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1. การฟฟ้องคดดีเหลพ่านดี ดมดีรายละเอดียดอยพ่างไร?
อานดดดี้ ฮอลลล์ นนักววิจนัยและนนักตต่อสผ ข้เพลลื่อสวิทธวิแรงงานขข้ามชาตวิ รนับดอาเนวินการเปล็นผผข้ประสานงานการววิจนัยใหข้
องคล์กรพนัฒนาเอกชนชลลื่อฟวินนล์วอทชล์ (Finnwatch) จากประเทศฟวินแลนดล์เมลลื่อ พ.ศ.  2555  ดข้วยความ
ชต่วยเหลลอจากทดมงานลต่ามและผผข้ประสานงานทข้องถวิลื่น เขาดอาเนวินการสนัมภาษณล์แรงงานขข้ามชาตวิใน
ประเทศไทย องคล์กรฟวินนล์วอทชล์ตดพวิมพล์รายงานผลการววิจนัยจากขข้อมผลการสนัมภาษณล์ชลลื่อ “สวินคข้าถผกมดราคา
สผง”1เมลลื่อเดลอนมกราคม  2556

ตามขข้อมผลทดลื่ไดข้รนับจากแรงงานขข้ามชาตวิชาวพมต่า รายงานเปวิดเผยวต่า มดการละเมวิดส วิทธวิมนนุษยชนใน
โรงงานบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต จอากนัด จนังหวนัดประจวบคดรดขนันธล์  บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ โตข้ตอบการเผย
แพรต่รายงานดนังกลต่าวโดยการฟข้องคดดอาญาและคดดแพต่งตต่อนายอานดดดี้ ฮอลลล์  และไมต่ไดข้ฟข้ององคล์กร
ฟวินนล์วอทชล์  ซซลื่งเปล็นผผข้จนัดทอาและมดหนข้าทดลื่รนับผวิดชอบตต่อการเผยแพรต่รายงานนนัดี้น

ในคอาฟข้อง บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ อข้างวต่า มดช ลลื่ออานดดดี้ ฮอลลล์  ปรากฏในหนข้าแรกของบทสรนุปผผข้บรวิหาร
ภาษาอนังกฤษในรายงาน อนันถลอเปล็นหลนักฐานสอาคนัญวต่า เขาเปล็นผผข้เขดยนและมดความรนับผวิดชอบในการจนัด
ทอารายงาน ทนัดี้งยนังกลต่าวหาวต่า ฮอลลล์มดสต่วนรต่วมในการอนัพโหลดและเผยแพรต่รายงานไปยนังเวล็บไซตล์ของ
องคล์กรฟวินนล์วอทชล์  โดยไมต่พวิจารณาวต่า องคล์กรฟวินนล์วอทชล์เปล็นผผข้เขดยนรายงานทนัดี้งหมดและฮอลลล์ไมต่มด
สวิทธวิหรลอมดออานาจในการดอาเนวินการใดๆ ตต่อเวล็บไซตล์ขององคล์กรฟวินนล์วอทชล์ แตต่อยต่างใด

บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ  ไดข้ยลลื่นฟข้องฮอลลล์คดดแรกในทางอาญา  ดข้วยขข้อหาหมวิลื่นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา  และความผวิดตามพระราชบนัญญนัตวิการกระทอาความผวิดเกดลื่ยวกนับคอมพวิวเตอรล์  สต่วนคดดทดลื่
สองฟข้องเฉพาะขข้อหาหมวิลื่นประมาท  โดยอดกสองคดดเปล็นการฟข้องคดดแพต่งเรลลื่องหมวิลื่นประมาท  โดยการ
ดอาเนวินคดดเหลต่านดดี้ถผกววิจารณล์อยต่างหนนักวต่า ถลอเปล็นการคนุกคามและตข้องการปวิดปากนนักตต่อสผ ข้เพลลื่อสวิทธวิมนนุษย
ชนโดยอาศนัยกระบวนการยนุตวิธรรม

1 บทสรนุปสอาหรนับผผข้บรวิหารรายงาน “สวินคข้าถผกมดราคาสผง” ภาษาอนังกฤษสามารถเขข้าถซงไดข้ทดลื่http://www.finnwatch.org/images/cheap
%20has%20a%20high%20price_exec%20summary_final.pdf
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2. บรริษอัท เนเชอรอัล ฟรรุต จจากอัด ทจาอะไร? มดีใครเปป็นเจฟ้าของ?
บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต จอากนัด เปล็นผผข้ผลวิตผลวิตภนัณฑล์สนับปะรดและเปล็นสต่วนหนซลื่งของแนทกรนุรุ๊ป  โดยบรวิษนัท
อลลื่นๆ ในกลนุต่ม ไดข้แกต่ ปราฟวิคและปราฟวิค 2005 ผผข้ผลวิตผลไมข้แหข้งและผลวิตภนัณฑล์วต่านหางจระเขข้ เมลลื่อ พ.ศ.
2555  บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ  ผลวิตนอดี้าผลไมข้เขข้มขข้นใหข้บรวิษนัทคข้าปลดกฟวินแลนดล์ คลอ เอส กรนุรุ๊ป (S 
Group)  เคสโก (Kesko) และนอดี้าผลไมข้ตวิดฉลากยดลื่หข้อเอกชนโดยทผโก โลจวิสตวิกสล์ (Tuko Logistics)  
(ผลวิตโดย ฟวินแลนดล์ วดไอพด - จผซเมคเกอรล์ โอวาย)

เจข้าของบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ คลอ นายววิรนัช  ปวิยพรไพบผลยล์ พดลื่ชาย  นายเฉลวิมชนัย  ศรดอต่อน  อดดต
รนัฐมนตรดวต่าการกระทรวงแรงงาน  อดดตเลขาธวิการพรรคประชาธวิปนัตยล์  และอดดตสมาช วิกวนุฒวิสภาจนังหวนัด
ประจวบคดรดขนันธล์หลายสมนัย นายววิรนัช  ปวิยพรไพบผลยล์  ยนังมดธนุรกวิจอลลื่นๆ  นอกเหนลอจากทดลื่อยผต่ในกลนุต่มเเนทก
รนุรุ๊ป หลายแหต่ง เชต่นบรวิษนัท สยามอโลเวรต่า จอากนัด  ผผข้ผลวิตและสต่งออกวต่านหางจระเขข้กระปป๋อง

นายววิรนัช  ปวิยพรไพบผลยล์  เปล็นผผข้ทรงอวิทธวิพลในอนุตสาหกรรมสนับปะรดของไทย  โดยเปล็นประธานของ
สมาคมอนุตสาหกรรมสนับปะรดไทย (TPIA)  ซซลื่งเปล็นตนัวแทนบรวิษนัทผผข้ประกอบกวิจการสนับปะรดกวต่า 60 
บรวิษนัทในประเทศไทย

3. อานดดี ด ฮอลลก์ คคือใคร? ฟรินนก์วอทชก์ คคือใคร?
อานดดดี้ ฮอลลล์  ปนัจจนุบนันอายนุ 36 ปด ถลอสนัญชาตวิอนังกฤษ  ใช ข้เวลาอยผต่ในประเทศไทยมานานกวต่า 11 ปด  
ปนัจจนุบนันเขาอาศนัยอยผต่ในกรนุงเทพฯ  ในชต่วงปด พ.ศ. 2556  ฮอลลล์อาศนัยอยผต่ในประเทศเมดยนมารล์เเพลลื่อทอา
หนข้าทดลื่ใหข้คอาปรซกษาแกต่รนัฐบาลเมดยนมารล์ในประเดล็นการยข้ายถวิลื่น  โดยพนักอาศนัยอยผต่ทดลื่เมลองยต่างกนุข้ง

ฮอลลล์จบปรวิญญาสาขานวิตวิศาสตรล์  และมดความเชดลื่ยวชาญในประเดล็นการยข้ายถวิลื่นในเอเชดยตะวนันออกเฉดยง
ใตข้  เขาไดข้ศซกษาในระดนับปรวิญญาเอกทดลื่มหาววิทยาลนัยคารล์ดวิฟฟล์และมหาววิทยาลนัยเมลเบวิรล์น  เขาทอา
ดนุษฎดนวิพนธล์เรลลื่อง ขข้อเสนอทางกฎหมายเกดลื่ยวกนับการพนัฒนาอาชดวอนามนัย  และความปลอดภนัยทดลื่
เกดลื่ยวขข้องกนับความรนับผวิดทางอาญาขององคล์กรตต่อการเสดยชดววิตจากการทอางานอนุตสาหกรรมในประเทศ
ออสเตรเลดย  แคนาดา  และสหราชอาณาจนักร

เมลลื่อปด พ.ศ. 2555  องคล์กรฟวินนล์วอทชล์วต่าจข้างอานดดดี้ ฮอลลล์  ในฐานะนนักววิจนัยทดลื่ปรซกษาและประสาน
งานการววิจนัยภาคสนามในประเทศไทย โครงการดข้านความรนับผวิดชอบตต่อสนังคมของผลวิตภนัณฑล์ทดลื่ตวิด
ฉลากยดลื่หข้อหข้างคข้าปลดกทดลื่วางขายในกลนุต่มซผเปอรล์มารล์เกล็ตในประเทศฟวินแลนดล์  อานดดดี้ ฮอลลล์จซงดอาเนวินการ
สนัมภาษณล์คนงานทดลื่ทอางานในโรงงานบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ ตามทดลื่ไดข้รนับมอบหมาย  ดข้วยความชต่วย
เหลลอจากลต่ามภาษาพมต่าและผผข้ประสานงานทข้องถวิลื่น

องคล์กรฟวินนล์วอทชล์ เปล็นองคล์กรทดลื่ทอางานเฝข้าระวนังในประเดล็นความรนับผวิดชอบตต่อสนังคมขององคล์กรใน
ฟวินแลนดล์  ทดลื่ไดข้รนับการสนนับสนนุนจากองคล์กรพนัฒนา  สหภาพแรงงาน  และกลนุต่มส วิทธวิผผข้บรวิโภคใน
ฟวินแลนดล์หลายองคล์กร  โครงการความรนับผวิดชอบตต่อสนังคมของผลวิตภนัณฑล์ทดลื่ตวิดฉลากยดลื่หข้อของหข้างคข้า
ปลดกเปล็นสต่วนหนซลื่งของโครงการววิจนัยขององคล์กรเกดลื่ยวกนับงานทดลื่มดคนุณคต่า (Decent Work)

4. คดดีทอัดงส ดีสทดีสบรริษอัท เนเชอรอัล ฟรรุต ฟฟ้องอานดดี ด ฮอลลก์ มดีความคคืบหนฟ้าอยพ่างไรบฟ้าง?
ก  )    คดดหมวิลื่นประมาททางอาญา – เนลลื่องจากการใหข้สนัมภาษณล์แกต่อนัลจาซดรา
คดดแรกจากสดลื่คดดทดลื่มดการดอาเนวินคดดในศาล คลอ คดดอาญา ฐานหมวิลื่นประมาท  จากการทดลื่ อานดดดี้ ฮอลลล์ ใหข้
สนัมภาษณล์สอานนักขต่าวอนัลจาซดราทดลื่เมลองยต่างกนุข้ง ประเทศเมดยนมารล์ เมลลื่อเดลอนเมษายน 2556  สวิลื่งทดลื่ยข้อนแยข้ง
คลอ คดดนดดี้เกวิดจากการใหข้สนัมภาษณล์เรลลื่องคดดทดลื่บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฟข้องคดดตต่ออานดดดี้ ฮอลลล์ สองคดดกต่อน
หนข้าในปดเดดยวกนันหลนังการเผยแพรต่รายงานของฟวินนล์วอทชล์ (ดผขข้างลต่าง)

บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ อข้างวต่า ฮอลลล์เจตนาทอาลายชลลื่อเสดยงของบรวิษนัทโดยการพผดและ/หรลอเผยแพรต่
ขข้อมผลทดลื่เปล็นเทล็จ การพวิจารณาคดดมดการสลบพยานตนัดี้งแตต่วนันทดลื่ 2-10 กนันยายน 2557 ทดลื่ศาลจนังหวนัด
พระโขนง กรนุงเทพมหานคร  จนในวนันทดลื่ 29 ตนุลาคม  2557  ศาลไดข้มดคอาพวิพากษายกฟข้อง  เพราะเหตนุ
ขข้อบกพรต่องในชนัดี้นสอบสวนทดลื่พนนักงานอนัยการไมต่มารต่วมฟนังการสอบสวนตามคอาสนังอนัยการสผงสนุดทดลื่เปล็น
เจข้าของสอานวน  อานดดดี้ ฮอลลล์ จซงไดข้รนับการปลต่อยตนัวและศาลไดข้คลนพาสปอรล์ตสหราชอาณาจนักรใหข้จาก
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การทดลื่ยซดไวข้ตามเงลลื่อนไขของสนัญญาประกนันตนัว เมลลื่อเดลอนพฤษภาคม 2557

อนัยการสผงสนุดของไทยและบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต จอากนัดรต่วมกนันอนุทธรณล์ในประเดล็นขข้อกฎหมายของคอา
พวิพากษายกฟข้อง  ตต่อศาลอนุทธรณล์เมลลื่อเดลอนมกราคม 2558  ศาลอนุทธรณล์มดคอาพวิพากษายลนตามศาลชนัดี้น
ตข้น เมลลื่อวนันทดลื่ 18 กนันยายน 2558  ใหข้ยกฟข้องโจทกล์
อยต่างไรกล็ตาม เนเชอรนัล ฟรนุต และอนัยการสผงสนุดยนังคงหาทางยลลื่นฎดกาตต่อไป    โดยคดดทดลื่มดการยกฟข้อง
สองศาลอาจยลลื่นฎดกาไดข้หากไดข้รนับอนนุญาตจากอนัยการสผงสนุดหรลอศาลชนัดี้นตข้น  คดดนดดี้ ปรากฏวต่า มดการขอ
อนนุญาตฎดกาตต่ออนัยการสผงสนุด  ซซลื่งเปล็นเจข้าของสอานวนการสอบสวนคนเดดยวกนันกนับทดลื่รนับผวิดชอบดอาเนวินคดด
กนับฮอลลล์  และตต่อมาไดข้อนนุญาตใหข้ฎดกาไดข้ในเดลอนพฤศจวิกายน 2558  โจทกล์และเนเชอรนัล ฟรนุต  โจทกล์
รต่วม  ไดข้ยลลื่นฎดกาและจอาเลยไดข้แกข้ฎดกาแลข้ว  ขณะนดดี้ยนังอยผต่ในระหวต่างการพวิจารณาของศาลฎดกา

ข  )    คดดอาญา ฐานหมวิลื่นประมาทและอาชญากรรมคอมพวิวเตอรล์ฯ – รายงานฟวินนล์วอทชล์
หลนังจากการไตต่สวนมผลฟข้อง 7 ครนัดี้ง  นนับตนัดี้งแตต่วนันทดลื่ 17 พฤศจวิกายน 2557 ถซง 20 กรกฎาคม 2558 ศาล
อาญากรนุงเทพใตข้มดคอาสนัลื่งรนับฟข้องเมลลื่อวนันทดลื่ 24 สวิงหาคม 2558 ขข้อหาหมวิลื่นประมาททางอาญา และความ
ผวิดตามพระราชบนัญญนัตวิการกระทอาความผวิดทางคอมพวิวเตอรล์ตามทดลื่เนเชอรนัล ฟรนุต ฟข้อง  การดอาเนวินคดดนดดี้
กอาลนังจะเรวิลื่มการพวิจารณา  โดยขข้อเทล็จจรวิงในคดดเกดลื่ยวขข้องกนับการตดพวิมพล์เผยแพรต่รายงานของฟวินนล์วอทช ล์
ชลลื่อ  “สวินคข้าถผกมดราคาสผง” (Cheap Has a High Price)

อานดดดี้ ฮอลลล์ ใหข้การปฏวิเสธตามฟข้องอยต่างเปล็นทางการในชนัดี้นพวิจารณาคดดทดลื่ศาลอาญากรนุงเทพใตข้ เมลลื่อ
วนันทดลื่ 18 มกราคม 2559 โดยยลนยนันปฏวิเสธทนุกขข้อกลต่าวหาทดลื่ศาลรนับฟข้อง  ซ ซลื่งขข้อหาทดลื่ฟข้องมดโทษจอาคนุก
สผงสนุดถซง 7 ปด

ภายหลนังจากทดลื่ศาลรนับฟข้อง อานดดดี้ ฮอลลล์ ขอประกนันตนัว  ศาลอนนุญาตแตต่ใหข้ยซดหนนังสลอเดวินทางไวข้และใหข้
ขออนนุญาตทนุกครนัดี้ง  หากจอาเลยจะเดวินทางออกจากประเทศไทย ฮอลลล์ขออนนุญาตศาลออกนอก
ประเทศไทยหลายครนัดี้ง  และศาลอนนุญาตทนุกครนัดี้ง  และเมลลื่อเขากลนับเมลองไทยหลนังจากเสรล็จส วิดี้นภารกวิจ  
เขาจะรดบคลนหนนังสลอเดวินทางใหข้ศาล  ทนุกครนัดี้ง  เพลลื่อแสดงใหข้เหล็นถซงความตนัดี้งใจในการตต่อสผ ข้คดดในศาล  
โดยไมต่ควิดทดลื่จะหลบหนด

การพวิจารณาคดดอาญาขข้อหารข้ายแรงของคดดนดดี้  จะเรวิลื่มขซดี้นในวนันทดลื่ 19 พฤษภาคม ทดลื่ศาลอาญากรนุงเทพ
ใตข้ ถนนเจรวิญกรนุง โดยเปล็นการสลบพยานโจทกล์สามวนัน (วนันทดลื่ 19, 26 และ 27 พฤษภาคม) และจะ
ทอาการสลบพยานจอา เลยในวนันทดลื่  2, 9 และ 16 มวิถนุนายน และวนันทดลื่  12, 13, 14, 15, 26 และ 27
กรกฎาคม  ซซลื่งเวลาพวิจารณาคดดโดยทนัลื่วไปจะเรวิลื่มตนัดี้งแตต่เวลา 8.30 น. จนถซง 16.30 น. ตามเวลาทข้องถวิลื่น
ทนุกวนัน

ในวนันทดลื่ 12 กรกฎาคม ซอนญต่าวารล์เทดยลต่า ผผข้ออานวยการบรวิหารขององคล์กรฟวินนล์วอทชล์ และตนัวแทน เอส 
กรนุรุ๊ป  ซซลื่งเปล็นหนซลื่งในบรวิษนัททดลื่ใหญต่ทดลื่สนุดในประเทศฟวินแลนดล์  จะขซดี้นใหข้การในฐานะพยานจอาเลย  
นอกจากนดดี้  ฝต่ายจอาเลยจะนอาแรงงานขข้ามชาตวิทดลื่เปล็นอดดตลผกจข้างเนเชอรนัล ฟรนุท  และบนุคคลสอาคนัญใน
อนุตสาหกรรมสต่งออกทดลื่ถผกกลต่าวถซงในรายงานของฟวินนล์วอทชล์  หนัวขข้อการปฏวิบนัตวิตต่อแรงงานขข้ามชาตวิใน
ประเทศไทย รวมทนัดี้ง บรรดานนักตต่อสผ ข้เพลลื่อสวิทธวิแรงงานขข้ามชาตวิ  สวิทธวิผผข้บรวิโภค  สวิทธวิสลลื่อมวลชน  
สหภาพแรงงาน  ทนายความ  และนนักววิจนัย

ในระหวต่างการไตต่สวนมผลฟข้องคดดนดดี้ บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต  จอากนัด ไดข้นอาพยานเขข้าใหข้การตต่อศาลเพลลื่อนอา
เสนอขข้อเทล็จจรวิงใหข้ศาลพวิจารณามผลฟข้องจนสามารถสนัลื่งรนับคดดไดข้ ในขณะทดลื่ฝต่ายจอาเลยมดโอกาสเพดยงซนัก
คข้านพยานของฝต่ายโจทกล์ เทต่านนัดี้น  อานดดดี้ ฮอลลล์ไมต่ไดข้เขข้าฟนังการพวิจารณาไตต่สวนมผลฟข้อง  แตต่ไดข้แตต่งตนัดี้ง
ทนายความเปล็นตนัวแทนเขข้าซนักคข้านพยานโจทกล์แทนตนเอง  พยานโจทกล์นดดี้  มดทนัดี้งฝต่ายจนัดการโรงงาน
บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ  เจข้าของบรวิษนัท แรงงานขข้ามชาตวิ  นนักววิชาการ  และผผข้ทดลื่เกดลื่ยวขข้องอลลื่นๆ

ค  )    คดดหมวิลื่นประมาททางแพต่ง   /   เรดยกคต่าเสดยหาย – รายงานฟวินนล์วอทชล์
บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต จอากนัดฟข้องเรดยกคต่าเสดยหาย 300 ลข้านบาท  จากอานดดดี้ ฮอลลล์  อนันเนลลื่องจากการตด
พวิมพล์เผยแพรต่รายงานของฟวินนล์วอทชล์  ซซลื่งเกดลื่ยวเนลลื่องกนับคดดอาญาทดลื่ศาลอาญากรนุงเทพใตข้รนับฟข้อง  โดย
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ยลลื่นฟข้องตต่อศาลจนังหวนัดนครปฐม

การเจรจาระหวต่างทนัดี้งสองฝต่ายเมลลื่อวนันทดลื่ 30 ตนุลาคม  2557  ลข้มเหลว  ศาลจนังหวนัดนครปฐมหยนุดการการ
พวิจารณาคดดนดดี้เปล็นการชนัลื่วคราว จนกวต่าการพวิจารณาคดดอาญาในขข้อหาหมวิลื่นประมาทและอาชญากรรม
คอมพวิวเตอรล์ ตามขข้อ ข) ขข้างตข้น ทดลื่เกดลื่ยวกนับรายงานฟวินนล์วอทชล์จะถซงทดลื่สนุดและมดการหยวิบยกใหข้มดการ
พวิจารณาคดดตต่อไป

)    คดดหมวิลื่นประมาททางแพต่ง   /   เรดยกคต่าเสดยหาย – การใหข้สนัมภาษณล์อนัลจาซดรา
บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต จอากนัดยนังฟข้องเรดยกรข้องคต่าเส ดยหาย 100 ลข้านบาท  จากการทดลื่อานดดดี้ ฮอลลล์ไดข้ใหข้
สนัมภาษณล์แกต่สอานนักขต่าวอนัลจาซดราทดลื่เมลองยต่างกนุข้ง ประเทศเมดยนมารล์ ตามคดด ก.)  ซซลื่งจอาเลยยลลื่นคอาใหข้การ
ไปแลข้ว  การพวิจารณาคดดนดดี้ทดลื่ศาลจนังหวนัดพระโขนง อยผต่ในระหวต่างการนนัดพวิจารณากอาหนดประเดล็นใน
การนอาสลบและกอาหนดวนันนนัดพวิจารณา

5. ขฟ้อคฟ้นพบจากกรณดีบรริษอัท เนเชอรอัล ฟรรุต ในรายงานของฟรินนก์วอทชก์ เปป็นเทป็จหรคือไมพ่?
ตามรายงาน”สวินคข้าถผกมดราคาสผง”ทดลื่ตดพวิมพล์เมลลื่อ พ.ศ. 2556  แสดงใหข้เหล็นขข้อมผลทดลื่มาจากการสนัมภาษณล์
แรงงานขามชาตวิทดลื่ทอางานในโรงงานบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ  โดยดอาเนวินการตามจรรยาบรรณการววิจนัย
ของฟวินนล์วอทชล์2 ซซลื่งทางองคล์กรไดข้ตวิดตต่อบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ หลายครนัดี้งในระหวต่างขนัดี้นตอนตรวจสอบ
ขข้อมผล  ทนัดี้งทางอดเมลล์ โทรศนัพทล์ และโทรสาร  แตต่บรวิษนัทฯ ปฏวิเสธทดลื่จะตอบและหารลอกนับฟวินนล์วอทชล์เกดลื่ยว
กนับขข้อคข้นพบจากการสนัมภาษณล์กต่อนทดลื่จะตดพวิมพล์รายงาน  นอกจากนดดี้ จรรยาบรรณของฟวินนล์วอทชล์ยนังเปวิด
โอกาสใหข้บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ  สามารถสต่งถข้อยแถลงของตนตต่อรายงานมาเผยแพรต่ในเวล็บไซตล์ของ
ฟวินนล์วอทชล์ไดข้หลนังจากรายงานตดพวิมพล์แลข้ว  เเตต่บรวิษนัทฯ กล็ไมต่เคยรข้องขอเชต่นนนัดี้น

ฟวินนล์วอทชล์มวิใชต่องคล์กรเดดยวทดลื่ดอาเนวินการตรวจสอบสภาพการทอางานในบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ  นางสาว
ฮนันนา นวิคคาเนน นนักขต่าวอวิสระทดลื่ไดข้รนับรางวนัล  ไดข้สนัมภาษณล์อดดตคนงานของบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ โดย
แยกตต่างหากเปล็นอวิสระจากงานววิจนัยของฟวินนล์วอทชล์ และนวิตยสาร Apu ไดข้ตดพวิมพล์บทความของนวิคคาเน
นทดลื่ประเทศฟวินแลนดล์ในวนันเดดยวกนันกนับทดลื่ฟวินนล์วอทชล์ตดพวิมพล์รายงาน  เมลลื่อ พ.ศ. 2556 สอานนักขต่าวอนัลจาซด
รายนังไดข้สนัมภาษณล์คนงานทดลื่หนดออกจากบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ ดข้วย  ลต่าสนุดเมลลื่อเดลอนพฤศจวิกายน 2558
นนักขต่าว Yle จากฟวินแลนดล์ไดข้ผลวิตสารคดดเกดลื่ยวกนับการดอาเนวินคดดกนับอานดดดี้ ฮอลลล์  และไดข้สนัมภาษณล์คน
งานทดลื่เคยทอางานใหข้เนเชอรนัล ฟรนุต  บรวิษนัทฯ ปฏวิเสธไมต่ใหข้ Yle สนัมภาษณล์

เมลลื่อเดลอนกนุมภาพนันธล์  2556  หลนังจากทดลื่ฟวินนล์วอทชล์ไดข้ตดพวิมพล์รายงาน  และเปล็นเวลาประมาณสามเดลอน
หลนังจากการววิจนัยภาคสนามเสรล็จสวิดี้น  และฟวินนล์วอทชล์ไดข้เเจข้งผลการววิจนัยไปยนังหนต่วยงานไทยและบรวิษนัท 
เนเชอรนัล ฟรนุตฯ แลข้ว  เจข้าหนข้าทดลื่แรงงานไทยไดข้เขข้าตรวจสอบโรงงานบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ  โดยเปล็น
รายงานการตรวจสอบแรงงานทดลื่ถผกอข้างถซงอยต่างมากในระหวต่างการพวิจารณาคดดแรกของฮอลลล์เมลลื่อเดลอน
กนันยายน  2557  ซซลื่งกลต่าวถซงขข้อบกพรต่องหลายประการในโรงงาน  ไดข้แกต่ การหนักคต่าจข้างโดยผวิด
กฎหมาย  การทอางานลต่วงเวลาเปล็นระยะเวลานานเกวินกวต่ากฎหมายกอาหนด  บรวิการสนุขาภวิบาลไมต่เพดยง
พอ และมดการจอากนัดการใช ข้หข้องสนุขา  แตต่จนบนัดนดดี้กล็ยนังไมต่มดผผข้ใดถผกดอาเนวินคดดในขข้อกลต่าวหาฐานละเมวิด
สวิทธวิมนนุษยชนดนังกลต่าว

เมลลื่อ พ.ศ. 2557 ฟวินนล์วอทชล์ไดข้เผยแพรต่รายงานตต่อเนลลื่องซซลื่งตวิดตามสภาพการทอางานในบรวิษนัท เนเชอรนัล
ฟรนุตฯ รายงานฉบนับหลนังระบนุวต่า ยนังปรากฏปนัญหาส วิทธวิแรงงานในโรงงาน เนลลื่องจากอานดดดี้ ฮอลลล์ อยผต่ใน
ระหวต่างการถผกพวิจารณาคดด  จซงไมต่ไดข้มดสต่วนรต่วมในโครงการววิจนัยนดดี้  บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ ใหข้ความเหล็น
เกดลื่ยวกนับรายงานตต่อเนลลื่องนดดี้อยต่างสนัดี้นๆ  โดยปฏวิเสธทนุกขข้อกลต่าวหาในเรลลื่องการกระทอาผวิดกฎหมาย

6. ขฟ้อกลพ่าวหาของบรริษอัท เนเชอรอัล ฟรรุต จจากอัด เปป็นจรริงหรคือไมพ่?
บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ กลต่าวหาวต่า อานดดดี้ ฮอลลล์ จงใจใหข้รข้ายบรวิษนัทฯ  และทอาใหข้เกวิดความสผญเส ดย
ทางการเงวิน ดข้วยขข้อกลต่าวหาทดลื่ไมต่มดหลนักฐานและเปล็นเทล็จ

2 โปรดดผจรรยาบรรณของฟวินนล์วอทชล์ไดข้ทดลื่ http://www.finnwatch.org/en/what-we-do/ethical-guidelines
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แตต่ในระหวต่างการพวิจารณาคดดทดลื่ศาลจนังหวนัดพระโขนง  เมลลื่อเดลอนกนันยายน  2557  อานดดดี้ ฮอลลล์แสดง
หลนักฐานตต่อศาลวต่า เขาไมต่ไดข้ดอาเนวินการเพราะแรงจผงใจสต่วนตนัวหรลอมดเจตนาควิดรข้ายตต่อ เนเชอรนัล ฟรนุต
ผผข้ววิจนัยไมต่เคยพบเจข้าของหรลอผผข้บรวิหารของบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ  ไมต่เคยไดข้รนับในการตวิดตต่อใดๆ หรลอมด
ความขนัดแยข้งกนับโรงงานมากต่อนทดลื่จะดอาเนวินการศ ซกษาภาคสนามใหข้กนับฟวินนล์วอทชล์ ฟวินนล์วอทชล์ไดข้รนับชลลื่อ
และทดลื่อยผต่ของ เนเชอรนัล ฟรนุต จากหข้างคข้าปลดกเอสกรนุรุ๊ป ประเทศฟวินแลนดล์ เพลลื่อดอาเนวินการตรวจสอบ
ความรนับผวิดชอบตต่อสนังคม  โดยการสนุต่มเลลอกผลวิตภนัณฑล์ตวิดฉลากของหข้างคข้าปลดกทดลื่วางขายในซผเปอรล์
มารล์เกล็ตในประเทศฟวินแลนดล์

อานดดดี้ ฮอลลล์ เเสดงหลนักฐานตต่อศาลวต่า การทดลื่บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต ไดข้รนับความเดลอดรข้อนสผญเส ดย
ทางการเงวิน  กล็เปล็นเพราะการกระทอาของบรวิษนัทเอง  เพราะคอาแนะนอาแรกในรายงาน “ส วินคข้าถผกมดราคา
สผง” เรดยกรข้องใหข้บรวิษนัททดลื่ดอาเนวินการซลดี้อขายกนับบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต ยนังคงคอาสนัลื่งซลดี้อตต่อไป  แตต่ใหข้ใช ข้
โอกาสนดดี้เพลลื่อผลนักดนันการปรนับปรนุงสภาพการทอางานทดลื่บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต  หข้างคข้าปลดกเอสกรนุรุ๊ป จาก
ฟวินแลนดล์เดวินทางมาเยลอนประเทศไทยเมลลื่อ พ.ศ. 2556 และไดข้พบกนับบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ ใน
ระหวต่างการเยลอน เอสกรนุรุ๊ปขอใหข้บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ ตกลงใหข้มดการตรวจสอบความรนับผวิดชอบตต่อ
สนังคมโดยบนุคคลทดลื่สาม แตต่บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ ปฏวิเสธ  บรวิษนัทโปรดาลวิม (Prodalim)  ประเทศ
อวิสราเอล ไดข้แจข้งใหข้ฟวินนล์วอทชล์ทราบวต่า บรวิษนัทไดข้หยนุดซลดี้อสวินคข้าจากบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ เชต่นกนัน
เพราะเนเชอรนัล ฟรนุต ไมต่ยวินยอมใหข้ดอาเนวินการตรวจสอบโดยบนุคคลทดลื่สาม

7. ถฟ้าศาลตอัดส รินวพ่าอานดดี ด ฮอลลก์ มดีความผริด จะเกริดอะไรขข ดนบฟ้าง?
หากศาลพวิพากษาวต่าอานดดดี้ ฮอลลล์ ผวิดจรวิง เขาจะตข้องจต่ายคต่าชดเชยและคต่าปรนับ และตข้องถผกส ต่งตนัวไป
เรลอนจอา บรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต เรดยกรข้องคต่าเส ดยหายกวต่า 7 ลข้านยผโร  และขข้อหาทางอาญาทดลื่อานดดดี้
ฮอลลล์ถผกดอาเนวินคดดมดโทษจอาคนุกรวมกนันสผงสนุด 8 ปด

8. อานดดี ด ฮอลลก์ จะไดฟ้รอับการพริจารณาคดดีทดีสเปป็นธรรมในประเทศไทย หรคือไมพ่?

มดเหตนุทดลื่ชวนใหข้เหล็นวต่า อานดดดี้  ฮอลลล์  อาจไมต่ไดข้รนับความเปล็นธรรมในกระบวนการยนุตวิธรรมของ
ประเทศไทย กลต่าวคลอ

การพวิจารณาคดดอาญาขข้อหาหมวิลื่นประมาทจากการใหข้สนัมภาษณล์อนัลจาซดรา เตล็มไปดข้วยประเดล็นปนัญหา
มากมายในชนัดี้นพนนักงานสอบสวน จนทนัดี้งศาลจนังหวนัดพระโขนงและศาลอนุทธรณล์ถลอเอามาเปล็นเหตนุใหข้
ยกฟข้องจอาเลย ดข้วยเหตนุวต่า การสอบสวนไมต่ชอบ  และไมต่มดออานาจสอบสวนดนังระบนุไวข้ในคอาตนัดส วินของ
ศาล3 ปนัจจนุบนันฝต่ายจอาเลยยนังพวิจารณาเอกสารไดข้ไมต่ครบถข้วนเพราะยนังไมต่ไดข้รนับเอกสารอดกหลายฉบนับทดลื่ขอ
ใหข้ศาลออกหมายเรดยกไปถซงหนต่วยงานของรนัฐและในบางครนัดี้งมดปนัญหาในการแปลประกอบกนับเอกสารทดลื่
สต่งมาศาลจอานวนมากมดเฉพาะเอกสารภาษาไทย  ซ ซลื่งมดเวลาไมต่เพดยงพอสอาหรนับการแปลเอกสารดนังกลต่าว
เปล็นภาษาอนังกฤษเพลลื่อใหข้อานดดดี้ ฮอลลล์  ศซกษาและสามารถทอาความเขข้าใจไดข้อยต่างถผกตข้องและเพดยงพอ 
ทนัดี้งมดกรณดพยานจอาเลยทดลื่เปล็นอดดตคนงานขข้ามชาตวิทดลื่เคยทอางานในโรงงานบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุตฯ ไดข้แจข้ง
ใหข้ทราบอยต่างเปล็นทางการวต่าถผกขต่มขผต่หลนังจากทดลื่ไดข้ใหข้ปากคอาในศาลจนังหวนัดพระโขนง

สมาคมแรงงานระหวต่างประเทศ IUF มอบหมายใหข้ศผนยล์นานาชาตวิเพลลื่อสวิทธวิแรงงาน (ICTUR) 
สนังเกตการณล์การพวิจารณาคดดเมลลื่อเดลอนกนันยายน 2557  ทนายความ มารล์ค พลนังเกล็ตตล์ ผผข้สนังเกตการณล์
การพวิจารณาคดดของ ICTUR ไดข้สรนุปในรายงานของเขาวต่า อานดดดี้ ฮอลลล์ไดข้แกข้ตต่างคดดของตนโดย
สมบผรณล์ และสมควรทดลื่จะตข้องไดข้รนับการยกฟข้องดข้วยเหตนุหลายประการ  นอกจากนดดี้  รายงานยนังพบวต่า 
กฎหมายตต่างๆ  ทดลื่อนนุญาตใหข้มดการดอาเนวินคดดกนับอานดดดี้ ฮอลลล์ ไดข้นนัดี้น  ไมต่เปล็นธรรมตนัดี้งแตต่ตข้น  ในคดดนดดี้
ศาลไทยไมต่มดออานาจพวิจารณาคดด  เนลลื่องจากเปล็นการสนัมภาษณล์ทดลื่เกวิดขซดี้นในตต่างประเทศ4

3 โปรดพวิจารณาขข้อมผลเพวิลื่มเตวิมจาก International Centre for Trade Unions Rights, Independent Trial Observer Report, 
http://www.ictur.org/pdf/Plunkett.pdf

4 โปรดพวิจารณาขข้อมผลเพวิลื่มเตวิมจาก International Centre for Trade Unions Rights, Independent Trial Observer Report, 
http://www.ictur.org/pdf/Plunkett.pdf
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นอกจากนดดี้  บทบนัญญนัตวิในประมวลกฎหมายอาญาของไทยทดลื่อนนุญาตใหข้ลวิดรอนเสรดภาพเพลลื่อลงโทษใน
ขข้อหาหมวิลื่นประมาท ยนังถผกววิพากษล์ววิจารณล์จากนานาชาตวิวต่า เปล็นการจอากนัดเสรดภาพในการแสดงความควิด
เหล็น  ผผข้เชดลื่ยวชาญอวิสระขององคล์การสหประชาชาตวิไดข้แสดงความกนังวลวต่า ขข้อหาอาญาทดลื่ฟข้องอานดดดี้
ฮอลลล์อาจเปล็นผลสลบเนลลื่องจากการกระทอาทดลื่ชอบดข้วยกฎหมายและโดยสนันตวิววิธด และยต่อมมดผลในทางทดลื่
ทอาใหข้สรข้างบรรยากาศแหต่งความกลนัวใหข้แกต่นนักปกปข้องสวิทธวิมนนุษยชนและนนักกวิจกรรมอลลื่นๆ ทดลื่ทอางานอยผต่ใน
ประเทศไทยและทดลื่อลลื่นๆ ในการทดลื่จะเปวิดโปงการละเมวิดส วิทธวิมนนุษยชนโดยองคล์กรเอกชน รวมถซงบรวิษนัท
ตต่างๆ5

9. ปฏริกริรริยาในฟรินแลนดก์และนานาชาตริตพ่อขฟ้อกลพ่าวหาฮอลลก์เหลพ่านดี ดมดีอยพ่างไรบฟ้าง?

ฟวินนล์วอทชล์เหล็นวต่า การดอาเนวินคดดกนับอานดดดี้ ฮอลลล์ เปล็นการคนุกคามนนักปกปข้องส วิทธวิมนนุษยชน  คดดนดดี้  จซง
เปล็นทดลื่สนใจในระดนับสากลและการพวิจารณาคดดนดดี้ถผกววิพากษล์ววิจารณล์อยต่างกวข้างขวางโดยองคล์กรระหวต่าง
ประเทศและสมาคมสวิทธวิแรงงานตต่างๆ

องคล์กรสวิทธวิมนนุษยชนและสหภาพแรงงานทนัลื่วโลกมากกวต่า 100 องคล์กร  ไดข้ออกมาสนนับสนนุนอานดดดี้
ฮอลลล์6วอลล์คฟรด (Walk Free) และซนัมออฟอนัส(Sum Of Us) ไดข้ดอาเนวินการรณรงคล์ทางอวินเตอรล์เนล็ตใน
นามอานดดดี้ ฮอลลล์  เเละมดผผข้ลงชลลื่อสนนับสนนุนออนไลนล์กวต่า 100,000 คน7

ยผไนเตล็ดนอรล์ดวิค (United Nordic) Business and Social Compliance Initiative (BSCI) เเละ Ethical
Trading Initiative (ETI) เรดยกรข้องใหข้อนุตสาหกรรมอาหารไทยเเละบรวิษนัท เนเชอรนัล ฟรนุต จอากนัด ทอาใหข้
เกวิดความมนัลื่นใจวต่า จะถอนฟข้องคดดทนัดี้งหมดตต่ออานดดดี้ ฮอลลล์8

สอานนักงานขข้าหลวงใหญต่ส วิทธวิมนนุษยชนแหต่งสหประชาชาตวิ (OHCHR) ไดข้เรดยกรข้องถซงสองครนัดี้งใหข้มดการ
ตรวจสอบประเดล็นดนังกลต่าว9

รนัฐบาลของสหราชอาณาจนักร ฟวินแลนดล์ เดนมารล์ก ออสเตรดย และเยอรมนัน ซ ซลื่งเปล็นหนซลื่งในอดกหลาย
รนัฐบาล ไดข้สต่งผผข้สนังเกตการณล์เพลลื่อสนังเกตการณล์การพวิจารณาคดดของฮอลลล์ ในศาล คณะผผข้แทนสหภาพ
ยนุโรปประจอาประเทศไทยไดข้ออกแถลงการณล์สนนับสนนุนอานดดดี้ ฮอลลล์  และไดข้เขข้ารต่วมฟนังการพวิจารณาคดด
ทนุกครนัดี้ง  และคดดของฮอลลล์ไดข้ถผกยกขซดี้นอภวิปรายในการรนับฟนังคอาใหข้การเกดลื่ยวกนับประเทศไทยทดลื่รนัฐสภา
ยนุโรป ณ กรนุงบรนัสเซลลล์10สมาชวิกรนัฐสภายนุโรปหลายคนไดข้ใหข้การสนนับสนนุนอานดดดี้ ฮอลลล์ อยต่างเตล็มทดลื่

5 โปรดพวิจารณาขข้อมผลเพวิลื่มเตวิมจากกระบวนการพวิเศษคณะมนตรดส วิทธวิมนนุษยชนทดลื่ http://burmacampaign.org.uk/media/public_-
_AL_Thailand_26.04.13_4.2013.pdf

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  
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
9  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/

10 แถลงการณล์สอานนักงานสหภาพยนุโรปทข้องถวิลื่น เรลลื่องการใช ข้ขข้อหาหมวิลื่นประมาททางอาญาในทางทดลื่ผวิดในประเทศไทย , 14 พฤศจวิกายน 
2557, ทดลื่ 
http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/documents/news/141114_eu_homs_statement_on_misuse_of_criminal_d
efamation_laws_en.pdf
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