตุทีท่ำให้บรษิัทฯ
สูญเสียรายได้ คำแนะนำแรกในรายงาน สินค้าถูกมีราคาสูง คือ การเรียกร้องให้บริษัท
ต่างๆ ซื้อขายกับบริษทั เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ต่อไป กลุ่มค้าปลีกเอสโอเค จาก
ประเทศฟินแลนดเ์ดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2556  และได้พบกับบริษัท
เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ กลุ่มเอสโอเคขอให้บริษัท เนเชอรัล
ฟรุต จำกัดทำการตรวจสอบความรับผิดชอบของบรรษัทในการผลิตสินค้าโดยบุคคลที่
สาม เเต่บริษัทฯ ปฏิเสธ 

มีข้อเท็จจริงว่า บริษทัโปรดาลิม (Prodalim) จากประเทศอิสราเอล ได้แจง้ว่า จะหยดุ
ซื้อสินค้าจากบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ถ้าบริษัทฯ ไม่ยินยอมรับการตรวจสอบ
จากบุคคลท่ีสาม 

การนำสืบแสดงให้เห็นว่า หากบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัดได้รับความเดือดร้อนจาก
การสูญเสียรายได้ ก็เป็นเพราะการกระทำของบริษัทฯ เอง

6. จะฟ้องคดีในลักษณะนี้ในประเทศฟินเเลนด์ได้หรือไม่
ตามกฎหมายฟินแลนด์บริษัทไม่สามารถฟ้องบุคคลในข้อหาหมิ่นประมาทในฟินแลนด์
นอกจากนี้ ฟินแลนด์ไม่ได้มีกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับพระราช
บัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของไทย

กฎหมายไทยไดร้ับการวิพากษ์วิจารณ์ในต่างประเทศว่า ส่งผลใหเ้กิดข้อจำกัดเสรีภาพ
ในการพูด เพราะนักปกป้องสิทธิมนษุยชนและนักข่าวต้องขึ้นศาลเนื่องจากการฟ้องคดี
ในลักษณะนี้ การคุกคามโดยผ่านการฟ้องคดี  ทำให้บรรษัทและรัฐบาลมีเครือ่งมอืทรง
ประสิทธิภาพท่ีจะปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศฟินแลนด์ ผู้ที่ให้สัมภาษณ์อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะแหล่งขอ้มูลตาม
ความเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณทีีเ่สี่ยงต่ออันตรายหรือมผีลในการทำงานอาชีพของ
ผู้ให้ข้อมูล วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองแหล่งข้อมูล คือ เพื่อปกป้องเสรีภาพของ
สื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อมวลชนสามารถเปิดโปงปัญหาสังคมโดยไม่ต้องแจ้งชื่อของแหล่ง
ข้อมูล ในประเทศไทยไม่มีมาตรการคุ้มครองเเหล่งขอ้มูล ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากใน
สถานการณ์เช่นที่เป็นอยู่ ในการพิจารณาคดีอาญาของฮอลล์ ศาลขอให้จำเลยนำคน
งานที่เขา้ร่วมการสัมภาษณ์ในงานวิจัยขององค์กรฟินน์วอชมาเป็นพยาน ซึ่งถือเป็นการ
ละเมดิจรรยาบรรณของนักวิจัย  และแม้จะพยายามอาศัยเพียงพยานทีเ่คยทำงานให้
บริษัทโจทก์ร่วมมาก่อน ก็มีรายงานต่อมาว่า พยานจำเลยที่เป็นแรงงานข้ามชาติคนนัน้
ถูกติดตาม  และมีข้อมูลจากคนงานที่โรงงานเนเชอรัล ฟรุต  แจง้ว่า จะมกีารคุกคาม
ไปถึงตัวพยานผู้นี้



7. จะมีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างไร หากศาลพิพากษาว่า ฮอลล์ผิด
ทุกคดี
ถ้ามีคำพิพากษาว่า ฮอลล์ผิดจริงในทุกคดี โดยมีโทษจำคุกและปรับ เขาอาจต้องจ่าย
ค่าเสียหายเพ่ือการชดเชย  เขาจะถูกส่งไปจำคุกท่ีเรือนจำ  เนื่องจากบริษัท เนเชอรัล
ฟรุต จำกัดเรียกค่าเสียหายจากฮอลล์กว่าเจ็ดล้านยูโร หรือ 300 ล้านบาท นอกจาก
นั้น ยังอาจมีโทษจำคุกสูงถึง 8 ป ี

โทษท่ีเกิดจากข้อหาการหมิ่นประมาทคดีเเรกท่ีพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว ซ่ึงศาลจะอ่าน
คำพิพากษาวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีโทษจำคุกสูงสุดหนึ่งปี  และปรับเป็นเงิน
ไม่เกิน 20, 000 บาท 

ฮอลล์ ถูกศาลจังหวัดพระโขนงยึดหนังสือเดินทางในระหว่างการประกันตัวและ
พิจารณาคดีก่อนมีคำพิพากษา  นับต้ังแต่ถูกยื่นฟ้อง   และถูกคำสั่งห้ามเดินทางออก
นอกประเทซ ทำให้เขาต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไปโดยปริยายนับตั้งแต่บัดนัน้
เเม้ภูมิลำเนาท่ีเป็นทางการปัจจุบันนี้ของฮอลล์จะอยู่ในประเทศพม่า ก็ตาม 

ต่อมา ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557  ฮอลล์ร้องขอให้สถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ
ขอหนังสือเดินทางคืนจากศาลในฐานะเจ้าของหนังสือเดินทางแท้จริง  ศาลจังหวัด
พระโขนงตกลงคืนหนงัสือเดินทางให้กบัสถานทูตองักฤษผ่านเจ้าหน้าที่เเละเจ้าหน้าที่
สถานทูตได้นำหนังสือเดินทางคืนให้ฮอลล์  เเต่ฮอลล์ยังคงถูกห้ามมิให้เดนิทางออก
นอกประเทศ  โดยต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราวและมีเงินประกันเพ่ิม  และศาลอนุญาต
ไปบ้างแล้ว  แต่ครั้งสุดท้าย ฮอลล์ขออนุญาตศาลเดินทางไปประเทศพม่าช่วงใกลเ้วลา
กอ่นมีคพพิากษา เเตศ่าลจังหวัดพระโขนงปฏิเสธ ปัจจุบัน ฮอลล์จึงไม่สามารถเดิน
ทางออกจากประเทศไทยจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้อง

8. อานดี้ ฮอลล์จะได้รับการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรมหรือไม่
หลังจากที่ประเทศไทยมีการรัฐประหารโดยทหารเเละยกเลิกรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ ดัชนี
เสรีภาพสำหรับประเทศไทยลดลงมาเป็นลำดับที่ 130  ดัชนีการทุจริตของประเทศไทย
อยูท่ี่ลำดับที่ 102 เปรียบเทียบการจัดอันดบัดัชนีที่เดียวกันที่ประเทศฟินแลนด์อยู่ที่
ลำดับท่ี 1 และ 3 

การดำเนินคดีนีใ้นชั้นกอ่นฟ้องมีปญัหา  ท้ังในชั้นสอบสวนและพนักงานอัยการ  โดย
พนักงานสอบสวนจัดหาล่ามที่ไม่เหมาะสมและส่งเอกสารภาษาไทย ว่าเขารับสารภาพ
ทุกข้อหา  ให้ฮอลล์ลงชื่อ ฮอลล์ซ่ึงใช้ภาษาไทยได้บ้างและพอที่จะจับใจความได้ จึง
ปฏิเสธท่ีจะลงชื่อ อีกท้ังยังมีปัญหาเรื่องเขตอำนาจการสอบสวน  เพราะเป็นกรณีท่ีความ
ผดิเกดินอกราชอาณาจักรไทย ฮอลล์ได้ร้องเรียนการกระทำที่ไม่ถูกตอ้งดังกล่าวต่อ
สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ
ส่วนในช้ันพนักงานอัยการ  ท่ีถือว่า อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวน  ก็มีการยื่นฟ้อง
อย่างรวดเร็ว  โดยไม่ตรวจสำนวนให้ถี่ถ้วนจนเกิดความผิดพลาดในคำฟ้อง  ระหว่างการ
พิจารณาคดีนัดแรกของแอนด้ี  ต้องมีการพักการพิจารณาคดีทันที เนื่องจากล่ามท่ีศาล
จัดให้  แอนด้ีเห็นว่า ไม่มปีระสทิธิภาพพอ  ทำให้ต้องจัดหาล่ามใหม่  ส่วนเอกสารที่



นำสืบกัน  ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยทำให้การทำความเข้าใจของจำเลยทำได้โดยยาก
เพราะไมส่ามารถแปลเอกสารได้ทุกฉบับ 

ในเดือนกรกฎาคม / สิงหาคม สถานีโทรทัศน์สีช่อง  3 ท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุดในประเทศของ
ไทยได้รายงานข่าวในเชิงลดความน่าเชื่อถือด้านบุคลิกภาพของฮอลล์ และในการนำสืบ
ของโจทก์ร่วมได้มีการนำเสนอภาพข่าวนี้  ฮอลล์กำลังเตรียมการร้องเรียนเรื่องนี้ไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เนื่องจากเขาคิดว่าพฤติกรรมนี้น่าจะเข้าข่ายการละเมิดอำนาจศาล 

การที่บุคคลธรรมดาต้องต่อสู้คดีในศาลกับบรรษัทขนาดใหญ่ และน่าเชื่อว่า มีอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจและการเมือง ย่อมต้องใช้ความพยายามสูงในการต่อสู้  องค์กรฟินน์วอชมุ่
งมั่นที่จะสนับสนุนฮอลล์ทุกทางที่เป็นไปได้ เเละได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายไปแล้วหลาย
หมื่นยูโรเพ่ือสนับสนุนคดี  การพิจารณาคดีในประเทศไทยอาจใช้เวลาหลายปี  บริษัท
เนเชอรัล ฟรุต จำกัดฟ้องคดฮีอลล์ถึงสี่คดี  คดีความเหล่านี้ส่งผลอย่างมากต่อชีวิตส่วน
ตัวและการทำงานของฮอลล์และองค์กรฟินน์วอชเป็นอย่างมาก 

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์สนับสนุนงบประมาณเเก่องค์กรฟินน์วอช 4,000
ยูโร จากกองทุนเพ่ือองค์กรสิทธิมนุษยชนเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาคดี เหล่านี้

9. ประชาคมในฟินเเลนด์นานาชาติมีท่าทีต่อคดีอานดี้ ฮอลล์อย่างไร
องค์กรฟินน์วอชถือว่า คดีที่ฟ้องฮอลล์เป็นการคุกคามผู้ปกป้องสิทธิมนษุยชน  โดย
คดีนี้ได้รับความสนใจจากนานาชาติเเละในการพิจารณาคดี  ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวางตามทัศนะขององค์กรระหว่างประเทศและสมาคมสิทธิแรงงาน 

องค์กรสิทธิมนุษยชนและสหภาพแรงงานเเสดงออกเพ่ือสนับสนุนฮอลล์อย่างกว้างขวาง
ทัว่โลก ผู้มบีทบาทหลายคนเรียกร้องให้บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ถอนฟ้องเเละ
เรียกร้องให้ตรวจสอบสภาพการทำงานในบริษัทฯ อย่างเป็นกลาง  

กลุ่มยูไนเตด็ นอร์ดกิ องค์กร Business Social Compliance Initiative (BSCI) และ
มาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานทางการค้า (Ethical Trading Initiative: ETI) เรียกร้องให้
อุตสาหกรรมอาหารไทยและบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ถอนฟ้องฮอลล์ 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแหง่สหประชาชาติ (Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights :OHCHR) เรียกร้องเปน็ครั้งที่สอง
ให้ตรวจสอบประเดน็ดังกล่าว  มกีารออกหนังสือ  โดยหนึง่ในสองฉบับทีล่งนามโดยผู้
รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชน 5  ทา่น  ร้องขอให้รัฐไทยรายงานสภาพการทำงาน
ของโรงงาน เเละคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพในการเเสดงความคิดเห็นของฮอลล์  

เมือ่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557  องคก์รระหว่างประเทศกว่าร้อยองค์กรริเริ่มการรณรงค์
เรียกร้องให้บริษทั เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ถอนฟ้องฮอลล์  เป้าหมายหลกัของการ
รณรงค์ คือ สมาคมผู้ผลิตสับปะรดไทย ซ่ึงมีบริษัทฯ ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกและประธาน



ในวนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ศาลจะอ่านคำพิพากษาคดีแรกของฮอลล์ และกอ่น
วันเก ิดครบรอบ 35 ปี จะมีการชุมน ุมนานาชาติในประเทศฟินแลนด์ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา  เพือ่สนับสนุนฮอลล์และจะรณรงค์
เรียกร้องให้บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัดถอนฟ้องคดีท่ีฟ้องฮอลล์ ทุกคดี


