
“ปกปอ้งภมูภิาคจากการเปน็ถงัขยะโลก” 

จดหมายเปดิผนกึของเครือข่ายภาคประชาสงัคมไทย 

ตอ่รฐับาลไทยในฐานะประธานอาเซยีน พ.ศ.2562 

และผูน้ าประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 

 

พวกเรา  ตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการรีไซเคิลพลาสติกและขยะ

อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการก าจัดของเสียต่างๆ และเผชิญกับภัยคุกคามจากมลพิษอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะจากปัญหาขยะอันตราย มลพิษจากขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนกลุ่มองค์กรรวมถึงบุคคลที่ร่วมลงชื่อในท้ายจดหมาย มารวมกันในวันนี้ ณ การประชุม   

สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 เพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในกรณี

ของประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีของการส่งเสริมอุตสาหกรรม รัฐบาลไทยไม่เคยให้

ความส าคัญกับการบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกโรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง  ซ้ าร้ายยังคอยผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายในการ

ลงโทษผู้ก่อมลพิษที่กระท าผิดครั้งแล้วครั้งเล่ามาโดยตลอด ผลที่เกิดขึ้นคือคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศและสุขภาพของชุมชนที่เป็นแนวหน้าเสื่อมโทรมลงทุกขณะ และอยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะ

ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือมีโรงงานตั้งอยู่หนาแน่น ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า มลพิษ

อุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งระดับภาพรวมของประเทศและระดับชุมชน

อย่างกว้างขวาง  พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ าใต้ดินในหลายจังหวัดเกิดการปนเปื้อนสารอันตราย

ในระดับที่รุนแรงและยังไม่สามารถฟื้นฟูได้ มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากมลพิษเพิ่ม

สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรับขยะ

อันตรายจากนานาชาติเข้ามารีไซเคิลและก าจัดทิ้ง แม้จะพบการน าเข้าผิดกฎหมายจ านวนมาก 

รัฐบาลก็ไม่สามารถผลักดันหรือส่งคืนประเทศต้นทางได้ 

นับจากปี 2560 เป็นต้นมา เมื่อจีนด าเนินนโยบายห้ามน าเข้าขยะพลาสติกและขยะอันตราย

หลายสิบรายการ ก็พบว่า มีการส่งออกขยะอันตรายเหล่านั้นมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 

โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น จีน เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ 

รวมถึงประเทศอุตสาหกรรมในกลุ่ม OECD ที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชีย เช่น สหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักร และแคนาดา ประการส าคัญคือ  นักลงทุนชาวจีนที่หลีกหนีกฎหมายของประเทศตนเอง 

เข้ามาตั้งบริษัทร่วมทุนกับคนไทยเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจรีไซเคิลขยะอันตรายเพื่อสร้างก าไร

แก่ตนเองต่อไปได้ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศใดๆ ปัจจุบันมีบริษัทรับก าจัด

ขยะและด าเนินธุรกิจรีไซเคิลเศษวัสดุต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นมาก ในพื้นที่ที่ขนส่งสินค้าจากท่าเรือได้

สะดวกและอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออกที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและก าลังขยายตัว จะเห็นได้ว่า นี่อาจเป็นพื้นที่แห่ง



ใหม่ส าหรับบริษัทที่ก าลังหาท าเลที่ตั้งในการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการจัดการขยะของตนโดยมี

สิทธิพิเศษในการลงทุน ในทางปฏิบัติ นั่นหมายถึงการมีมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

รวมถึงคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของแรงงานที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 

ถึงแม้ว่า ประเทศต้นทางที่ส่งออกขยะพลาสติกปนเปื้อนและขยะอิเล็กทรอนิกส์มายังประเทศ

ไทยนั้นต่างได้ให้สัตยาบันและมีพันธะกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุม

การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัด  (และแม้ว่าสหรัฐอเมริกายังไม่ให้

สัตยาบันต่อกฎหมายฉบับนี้ แต่ก็ต้องด าเนินตามกรอบกฎหมายตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญา

เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีการลงนามรับรองแล้ว) ต่างอาศัยช่องโหว่ของอนุสัญญาฯ และข้อตกลง

การค้าเสรีทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ด้วยการสร้างค าเรียกและจ าแนกประเภทขยะอันตรายต่างๆ 

เป็น “สินค้า” ที่สามารถซื้อขายได้ทั่วไป   กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับขยะหรือของเสียจึงสามารถขยายธุรกิจ

และสร้างผลก าไรจากสินค้าอันตรายเหล่านี้อย่างรวดเร็ว 

ในการประชุมประเทศภาคีของอนุสัญญาบาเซลฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่กรุงเจนีวา 

เลขาธิการอนุสัญญาบาเซลฯ และประเทศภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ ต่างตระหนักมากขึ้นถึงความเสี่ยง

ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก จึงเสนอให้มีข้อห้ามเพิ่มเติมว่า

ด้วยการลดการค้าขยะพลาสติกข้ามพรมแดนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาคแก้ไขอนุสัญญาบาเซลฯ 

(Basel Ban Amendment) อย่างไรก็ดี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีพยายามขัดขวางไม่ให้

คณะท างานย่อยของอนุสัญญาบาเซลฯ บรรลุการเพิ่มเติมข้อห้ามนี้หรือการท าให้การเจรจามีผล

อ่อนลง สิ่งเหล่านี้คือ ข้อห่วงกังวลของภาคประชาสังคม ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการติดตามตรวจสอบใน

ระดับประเทศที่มีปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก 

ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีของอนุสัญญาบาเซลฯ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งระบายของ

ขยะอันตรายหลายประเภทที่อนุสัญญาฉบับนี้ควบคุมไม่ให้มีเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน  ด้วยเหตุนี้

ภาคประชาสังคมไทยจึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนบนหลักการร่วมกันคือ ให้มีการยกเลิกการน าเข้าขยะ

พลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารอันตรายนับร้อยๆ ชนิดเป็นส่วนผสม จริงอยู่ว่า ขณะน้ีรัฐบาล 

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบก าลังจัดท าร่างประกาศกระทรวงฯ  ห้ามน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์       

แต่การจัดรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องยังกระท าอยู่ในวงจ ากัด นอกจากนี้ยังไม่เปิดเผยกรอบ

เวลาที่ชัดเจนและร่างรายการของเสียที่จะห้ามน าเข้าให้ฝ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องได้ร่วมให้ความเห็น

อย่างกว้างขวาง 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ  ช่องโหว่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม การควบรวมที่ดิน             

และมาตรฐานทางสังคมที่หย่อนยานที่น าไปใช้กับการด าเนินกิจการอุตสาหกรรม นั้นยังเปิด

ช่องทางในการขยายโครงการ กิจการธุรกิจแปรรูปและก าจัดขยะพลาสติกที่ เป็นพิษและขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ท าได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น  ในทางกลับกัน การตรวจสอบการกระท าผิดของ

กลุ่มธุรกิจจากหน่วยงานรัฐเกิดขึ้นยากมาก โดยส่วนใหญ่ ประชาชนต้องเรียกร้องซ้ าหลายครั้งต่อ

หน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และรัฐบาล จึงจะมีการด าเนินการตรวจสอบ 

แก้ปัญหา หรือด าเนินการเพื่อให้บริษัทที่ก่อมลพิษยอมรับผิดและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษที่

เกิดขึ้น 



นอกจากนี้ภายใต้การขาดกรอบกฎหมายที่จะเสริมสร้างประโยชน์สาธารณะ การเข้าถึง

ข้อมูลโดยชุมชน และการเข้ากระบวนการยุติธรรมจากผู้ที่ได้รับผลกระทบยังคงข้อจ ากัดสูงมาก 

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยากจึงเป็นการซ้ าเติมปัญหาความทุกข์แก่ประชาชนที่เดือดร้อน

อยู่แล้ว 

ในโอกาสนี้ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการรีไซเคิลพลาสติกและขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการก าจัดของเสียต่างๆ มีข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลไทยในฐานะประธานอาเซียน

และผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนดังนี้ 

 

ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยในฐานะประธานอาเซียน 

 

 1) ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 เน่ืองจากเอื้อให้เกิดโรงงานรีไซเคิลขนาดเล็ก

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และเปิดช่องว่างให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน 

2) ในระหว่างกระบวนการตามข้อที่ 1 ขอให้รัฐบาลทบทวนประเด็นส าคัญ เช่น  

1.1 โรงงานต้องมีอายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1.2 การขออนุญาตประกอบกิจการให้ตั้งโรงงานใหม่และโรงงานที่ขยายกิจการทุก

แห่ง จะต้องมีการให้ข้อมูลกับประชาชนก่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ที่ตั้งโรงงาน

และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

1.3 การออกใบอนุญาตโรงงานต้องประกอบด้วยมาตรการการคุ้มครองและจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่ดี มีมาตรการทางกฎหมายให้โรงงานทุกแห่งรายงานข้อมูลมลพิษที่ปล่อยสู่

สิ่งแวดล้อมและมีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายทางเว็บไซต์โดยไม่มี

เง่ือนไขและข้อจ ากัดใดๆ 

3) ให้รัฐบาลไทยเพิ่มระบบการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม โดยการตั้งคณะท างานระดับ

พื้นที่ประกอบด้วยประชาชนและนักวิชาการอิสระ โดยตั้งเป็นกลไกอิสระแยกออกจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัด คณะท างานนี้สามารถตรวจสอบ ด าเนินการ และสอบสวน

โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ท าตามแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจสอบและติดตาม

รายงานการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต การดูแลด้าน    

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และการเปิดโอกาสให้ชุมชนและคนงานสามารถ

ร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยตรง 

ข้อเรียกร้องต่อผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียน 

1) รัฐบาลไทยในฐานะประธานอาเซียนมีความจริงจังในการเจรจาเพื่อทบทวนข้อตกลง

ทางการค้าทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรับรองว่า

เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ สอดคล้องและไม่ขัดแย้งต่อเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติของ

อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัด  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ 



2) รัฐบาลไทยในฐานะประธานอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามและให้สัตยาบัน

ภาคแก้ไขของอนุสัญญาบาเซล (Basel Ban Amendment) และการสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนมี

จุดยืนทางนโยบายร่วมกันในการสนับสนุนข้อแก้ไขของอนุสัญญาบาเซลฯ เพื่อการลดการ

เคลื่อนย้ายขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคนี้ 

3) รัฐบาลไทยในฐานะประธานอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทบทวนกฎหมายการ

เปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนของประชาชนในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ และการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (หรืออนุสัญญาออร์ฮุส) ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลของ

ประชาชน เช่น มลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงเอกสารต่างๆ  เกี่ยวกับโครงการพัฒนา

อุตสาหกรรม การอนุมัติอนุญาตโครงการ เงื่อนไขการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินผล

กระทบ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและการคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยให้เป็นมาตรฐานสากล 

 

ลงชื่อ 

1. ศูนย์เรียนรู้เฝ้าระวังและปกป้องสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ จ.ระยอง (ศปส.) 

2. องค์กรชมุชน ต.หนองชมุพลเหนือ จ.เพชรบุร ี

3. เครือข่ายกลุม่อนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

4. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติลายเพชร อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

5. เครือข่ายชาวบ้าน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค ์

6. เครือข่าย ทสม. ต.หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา 

7. กลุ่มรวมพลังคนรักษบ์้านเกิด ต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร 

8. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอ้ม 

9. เครือข่ายรักแมพ่ระธรณี 

10. กลุ่มรกัษ์ท่าถ่าน-บ้านซ่อง จ.ฉะเชิงเทรา 

11. กลุ่มเฝ้าระวังน้ าผิวดิน จ.ระยอง 

12. กลุ่มคนรักษ์ต้นน้ า จ.ราชบุรี 

13. สหกรณ์บริการสินค้าเพื่อสุขภาพสระบุรี จ ากัด 

14. กลุ่มรกัษ์บ้านหนองจาน จ.สระบุร ี

15. กลุ่มเครือข่ายชาวบ้านบ้านธาตุ จ.สระบุร ี 

16. กลุ่มศกึษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช)์  

17. ศูนย์พิทกัษแ์ละฟื้นฟูสิทธชิุมชนท้องถิ่น 

18. มูลนิธศิูนย์ข้อมูลชมุชน 

19. เครือข่าย ๓๐๔ กินได ้

20. เครือข่ายเพื่อนตะวันออก  

21. เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก 



22. กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต 

23. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา 

24. เครือข่ายรักษ์ลุม่แม่น้ าปราจีนบุรีตอนกลาง 

25. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี 

26. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก 

27. สภาเครือข่ายผู้ป่วยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

28. กลุ่มอนุรักษอ์่าวบางละมุง   

29. เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม  

30. เครือข่ายประชาชนศกึษาและติดตามปญัหาขยะ  

31. เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

32. กลุ่มศกึษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

33. สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี  

34. สมาคมสภาองค์กรชมุชนต าบลจังหวัดชลบุรี  

35. เครือข่ายปกป้องผืนป่าตะวันออก 

36. สมชัชาคนจน กรณี เขื่อนปากมูล 

37. สมชัชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน 

38. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

39. มูลนิธิบูรณะนิเวศ 

40. กรีนพีซ เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 บุคคล 

1. นายช านัญ ศิริรักษ์ ทนายความด้านสิ่งแวดล้อม 

2. สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ  

3. ดร.เดชรัต สุขก าเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. ดร.อาภา หวังเกียรติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

5. ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความ 

6. นายศุภกิจ นันทะวรการ  มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

7. ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์  มูลนิธิโลกสีเขียว 

8. ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์  นักวิชาการอิสระ  

9. ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

10. ดร.ชยันต ์วรรธนะภุติ ศูนย์ภูมิภาคศกึษาด้านสังคมศาสตรแ์ละการพัฒนาอย่างยืน คณะ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11. ศ.สุริชัย  หวันแก้ว  ผอ.ศนูย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12. รศ.ดร.วชิัย  กาญจนสุวรรณ  ผอ.สถาบันสันติภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

13. ผศ.ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



14. นายกฤษกร ศิลารักษ์ ที่ปรึกษา สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล 

15. นายบุญยืน สุขใหม่ กลุม่พัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก 

16. นายนิพนธ์ มีเหมือน สหภาพแรงงานเจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย 

17. นายสุวรรณ พุธโก สหภาพแรงงานโอวาที 

18. นายกรชัย จันทร์คุ้ม สหภาพแรงงานโอกุระสมัพันธ์ 

19. นายวุฒิพงษ์ บุรีมาศ สหภาพแรงงานซูซูกิมอเตอร์ ประเทศไทย 

20. นางสาวเบญจรัตน์ ค าเฟย สหภาพแรงงานทไรส์ ไทยแลนด์ 

21. นายวีระพล สมบัติวงศ์ สหภาพแรงงานฟูรูกาว่า ไทยแลนด์ 

22. นางวิไลวรรณ ฤทธิรณ สหภาพแรงงานมกิาซ่า ไทยแลนด์ 

23. นางสาววิไลลักษณ์ เปลี่ยนภักดี สหภาพแรงงานเอส เอ เอส ซี ประเทศไทย 

24. นายปรีชา เพชรล้อมทอง สหภาพแรงงานรากแก้วสมัพันธ์ 

25. นางสาวจันทิมา สิงนิสาย สหภาพแรงงานนาคินแมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย 

26. นายจิระศักดิ์ พงษ์เสือ สหภาพแรงงานเอเวอรี่ ประเทศไทย 

27. นายสุขสันต์ สุขใจ สหภาพแรงงานไทยโอกาวา 

28. นายชยากร เนียมแก้ว  สหภาพแรงงานอาซาคาวา ประเทศไทย 

29. นายสัมฤทธิ์ บุญถึง สหถาพแรงงานเอ็ม ซี ไอ ดรากา้ 

30. นางสาว จารุมน วิไลรัตน์สหภาพแรงงานพนักงานไดดองแห่งประเทศไทย 

31. นางสาวอาริยา แซ่ลี้ สหภาพแรงงานพนักงานไดดองแห่งประเทศไทย 

 


