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28 สิงหาคม 2557 
 
เร่ือง  ขอช้ีแจงและแสดงความคดิเห็นต่อหนังสือของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย  
เรียน  คุณนิรุติ  รูปเลก็ 
          เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย    
อ้างถึง  หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ที ่TPIA 29/2557 ลงวนัที ่13 สิงหาคม 2557 

ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง ท่านไดส่้งใหข้า้พเจา้ผา่นสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) โดยแจง้ว่า 
การรณรงคแ์สดงพลงัสนบัสนุนระหว่างประเทศในรูปแบบของหนงัสือลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 โดยมีรายช่ือ
ผูรั้บผิดชอบการออกหนงัสือ  ทั้งท่ีเป็นบุคคลและองคก์รมากกว่า 100 ราย  ซ่ึงกล่าวถึงสมาคมฯ ของท่านและ
นายวิรัช  ปิยพรไพบูลย ์ หรือบริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดัเก่ียวกบัการดาํเนินคดีขา้พเจา้ ทั้งในทางแพ่งและอาญา
หลายคดี  ดงัความละเอียดแจง้แลว้  นั้น 

ขา้พเจา้ขอเรียนว่า การรณรงคด์งักล่าวเป็นการดาํเนินการโดยอิสระของบุคคลท่ีปรากฏช่ือ  ซ่ึงขา้พเจา้
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งดว้ยเลย กล่าวคือ เป็นการรณรงค์ระหว่างประเทศขององคก์รท่ีให้การสนับสนุนขา้พเจา้ดว้ย
หลกัการของแต่ละองคก์รท่ีมีร่วมกนั  อนัมีความสาํคญัต่อประชาคมสิทธิมนุษยชนและแรงงานระหว่างประเทศ  
และการรณรงคน้ี์ไม่ไดเ้กิดจากการยยุงของขา้พเจา้  เพราะแต่ละองคมี์ความสามารถในการตดัสินใจกนัเอง ส่วน
การท่ีระบุถึงผูมี้ช่ือในหนงัสือดงักล่าวว่า ‘เก่ียวขอ้งกบัอานด้ี ฮอลล’์ นั้น ถือเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง และเป็น
ถอ้ยคาํท่ีไม่เหมาะสม   

ประกอบกบัเร่ืองบริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดัดาํเนินคดีขา้พเจา้  ก็มีผลให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง
ของบริษทัฯ เอง  เพราะแสดงถึงการคุกคามนกักิจกรรมท่ีทาํงานเก่ียวกบัสิทธิแรงงานขา้มชาติโดยทัว่ไป  และทาํ
ให้มีผลไปถึงสมาคมฯ ท่าน  กลุ่มอุตสาหกรรมสับปะรดไทย  อุตสาหกรรมส่งออกโดยรวมของประเทศไทย  
รัฐบาลและสังคมไทย   เพราะโดยปกติสมาคมฯ ท่านยอ่มมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสาํเร็จของอุตสาหกรรม
สับปะรดไทยโดยรวม  และไม่ปกป้องหรือส่งเสริมผลประโยชน์เฉพาะสมาชิกบางรายท่ีกระทาํการไม่ถูกตอ้ง  
ดงัเช่นในกรณีน้ีท่ีสมาคมฯ ท่านควรไตร่ตรองให้ชดัเจนว่า สมาคมฯ ท่านและเศรษฐกิจของประเทศไทยจะ
ไดรั้บประโยชน์อะไรจากการกระทาํของประธานสมาคมฯ นายวิรัช  ปิยพรไพบูลย ์ และบริษทั เนเชอรัลฟรุต 
จาํกดัในการดาํเนินคดีขา้พเจา้  ซ่ึงเป็นเพียงบุคคลท่ีพยายามต่อสู้เพื่อสิทธิของแรงงานขา้มชาติท่ีไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรม  จนทาํให้ขอ้พิพาททางคดียกระดับเป็นประเด็นสาธารณะ  และเป็นท่ีรับรู้กันในระดับระหว่าง



ประเทศทัว่โลกแลว้  ทาํใหมิ้ใช่เป็นเร่ืองส่วนตวัระหวา่งนายวิรัช  ปิยพรไพบูลย ์ และบริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดั  
กบัตวัขา้พเจา้ อีกต่อไป   

ยิ่งไปกว่านั้น  การกล่าวหาขา้พเจา้โดยการกล่าวถึงบุคลิกส่วนตวัและแรงจูงใจไปในเชิงท่ีเสียหายใน
หนงัสือของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย   ย่อมทาํให้ขา้พเจา้ไดรั้บความเสียหาย  โดยเฉพาะต่อช่ือเสียง
และการทาํงานทางวิชาชีพระหว่างประเทศ  โดยกระทบต่อความน่าเช่ือถือในหมู่เพื่อนร่วมงานของขา้พเจา้และ
องคก์รต่างประเทศต่างๆ อย่างกวา้งขวาง  รวมทั้งในแวดวงธุรกิจในประเทศไทย  โดยท่านสามารถพิจารณา
ประวติัการทาํงานของขา้พเจา้โดยละเอียดไดใ้นบลอ็ก www.andyjhall.wordpress.com  ซ่ึงมีขอ้มูลดงัน้ี คือ 

  

1. ขา้พเจา้ทาํงานมานานเป็นเวลากว่าหน่ึงทศวรรษในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานขา้ม
ชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเมียนมาร์  แมข้า้พเจา้จะเรียนจบดา้นกฎหมายโดยไดรั้บปริญญาเกียรติ
นิยมอนัดับหน่ึง  และเรียนปริญญาเอกจากประเทศออสเตรเลียและองักฤษ  แต่ขา้พเจา้ก็ยินดี
ทาํงานโดยไดรั้บค่าตอบแทนจาํนวนไม่มาก  เพื่อทุ่มเทอุทิศตนในการสร้างโครงการสิทธิแรงงาน
ขา้มชาติ  ท่ีประสบความสาํเร็จและไดรั้บการยอมรับในประเทศไทย  โดยทาํงานดว้ยเจตนาท่ีจะ
ผลกัดนัใหมี้การส่งเสริมสิทธิของแรงงานขา้มชาติเพียงประการเดียว เท่านั้น 

2. ท่ีผา่นมา  แมข้า้พเจา้มกัจะมีปัญหาพิพาทกบับุคคล  บริษทัหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีละเมิดสิทธิของแรงงาน
ขา้มชาติ  อยูบ่่อยคร้ัง  แต่กเ็ป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นเพราะเป็นเร่ืองท่ีพิพาทกนัในประเด็นสาธารณะ  ไม่ใช่
เป็นเร่ืองการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั  ท่ีอาจไม่ทาํให้เกิดการปรับปรุงสภาพการทาํงานของ
แรงงานขา้มชาติโดยรวม  การเปิดปัญหาสู่สาธารณะจะทาํให้เกิดการแกปั้ญหาและการปรับปรุง
สภาพการทาํงานของแรงงานขา้มชาติให้ดีข้ึน เป็นอย่างมาก  เพราะทาํให้ผูท่ี้รับผิดชอบและ
เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหาน้ี  หนัมาเอาใจใส่และจริงจงัในการแกปั้ญหามากข้ึน 

3. เป้าหมายหลกัในการทาํงานของขา้พเจา้ตลอดมา คือ การส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานขา้ม
ชาติในประเทศไทย  ซ่ึงขา้พเจา้ถือว่า เป็นประโยชน์ต่อความยัง่ยืนทางธุรกิจท่ีจะส่งผลต่อการมี
กาํไร และความสาํเร็จของเศรษฐกิจในประเทศไทย  งานของขา้พเจา้จึงมุ่งท่ีจะจรรโลงใหเ้กิดสังคม
ประชาธิปไตยท่ีรุ่งเรืองในประเทศไทยบนฐานของความมัน่คงของมนุษย ์ เศรษฐกิจและชาติ ท่ีมี
การเคารพหลกักฎหมายและมีการใชก้ฎหมายอย่างเท่าเทียมสําหรับทุกคน  โดยไม่จาํกดัสัญชาติ 
เช้ือชาติหรือสถานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ  ขา้พเจา้ทาํงานหนกัท่ีจะใหค้าํแนะนาํแก่รัฐบาลไทย
และเมียนมาร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางภาคอุตสาหกรรม และอาศัยการรณรงค์และการ
เตรียมการและความมุ่งมัน่ในทางวิชาการและงานวิจยัท่ีจะพฒันานโยบายแรงงานขา้มชาติท่ีเป็น
จริงและเป็นธรรม  ท่ีส่งเสริมความมัน่คงของชาติ เศรษฐกิจและมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมในประเทศ
ไทย  ตลอดจนธุรกิจและแรงงานขา้มชาติ ดว้ย 



4. ขา้พเจา้ทาํงานอยา่งใกลชิ้ดและสร้างสรรคม์ากข้ึนเร่ือยๆ กบัสมาคมอุตสาหกรรมหลายองคก์รใน
ประเทศไทย  โดยรวมถึง นายกสมาคมผูผ้ลิตอาหารสําเร็จรูป คนปัจจุบนั คือ คุณกณัญภคั  ตนัติ
พิพฒัน์พงศ ์ดว้ย  ซ่ึงอยู่ในฐานะทั้งนายกสมาคมและผูถื้อหุ้นคนสาํคญัใน SAICO ซ่ึงเป็นบริษทั
แปรรูปสับปะรดชั้นนาํของไทย  โดยเป็นการทาํงานเพ่ือจดัการปัญหาเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติท่ี
อุตสาหกรรมสับปะรดของไทยกําลังเผชิญอยู่  และเม่ือเร็วๆ น้ี  ข้าพเจ้าได้ร่วมการสนทนา
แลกเปล่ียนอยา่งสร้างสรรค ์(พร้อมดว้ยฟินน์วอ็ทช)์ กบั Vita Food และเจา้ของ คือ ดร.สิงห์ ตั้ง
เจริญชยัชนะ  เพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติท่ีบริษทัส่งออกสับปะรดแห่งน้ีเผชิญอยู ่ ดว้ย
เป็นผลจากความตั้งใจและความมุ่งมัน่ในทางบวกท่ีขา้พเจา้แสดงออก  ในการร่วมแลกเปล่ียนกบั
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติ  และขา้พเจา้ยงัทาํงานอย่างใกลชิ้ด
ต่อไป  ซ่ึงไม่เพียงแต่กบัสมาคมผูผ้ลิตอาหารสาํเร็จรูป เท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงสมาคมอุตสาหกรรมทู
น่าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแขง็ไทย อีกดว้ย  โดยทั้งสองสมาคมน้ีสนบัสนุนเงินประกนัตวั
ให้ขา้พเจา้ในคดีท่ีบริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดัดาํเนินคดีต่อตวัขา้พเจา้  และปัจจุบนัขา้พเจา้เป็นท่ี
ปรึกษาให้กบัโรงงานต่างๆ ในประเทศไทยและทาํงานช่วยเหลือโรงงานเหล่าน้ีในการปรับปรุง
สภาพการทาํงานของแรงงานขา้มชาติ 

5. การท่ีส่ือมวลชนรายงานข่าวเก่ียวกบัการดาํเนินคดีของบริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดัเพิ่มมากข้ึน  นั้น
เป็นผลมาจากการใหค้วามสนใจและความกงัวลของประชาคมระหว่างประเทศต่อประเด็นของการ
ปกป้องนกัต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน  ปัญหาสิทธิแรงงานขา้มชาติและการดาํเนินคดีอาญาท่ีน่าจะมี
เจตนาเพียงเพื่อท่ีจะปิดปาก  หรือสกดักั้นผูท่ี้พยายามส่งเสริมสิทธิดา้นแรงงานและตั้งคาํถามถึง
ความรับผิดชอบของบรรษทั  ซ่ึงส่ือมวลชนมีสิทธิและหน้าท่ีท่ีจะรายงานเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ 
ดงักล่าว  และขา้พเจา้ก็มกัจะตอบสนองในทางบวกต่อการขอสัมภาษณ์จากส่ือ  ไม่ว่าพวกเขาจะ
เห็นอกเห็นใจหรือสนบัสนุนงานของขา้พเจา้หรือไม่ กต็าม  

 

สําหรับข่าวหรือขอ้มูลทั้งหมดท่ีเผยแพร่โดยขา้พเจา้ผ่านเครือข่ายส่ือต่างๆ หรือโดยฟินน์ว็อทช์ใน
รายงานหลายฉบบัหรือโดยพนัธมิตรอ่ืนๆ ในประชาคมระหว่างประเทศเก่ียวกบัสภาพการทาํงานของคนงานใน
โรงงานของบริษัท เนเชอรัลฟรุต จํากัดในประเทศไทย  หรือในโรงงานอ่ืนๆ ของสมาชิกของสมาคม
อุตสาหกรรมสบัปะรดไทย  ลว้นมีท่ีมาจากการสัมภาษณ์จริงท่ีดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณการ
วิจยักบัแรงงานขา้มชาติท่ีทาํงานในโรงงาน  แต่ดว้ยเหตุผลของความปลอดภยัและเพื่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
การสมัภาษณ์เหล่าน้ี  จึงมีการดาํเนินการอยา่งเป็นความลบัในตอนแรก   

อย่างไรก็ตาม  ในกรณีการวิจยับริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดั  หลงัจากเสร็จส้ินขั้นตอนเก็บขอ้มูลขั้นตน้
แลว้  บริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดั  ยงัไดรั้บโอกาส  ทั้งในดา้นเวลาและพ้ืนท่ีท่ีสามารถจะอธิบายและช้ีแจงตอบ
ขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการละเมิดต่างๆ ในโรงงาน  ดว้ยการยอมใหฟิ้นน์วอ็ทช ์ นกัวิจยั  หรือส่ือเขา้ไปในโรงงาน



และตรวจสอบสภาพการทาํงานหรือสัมภาษณ์คนงานเก่ียวกบัขอ้กล่าวหาเหล่านั้น  กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ บริษทั 
เนเชอรัลฟรุต จาํกดั (ต่างจากบริษทัอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ไดร่้วมแลกเปล่ียนมาในประเทศไทย) ไม่ไดเ้ลือก
แนวทางดงักล่าวเพื่อแสดงให้เห็นว่า ตนปฏิบติัตามกฎหมายหรือแสดงหลกัฐานโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาแก่ขา้พเจา้
หรือผูอ่ื้นอยา่งเช่นฟินน์วอ็ทช ์ ซ่ึงน่ีเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ยงัสามารถเลือกทาํไดอ้ยู ่ 

นอกจากน้ี  ขา้พเจา้ใคร่ขอให้สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยให้ความสนใจกบัรายงาน
การตรวจสอบอยา่งเป็นทางการของกระทรวงแรงงานท่ีเก่ียวกบับริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดั  เพราะขา้พเจา้เขา้ใจ
วา่ มีขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีไม่ครบถว้นอยูห่ลายรายการ  ภายในโรงงานของบริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดั 
ซ่ึงสนับสนุนการคน้พบขอ้มูลน้ีในรายงานของฟินน์ว็อทช์  และในประเด็นเหล่าน้ียงัมีนักข่าวฟินแลนด์และ
ระหว่างประเทศจาํนวนมากไดสื้บสวนสภาพการทาํงานในโรงงานของเนเชอรัลฟรุต  และรายงานว่า มีการ
ละเมิดสิทธิต่างๆ เกิดข้ึนในโรงงานฟินน์วอ็ทช์  โดยไดเ้ผยแพร่รายงานมาอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2557  เก่ียวกบั
สภาพการทาํงานในโรงงานของเนเชอรัลฟรุต โดยใช้นักวิจยับุคคลท่ีสาม ท่ีพบว่า ยงัคงมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและแรงงานอยูต่่อไปในโรงงานดงักล่าว  

ในประเด็นท่ีกล่าวถึงเจตนาไม่บริสุทธ์ิของขา้พเจา้ในการชักชวนให้บุคคลมาลงช่ือในการรณรงค์
ระหวา่งประเทศเก่ียวกบัดว้ยการทาํหนงัสือท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อสมาคมอุตสาหกรรมสบัปะรดไทย  และ
บริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกัด  นั้น  ขอเรียนว่า องค์กรเหล่านั้นเป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับนับถือในระดับ
นานาชาติและมีขอ้มูลท่ีแน่นอน  โดยไดมี้การไตร่ตรองเน้ือหาในเอกสารการรณรงคท่ี์จดัทาํข้ึนอยา่งเป็นอิสระ
อยา่งรอบคอบแลว้  และมีการตดัสินใจท่ีจะใส่ช่ือไวใ้นหนงัสืออยา่งสมคัรใจ  เน่ืองจากองคก์รเหล่าน้ีมีช่ือเสียง
ในดา้นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  และขา้พเจา้เห็นว่า หนงัสือน้ีเป็นเพียงแค่การเรียกร้องให้
สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยและบริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกัด  ให้ความร่วมมือกับผูท่ี้พยายามยุติการ
ดาํเนินการในทางลบของบริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดัท่ีมีต่อนกัปกป้องสิทธิของคนงาน  และเห็นว่าการรณรงคน้ี์
มีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีตอ้งการให้มีการสร้างการสนทนาแลกเปล่ียนในเชิงบวกกบับริษทั เนเชอรัลฟรุต จาํกดัและ
สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย  เพื่อส่งเสริมสิทธิของแรงงานขา้มชาติและผูท่ี้ทาํงานส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย เท่านั้น   

ขา้พเจา้ขอส่งหนังสือน้ีให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย  ดว้ยเจตนาบริสุทธ์ิและเพื่อให้เป็น
ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหมี้การพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบในการดาํเนินการ ต่อไป 
  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  
นายอานด้ี  ฮอลล ์


