?

ไดอารี(ความคิด ....
เรามีสิทธิที(จะหายใจอากาศสะอาด?

โดย
รศ. ดร. คนึ งนิจ ศรีบวั เอี4ยม
เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย
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บุคคลสามารถอยูร่ อดได้สองสามวันโดยไม่มนี 8 ํา
แต่ไม่สามารถอยูร่ อดหากขาดอากาศเพียงไม่กนี B าที
A person can survive a few days without water,
only a few minutes without air.
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การสูบบุหรีสB ามารถหลีกเลียB งได้
แต่มลพิษทางอากาศไม่สามารถหลีกเลียB งได้
Smoking is avoidable
but air pollution is not.
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อารัมภบท
หนังสือ เรือM ง “ไดอารีคM วามคิด .... เรามีสทิ ธิทจี M ะหายใจอากาศสะอาด?” มีทมี M าจากและเป็ นส่วนหนึงM ของการ
ทํางานของทีมกฎหมายในเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย (Thailand Clean Air Network) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือM ใช้สาํ หรับเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อสาธารณชน เกียM วกับแนวคิด
เรือM งสิทธิทจี M ะหายใจอากาศสะอาดอันเป็ นสิทธิมนุษยชนขันP พืนP ฐานของประชาชน โดยองค์ความรูแ้ ละความ
เข้าใจดังกล่าวสามารถใช้เป็ นฐานคิดทีสM าํ คัญสําหรับภาคประชาสังคมในการพิจารณาประกอบเพือM สนับสนุน
การยกร่าง “กฎหมายอากาศสะอาด” ฉบับประชาชน ทีมM ลี กั ษณะเป็ น “กฎหมายจากล่างขึนP บน (Bottom-up
Legislation)” ในระยะต่อไป จากประสบการณ์ทผี M า่ นมา ร่างกฎหมายฉบับประชาชนมักจะถูกทําให้เลือน
หายไปจากระบบ หลายครังP หลักการสําคัญได้ตกหล่นไประหว่างทาง หรือคุณค่าสําคัญบางอย่างได้ถกู แทนที M
ด้วยคุณค่าอย่างอืนM เป็ นเหตุให้ความคิดของภาคประชาสังคมไม่ได้ถกู บันทึกความจําไว้ในทีใM ด ไดอารี M
ความคิดเล่มนีPจงึ เป็ นเสมือนปูมบันทึกข้อมูลทางวิชาการทีใM ช้ในการยกร่างกฎหมายฉบับประชาชนดังกล่าว
...........................

§ … หรือว่า เรากําลังต้องอยูภ่ ายใต้ฝาครอบยักษ์ หรือต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์ Under the
Dome?!
Under the Dome เป็ นชือ( นิยายขายดีของ Stephen King เจ้าพ่อนักแต่งนิยายแนวลึกลับเหนือธรรมชาติ
ตีพมิ พ์ในปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) ต่อมา นิยายเรือ( งนีUได้นํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ฉายทางทีวเี ป็ นตอนๆ
ตังU แต่ปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ถึง ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดย Stephen Spielberg เจ้าพ่อแห่งวงการ
ภาพยนตร์ Hollywood และได้รบั ความนิยมมหาศาล มีเนืUอหาเกีย( วกับเรือ( งราวของเมืองเล็กๆ เมืองหนึ(งทีม( ี
ความสงบสุขมาตลอด จนกระทังวั
( นหนึ(ง มีฝาครอบยักษ์หรือโดมพิศวงขนาดใหญ่มาครอบเมืองทังU เมือง
เอาไว้ ลักษณะของโดมยักษ์ คือ มองแทบไม่เห็น เหมือนกระจกบาง บางมุมสะท้อนแสงได้ สามารถกันU วัสดุ
และเสียงไม่ให้ผา่ นเข้าออก และมีความเป็ นอมตะ ไม่บุบสลาย ทําให้เมืองนีUถกู ตัดขาดจากโลกภายนอก ส่วน
ภายในโดมยักษ์กเ็ กิดสิง( ลึกลับต่างๆ ธรรมชาติแปรปรวน เมือ( อาหารในเมืองเริม( ร่อยหรอลง ชาวเมืองก็เริม(
แสดงสัญชาตญาณดิบออกมา อย่างไรก็ตาม ชาวเมืองทีด( กี พ็ ยายามช่วยกันแก้ปัญหาทีเ( กิดขึนU จากการที(
เมืองกลายเป็ นเมืองปิ ดตาย โดมยักษ์นUีเป็ นนวัตกรรมของมนุษย์ต่างดาว สร้างมาเพือ( ปกป้ องสมาชิกของ
พวกเดียวกัน โดยการมาสิงร่างมนุษย์ เพือ( เอาตัวรอดจากการถูกล่าจากมนุษย์ต่างดาวอีกพวกหนึ(ง
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Under the Dome ถูกนํามาใช้เป็ นชือ( ของสารคดีความยาว stu นาที อันโด่งดังอีกครังU เมือ( ปี ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558) ด้วยยอดคนดูกว่า vtt ล้าน สารคดีดงั กล่าวจัดทําโดย ไฉ จิงU อดีตนักข่าวและผูด้ าํ เนินรายการ
ของสถานีทวี ใี นประเทศจีน ด้วยทุนทรัพย์สว่ นตัว โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการทีล( กู สาวของเธอถูกตรวจ
พบว่ามีเนืUองอกตังU แต่คลอดออกมา และต้องวางยาสลบเพือ( รับการผ่าตัดทันที แม้การผ่าตัดจะประสบ
ความสําเร็จ แต่หลังจากนันU เธอพบว่าเธอและลูกสาวไม่สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติในสภาพแวดล้อมทีม( ี
ปั ญหาหมอกควันหนาในประเทศจีนขณะนันU ลูกสาวเธอต้องถูกขังอยูแ่ ต่ในบ้าน ไม่เคยเห็นดวงดาว ไม่เคย
เห็นเมฆขาวบนท้องฟ้ า ไฉ จิงU พยายามเสาะหาข้อมูล สถิติ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพือ( ส่งสารให้ชาว
จีนตื(นรูว้ า่ มลพิษทางอากาศซึง( เป็ นศัตรูทม(ี องไม่เห็นนันU เป็ นภัยเงียบทีก( าํ ลังคุกคามชีวติ ประชาชน และท้า
ทายว่าถึงเวลาต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็ นไปในทิศทางทีย( งยื
ั ( น สารคดีนUีถกู รัฐบาลจีนระงับการ
เผยแพร่ในประเทศจีน แต่กลับมีผเู้ ข้าชมทางอินเตอร์เน็ทเพิม( ขึนU ทัวโลก
( 1
สันนิษฐานว่า การที( ไฉ จิงU นําเอาชือ( Under the Dome มาใช้เป็ นชือ( สารคดีของเธอ น่าจะเป็ นเพราะ
สถานการณ์ของประเทศจีนในเวลานันU มีสภาพไม่แตกต่างจากเมืองทีถ( กู โดมยักษ์ครอบไว้ทาํ นองเดียวกับ
เหตุการณ์ในนิยายและภาพยนตร์เรือ( ง Under the Dome นันเอง
( ดังทีเ( ธออธิบายไว้ในสารคดีของเธอว่า
ตลอดปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. v••€) ซึง( มี u•• วันนันU นครปั กกิง( มีสภาพอากาศทีม( มี ลพิษสูงถึง s€• วัน หรือราว
ครึง( ปี ขณะที( เทียนจินมีอากาศมลพิษ s‚€ วัน สือเจียฉวง v•ƒ วัน เสิน( หยัง s•ƒ วัน เฉิงตู sv• วัน และ
หลานโจว ssv วัน โดยก่อนหน้านันU ชาวจีนจํานวนมากเข้าใจผิดว่า สภาพท้องฟ้ าทีข( มุกขมัวนันU เป็ น “หมอก
(Fog)'”แต่ความจริงแล้ว มันไม่ใช่หมอก แต่เป็ นมลพิษทางอากาศประเภทหนึ(ง ทีเ( รียกว่า “Smog (Smoke +
Fog = Smog)” ปริมาณของฝุ่ นละเอียด (Fine Particle) ซึง( เป็ นอนุภาคทีม( เี ส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า v.•
ไมครอน (PM v.•) จํานวนมากนีUมสี ว่ นทําให้ประชาชนมีอตั ราการเสียชีวติ จากโรคมะเร็งปอดเพิม( สูงขึนU
เรือ( ยๆ ในรอบ ut ปี ทผ(ี า่ นมา ชาวจีนต้องต่อสูก้ บั มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ซึง( เป็ น “ศัตรูทม(ี องไม่เห็น”
และเป็ นทีว( ติ กของชาวจีน สารคดี Under the Dome ได้รบั ความชืน( ชมว่าช่วยปลุกให้ชาวจีนตื(นจาก “ความ
ไม่ร”ู้ และสร้าง “ความตระหนัก” ของภัยเงียบทีก( าํ ลังคุกคามชีวติ ประชาชนชาวจีน แม้วา่ จะถูกสังให้
( หยุด
เผยแพร่โดยกรมประชาสัมพันธ์แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี ด้วยเหตุผลว่าสร้าง “ความตื(นตระหนก” ให้กบั
สังคมก็ตาม
1

Under the Dome Part 1: Introduction. https://www.youtube.com/watch?v=MhIZ50HKIp0 Under the Dome Part 2:
What is Smog? https://www.youtube.com/watch?v=ZKxnQxyOXfI Under the Dome Part 3: Combined Pollution
https://www.youtube.com/watch?v=BXMZpF0K1ME Under the Dome Part 4: What about Coal?
https://www.youtube.com/watch?v=H2OQf213gv4 Under the Dome Part 5: What about Oil?
https://www.youtube.com/watch?v=Zvj8ITg7P7o Under the Dome Part 6: Where did our Environmental Protection
Go? https://www.youtube.com/watch?v=I5j3wEcJUf8 Under the Dome Part 7: What should be done?
https://www.youtube.com/watch?v=kWevACWky1w Under the Dome Part 8: What can ordinary citizens do?
https://www.youtube.com/watch?v=XaXk9SqbZVg
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สําหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง( แวดล้อม ได้เผยแพร่รายงาน
"สถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี พ.ศ. v••• รอบ • เดือน" เมือ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ. v••• ว่า "ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน v.• ไมครอน (PM v.•) มีปริมาณเกินมาตรฐานมากขึนU กว่าเดิม" จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2563)
สถานการณ์ PM 2.5 ในประเทศไทยนับวันจะทวีความเข้มข้นเพิม( ขึนU เรือ( ยๆ ทังU ในเรือ( งมาตรฐานทีเ( หมาะสม
ปริมาณทีเ( พิม( มากขึนU และสาเหตุทท(ี าํ ให้เกิด PM 2.5 ซึง( ขึนU อยูก่ บั ความแตกต่างของแต่ละพืนU ที( นอกจากนีU
ปั ญหาดังกล่าวก็มคี วามสลับซับซ้อน การแก้ปัญหาก็ไม่ใช่เรือ( งง่าย ชวนให้คดิ ว่า “หรือเรากําลังต้องอยู่
ภายใต้ฝาครอบยักษ์ Under the Dome?!” และจะตกอยูอ่ กี นานเท่าใด?

§ เรือ- งขีฝŠ นุ่ ไม่ใช่ แค่เรือ- งขีผŠ ง ... ฝุ่ นยิง- เล็กจิว‹ ยิง- อันตราย ... มองไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่ม ี
PM 2.5 ไม่ใช่ขฝUี นุ่ ธรรมดาทีเ( รามองเห็น เพราะถ้าเรามองเห็น จะไม่ใช่ PM 2.5 แต่จะเป็ นฝุ่ นขนาดใหญ่กว่า
นันU คือ PM 10 การที( PM 2.5 เป็ นฝุ่ นพิษขนาดจิว” ไม่ได้แปลว่าไม่อนั ตราย ตรงกันข้าม “ฝุ่ นยิง( เล็กจิว” ยิง(
อันตราย” และการทีเ( รามองไม่เห็น ไม่ได้แปลว่าไม่มี หรือไม่อนั ตราย การที( PM 2.5 เป็ นอนุภาคขนาดเล็ก
กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมของมนุษย์ ทําให้ขนจมูกไม่สามารถดักจับเอาไว้ได้ ประกอบกับการทีไ( ม่
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ทําให้คนทัวไปไม่
(
รวู้ า่ PM 2.5 สามารถทะลุทะลวงเข้าไปในปอด กระแส
เลือด และระบบภายในร่างกายได้โดยตรง โดยร่างกายไม่สามารถกรองได้ เมือ( คนส่วนใหญ่ไม่รู้ จึงไม่
ตระหนัก และไม่ได้ป้องกันตัว ปริมาณของ PM v.• ทีส( งู ขึนU ในช่วงทีผ( า่ นมาทังU ทีเ( คยเกิดขึนU ในประเทศจีน
และทีก( าํ ลังเกิดขึนU ในประเทศไทย มีอนั ตรายมหาศาลมากกว่าทีห( ลายคนคิด องค์การอนามัยโลกประกาศว่า
PM 2.5 เป็ นสารก่อมะเร็ง เป็ นมลพิษทางอากาศ และเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร
นักวิชาการอธิบายว่า PM 2.5 เพิม( ความเสีย( งทําให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหลอด
เลือดในสมอง โรคปอดอุดกันU เรือU รัง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคติดเชือU เฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง กรณี
ประเทศไทย เมือ( ปลายปี พ.ศ. 2561 ได้มกี ารเผยแพร่ภาพบรรยากาศคล้ายมีหมอกหนาแน่นในหลายจุดทัว(
พืนU ทีก( รุงเทพมหานคร เพจเฟซบุ๊กของกรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์ PM v.• ในพืนU ที(
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจําวันที( vt ธันวาคม พ.ศ. v••s ว่าปริมาณ PM 2.5 บริเวณพืนU ทีร( มิ
ถนนอยูใ่ นระดับเริม( มีผลกระทบต่อสุขภาพจํานวน s€ พืนU ที( และมีผลกระทบต่อสุขภาพใน v พืนU ที( ส่วนใน
พืนU ทีท( วไปอยู
ั(
ใ่ นระดับเริม( มีผลกระทบต่อสุขภาพ su พืนU ที( คาดการณ์วา่ คุณภาพอากาศในวันรุง่ ขึนU บริเวณ
พืนU ทีร( มิ ถนนจะอยูใ่ นระดับเริม( มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่ นละอองมีแนวโน้มสูงขึนU ประชาชนทีอ( ยูใ่ น
พืนU ทีท( ค(ี ณ
ุ ภาพอากาศอยูใ่ นระดับสูงเริม( มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ กรมควบคุม
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มลพิษแนะนําประชาชนว่าควรหลีกเลีย( งหรือลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้ง หากหลีกเลีย( งไม่ได้ควรสวม
ใส่หน้ากากอนามัยขณะอยูก่ ลางแจ้ง
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 เป็ นต้นมาจนถึงต้นปี พ.ศ. 2562 และช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ต่อเนื(องมาจนถึงต้นปี
พ.ศ. 2563 นันU กลุม่ ต่างๆ ในภาคประชาสังคม และนักวิชาการสาขาต่างๆ ในประเทศไทยได้ออกมาช่วยกัน
ให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ประชาชนเกีย( วกับ PM 2.5 คืออะไร มีอนั ตรายอย่างไร มีวธิ ปี ้ องกันทีถ( กู ต้องจาก PM 2.5
อย่างไร พร้อมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะหน่วยงานรัฐเกีย( วกับสภาพปั ญหาและทางออกต่างๆ มา
อย่างต่อเนื(อง จะเห็นได้วา่ PM 2.5 แม้จะมีขนาดเล็กมาก แต่สามารถส่งผลกระทบในทุกมิติ ทังU ด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ จนลุกลามไปถึงเรือ( งการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง( ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน ทําให้
PM 2.5 ไม่ได้จาํ กัดขอบเขตอยูแ่ ค่ใน “มิตสิ งิ( แวดล้อม” เท่านันU แต่ยงั เกีย( วข้องโดยตรงกับ “มิตสิ ขุ ภาพ” ด้วย

§ การสือ- สารทางบวก เพิม- การใช้คาํ ชีŠนําสูเ่ ป้ าหมาย ... คําว่า “อากาศสะอาด (Clean Air)” กับ
คําว่า “มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)”
คําว่า “อากาศสะอาด” เป็ นแนวคิดแกนหลักของหนังสือเล่มนีUทงั U เล่ม เนื(องจากคนทัวไปคุ
( น้ เคยและมีความรู้
เรือ( ง “มลพิษทางอากาศ” และอยูก่ บั มันมาพอสมควรจนอาจเกิดความเคยชิน แต่ยงั ขาดความรูค้ วาม
ตระหนักเรือ( ง “อากาศสะอาด” ทังU ๆ ทีอ( ากาศสะอาดเป็ นสิง( จําเป็ นต่อชีวติ ทีท( กุ คนปรารถนา เพราะเป็ น
เงือ( นไขสําคัญในการดํารงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด( ี ดังนันU “การจัดการมลพิษทางอากาศ” จึงไม่ควรทําไป
เพียงเพือ( “การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ” เท่านันU แต่ควรทําไปเพือ( การมุง่ สูเ่ ป้ าหมายทีส( งู กว่าและสําคัญ
กว่านันU นันคื
( อ เพือ( การได้มาเพือ( “อากาศสะอาด” ในทีส( ดุ
ในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ รัฐบาลไม่ได้ตกี รอบและหยุดอยูเ่ พียงแค่การแก้ปัญหามลพิษ แต่กาํ ลัง
เดินหน้าไปสูส่ งิ( ทีเ( รียกว่า “อวสานของการปลดปล่อยมลพิษ” โดยการประกาศนโยบายทีใ( ช้คาํ ว่า “สะอาด”
เข้าไปประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น การประกาศนโยบายเศรษฐกิจสะอาดในภาพรวม ซึง( เมือ( พิจารณา
เฉพาะเจาะจงในกรณีของอากาศ จึงเกิดการนําคําว่า “อากาศสะอาด” มาใช้ ทําให้เห็นความแตกต่างได้อย่าง
ชัดเจนระหว่าง “อากาศสกปรก (Dirty Air)” หรือ “มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)” กับ “อากาศสะอาด
(Clean Air)” กล่าวคือ เมือ( สิง( สกปรกและสารเคมีเข้าไปในอากาศมากเกินไปทําให้อากาศสกปรก เรียกว่า
มลพิษทางอากาศ และอากาศสกปรกเป็ นสิง( ไม่ดสี าํ หรับคนทีจ( ะหายใจเข้าไป ในขณะที( อากาศสะอาด คือ
อากาศทีไ( ม่มรี ะดับมลพิษทีเ( ป็ นอันตรายจากสิง( สกปรกและสารเคมี จึงเป็ นสิง( ทีด( สี าํ หรับคนทีจ( ะใช้หายใจ
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การสูดอากาศสะอาดเข้าและออกไม่ได้เป็ นเพียงแค่ “ความรูส้ กึ ทีด( ”ี เท่านันU แต่มนั ยังส่ง “ผลดีต่อปอด” ด้วย
โดยช่วยให้ทางเดินหายใจในปอดขยายตัวมากขึนU และปรับปรุงการทําความสะอาดปอดด้วย เมือ( ประมาณ
30 ปี ก่อน ผูค้ นส่วนใหญ่มกั จะใช้ชวี ติ ครอบครัวอย่างปกติสขุ ภายในบ้าน เวลาทีต( อ้ งการพักผ่อนหรือเปลีย( น
บรรยากาศทีจ( าํ เจกับกิจกรรมภายในบ้าน เรามักจะมีการชักชวนกันไปเทีย( วแหล่งธรรมชาติ เช่น ทะเล หรือ
ภูเขาเพือ( “รับอากาศบริสทุ ธิ”› แต่อากาศทีด( หี รืออากาศทีส( ะอาด ไม่ควรต้อง “รอ” จนมีการออกไปรับอากาศ
บริสทุ ธิเป็› นคราวๆ เพราะอากาศทีส( ะอาดควรเป็ นสิง( ทีเ( ราควรมี “สิทธิ” ทีจ( ะได้หายใจเข้าไป “ตลอดเวลาทุก
ขณะ” ไม่วา่ เราจะอยูใ่ นบ้านหรือในอาคาร หรือออกไปนอกบ้านหรือนอกอาคาร และสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศ
สะอาดไม่ควรถูกจํากัดอยูภ่ ายใต้ “หน้ากากอนามัย” ตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา ทํานองเดียวกัน สิทธิ
ดังกล่าวก็ไม่ควรถูกจํากัดอยูภ่ ายในอาคารทีม( ี “เครือ( งฟอกอากาศ” หรือในบริเวณทีม( ี “หอฟอกอากาศ”
เท่านันU แต่สทิ ธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดควรเป็ นสิทธิทจ(ี ะหายใจเอาอากาศทีส( ะอาดเข้าปอดได้ “ตลอดเวลา”
ตามวิถธี รรมดาทีค( วรจะเป็ น
การเปลีย( นวิธสี อ(ื สารจากการใช้คาํ ว่า “มลพิษทางอากาศ” มาสูค่ าํ ว่า “อากาศสะอาด” ช่วยทําให้ความ
เชือ( มโยงระหว่าง “ประเด็นสิง( แวดล้อม” กับ “ประเด็นสุขภาพ” ทําให้ทงั U สองมิตมิ คี วามใกล้ชดิ แนบแน่นกัน
มากยิง( ขึนU และได้รบั การจัดความสําคัญในระดับทีส( งู ขึนU ผูค้ นตื(นรูม้ ากขึนU ว่าอะไรคือสิง( ทีค( กุ คามคุณภาพ
ชีวติ ของเขา ตระหนักรูม้ ากขึนU ว่าอะไรทําลายความยืนยาวของชีวติ ของเขา ทังU การทําลายแบบเฉียบพลัน
และการทําลายแบบเงียบๆ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ในทีส( ดุ ผูค้ นเข้าใจมากขึนU ว่า อะไรเป็ นเงือ( นไขของการมี
สุขภาพทีด( แี ละการมีชวี ติ ทีด( ี เหนือสิง( อืน( ใด คือ ผูค้ นสํานึกมากขึนU ว่า ถึงเวลาทีเ( ราต้องเปลีย( นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติให้เป็ นไปในทิศทางทีเ( ป็ นมิตรกับสิง( แวดล้อมมากขึนU

§ ปั ญหาฝุ่ นพิษขนาดจิว‹ (PM 2.5) ในประเทศไทย เป็ นเรือ- งทีถ- กู ประเมินตํา- มองข้าม ไม่ให้
ความสําคัญ ละเลยไปจากระบบคิดและการบริหารจัดการในภาพรวม
ในประเทศไทย บางคนยังคงมองปั ญหาฝุ่ นพิษขนาดจิว” (PM 2.5) เป็ นเพียงส่วนหนึ(งของปั ญหามลพิษทาง
อากาศแล้วจบลงแค่นนั U บางคนยังมีความเชือ( ว่าปั ญหา PM 2.5 เป็ นเพียงภาวะชัวครั
( งU ชัวคราวที
(
ม( าเป็ น
เฉพาะช่วงเวลาตามฤดูกาล หากรอให้ความกดอากาศลดลง หรือรอให้ฝนตกลงมา หรือรอให้ลมพัดอากาศ
ออกไป ปั ญหานีUกจ็ ะหมดไปเอง คนเหล่านีUเข้าใจว่าปั ญหานีUไม่ใช่เรือ( งร้ายแรง เดีย” วก็ผา่ นไป บางคนเชือ( ว่า
การฉีดนํUาช่วยระงับฝุ่ น PM v.• ได้ บางคนเชือ( ว่าประเทศไทยเป็ นประเทศกําลังพัฒนา ดังนันU การมี PM
2.5 สูงกว่าประเทศทีพ( ฒ
ั นาแล้วเป็ นเรือ( งปกติทส(ี ามารถรับได้ บางคนกลัวว่าการประกาศค่า PM 2.5 ให้รู้
และการแก้ปัญหา PM 2.5 บางอย่างจะส่งผลกระทบทางลบต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย( ว
ในทางตรงข้าม เรากลับพบว่าคนไทยมีแนวโน้มจะป่ วยด้วยโรคแพ้อากาศ โรคปอดอักเสบ และโรคต่างๆ
มากขึนU ผูค้ นต้องเสียค่าใช้จา่ ยไปกับการรักษาพยาบาลมากขึนU รัฐเองก็ตอ้ งช่วยรับภาระค่ารักษาพยาบาล
มากขึนU ด้วย
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ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีพ( ฒ
ั นาแล้ว รัฐบาลมีการจัดการและมาตรการทางสิง( แวดล้อมทีเ( ข้มงวด
มาก เจ้าของธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบในความเสียหายทางสิง( แวดล้อมทีต( นก่อขึนU นักการเมือง
ในพรรคกรีน (Green Party) รวมพลังกับนักเคลือ( นไหวทางด้านสิง( แวดล้อม (Green Movement) ใน
ประเทศต่างๆ ได้จดั กิจกรรมทวงคืนอากาศสะอาดและสิทธิในอากาศสะอาดมาอย่างต่อเนื(อง ในฐานะทีเ( ป็ น
สิทธิขนั U พืนU ฐานทีม( นุษย์ทกุ คนต้องเข้าถึงได้ ประชาชนจึงเป็ นผูท้ รงสิทธิ ไม่ใช่ผรู้ อ้ งขอความเมตตา และ
อากาศสะอาดไม่ควรถูกมองว่าเป็ นสิง( ทีม( รี าคาแพงเกินจําเป็ น แต่ควรถูกมองว่าเป็ นเงือ( นไขของการมีชวี ติ
รอดทีย( นื ยาวและเป็ นการจัดการทีย( งยื
ั ( น ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากนโยบายของประเทศทีพ( ฒ
ั นาแล้วบาง
ประเทศทีก( าํ ลังจะยกเลิกการใช้รถยนต์ดเี ซลในระยะอันใกล้นUี
หากประเทศไทยสนใจจะปรับเปลีย( นนโยบายทังU ทางด้านสิง( แวดล้อมและสุขภาพให้คนไทยได้มคี ณ
ุ ภาพทีด( ี
ขึนU และมีชวี ติ ทีย( นื ยาวขึนU จําเป็ นจะต้องมีทงั U มาตรการระยะสันU และมาตรการระยะยาว เพือ( บริหารจัดการให้
ประชาชนเข้าถึงอากาศสะอาดพอทีจ( ะไม่ทาํ ให้ป่วยหรือตายก่อนวัยอันควรเพียงเพราะความเข้าใจว่า PM
2.5 ไม่ใช่ปัญหา ตรงกันข้าม ปั ญหาหมอกควันพิษหรือฝุ่ นพิษ PM 2.5 เป็ นปั ญหาทีว( นกลับมาเกิดขึนU ซํUาๆ
ทุกปี และนับวันจะทวีความรุนแรงขึนU เรือ( ยๆ เป็ นวิกฤตทีม( คี วามสลับซับซ้อนในตัวเอง ต้องการการ
ปรับเปลีย( นเชิงนโยบาย การปรับค่ามาตรฐานตามกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย โดยอาศัยองค์ความรูท้ าง
วิชาการสหสาขา
ฝุ่ นพิษขนาดจิว” PM 2.5 สามารถเคลือ( นทีไ( ปได้ไกลและย้ายทีไ( ปปกคลุมอยูห่ ลายแห่งทัวโลก
(
ประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศต่างต้องปรับตัวเพือ( ทําให้ประชาชนของตนมีอากาศสะอาดไว้หายใจ บางประเทศอาจ
ปรับตัวไปก่อนแล้ว ขณะทีบ( างประเทศกําลังปรับตัว และบางประเทศยังคงรอการปรับตัว ในทีส( ดุ ทุก
ประเทศทัวโลกต่
(
างต้องปรับตัวเพือ( ให้ได้อากาศสะอาด แม้จะต้องพบกับความยากลําบากในการจัดการเพือ(
ทําให้เกิดอากาศสะอาดอย่างแท้จริงก็ตาม

§ ความเฉยเมยต่อปั ญหา PM 2.5 + การผัดผ่อนการแก้ปัญหา PM 2.5 คือ พิษร้ายของสังคม !
ความเฉยเมยต่อสถานการณ์ฝนุ่ พิษขนาดจิว” PM 2.5 ในประเทศไทยเป็ นสาเหตุสาํ คัญประการหนึ(งทีค( ร่า
ชีวติ คนไทยแบบผ่อนส่ง หากทุกฝ่ ายทีเ( กีย( วข้องยังไม่สามารถหาวิธกี ารจัดการทีม( ปี ระสิทธิภาพ คนไทยคง
ต้องเจอปั ญหาเช่นนีUวนไปในทุกปี ปั จจุบนั ประชาชนหันมาให้ความสนใจเรือ( งมลพิษทางอากาศมากขึนU มี
ความตระหนักรูเ้ รือ( ง PM 2.5 มากขึนU และมีความตื(นตัวเรือ( ง PM 2.5 มากขึนU โดยมีการติดตามสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ และจริงจัง เช่น มีการจัดหาซือU อุปกรณ์ทม(ี แี อพลิเคชันตรวจค่
(
า PM 2.5 มาใช้ มีการ
เตรียมป้ องกันดูแลตัวเองเบือU งต้นโดยการการหลีกเลีย( งไม่อยูก่ ลางแจ้งในวันทีม( คี า่ PM 2.5 สูง และมีการซือU
หาหน้ากากอนามัยมาใส่ โดยเฉพาะเมือ( จําเป็ นต้องเดินทาง เป็ นต้น
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีขอ้ น่ากังวลสองประการ ประการแรก มีความเสีย( งทีค( วามตื(นตัวหรือความตระหนักของ
ประชาชนต่อปั ญหา PM 2.5 จะค่อยๆ ฝ่ อตัวลงจนกลายเป็ นความเคยชินไปเหมือนกับอีกหลาย ๆ เรือ( งใน
สังคมไทย ยิง( มาผนวกกับลักษณะตามธรรมชาติของคนไทยทีค( นมักชอบพูดกันว่า “คนไทยลืมง่าย !” ซึง( เป็ น
ข้อวิจารณ์ทาํ นองว่าคนไทยไม่คอ่ ยสนใจ “บทเรียนและถอดบทเรียน” ทางประวัตศิ าสตร์ จึงเกิดการกระทํา
ผิดซํUาซากคล้ายคลึงกับเรือ( งทีเ( คยทําผิดพลาดมาแล้วในอดีต ประการทีสM อง แม้วา่ องค์การอนามัยโลกจะ
ประกาศว่า PM 2.5 เป็ นสาเหตุหนึ(งของ “การตายก่อนวัยอันควร” แต่การแก้ปัญหา PM 2.5 ของภาครัฐยัง
เป็ นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและระยะสันU เท่านันU ส่วนการแก้ปัญหาทีเ( ป็ นมาตรการระยะกลางและมาตรการ
ระยะยาวทีเ( ป็ นรูปธรรมยังไม่มคี วามชัดเจนเท่าทีค( วร และการดําเนินงานยังขาดการคว้านลึกถึงต้นตอของ
อุปสรรคเชิงโครงสร้างของระบบการจัดการอย่างเป็ นองค์รวม
ข้อกังวลข้างต้นนํามาสูก่ ารดักคอทีว( า่ ปั ญหา PM 2.5 ทีส( ง่ ผลกระทบสุขภาพประชาชน และการแก้ปัญหาที(
ยังไม่บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพนีU หวังว่าคงไม่ใช่การปล่อยให้ประชาชนคนไทยตกอยูใ่ นสภาวะยอม
จํานนหรือยอมก้มหน้าเผชิญปั ญหากันเองตามยถากรรมแบบแล้วแต่บุญแต่กรรม คงไม่ใช่การปล่อยให้
ประชาชนแต่ละคนต่างดินU รนเอาตัวรอดกันเองตามศักยภาพและความทนทาน เช่น ใครมีเงินหรือโอกาสใน
การดูแลตัวเองได้มากกว่า ก็รอดตัว หรือใครมีขอ้ จํากัดทางสุขภาพน้อยกว่าก็สามารถทนทาน PM 2.5 ได้
มากกว่า ก็รอดตัว ซึง( ทังU หมดนีUลว้ นเป็ นภาพลวงตาทีท( าํ ให้เกิดความเข้าใจผิดและประเมินตํ(าในความรุนแรง
ของสถานการณ์ นํามาสูป่ ั ญหาเชิงโครงสร้างสองเรือ( ง คือ 1) ความเหลือ( มลํUาเกิดขึนU ในหมูป่ ระชาชนแม้แต่
อากาศทีใ( ช้หายใจ ซึง( เป็ นปั ญหาความไม่เป็ นธรรมทางสังคม และเป็ นปั ญหาความไม่ยตุ ธิ รรมทาง
สิง( แวดล้อม และ 2) การผัดผ่อนวาระเร่งด่วนออกไปเรือ( ยๆ โดยปล่อยให้ความเฉยเมยในปั ญหา PM 2.5
คร่าชีวติ ผูค้ นไปเรือ( ยๆ โดยบางคนก็ป่วยและตายฉับพลัน แต่บางคนก็ป่วยเรือU รังกว่าจะตาย
.................
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บทที- .: การได้มาซึง- อากาศสะอาด มันคือ “สิทธิ” ไม่ใช่ “คําวิงวอน”: สิทธิมนุษยชน (Human
Rights) กับ “สิทธิในอากาศสะอาด (Right to Clean Air)”
ความแตกต่างระหว่าง “คําวิงวอน” กับ “การเรียกร้องสิทธิ” คือ การวิงวอน หมายถึง การพรํ(าวอน การร้อง
ขอ หรือการขอร้องด้วยอาการออดอ้อนงอนง้อ การเสนอ “คําวิงวอน” เป็ นรูปแบบหนึ(งของการแสดงความ
เคารพสักการะผูท้ เ(ี ป็ นใหญ่กว่าหรือมีอาํ นาจมากกว่า เพือ( ให้ผนู้ นั U เมตตาสงสาร ถ้าไม่มอี ะไรมาขัดขวาง การ
วิงวอนมักจะได้รบั การตอบรับตามประสงค์ของผูว้ งิ วอน ต่อมา มีการนําคําวิงวอนมาใช้กบั การขอร้องในเรือ( ง
ทีผ( ถู้ กู ร้องขอสมควรปฏิบตั ติ าม เพือ( ให้มลี กั ษณะเป็ นการใช้คาํ สุภาพกับสุภาพชนหรือสาธารณชน ส่วน
“สิทธิ” นันU ตรงข้ามกัน เพราะ “สิทธิ” หมายถึง อํานาจทีก( ฎหมายรับรองให้แก่บุคคลใดในการเรียกร้องให้
บุคคลอืน( กระทําการหรือละเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ(งเพือ( ประโยชน์แก่ตน หากเป็ นการเรียกร้องต่อ
ปั จเจกชนก็เป็ นสิทธิในทางเอกชน เช่น สิทธิทางแพ่ง หากเป็ นการเรียกร้องต่อรัฐก็เป็ นสิทธิตามกฎหมาย
มหาชน เช่น สิทธิตามรัฐธรรมนูญ โดยตัวเจ้าของสิทธิหรือทีเ( รียกว่า “ผูท้ รงสิทธิ” จะต้องรูจ้ กั สิทธิทต(ี วั เองมี
ก่อนเป็ นเบือU งต้น เมือ( รูแ้ ล้วลําดับถัดไป คือ การทําความรูจ้ กั วิธกี ารใช้สทิ ธิและวิธกี ารเรียกร้องสิทธิ เช่น
การใช้สทิ ธิเรียกร้องให้ลกู หนีUชาํ ระหนีUทางแพ่ง หรือการใช้สทิ ธิในการเลือกตังU เพือ( แสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมือง เป็ นต้น โดยทุกกรณี ผูท้ รงสิทธิจะต้องทําความรูจ้ กั กับสิทธิประเภทต่างๆ ก่อนจะดําเนินการบาง
ประการในการใช้สทิ ธินนั U ดังนันU การเข้าถึงอากาศสะอาด ไม่ควรถูกมองว่าเป็ น “คําวิงวอน” แต่ตอ้ งถูกมอง
ว่าเป็ น “การเรียกร้องสิทธิ” !

§ สิทธิอะไร? สิทธิมนุษยชน? สิทธิมนุษยชนคืออะไร?
สิทธิบางประเภทเป็ นสิทธิทร(ี บั รองประโยชน์ทเ(ี กีย( วข้องกับความเป็ นมนุษย์โดยแท้ โดยเป็ นสิทธิทต(ี ดิ ตัว
มนุษย์มาตังU แต่กาํ เนิด เป็ นสิทธิทม(ี อี ยูก่ ่อนทีค( วามเป็ นรัฐจะเกิดขึนU แม้แต่รฐั เองก็ไม่สามารถพรากสิทธินUีไป
จากผูเ้ ป็ นเจ้าของสิทธิได้ สิทธิดงั กล่าวได้ เรียกว่า “สิทธิมนุษยชน (Human Right)” ซึง( พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ให้นิยามว่า “สิทธิมนุษยชน”
หมายถึง “ศักดิศรี
› ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล บรรดาทีไ( ด้รบั การรับรอง
หรือคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาทีป( ระเทศไทยเป็ นภาคีและมีพนั ธกรณีท(ี
จะต้องปฏิบตั ติ าม” ปั จจุบนั ประเทศไทยมีพนั ธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีจ( ะต้องปฏิบตั ติ าม
จํานวน € ฉบับ ได้แก่ 1) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 2) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ 3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 4) กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือU ชาติในทุก
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รูปแบบ 6) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน( ทีโ( หดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือทีย( (าํ ยีศกั ดิศรี
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
› 7) อนุสญ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีม( ปี ระเด็นเกีย( วข้องกับ “สิทธิในอากาศสะอาด” สามารถ
จําแนกได้ภายใต้เอกสารแต่ละฉบับ ดังนีU
•) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก – กล่าวถึงการกระทําหรือการดําเนินการทังU หลายต้องคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็ นอันดับแรก และประเด็นสิทธิในการมีชวี ติ การอยูร่ อด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ
อารมณ์ สังคม
q) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ - กล่าวถึงการทีส( ตรีจะได้รบั การ
ดูแลทางเศรษฐกิจ โดยได้รบั ความเท่าเทียมกันในด้านสิทธิและโอกาสทีจ( ะได้รบั การจ้างงานและสิทธิ
ด้านแรงงาน รวมถึงการป้ องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานทีท( าํ งาน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมคี รรภ์และหลังคลอดบุตร การทีร( ฐั ภาคีจะประกันความเป็ นอิสระ
ของสตรีดา้ นการเงินและความมันคงด้
( านสังคมและการให้ความสําคัญแก่สตรีในชนบท ทังU ในด้าน
แรงงานและความเป็ นอยู่
¡) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง - กล่าวถึงสาระของสิทธิดงั กล่าว
เช่น สิทธิในการมีชวี ติ อยู่ เสรีภาพในการโยกย้ายถิน( ฐาน ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย
สิทธิของชายหญิงทีอ( ยูใ่ นวัยทีเ( หมาะสมในการมีครอบครัว การคุม้ ครองสิทธิเด็ก และการทีพ( ลเมือง
ทุกคนมีสทิ ธิทจ(ี ะมีสว่ นในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทังU ปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมาย
และได้รบั การคุม้ ครองอย่างเท่าเทียมกัน และห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศอืน( ๆ รวมทังU การมิให้ตคี วามในการทีจ( ะลิดรอนสิทธิทจ(ี ะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
¢) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม - กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐ
ภาคีทจ(ี ะดําเนินมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสมตามลําดับขันU นับตังU แต่การเคารพ คุม้ ครอง ส่งเสริม
และทําให้เป็ นจริงอย่างเต็มทีต( ามทีท( รัพยากรมีอยูเ่ พือ( ให้มคี วามคืบหน้า โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรษุ และสตรีในการได้รบั สิทธิ การจํากัดสิทธิตามกติกา รวมทังU การห้าม
ตีความใดๆ ในกติกาทีจ( ะทําลายสิทธิหรือเสรีภาพตามทีร( บั รองไว้ในกติกานีU นอกจากนีU ยังกล่าวถึง
สาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการทํางานและมีเงือ( นไขการทํางานทีเ( หมาะสม เป็ นธรรม สิทธิทจ(ี ะก่อตังU
สหภาพแรงงาน และสิทธิทจ(ี ะหยุดงาน สิทธิทจ(ี ะได้รบั สวัสดิการและการประกันด้านสังคม การ
คุม้ ครองและช่วยเหลือครอบครัว สิทธิทจ(ี ะมีมาตรฐานชีวติ ทีด( พี อเพียง สิทธิทจ(ี ะมีสขุ ภาวะด้านกาย
และใจทีด( ที ส(ี ดุ ทีเ( ป็ นไปได้ สิทธิในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม และประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ การห้ามการตีความบทบัญญัตเิ พือ( จํากัดหน้าทีข( องกลไกสหประชาชาติทก(ี าํ หนดไว้ตาม
16

กฎบัตรและธรรมนูญขององค์กร รวมทังU การไม่ตคี วามในทางทีจ( ะจํากัดสิทธิในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
r) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชืPอชาติในทุกรูปแบบ - กล่าวถึงคําจํากัดความ “การ
เลือกปฏิบตั ทิ างเชือU ชาติ” ว่าหมายถึง การจําแนก การกีดกัน การจํากัด หรือการเอือU อํานวยพิเศษ
เพราะเชือU ชาติ สีผวิ เชือU สาย หรือชาติกาํ เนิด หรือเผ่าพันธุ์ โดยไม่รวมถึงการปฏิบตั ทิ แ(ี ตกต่าง
ระหว่างบุคคลทีเ( ป็ นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง นโยบายของรัฐภาคีและการดําเนินมาตรการเพือ( ขจัด
การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือU ชาติในทุกรูปแบบ เช่น การห้ามการโฆษณาชวนเชือ( การประกันสิทธิอนั เท่า
เทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย ทังU ในด้านสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม การเยียวยาเมือ( ถูกละเมิด การให้ความสําคัญด้านมาตรการในการศึกษา
วัฒนธรรรม และข้อมูลเพือ( ขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือU ชาติ
¤) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษอืนM ทีโM หดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือทียM าํ M ยีศกั ดิศ¥ รี - กําหนดเกีย( วกับคํานิยามของ "การทรมาน" บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการ
กําหนดให้การทรมานเป็ นความผิดทีล( งโทษได้ตามกฎหมายอาญา เขตอํานาจทีเ( ป็ นสากลเกีย( วกับ
ความผิดการทรมาน และหลักการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
¦) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ - กล่าวถึงการขจัดอุปสรรคจากภายนอก ซึง( เป็ นสาเหตุสาํ คัญ
ของความยากลําบากในการดําเนินชีวติ ของผูพ้ กิ าร ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทางสังคมของ
คนพิการ ซึง( ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการเป็ น
อย่างยิง(

§ “สิทธิมนุษยชน” กับ “สิง- แวดล้อม” รวมกันเป็ น “สิทธิมนุษยชนด้านสิง- แวดล้อม
(Environmental Human Rights)”
ในช่วงทีผ( า่ นมา ทัวโลกได้
(
มขี บวนการในการริเริม( เพือ( ผลักดันให้ยตุ กิ ารก่อมลพิษทางนํUาและมลพิษในดิน
แต่การผลักดันให้ยตุ มิ ลพิษทางอากาศมักจะถูกลืม เพือ( ตอบสนองต่อสิง( ทีถ( กู ละเลยดังกล่าว ในเวลาต่อมา
คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจงึ จัดตังU คณะทํางานด้านสิทธิมนุษยชนและสิง( แวดล้อมขึนU ใน
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. v•••) เพือ( ศึกษาภาระหน้าทีด( า้ นสิทธิมนุษยชนทีเ( กีย( วข้องกับสิทธิในการอยู่
ในสภาพแวดล้อมทีส( ะอาดปลอดภัย ทําให้มสี ขุ ภาพดี และมีชวี ติ ทีย( งยื
ั ( น โดยโครงการสิง( แวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations on Environment Programme / UNEP) จะทํางานอย่างใกล้ชดิ กับ
ผูร้ ายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและสิง( แวดล้อม เนื(องจากในสถานการณ์ปัจจุบนั ประชากรโลกส่วนใหญ่
จําต้องรับเอาสารพิษและของเสียโดยไม่ได้ยนิ ยอม ทําให้เพิม( ความเสีย( งในการพัฒนาโรคและความพิการ
ตลอดชีวติ รวมถึงการตายก่อนวัยอันควร ในบางกรณี อาจมีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย ความตึง
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เครียดจากสถานการณ์ดงั กล่าวนับวันจะทวีความเข้มข้นมากขึนU จนเกิดความพยายามในการยกระดับเพือ(
จัดตังU “สิทธิทจ(ี ะมีสงิ( แวดล้อมทีม( คี ณ
ุ ภาพดี (Right to Good Environment)” หรือ “สิทธิในสิง( แวดล้อม
(Right to Environment)” และได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายภูมภิ าคในฐานะทีเ( ป็ น “สิทธิ
มนุษยชน” ขันU พืนU ฐานของมนุษย์ ซึง( สิทธิทจ(ี ะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด( ตี ่อสุขภาพย่อมรวมถึงอากาศทีส( ะอาด
จึงรวมถึงสิทธิในอากาศสะอาดหรือสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดด้วย
ตัวอย่างต่อไปนีU แสดงถึงแนวโน้มทังU ระดับภูมภิ าคและระดับสากล ในการขานรับต่อการนําสิทธิใน
สิง( แวดล้อมมาเป็ นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ(ง:o ข้อตกลงระดับภูมภิ าคเกียM วกับการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงความยุตธิ รรมและสิทธิในการมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจด้านสิงM แวดล้อม - ถือเป็ นส่วนหนึ(งของความพยายามระดับโลกในการแก้ไขปั ญหา
ความอยุตธิ รรมด้านสิง( แวดล้อมและส่งเสริมประชาธิปไตยด้านสิง( แวดล้อม
o โครงการสิงM แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP และสํานักงานเพือM สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office for Human Rights) ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพือM ร่วมมือ
กันด้านสิงM แวดล้อมและสิทธิมนุษยชน – โดยมีเป้ าหมายร่วมกันในการส่งเสริมการปกป้ องทีด( ขี นUึ
สําหรับผูท้ ใ(ี ช้และรักษาสิทธิในสิง( แวดล้อมในประเด็นต่างๆ รวมทังU สิทธิในอากาศสะอาดด้วย
นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว “การลงมือปฏิบตั ใิ ห้เห็นเป็ นรูปธรรม (Action)” จะต้องทําให้เกิดขึนU มากขึนU
เรือ( ยๆ เพราะเป็ นเรือ( งสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง( โดยทุกฝ่ ายจะต้องมี Action ได้แก่ ผูม้ อี าํ นาจตัดสินใจ
นโยบายภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วน ทังU นีU จะต้องไม่ละเลยทีจ( ะจัดการด้าน
การควบคุม ลด และขจัดมลพิษทุกประเภทในทุกรูปแบบ ควบคูไ่ ปกับด้านการเคารพ ปกป้ อง และ
ดําเนินการให้สทิ ธิมนุษยชนด้านสิง( แวดล้อมเกิดขึนU ได้ในความเป็ นจริง โดยทังU สองด้านมีความเกีย( วข้องกัน
อย่างแนบแน่น และจะต้องดําเนินการควบคูไ่ ปด้วยกันเสมอ และเรือ( งนีUกาํ ลังอยูใ่ นความพยายามทีจ( ะ
ดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายตามวาระในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) หรือ The 2030 Agenda for People
and the Planet การนําหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็ นหัวใจของประเด็นสิง( แวดล้อมจึงเป็ นประโยชน์สาํ หรับ
มนุษย์ทกุ คน ไม่วา่ จะทํางานอะไร หรืออาศัยอยูท่ ไ(ี หน ทุกคนควรได้รบั ประโยชน์จากอากาศทีส( ะอาด นํUาที(
สะอาด และดินทีส( ะอาด เช่นเดียวกับคนในรุน่ ต่อๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง( การสร้างความมันใจว่
( าคนที(
อ่อนแอหรือเปราะบางทีส( ดุ ในสังคมจะได้รบั การปกป้ องคุม้ ครอง จะทําให้ประชาคมโลกมันใจและรู
(
ส้ กึ ได้รบั
การคุม้ ครองเช่นกัน

§ การตายก่อนวัยอันควรจาก PM 2.5 กับ “สิทธิในชีวติ (Right to Life)”
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เวลาชมภาพยนต์จนี ในฉากทีม( กี ารถวายพระพรด้วยความเคารพอย่างสูงสุดต่อฮ่องเต้ เราจะได้ยนิ คําถวาย
พระพรว่า “ขอจงทรงพระเจริญ หมืน( ปี หมืน( ปี หมืน( หมืน( ปี '' ส่วนสังคมตะวันออกในหลายประเทศ ก็นิยมใช้
คําอวยพรคนธรรมดาสามัญในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด ซึง( เป็ นเรือ( งทีส( งั คมนันU ๆ ให้คณ
ุ ค่าว่าเป็ นเรือ( งทีม( ี
ความสําคัญต่อชีวติ จึงมีการอวยพรว่า “ขอให้อายุยนื ” หรือ “ขอให้อายุมนขวั
ั ( ญยืน” อย่างไรก็ตาม การมีอายุ
ยืนหรือการมีชวี ติ ยังยื
( นไม่ได้มคี วามหมายเพียงแค่การมีตวั เลขอายุทม(ี ากเท่านันU แต่ตอ้ งหมายถึงการมีชวี ติ
ทีม( คี ณ
ุ ภาพด้วย โดย “คุณภาพชีวติ ” หมายถึง การมีชวี ติ ทีม( คี วามสุข แต่การจะได้มาซึง( ชีวติ ทีย( งยื
ั ( นอย่างมี
คุณภาพและอย่างมีความสุขได้นนั U แม้สว่ นหนึ(งเจ้าตัวจะต้องทําเอง เช่น กินอยูอ่ ย่างถูกวิธแี ล้ว และออก
กําลังกายแล้ว อีกส่วนหนึ(งเป็ นเรือ( งทีอ( ยูน่ อกเหนือการควบคุมของบุคคลแต่บุคคลจําเป็ นต้องพึง( พาสําหรับ
การจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด( อี ย่างหลีกเลีย( งไม่ได้ เช่น คุณภาพสิง( แวดล้อม เพราะสุขภาพจะดีได้ ต้องอยูใ่ น
สิง( แวดล้อมทีด( ดี ว้ ย เช่น กินอาหารทีไ( ม่ปนเปืU อนสารเคมี หรือหายใจอากาศสะอาดทีไ( ม่มมี ลพิษทางอากาศ
และฝุ่ นพิษขนาดจิว” PM v.• เข้าไปในปอด
องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กําหนดค่ามาตรฐานฝุ่ นพิษขนาดจิว” PM 2.5 เพือ( เป็ นข้อแนะนําให้หลาย
ประเทศปฎิบตั ติ าม โดยคํานึงถึงต้นทุนสุขภาพทีแ( ต่ละชาติตอ้ งจ่าย โดยเฉพาะในเรือ( งการเสียชีวติ ก่อนวัย
อันควรของประชาชน โดยตังU มาตรฐานฝุ่ นละออง PM v.• เฉลีย( s ปี ไว้ท(ี st ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และเฉลีย( vƒ ชัวโมงไว้
(
ท(ี v• ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่กรมควบคุมมลพิษของไทย กําหนดเพดานฝุ่ น
ละอองเฉลีย( s ปี ที( v• ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเฉลีย( vƒ ชัวโมงที
(
( •t ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
นอกจากนีU เกณฑ์ดชั นีคณ
ุ ภาพอากาศ (AQI) ของไทยกําหนดค่า sts-vtt อยูใ่ นระดับสีสม้ แต่หาก
เปรียบเทียบกับข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO) หากค่ามลพิษทางอากาศเกิน s•t จะถือเป็ น
พืนU ทีส( แี ดง หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ สาเหตุท(ี WHO กําหนดมาตรฐานไว้เช่นนีU ก็เพือ( ต้องการทําให้เป็ น
มาตรฐานความเสีย( งทีน( ้อยทีส( ดุ สําหรับบรรดาประเทศสมาชิก การทีป( ระเทศไทยไม่ลดเพดานลงมาทําให้น่า
เป็ นห่วงสําหรับความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวติ เพราะถ้าปอดของคนไทยไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าปอดของ
คนในประเทศอืน( ทีใ( ช้มาตรฐานของ WHO นันหมายถึ
(
งว่าคนไทยจะตกอยูใ่ นความเสีย( งต่อการตายก่อนวัย
อันควร
ในบรรดา “สิทธิมนุษยชน” ซึง( มีอยูห่ ลายประเภทนันU มีสทิ ธิประเภทหนึ(งเรียกว่า “สิทธิในชีวติ ” ซึง( เป็ นสิทธิ
ของทุกคนทีจ( ะได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย สิทธินUีเป็ นสิทธิมนุษยชนทีม( คี วามสําคัญมากทีส( ดุ เนื(องจาก
หากไม่มสี ทิ ธิในชีวติ เสียตังU แต่แรกแล้ว สิทธิมนุษยชนประเภทอืน( ๆ ก็จะไม่สามารถเกิดขึนU ตามมาได้เลย
สิทธิในชีวติ เป็ นหลักการทางศีลธรรมทีอ( ยูบ่ นพืนU ฐานของความเชือ( ทีว( า่ สิง( มีชวี ติ มีสทิ ธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูแ่ ละไม่
ควรถูกฆ่าหรือทําให้ตายโดยสิง( ใด แม้แต่โดยรัฐ ด้วยเหตุนUี ในระดับภายในประเทศ แต่ละประเทศจึงต้องมี
กฎหมายภายในของตัวเองเพือ( รับรองและคุม้ ครองสิทธิในชีวติ ไม่มบี ุคคลใดจะถูกพรากชีวติ ไปได้อย่าง
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เจตนาจงใจ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้ในเรือ( งการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาล หลังจากทีไ( ด้ม ี
การดําเนินการในกระบวนการทางยุตธิ รรมแล้ว และศาลได้ตดั สินแล้วว่าบุคคลนันU เป็ นผูก้ ระทําความผิดที(
เป็ นอาชญากรรม โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายให้ประหารชีวติ
ความหมายก็คอื ไม่มใี คร รวมถึงรัฐบาล ทีจ( ะมีอาํ นาจ “จบชีวติ ” ของบุคคลใดได้ ยิง( ไปกว่านันU รัฐบาลมี
หน้าทีจ( ะต้องใช้มาตรการทีเ( หมาะสมเพือ( “ปกป้ องชีวติ ” ของบุคคล ด้วยการออกกฎหมายเพือ( ปกป้ องสิทธิใน
ชีวติ และในบางสถานการณ์ รัฐบาลจะต้องดําเนินการต่างๆ เป็ นขันU เป็ นตอน เพือ( ปกป้ องชีวติ ของบุคคลที(
กําลังอยูใ่ นความเสีย( งจะเสียชีวติ ด้วย ผูใ้ ช้อาํ นาจรัฐจะต้องพิจารณาถึงสิทธิในชีวติ ของประชาชนเมือ( ทําการ
ตัดสินใจใดๆ ทีอ( าจทําให้ชวี ติ ของประชาชนตกอยูใ่ นอันตราย หรืออาจส่งผลกระทบต่อความยืนยาวใน
อายุขยั ของประชาชน หากสมาชิกในครอบครัวของใครต้องเสียชีวติ ลงด้วยเหตุหรือสถานการณ์ทเ(ี กีย( วข้อง
กับรัฐ ประชาชนมีสทิ ธิขอให้มกี ารสอบสวนเรือ( งราวถึงทีม( าทีไ( ป และรัฐมีหน้าทีจ( ะต้องสอบสวนการเสียชีวติ
ทีน( ่าสงสัยด้วยความระมัดระวังอย่างยิง(
ปั จจุบนั คนไทยตกอยูใ่ นสภาวะเสีย( งต่อการมีสทิ ธิในชีวติ จากหลายเรือ( ง หนึ(งในนันU คือ ความเสีย( งจาก
สถานการณ์ PM 2.5 ทีค( กุ คามความปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามมาด้วยความสินU สุดของชีวติ ก่อนเวลาอันควร
ทังU ทีเ( ป็ นเรือ( งทีส( ามารถหลีกเลีย( งได้ หากจะทําให้เกิดขึนU อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในการ
ตัดสินใจของรัฐเพือ( ดําเนินกิจกรรมต่างๆ หรืออนุญาตให้เอกชนประกอบกิจการต่างๆ รัฐสามารถและมี
อํานาจทีจ( ะเลือกทิศทางทีห( ลีกเลีย( งจากความเสีย( งดังกล่าวได้ หากพิจารณาจากแหล่งกําเนิดของ PM 2.5
แล้ว พบว่า PM 2.5 มาจากทังU แหล่งกําเนิดปฐมภูม ิ เช่น ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาในทีโ( ล่ง
และแหล่งกําเนิดแบบทุตยิ ภูมิ ซึง( เกิดจากปฏิกริ ยิ าเคมีในบรรยากาศ โดยมีสารกลุม่ ซัลเฟอร์หรือกลุม่
ไนโตรเจนและแอมโมเนียเป็ นสารตังU ต้น เมือ( ปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนจาก
แหล่งกําเนิดต่างๆ มารวมตัวกันในบรรยากาศ จะมีผลต่อการก่อตัวของ PM 2.5 ขันU ทุตยิ ภูมิ เมือ( PM 2.5
แพร่กระจายเข้าสูร่ ะบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอด และกระแสเลือดโดยตรง ส่งผลอันตรายต่อกระบวนการ
ทํางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และเพิม( ความเสีย( งต่อการเป็ นโรคเรือU รัง นําไปสูส่ าเหตุการตายก่อนวัน
อันควร
ดังนันU การตัดสินใจของรัฐเกีย( วกับแหล่งกําเนิดดังกล่าว จึงมีผลโดยตรงต่อการเพิม( หรือลดอัตราความเสีย( ง
ต่อการมีสทิ ธิในชีวติ ของประชาชน ตัวอย่างทีเ( ห็นเป็ นรูปธรรม คือ หากรัฐบาลยกระดับค่ามาตรฐาน PM v.•
ในบรรยากาศทัวไปของประเทศไทยให้
(
เป็ นไปตามเป้ าหมายสูงสุดตามข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก
เพือ( ปกป้ องสุขภาพและชีวติ ของประชาชน จะช่วยทําให้คนไทยสามารถเข้าถึงอากาศสะอาดได้ เมือ( ร่างกาย
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ได้อากาศสะอาด สุขภาพก็จะแข็งแรง สุดท้ายชีวติ ก็จะยืนยาวขึนU จะเห็นว่า สิทธิในชีวติ เป็ นของคนทุกคน
ฉันใด สิทธิในร่างกาย และสิทธิในอากาศสะอาดก็เป็ นสิทธิของทุกคนฉันนันU เพราะสิทธิทงั U สองอย่างเป็ น
เงือ( นไขเบือU งต้นของการมีสทิ ธิในชีวติ นันเอง
( ดังนันU การพิจารณาว่าบุคคลมีสทิ ธิในชีวติ หรือไม่ จึงไม่
สามารถแยกพิจารณาสิทธิในชีวติ โดดเดีย( วจากสิทธิประเภทอื(นๆ ได้ โดยเฉพาะสิทธิในสุขภาพ และสิทธิใน
อากาศสะอาด

§ วิธมี องโลก เป้ าหมาย และทิศทางใหม่ของโลก
ในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ประเทศต่างๆ ทัวโลกได้
(
ประชุมสหประชาชาติรว่ มกันในหัวข้อ “สิง( แวดล้อม
และการพัฒนา (Environment and Development)” ทีก( รุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เพือ( เปลีย( นจาก
กระบวนทัศน์เก่าทีใ( ช้มนุษย์เป็ นศูนย์กลาง โดยอาศัย “การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)” เป็ น
ตัวตังU แต่อย่างเดียว มาเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ทส(ี ร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรกั ษ์
สิง( แวดล้อม โดยอาศัยแนวคิดเรือ( ง “การพัฒนาทีย( งยื
ั ( น (Sustainable Development)” เพือ( เป็ นแผนแม่บท
ของโลก สําหรับการดําเนินงานทีจ( ะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
( น ทังU ในมิตสิ งั คม เศรษฐกิจ และ
สิง( แวดล้อม ในเวลาต่อมา ได้มกี ารจัดทํา “เป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals หรือ MDGs)” จํานวน 8 เป้ าหมาย เช่น การขจัดความยากจนและความหิวโหย การส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและจัดการสิง( แวดล้อมอย่างยังยื
( น เป็ นต้น โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2543 - 2558)
ปั จจุบนั MDGs ได้สนUิ สุดลงแล้ว แต่กจิ กรรมเพือ( การบรรลุเป้ าหมายของแนวคิดการพัฒนาทีย( งยื
ั ( นยังคง
ดําเนินการอย่างเนื(อง ในรูปของ “เป้ าหมายการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น (Sustainable Development Goals หรือ
SDGs)” ของโลก เพือ( ใช้เป็ นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลกใน 15 ปี ขา้ งหน้า
SDGs ประกอบด้วย 17 เป้ าหมาย ได้แก่ เป้ าหมายที( s ขจัดความยากจน เป้ าหมายที( v ขจัดความหิวโหย
เป้ าหมายที( u การมีสขุ ภาพและความเป็ นอยูท่ ด(ี ี เป้ าหมายที( ƒ การศึกษาทีเ( ท่าเทียม เป้ าหมายที( • ความ
เท่าเทียมทางเพศ เป้ าหมายที( • การจัดการนํUาและสุขาภิบาล เป้ าหมายที( € พลังงานสะอาดทีท( กุ คนเข้าถึง
ได้ เป้ าหมายที( • การจ้างงานทีม( คี ณ
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้ าหมายที( ‚ อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสร้างพืนU ฐาน เป้ าหมายที( st ลดความเหลือ( มลํUา เป้ าหมายที( ss เมืองและถิน( ฐานมนุษย์อย่างยังยื
( น
เป้ าหมายที( sv แผนการบริโภคและการผลิตทีย( งยื
ั ( น เป้ าหมายที( su การรับมือการเปลีย( นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ เป้ าหมายที( sƒ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เป้ าหมายที( s• การใช้
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ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เป้ าหมายที( s• สังคมสงบสุข ยุตธิ รรม ไม่แบ่งแยก เป้ าหมายที( s€ ความ
ร่วมมือเพือ( การพัฒนาทีย( งยื
ั( น
หลักการสําคัญของ SDGs ประกอบด้วย ƒ ข้อ ดังนีU
1) ความเป็ นสากล (Universality) โดยสามารถนําเป้ าหมายไปปฏิบตั ไิ ด้ทวโลกและในทุ
ั(
กภาคส่วน
2) การบูรณาการ (Integration) เป็ นการบรรลุเป้ าหมายหลายเรือ( งทีเ( ชือ( มโยงกัน เช่น เป้ าหมายที( su
การรับมือการเปลีย( นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เชือ( มโยงกับ เป้ าหมายที( s• การใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบก หรือ เป้ าหมายที( st ลดความเหลือ( มลํUา เชือ( มโยงกับ เป้ าหมายที( • การจ้างงานทีม( ี
คุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทังU นีU หากเป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึ(งล้มเหลว เป้ าหมายอืน( ที(
เกีย( วข้องก็จะพลอยได้รบั ผลกระทบไปด้วย
3) การนําไปสูก่ ารเปลีย( นแปลงระดับ พืนU ฐาน (Transformation) ซึง( หมายถึง การเปลีย( นแปลงระบบ
โครงสร้าง นโยบาย พฤติกรรม และทัศนคติ เกีย( วกับการทีม( นุษย์จะอยูบ่ นโลกนีUอย่างยังยื
( น ด้วยการ
เปลีย( น แปลงระบบหรือโครงสร้างระดับฐานรากในระยะยาว เช่น ธรรมาภิบาล ระบบการเมือง โมเดล
ธุรกิจ และระบบการศึกษา ซึง( จะเป็ นพืนU ฐานสําคัญของการเปลีย( นแปลงระบบและโครงสร้างของ
ประเทศอย่างยังยื
( นต่อไป
4) การไม่ทงUิ ใครไว้ขา้ งหลัง (Leave No One Behind หรือ LNOB) เป็ นหลักการทีส( าํ คัญทีส( ดุ ของการ
บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น โดยการแก้ไขปั ญหาความเหลือ( มลํUาในทุกระดับ ซึง( เป็ นผลมาจาก
ธรรมาภิบาลทีบ( กพร่อง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีแ( ตกต่างกัน สภาพทางภูมปิ ระเทศทีเ( ป็ น
อุปสรรค การเลือกปฏิบตั ิ สถานการณ์ทส(ี ง่ ผลกระทบฉับพลันและรุนแรง และความเปราะบางในมิติ
ต่างๆ
โดยสรุป SDGs ช่วยเปิดโลกแห่งการคิดเชิงระบบมากขึนP ชวนให้เลิกวิธที าํ งานแบบแนวตังP และแยกส่วนเป็ น
ไซโล กระตุน้ ให้รเิ ริมM การเปลียM นแปลงใหม่ๆ และชวนให้เปิดพืนP ทีตM รงกลางในการทํางานร่วมกัน

§ สุขภาพทีด- ี และ ความเป็ นอยูท่ ดี - ี
ในเป้ าหมาย SDGs 17 ข้อนันU เป้ าหมายข้อ u คือ การสร้างความมันใจในชี
(
วติ ทีม( สี ขุ ภาพ และส่งเสริมความ
เป็ นอยูท่ ด(ี สี าํ หรับทุกวัย ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายข้อ u จากการสรุปผลเมือ( ปี ค.ศ. vts‚
(พ.ศ. 2562) อาจแยกพิจารณาเป็ น 4 ประเด็น ดังนีU s) ประเด็นอนามัยการเจริญพันธุ์ มารดา ทารกแรกเกิด
และเด็ก พบว่า อัตราการตายของแม่และเด็กลดลง 2) ประเด็นโรคติดเชือU พบว่าสามารถรับมือกับโรคติดต่อ
สําคัญเช่นมาลาเรียและวัณโรคได้แต่ยงั ไม่ชะงัดและรวดเร็วพอ u) ประเด็นโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และ
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ความเสีย( งด้านสิง( แวดล้อม พบว่ามีภาระทีเ( พิม( ขึนU ในการจัดการกับโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต การดือU ยา และ
ปั จจัยด้านสิง( แวดล้อมทีเ( ป็ นตัวกําหนดสุขภาพ เช่น มลพิษทางอากาศ ƒ) ระบบสุขภาพ และการสนับสนุน
สุขภาพ พบว่าประชากรโลกอย่างน้อยครึง( หนึ(งไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทีจ( าํ เป็ น และประสบกับ
ความยากลําบากทางการเงิน จึงต้องการร่วมมือกันผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการจัดหา
เงินทุนอย่างยังยื
( นเพือ( สุขภาพทีด( ี
รัฐบาลไทยได้รว่ มลงนามรับรองวาระการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น และเป้ าหมายการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น หรือ SDG เมือ( ปี
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. v•••) ณ องค์การสหประชาชาติ หลายภาคส่วนในประเทศไทยได้ทาํ งานขับเคลือ( นเรือ( งนีU
ไปพร้อมๆ กัน ทังU ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สือ( มวลชน และภาควิชาการ รัฐบาลได้ตงั U คณะกรรมการเพือ(
การพัฒนาทีย( งยื
ั ( น หรือ กพย. ขึนU มาเป็ นกลไกหลักในการขับเคลือ( น SDGs ของประเทศไทย โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน โดยตังU อนุกรรมการย่อยอีก ƒ คณะ ขึนU มาทํางานบูรณาการร่วมกัน
ประกอบด้วย s. อนุกรรมการขับเคลือ( นเป้ าหมายการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น v. อนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและ
ประเมินผลการพัฒนาทีย( งยื
ั ( นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง u. อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ( สนับสนุนการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น และ ƒ. อนุกรรมการการประเมินสิง( แวดล้อมทางยุทธศาสตร์
(SEA) จากรายงานอันดับดัชนีความยังยื
( น (SDG Index) เมือ( ปี ค.ศ. vts‚ (พ.ศ. 2562) ประเทศไทยอยูใ่ น
อันดับดีท(ี ƒt ของโลก และเป็ นที( s ของภูมภิ าคอาเซียน
แม้วา่ เป้ าหมายการมีสขุ ภาพดีและมีความเป็ นอยูท่ ด(ี ี ใน SDGs หัวข้อ 3 จะถูกจัดเป็ นหนึ(งใน s€ เป้ าหมาย
โลกว่าด้วยการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น หรือ SDGs แต่เมือ( พิจารณาให้ดแี ล้วจะเห็นว่า ภาพรวมของทังU s€ เป้ าหมาย
SDGs นันU มุง่ เน้นการพัฒนา “ความสมดุล” ระหว่างปั จจัยทางสังคม ปั จจัยทางเศรษฐกิจ และปั จจัยทาง
สิง( แวดล้อม ซึง( ทุกปั จจัยล้วนเป็ น “ตัวกําหนดสุขภาพของประชาชน” ทังU สินU ดังนันU ไม่วา่ จะเป็ นเป้ าหมาย
ขจัดความยากจน เป้ าหมายขจัดความหิวโหย เป้ าหมายการศึกษาเท่าเทียม เป้ าหมายความเท่าเทียมทาง
เพศ เป้ าหมายการจัดการนํUาและสุขาภิบาล เป้ าหมายการจ้างงานทีม( คี ณ
ุ ค่า เป้ าหมายการบริโภคและการ
ผลิตทีย( งยื
ั ( น ฯลฯ ล้วนเป็ นปั จจัยกําหนดสุขภาพ และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนใน
ภาพรวม สามารถนําไปสูก่ ารบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น การจะมีสขุ ภาพและความเป็ นอยูท่ ดี M ี (Good
Health and Well-Being) ได้นนั P จะต้องลดการตายก่อนวัยอันควรจากปั จจัยด้านสิงM แวดล้อมทีเM ป็ นตัวกําหนด
สุขภาพ และ PM 2.5 ถือว่าเป็ น “ตัวกําหนดสุขภาพของประชาชน” ทีสM าํ คัญประการหนึงM

§ สิทธิในสุขภาพ (Right to Health)
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“สิทธิในสุขภาพ” หรือชือ( เต็มคือ “สิทธิทจ(ี ะได้รบั มาตรฐานด้านสุขภาพทีส( ามารถเข้าถึงได้สงู สุด ทังU สุขภาพ
กายและสุขภาพจิต (The right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and
mental health)” เป็ นรากฐานสําคัญของ “สิทธิมนุษยชน” เพราะเป็ นพืนU ฐานความเข้าใจและการเข้าถึงซึง(
“สิทธิในชีวติ ” อย่างมีนยั สําคัญ โดยครอบคลุมถึงสิทธิทจ(ี ะได้รบั มาตรฐานสุขภาพทังU ทางร่างกายและจิตใจ
สิทธิในสุขภาพนีUไม่ใช่เรือ( งใหม่ โดยในระดับสากลได้มกี ารระบุเรือ( งนีUไว้อย่างชัดแจ้งตังU แต่ปีค.ศ. 1946 (พ.ศ.
vƒ•‚) ในธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก (The 1946 Constitution of the World Health Organization
/WHO) โดยในอารัมภบทของธรรมนูญดังกล่าวได้ให้นิยามคําว่า “สุขภาพ” ไว้วา่ หมายถึง สภาพร่างกายที(
สมบูรณ์ จิตใจทีส( มบูรณ์ และสังคมทีม( สี ภาพความเป็ นอยูท่ ด(ี ี โดยไม่ได้หมายความแคบเพียงแค่การไม่มโี รค
หรือความอ่อนแอเท่านันU อารัมภบทดังกล่าวยังระบุดว้ ยว่า การเข้าถึงและมีสขุ ภาพทีไ( ด้มาตรฐานสูงสุดนันU
เป็ นหนึ(งในสิทธิขนั U พืนU ฐานของมนุษย์ทกุ คน โดยไม่แยกเชือU ชาติ ศาสนา ความเชือ( ทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม
ต่อมา ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) (The 1948 Universal Declaration of
Human Rights) ข้อ 25 ได้ระบุวา่ “สุขภาพ” เป็ นส่วนหนึ(งของสิทธิทจ(ี ะมีมาตรฐานการครองชีพทีเ( พียงพอ
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) (The
1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ได้ระบุยนื ยันอีกครังU ว่า “สิทธิ
ในสุขภาพ” เป็ นสิทธิมนุษยชน หลังจากนันU เป็ นต้นมา บรรดาสนธิสญ
ั ญาเกีย( วกับสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศอืน( ๆ ก็ได้ยนื ยันหรืออ้างถึงสิทธิทจ(ี ะมีสขุ ภาพทีด( ี หรือองค์ประกอบของสิทธิในสุขภาพ เช่น สิทธิใน
การได้รบั การดูแลรักษาทางการแพทย์ เป็ นต้น สิทธิในสุขภาพนีUมคี วามเกีย( วข้องกับรัฐทุกรัฐ เพราะทุกรัฐได้
ให้สตั ยาบันแก่สนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างน้อยหนึ(งฉบับเพือ( รับรองสิทธิในสุขภาพ
ยิง( กว่านันU รัฐทังU หลายยังผูกพันว่าจะมุง่ มันปกป้
(
องสิทธิในสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น ปฏิญญาสากล
นโยบายและกฎหมายภายในประเทศ และในการประชุมระดับนานาชาติ
หลังจากนันU ประเด็น “มาตรฐานด้านสุขภาพทีส( ามารถเข้าถึงได้สงู สุด” ก็ได้รบั ความสนใจเพิม( ขึนU จาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) และจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights) ซึง(
ต่อมาเปลีย( นชือ( เป็ นสภาสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) โดยในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ได้มกี าร
แต่งตังU ผูร้ ายงานพิเศษในเรือ( ง “สิทธิในสุขภาพ” เพือ( ให้ทกุ คนมี “สิทธิในมาตรฐานด้านสุขภาพ” ทีส( ามารถ
เข้าถึงได้สงู สุด ทังU สุขภาพกายและสุขภาพจิต การริเริม( เหล่านีUได้ชว่ ยสร้างความชัดเจนในลักษณะของสิทธิ
ในสุขภาพและการได้มาซึง( สิทธิในสุขภาพ สิทธิในสุขภาพเป็ นสิทธิแบบรวม (Inclusive Right) กล่าวคือ มี
การเชือ( มโยงสิทธิในสุขภาพเข้ากับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงการมีโรงพยาบาล ทําให้สทิ ธิใน
สุขภาพได้รบั การขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางมากขึนU
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สิทธิในสุขภาพมีความหมายครอบคลุมกว้างขวางไปถึง “ปั จจัยต่างๆ ทีเ( ป็ นตัวกําหนดให้มสี ขุ ภาพทีด( แี ละ
คุณภาพชีวติ ทีด( ”ี ด้วย คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (The Committee
on Economic, Social and Cultural Rights) ซึง( เป็ นหน่วยงานทีร( บั ผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ติ าม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เรียกสิง( เหล่านีUวา่ “ตัวกําหนดพืนU ฐาน
ของสุขภาพ (Underlying Determinants of Health)” เช่น การมีนUําดืม( ทีส( ะอาดปลอดภัย การมีอาหารที(
สะอาดปลอดภัย การมีโภชนาการทีเ( พียงพอ การมีทอ(ี ยูอ่ าศัยทีเ( พียงพอ การมีทท(ี าํ งานทีด( ตี ่อสุขภาพ และ
การมีสภาพแวดล้อมทีด( ี การมีอากาศสะอาดสําหรับหายใจก็เป็ นปั จจัยหนึ(งทีเ( ป็ น “ตัวกําหนดการมีสขุ ภาพ
ดี” ทํานองเดียวกับการมีนUําดืม( และอาหารทีส( ะอาดปลอดภัย เพราะสุขภาพจะดีได้ตอ้ งอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที(
ดี ด้วยเหตุนPี หลายประเทศทัวโลกจึ
M
งนิยมนําสิทธิในสุขภาพซึงM เป็ นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึงM มาบัญญัตไิ ว้
ในกฎหมายภายในของประเทศ เช่น ในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

§ สิทธิมนุษยชนทีจ- ะหายใจอากาศสะอาด (Human Right to Breathe Clean Air)

“อากาศสะอาด” ควรได้รบั การยอมรับในฐานะ “สิทธิมนุษยชน” โดยเรียกว่า “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด”
ส่วน “มลพิษทางอากาศ” เป็ น “การละเมิดสิทธิมนุษยชน” หลายประเภท ได้แก่ สิทธิในชีวติ สิทธิในสุขภาพ
สิทธิเด็ก และสิทธิทจ(ี ะอยูใ่ นสิง( แวดล้อมทีป( ลอดภัย สะอาด มีคณ
ุ ภาพและยังยื
( น ดังนันU หากรับรองสิทธิทจ(ี ะ
หายใจอากาศสะอาดและสามารถทําให้สทิ ธิดงั กล่าวเกิดขึนU ได้จริง ก็เกือบจะป้ องกันมลพิษทางอากาศได้
ทังU หมด เหตุผลทีใ( ช้อธิบายความชอบธรรมในการรับรองให้สทิ ธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดเป็ นสิทธิมนุษยชน
ขันU พืนU ฐานก็คอื ข้อเท็จจริงทีป( ฏิเสธไม่ได้วา่ มนุษย์ทกุ คนต้องหายใจ และอากาศทีค( วรหายใจต้องเป็ นอากาศ
สะอาด การทีผ( คู้ นหลายพันล้านคนทัวโลกหายใจอากาศที
(
ไ( ม่สะอาดนันU เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและชีวติ ถือ
เป็ นวิกฤตสุขภาพ วิกฤตสิง( แวดล้อม และวิกฤตสิทธิมนุษยชนไปพร้อมกัน
แนวคิดเรือ( งอากาศสะอาดเป็ นสิทธิมนุษยชนนีUไม่ใช่เรือ( งใหม่หรือแนวคิดใหม่ ในการหารือระหว่างประเทศ ผู้
บัญชาการข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations High Commissioner
for Human Rights) ได้แจ้งในทีป( ระชุมองค์การอนามัยโลกว่าด้วยมลพิษทางอากาศและสุขภาพ (The 2018
World Health Organization's First Global Conference on Air Pollution and Health) แล้วว่า ไม่มขี อ้
สงสัยใดๆ ว่ามนุษย์ทกุ คนต้องมีสทิ ธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด เพือ( เป็ นการตอกยําU หลักการดังกล่าวให้หนัก
แน่นและชัดเจนยิง( ขึนU David Boyd ซึง( เป็ นผูร้ ายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN
Human Rights Special Rapporteur) แนะนําว่าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (The UN General
Assembly) ซึง( ได้ออกมติหลายฉบับเพือ( รับรอง “สิทธิมนุษยชนในนํUาสะอาด (Human Right to Clean
Water)” ควรออกมติในทํานองเดียวกันเพือ( รับรอง “สิทธิมนุษยชนในอากาศสะอาด (Human Right to Clean
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Air)” ด้วย เพือ( เป็ นเครือ( งมือในการกระตุน้ และชีนU ําให้มกี ารดําเนินงานจนทําให้สทิ ธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด
สามารถเกิดขึนU ได้จริง เพราะสิทธิมนุษยชนทังU สองเรือ( งล้วนมีความสําคัญต่อชีวติ สุขภาพ ศักดิศรี
› ความเป็ น
มนุษย์ และความเป็ นอยูท่ ด(ี ี

§ การทําให้สทิ ธิมนุษยชนด้านสิง- แวดล้อม และ สิทธิมนุษยชนในอากาศสะอาด มีผลในทาง
ปฏิบตั ิ
ความเข้าใจใหม่เกีย( วกับความเสีย( งทีเ( พิม( ขึนU อย่างต่อเนื(องต่อสุขภาพ ระบบนิเวศทีเ( สือ( มโทรมลง และการ
ให้บริการของระบบนิเวศต่อสุขภาพมนุษย์ นํามาสูแ่ นวทางใหม่ในการเชือ( มโยง “ประเด็นสุขภาพ” กับ
“ประเด็นสิง( แวดล้อม” UNEP จึงได้จดั ตังU หน่วยงานด้านมลพิษสุขภาพและสิง( แวดล้อม (The Pollution,
Health and Environment Unit) เพือ( แก้ไขปั ญหาทีส( าํ คัญและเชือ( มโยงระหว่างมิตสิ งิ( แวดล้อมกับมิตสิ ขุ ภาพ
ระหว่างหน่วยต่างๆ ภายในองค์กร กับองค์กรพันธมิตร และระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผลทีต( ามมา คือ การ
จัดการกับปั ญหามลพิษทางอากาศช่วงหลายทศวรรษทีผ( า่ นมา รัฐบาลส่วนใหญ่จะมองว่า “ปั ญหามลพิษทาง
อากาศ” เป็ น “ปั ญหาสิง( แวดล้อม” ต่อมามีการปรับเปลีย( นใหม่ ปั ญหามลพิษทางอากาศถูกมองว่าเป็ น
“ปั ญหาสุขภาพ” ซึง( การมองทังU สองแนวทางนีUมเี ป้ าหมายร่วมกัน คือ การต้องมี “อากาศสะอาด” อย่างไรก็
ตาม ในการดําเนินการเพือ( บรรลุเป้ าหมายอากาศสะอาดนันU ลําพังแต่การกําหนดเป็ นนโยบายอากาศสะอาด
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะระหว่างทางของการปฏิบตั ติ ามนโยบายอากาศสะอาดนันU คุณค่าของการทํา
ให้มอี ากาศสะอาดอาจถูกลดทอนลงด้วยปั จจัยต่างๆ เช่น ความยืดหยุน่ หย่อนยานของการบังคับใช้ การใช้
ดุลยพินิจทีไ( ม่เหมาะสม และการขาดความรับผิดชอบ
ในเมือ( มีการยอมรับกันแล้วว่าการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการได้
หายใจอากาศสะอาดเป็ นสิทธิมนุษยชน ดังนันU การขับเคลือ( นให้เกิดอากาศสะอาดโดยอาศัย “ช่องทางของ
การใช้สทิ ธิและการรักษาสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด” จึงมีความเข้มข้นกว่าและมีความเป็ นไปได้มากกว่า
“ช่องทางของการกําหนดเป็ นนโยบายของรัฐ” นอกจากสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดแล้ว ยังมีสทิ ธิมนุษยชน
ประเภทอืน( ทีถ( กู ละเมิดด้วย ได้แก่ สิทธิในชีวติ สิทธิในสุขภาพ สิทธิทจ(ี ะอยูใ่ นสิง( แวดล้อมทีด( ี และสิทธิเด็ก
การเปลีย( นมุมมองของสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลีย( นแปลงทีย( งิ( ใหญ่ในหลายด้าน
ตามมา กล่าวคือ เมือ( “สิทธิ” เหล่านีUเป็ นสิทธิมนุษยชนของประชาชน ย่อมก่อให้เกิด “หน้าทีข( องรัฐ” ที(
ชัดเจนและมีผลบังคับตามกฎหมายว่า รัฐมีหน้าทีจ( ะต้องเคารพ ปกป้ อง และอํานวยการให้สทิ ธิดงั กล่าว
เกิดขึนU ได้จริงในทางปฏิบตั ิ
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ในระดับสากล UNEP ได้เรียกร้องให้มกี รอบการทํางานระดับโลกในการปกป้ องผูค้ นจากสภาพแวดล้อมที(
เป็ นพิษ ทีค( รอบคลุมลึกซึงU มากขึนU การปล่อยให้เกิดความเสีย( งต่อสุขภาพของมนุษย์ไปเรือ( ยๆ ซึง( นํามาสู่
สุขภาพทีไ( ม่ดี และการตายก่อนวัยอันควร โดยผูก้ ่อมลพิษไม่ได้รบั ผิดชอบต่อผลกระทบทีเ( กิดขึนU เช่นนีU
นําไปสูค่ วามอยุตธิ รรมทางสิง( แวดล้อมทัวโลก
(
ขณะเดียวกัน ต้องเพิม( ความเข้มข้นในความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพือ( บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น และเป้ าหมายการปกป้ องสิทธิมนุษยชนไปพร้อมๆ กัน
Maria Cristina Zucca หัวหน้าหน่วยมลพิษและสุขภาพ สาขาเคมีและสุขภาพ ของ UNEP (UNEP’s
Pollution and Health Unit of the Chemicals and Health Branch) ยืนยันว่ามีความจําเป็ นต้องส่งเสริมการ
เคารพและปกป้ องสิทธิมนุษยชนด้านสิง( แวดล้อมให้กา้ วหน้ายิง( ขึนU 2 นอกจากนีU ผูร้ ายงานพิเศษของ
สหประชาชาติดา้ นสิทธิมนุษยชนและสิง( แวดล้อมได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศ เพือ( ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีดา้ นสิทธิมนุษยชนทีป( ระเทศของตนได้ไปผูกพันไว้
ในการทําให้เกิดอากาศสะอาดนันU ต้องอาศัยการร่วมกันจัดการของทุกภาคส่วน ทังU ภาครัฐและนอกภาครัฐ
ในส่วนของสิทธิมนุษยชนในอากาศสะอาดนันU มีประเด็นทีเ( ป็ นปั จจัยหรือเงือ( นไขสําหรับการทําให้ใช้สทิ ธินนั U
ได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การให้ความรูแ้ ละการแบ่งปั นข้อมูล การมีสว่ นร่วมของ
คนทีเ( กีย( วข้อง การให้ขอ้ มูลแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบมากเป็ นพิเศษ การปกป้ องคุม้ ครองคนงานหรือพนักงานใน
ทีท( าํ งานและทีอ( ยูอ่ าศัยทีม( สี งิ( แวดล้อมทีด( ี โดยภาพรวม ก่อนจะได้มาซึง( สิทธิในอากาศสะอาด ทุกคนต้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสิง( แวดล้อมเสียก่อน หลักการนีUได้รบั การยืนยันในแนวทางปฏิบตั บิ าหลีของ
โครงการสิง( แวดล้อมแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีสว่ นร่วมของประชาชน และการเข้าถึง
ความยุตธิ รรมในเรือ( งสิง( แวดล้อม (The UN Environment Programme’s Bali Guidelines on Access to
Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters) โดยระบุวา่ รัฐควร
ทําให้มนใจว่
ั ( าหากบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีร( อ้ งขอข้อมูลเกีย( วกับสิง( แวดล้อมจากรัฐแล้วถูกปฏิเสธอย่าง
ไม่มเี หตุผลหรือโดยไม่มกี ฎหมายรองรับ จะต้องให้ผนู้ นั U สามารถใช้สทิ ธิทางศาลเพือ( ฟ้ องหน่วยงานรัฐหรือ
ผูใ้ ช้อาํ นาจรัฐทีป( ฏิเสธการให้ขอ้ มูล เกีย( วกับการตัดสินใจ การกระทํา หรือการละเว้นกระทําการของผูใ้ ช้
อํานาจรัฐนันU นอกจากแนวทางปฏิบตั บิ าหลีแล้ว บทบัญญัตทิ ค(ี ล้ายคลึงกันนีUได้รบั รองไว้ในข้อตกลงระดับ
ภูมภิ าคทีม( ผี ลผูกพันทางกฎหมายสองฉบับ คือ อนุสญ
ั ญาออฮุส (The Aarhus Convention) และข้อตกลง
เอสคาซ (The Escazú Agreement)
ในกรณีทม(ี อี ุปสรรคทําให้ไม่สามารถเข้าถึงอากาศสะอาดได้ และยังได้รบั ความเสียหายจากมลพิษทาง
อากาศอยูอ่ กี หากความเสียหายได้เกิดขึนU แล้ว สิทธิทป(ี ระชาชนมีอยูแ่ ละสามารถใช้สทิ ธิได้ คือ สิทธิทจ(ี ะ
ได้รบั การเยียวยาทีม( ปี ระสิทธิภาพ (Right to Effective Remedy) ซึง( เป็ นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ(งด้วย
2
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27

เช่นกัน สิทธิดงั กล่าวได้รบั การรับรองไว้ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (The International Covenant on Civil and
Political Rights) ซึง( รับรองสิทธิทจ(ี ะได้รบั การเยียวยาทีม( ปี ระสิทธิภาพของเหยือ( ผูถ้ กู กระทําจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน คําว่า “การละเมิดสิทธิมนุษยชน” ในทีน( Uี หมายความรวมถึง การกระทําความผิดด้าน
สิง( แวดล้อมทีส( ง่ ผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสิง( แวดล้อมด้วย รัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายภายของ
ประเทศส่วนใหญ่ได้รองรับสิทธิดงั กล่าวในลักษณะทํานองเดียวกัน
ประเด็นสําคัญทีไ( ม่ควรมองข้ามประการหนึ(ง คือ ในการวางหลักสิทธิมนุษยชนให้เป็ นแกนกลางของการ
แก้ปัญหาสิง( แวดล้อมนันU จะต้องเป็ นไปเพือ( ประโยชน์ต่อส่วนรวมของทุกคน ไม่วา่ จะทํางานอะไรหรืออาศัย
อยูใ่ นเมืองไหน ทุกคนต้องได้รบั ประโยชน์จากอากาศสะอาด นํUาสะอาด และสิง( แวดล้อมทีม( คี ณ
ุ ภาพ โดยคน
รุน่ ต่อๆ ไปก็ควรได้รบั ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน นอกจากนีU จะต้องสร้างความมันใจว่
( าคนทีอ( อ่ นแอทีส( ดุ
ในสังคมและประชาคมโลกจะได้รบั การปกป้ องคุม้ ครอง โดยเฉพาะอย่างยิง( ผูท้ ม(ี คี วามเปราะบางทีต( อ้ งทน
ทุกข์ทรมานจากคุณภาพอากาศทีเ( ลวร้ายทีส( ดุ ควรเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ในระดับต้นๆ บนพืนU ฐานว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนด้านสิง( แวดล้อม และสิทธิมนุษยชนในอากาศสะอาด พัฒนาการและการเปลียM นผ่านของการ
ตีความสิทธิมนุษยชนเดินทางมาถึงจุดทีไM ม่ตอ้ งการการอภิปรายถกเถียงอะไรกันอีกแล้ว และอากาศสะอาด
ไม่ใช่เป้ าหมายทางเลือก แต่มนั เป็ นสิทธิมนุษยชนขันP พืนP ฐาน
………………
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บทที- 2: กฎหมายคุม้ ครองสุขภาพและสิทธิของผูไ้ ม่สบู บุหรี- (Right of Non-smokers):
อุทาหรณ์สะท้อนการคุม้ ครองสิทธิของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และ PM 2.5
การทีป( ระชาชนจําต้องดําเนินชีวติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีม( ลพิษทางอากาศอยูใ่ นระดับสูงอย่างต่อเนื(อง
ยาวนาน ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ด่านแรกทีจ( ะได้รบั รูแ้ ละได้รบั การสัมผัสกับ
ผลกระทบดังกล่าว คือ ผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทังU ด่านต่อๆ ไปทีต( ามมา เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม สําหรับกรณีประชาชนผูไ้ ด้รบั ผล กระทบจากการสูดอากาศทีม( ฝี นุ่ พิษขนาดจิว” (PM v.•) เข้าไปเป็ น
ประจํา ถือว่าเขาเหล่านันU เป็ น “ผูท้ ถ(ี กู กระทบสิทธิ” ซึง( ถ้าพิจารณาประเด็นสิทธิจากมิตสิ งิ( แวดล้อม โดยอาศัย
“สิทธิในสิง( แวดล้อม” อาจเห็นลักษณะของการกระทบสิทธิไม่ชดั เจนมากเท่ากับการพิจารณาจากการกระทบ
สิทธิในมิตสิ ขุ ภาพ โดยอาศัย “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด (Right to Breath Clean Air)” ซึง( มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ โดยตรงกับ “สิทธิในสุขภาพ” ซึง( โยงไปสู่ “สิทธิในชีวติ ” ภายใต้แนวคิดอนามัย
สิง( แวดล้อม (Environmental Health)
ทังU นีU มีหลักการสําคัญประการหนึ(งของสิทธิมนุษยชน ก็คอื สิทธิมนุษยชนแต่ละประเภทจะต้องไม่ถกู ตีความ
แยกส่วนออกจากสิทธิมนุษยชนประเภทอืน( ๆ แบบต่างคนต่างอยู่ แต่จะต้องตีความโดยยึดโยงเข้าหากัน
อย่างไรก็ตาม “สิทธิในอากาศสะอาด” หรือ “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด” ยังไม่ปรากฏในกฎหมายไทย
หากจะมี ก็คงเป็ นแต่กฎหมายทีเ( อือU ให้เกิดการคุม้ ครอง “สิทธิของผูถ้ กู กระทบ” เช่น กฎหมายคุม้ ครองสิทธิ
ของผูไ้ ม่สบู บุหรี( ซึง( หากตีความในทางกลับกัน ก็อาจแปลได้วา่ กฎหมายดังกล่าวเป็ น “กฎหมายอากาศ
สะอาดในบางประเด็น” เพราะมุง่ หมายจะรับรองผูไ้ ม่สบู บุหรีใ( ห้มสี ทิ ธิทจ(ี ะหายใจอากาศทีด( ี ซึง( นําไปสูก่ าร
ทําลายสุขภาพอันอาจนําไปสูอ่ นั ตรายต่อชีวติ นันเอง
( “สิทธิของผูไ้ ม่สบู บุหรี”( จึงสามารถนํามายึดโยงและ
เปรียบเทียบกับ “สิทธิของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ” จากการมีชวี ติ อยูใ่ นมลพิษทางอากาศ และ “สิทธิของผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ” จากการสูดอากาศทีม( ฝี นุ่ พิษขนาดจิว” (PM v.•) ได้

§ การสูบบุหรีเ- ป็ นแหล่งกําเนิดอันหนึง- ของปั ญหาฝุ่ น PM 2.5 ด้วย
แหล่งทีม( าของฝุ่ น PM 2.5 อีกแหล่งหนึ(งทีส( าํ คัญและมักถูกมองข้าม คือ กระบวนการผลิตและบริโภคยาสูบ
เคยมีงานวิจยั เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ น PM 2.5 ทีเ( กิดจากการสูบบุหรี( กับควันไอเสียจากรถยนต์ดเี ซล พบว่า
ระดับ PM 2.5 ทีเ( กิดขึนU จากการสูบบุหรีท( อ(ี ยูใ่ นอากาศมีมากกว่าจากเครือ( งยนต์ดเี ซลถึง 10 เท่า คือ มีมาก
ถึง 319 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ในขณะทีม( าตรฐานของ PM 2.5 ในอากาศทีอ( งค์การ
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อนามัยโลกยอมรับได้อยูท่ (ี 10 มคก./ลบ.ม. เท่านันU นันหมายความว่
(
า การสูบบุหรีอ( ย่างเดียวก็ทาํ ให้อากาศ
ของเรามี PM 2.5ปนเปืU อนสูงกว่ามาตรฐานทีย( อมรับกันถึง 30 เท่า นอกจากนีU PM 2.5 ไม่ได้อยูแ่ ค่ใน
“สิง( แวดล้อมทัวไป”
( เท่านันU แต่ยงั ถูกดูดซึมเข้าสู่ “ร่างกายของผูส้ บู บุหรีเ( อง” ในปริมาณมากถึง 22 มคก./ลบ.
ม. ต่อมวน ทําให้ผสู้ บู ได้รบั อันตรายแบบสะสม เช่นเดียวกับการสูบบุหรีไ( ฟฟ้ าทีท( าํ ให้เกิด PM 2.5 สูงถึง
ระดับ 515 มคก./ลบ.ม. ดังนันU หากจะช่วยคนไทยให้มลี มหายใจไร้ฝนุ่ PM 2.5 ทังU ต่อตนเองและผูอ้ น(ื
สามารถทําได้โดยเริม( ต้นทีต( นเองด้วยการเลิกสูบบุหรีท( งั U แบบดังU เดิมและบุหรีไ( ฟฟ้ า
ยิง( ไปกว่านันU บุคคลอืน( ทีไ( ม่ได้สบู บุหรีแ( ละต้องอาศัย “สิง( แวดล้อมทัวไป”
( เพือ( การมีชวี ติ ทีป( ลอดภัย กลับต้อง
มาแบกรับภาระความเสีย( งและอันตรายจากการปนเปืU อนในอากาศโดยควันบุหรีด( ว้ ย หากปล่อยให้การสูบ
บุหรีท( าํ ได้อย่างอิสระในทุกทีท( กุ แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิง( ในพืนU ทีส( าธารณะทีม( ผี คู้ นใช้ประโยชน์รว่ มกัน ย่อม
เป็ นการไม่ยตุ ธิ รรมต่อผูท้ ไ(ี ม่สบู บุหรี( เพราะไปกระทบสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดของผูไ้ ม่สบู บุหรีน( นเอง
ั(
และไม่ใช่แต่สทิ ธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดเท่านันU ทีถ( กู กระทบ แต่ยงั โยงไปถึงการกระทบสิทธิในสุขภาพและ
สิทธิในชีวติ ของเขาเหล่านันU ด้วย เพราะ PM 2.5 ทีป( ล่อยออกมาจากการสูบบุหรีเ( ป็ นสาเหตุหนึ(งของการตาย
ก่อนวัยอันควร
เมือ( หลายปี ก่อน มีโฆษณารณรงค์การเลิกสูบบุหรีข( อง สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ) เรือ( งหนึ(งในทีวี เล่าถึงเหตุการณ์ทผ(ี หู้ ญิงคนหนึ(งกําลังนังเล่
( นในสวนสาธารณะ สักพักก็มผี ชู้ ายสูบ
บุหรีม( านังข้
( างๆ เธอ เธอก็เลยถามผูช้ ายคนนันU ไปว่า “ขอโทษค่ะ เราเคยรูจ้ กั กันมาก่อนไหมคะ?” ผูช้ ายคน
นันU ก็หนั มาทําหน้างงๆ พร้อมกับตอบเธอไปว่า “เปล่านี(ครับ” หลังจากนันU ผูห้ ญิงคนนันU ก็พดู ว่า “แล้วคุณมา
ทําร้ายฉันทําไม?” ประโยคนืUถอื เป็ นประโยคยอดฮิตมาจากโฆษณาชินU นีUนนเอง
ั ( แม้โฆษณานีPจะนานมาแล้ว
แต่ประโยคทวงถามความเป็ นธรรมในรูปประโยคว่า “แล้วคุณมาทําร้ายฉันทําไม?” ยังคงอยูใ่ นความทรงจํา
ของใครหลายคนมาจนทุกวันนีP

§ “ผูถ้ กู กระทบ” จากการสูบบุหรีข- องผูอ้ นื - ทังŠ ทีต- วั เองไม่ได้สบู บุหรี บุหรีเ( ป็ นอันตรายทังU ต่อผูส้ บู บุหรีแ( ละผูไ้ ม่สบู บุหรี( แม้วา่ ทัวโลกจะรณรงค์
(
ให้ทกุ คน “ลด-ละ-เลิก” การสูบบุหรี(
และพยายามให้ขอ้ มูลถึงอันตรายของบุหรี( โดยกําหนดให้วนั ที( us พฤษภาคม ของทุกปี เป็ นวันงดสูบบุหรี(
โลกก็ตาม แต่กย็ งั คงมีผสู้ บู บุหรี( และผลทีต( ามมาอย่างหลีกเลีย( งไม่ได้ คือ ยังคงมีผไู้ ม่สบู บุหรี( แต่ได้รบั
อันตรายจากผูอ้ น(ื ทีย( งั สูบบุหรีอ( ยู่ เนื(องจากควันบุหรีป( ระกอบด้วยสารทีเ( ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น
คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน ทาร์ เป็ นต้น การสูดหายใจเอาอากาศทีม( คี วันบุหรีเ( ข้าไปทําให้เกิดปั ญหาและ
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ มีโอกาสในการเกิดมะเร็งปอด หลอดลมอักเสบ และถุงลมโป่ งพอง นอกจาก
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อันตรายดังกล่าวอาจเกิดขึนU กับตัวผูส้ บู บุหรีเ( องแล้ว ก็อาจเกิดขึนU กับผูท้ ไ(ี ม่ได้สบู บุหรีแ( ต่ได้รบั เอาควันบุหรี(
จากผูส้ บู บุหรีท( อ(ี ยูใ่ กล้ชดิ หรือทีเ( รียกว่า “ผูส้ บู บุหรีม( อื สอง (Second Smoker)” ด้วย
ตัวอย่างของการสูบบุหรีม( อื สอง เช่น การอยูใ่ นห้องทํางานเดียวกัน หรือ ภรรยาทีม( สี ามีทส(ี บู บุหรี( การทีเ( รา
ไม่ได้สบู บุหรีแ( ต่เราต้องไปสัมผัสกับควันบุหรีห( รืออยูก่ บั ผูใ้ กล้ชดิ ทีส( บู บุหรี( ก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้
เช่นเดียวกัน มีรายงานวิจยั ยืนยันออกมาชัดเจนว่า อุบตั กิ ารณ์ของการเกิดมะเร็งปอดในผูท้ ส(ี มั ผัสควันบุหรี(
โดยทีไ( ม่ได้สบู เองจะสูงกว่าผูท้ ไ(ี ม่ได้สมั ผัสควันบุหรีเ( ลย และอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดการอักเสบเรือU รังของ
หลอดลม หรือการเกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้กจ็ ะสูงขึนU ตามลําดับเช่นกัน นอกจากนีU ยังมี “ควันบุหรีม( อื สาม” ซึง(
หมายถึงสารพิษจากควันบุหรีท( ต(ี กค้างอยูต่ ามกําแพง เพดาน ฝุ่ น พรม เครือ( งปรับอากาศในบ้านและในที(
ทํางาน รวมทังU ติดอยูต่ ามเสือU ผ้าของผูส้ บู บุหรีด( ว้ ย ดังนันP จึงไม่ควรปล่อยให้คนทีสM บู บุหรีเM ข้าใจผิดว่าการสูบ
บุหรีเM ป็ นเรือM งส่วนตัวหรือเป็ นสิทธิสว่ นบุคคล! เพราะควันบุหรีมM ผี ลกระทบต่อบุคคลทีอM ยูใ่ กล้เคียง ทําให้เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพได้ไม่ยงิ M หย่อนไปกว่ากัน

§ สิทธิของผูถ้ กู กระทบ หรือ สิทธิของผูไ้ ม่สบู บุหรี บุหรีเ( ป็ นภัยต่อสุขภาพและนําไปสูก่ ารตายผ่อนส่งแบบทรมาน ผลร้ายของบุหรีไ( ม่ได้เกิดเฉพาะกับคนทีส( บู
เองเท่านันU แต่ผคู้ นทัวโลกต้
(
องมาเสียชีวติ เพราะควันบุหรีม( อื สองหรือควันบุหรีม( อื สาม จึงมีขอ้ แนะนําว่าผูไ้ ม่
สูบบุหรีส( ามารถจะหลีกเลีย( งควันบุหรีไ( ด้อย่างไร ซึง( การป้ องกันตัวเองด้วยการไม่สดู ดมควันบุหรีม( อื สองอาจ
ทําได้ยาก เพราะแม้จะไม่เข้าใกล้ผทู้ ก(ี าํ ลังสูบบุหรี( แต่เราไม่มที างทราบได้เลยว่าอากาศในร้านอาหาร ปาก
ประตูทางเข้าอาคาร หรือบันไดหนีไฟนันU มีควันบุหรีห( รือไม่ ยิง( มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรีย( งิ( เป็ นไปไม่ได้
เลยทีจ( ะหลีกเลีย( งสารตกค้างจากควันพิษ ดังนันU สิง( ทีจ( าํ เป็ นต้องทํา คือ ต้องไม่อนุญาตให้มกี ารสูบบุหรีใ( น
บ้านหรือรถยนต์ หากมีการสูบบุหรีใ( นบ้านควรล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสสิง( ของต่างๆ ในบ้าน หลีกเลีย( ง
สถานทีท( ม(ี คี นสูบบุหรีแ( ละไม่อยูใ่ กล้เขตสูบบุหรี( และเพิม( ความระมัดระวังเป็ นพิเศษสําหรับเด็ก สตรีมคี รรภ์
ผูส้ งู อายุ และผูท้ ม(ี ปี ั ญหาสุขภาพหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจ และสิง( ทีจ( าํ เป็ นต้องทําอย่างยิง( คือ การออก
กฎหมายเพือ( คุม้ ครองผูถ้ กู กระทบจากการทีบ( ุคคลอืน( สูบบุหรี(
ประเทศไทยเคยมีพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( พ.ศ. v•u• ออกมาบังคับใช้ โดยเหตุผล
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนีUในขณะนันU คือ เมือ( เป็ นทีย( อมรับในทางการแพทย์แล้วว่าควันบุหรี(
เป็ นผลเสียแก่สขุ ภาพของผูส้ บู และผูไ้ ม่สบู บุหรีท( อ(ี ยูใ่ กล้เคียงหลายประการ เช่น อาจทําให้เกิดมะเร็งของ
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ปอดและอวัยวะอืน( โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทังU ควันบุหรีย( งั ทําให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบ หืดหรือโรค
ภูมแิ พ้มอี าการกําเริบขึนU นอกจากนันU ยังพิสจู น์ได้วา่ การทีผ( ไู้ ม่สบู บุหรีต( อ้ งสูดควันบุหรีซ( ง(ึ ผูอ้ น(ื สูบเข้าไปยัง
เป็ นผลเสียแก่สขุ ภาพของผูน้ นั U เช่นเดียวกับทีเ( กิดขึนU กับผูส้ บู บุหรีเ( อง โดยเฉพาะอย่างยิง( ในกรณีทผ(ี สู้ ดู ควัน
บุหรีน( นั U เป็ นเด็ก สมควรทีจ( ะคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีม( ใิ ห้ตอ้ งรับควันบุหรีใ( นสถานทีส( าธารณะ โดย
การห้ามสูบบุหรีใ( นบางสถานทีห( รือการจัดเขตให้สบู บุหรีโ( ดยเฉพาะหรือโดยวิธอี น(ื ๆ จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิ Uี

§ ส่องแว่นขยายกฎหมายคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีฉ- บับเก่าทีถ- กู ยกเลิกไปแล้ว
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( พ.ศ. v•u• ค่อนข้างสันU โดยมีเนืUอหาเพียง s• มาตรา
สาระสําคัญ คือ การกําหนดให้มเี ขต 2 เขตในมาตรา 3 คือ “เขตปลอดบุหรี”( เป็ นบริเวณทีห( า้ มมิให้มกี ารสูบ
บุหรี( และ “เขตสูบบุหรี”( เป็ นบริเวณทีใ( ห้มกี ารสูบบุหรีไ( ด้ โดยมาตรา 6 บัญญัตไิ ว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้
ผูใ้ ดสูบบุหรีใ( นเขตปลอดบุหรี( และมาตรา 12 กําหนดโทษไว้วา่ หาก ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา 6 คือ สูบบุหรีใ( นทีห( า้ ม
สูบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท นอกจากนีU มาตรา 4 ยังให้อาํ นาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุขในการกําหนดเรือ( งต่างๆ ดังต่อไปนีU 1) กําหนดชือ( หรือประเภทของสถานทีส( าธารณะทีใ( ห้มกี าร
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( 2) กําหนดส่วนหนึ(งส่วนใดหรือทังU หมดของสถานทีส( าธารณะตามข้อ 1) ให้
เป็ นเขตสูบบุหรีห( รือเขตปลอดบุหรี( 3) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรีแ( ละเขตสูบ
บุหรีเ( กีย( วกับการระบายควันหรืออากาศ และ 4) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแสดงเครือ( งหมายใน
เขตสูบบุหรีห( รือเขตปลอดบุหรี( ทังU นีU โดยประกาศตาม 3) หรือ 4) จะต้องกําหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที(
ผูด้ าํ เนินการจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในประกาศด้วย
“สถานทีส( าธารณะ” ใดทีเ( ข้าข่ายข้างต้น ก่อให้เกิดหน้าทีข( อง “ผูด้ าํ เนินการ” ในการรับผิดชอบดูแลสถานที(
และมีหน้าทีจ( ดั สถานทีใ( ห้ปลอดบุหรีต( ามมาตรา 5 ดังนีU 1) จัดให้สว่ นหนึ(งส่วนใดหรือทังU หมดของสถานที(
สาธารณะเป็ นเขตสูบบุหรีแ( ละเขตปลอดบุหรี( 2) จัดให้เขตสูบบุหรีม( สี ภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที(
รัฐมนตรีกาํ หนด 3) จัดให้มเี ครือ( งหมายในเขตสูบบุหรีห( รือเขตปลอดบุหรีต( ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที(
รัฐมนตรีกาํ หนด หากผูด้ าํ เนินการผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามข้างต้น มาตรา 11 กําหนดระวางโทษไว้เป็ นลําดับ คือ
กรณีตามข้อ 1) ปรับไม่เกิน 20,000 บาท กรณีตามข้อ 2) ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีตามข้อ 3)
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที( 9) พ.ศ. 2540 เรือ( งสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรีต( าม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( พ.ศ. 2535 ข้อ 2 กําหนดว่าเขตสูบบุหรีบ( ริเวณทีม( รี ะบบ
ปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี( ไม่น้อย
กว่า 50 ลูกบาศก์ฟุต/นาที/คน และข้อ 3 เขตสูบบุหรีต( อ้ งมีสภาพและลักษณะดังต่อไปนีU (1) ไม่อยูใ่ นบริเวณ
ทีก( ่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนทีอ( ยูบ่ ริเวณข้างเคียง (2) ไม่อยูใ่ นบริเวณทางเข้า – ออกของ
สถานทีท( ใ(ี ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( (3) ไม่อยูใ่ นบริเวณทีเ( ปิ ดเผยอันเป็ นทีเ( ห็นได้ชดั แก่ผมู้ า
ใช้สถานทีน( นั U
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที( 19) พ.ศ. 2553 เรือ( งกําหนดชือ( หรือประเภทของสถานทีส( าธารณะที(
ให้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีแ( ละกําหนดส่วนหนึ(งส่วนใดหรือทังU หมดของสถานทีส( าธารณะ
ดังกล่าวเป็ นเขตสูบบุหรีห( รือเขตปลอดบุหรีต( ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( พ.ศ. 2535
ข้อ 2 กําหนดให้สถานทีด( งั ต่อไปนีU เป็ น “สถานทีส( าธารณะ” ทีใ( ห้มี “การคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี”(
โดยกําหนดให้เป็ น “เขตปลอดบุหรี”( ทังU หมด
(1) สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ (1.1) คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึง
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (1.2) คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึง
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ (1.3) สถานีอนามัย สถานบริการสุขภาพ
ทุกประเภท (1.4) ร้านขายยา (1.5) สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ (1.6)
สถานทีใ( ห้บริการอบความร้อน อบไอนํUา อบสมุนไพร (1.7) สถานประกอบกิจการสปาเพือ( สุขภาพ
กิจการนวดเพือ( สุขภาพหรือกิจการนวดเพือ( ความงาม
(2) สถานศึกษา ได้แก่ (2.1) สถานรับเลียU งเด็กก่อนวัยเรียน (2.2) โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาระดับทีต( (าํ กว่าอุดมศึกษา (2.3) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะส่วนทีเ( ป็ น
อาคารหรือสิง( ปลูกสร้าง (2.4) สถานกวดวิชา สถานทีส( อนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดง ศิลปะ
ป้ องกันตัว ศิลปะ ภาษา และอืน( ๆ (2.5) สถานฝึกอบรมอาชีพ (2.6) อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การ
เรียนรู้ หรือศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน (2.7) หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑ์สถาน หรือสถานทีจ( ดั แสดง
ศิลปวัฒนธรรม
(3) สถานทีส( าธารณะทีใ( ช้ประโยชน์รว่ มกัน ได้แก่
(3.1) สถานทีอ( อกกําลังกาย สนาม และสถานการกีฬา ซึง( ประกอบด้วย (3.1.1) อัฒจันทร์หรือสถานที(
ดูกฬี าทุกประเภท (3.1.2) สถานทีอ( อกกําลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา หรือสนามแข่งขันกีฬาทุก
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ประเภท ทังU ในร่มและกลางแจ้ง (3.1.3) สระว่ายนํUา (3.1.4) สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ
เฉพาะบริเวณพืนU ทีอ( าคารและบริเวณทีม( หี ลังคา
(3.2) ร้านค้า สถานบริการ และสถานบันเทิง ซึง( ประกอบด้วย (3.2.1) โรงมหรสพ โรงละคร โรง
ภาพยนตร์ (3.2.2) สถานทีจ( ดั เลียU งทังU หมด (3.2.3) สถานบริการตามพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ
พ.ศ. 2509 สถานทีใ( ห้บริการคาราโอเกะ หรือสถานบันเทิงอื(นๆ (3.2.4) สถานทีบ( ริการคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต หรือเกมส์ (3.2.5) สถานทีจ( าํ หน่ายอาหาร เครือ( งดืม( หรืออาหารและเครือ( งดืม( ทีม( รี ะบบ
ปรับอากาศ (3.2.6) สถานทีจ( าํ หน่ายอาหาร เครือ( งดืม( หรืออาหารและเครือ( งดืม( ทีไ( ม่มรี ะบบปรับ
อากาศ เฉพาะบริเวณทีใ( ห้บริการอาหาร เครือ( งดืม( หรืออาหารและเครือ( งดืม( (3.2.7) อาคารร้านค้า
ประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า (3.2.8) สถานทีจ( าํ หน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้าหรือบริการ
(3.3) บริเวณโถงพักคอยและบริเวณทางเดินทังU หมดภายในอาคาร ซึง( ประกอบด้วย (3.3.1) โรงแรม รี
สอร์ท หรือสถานทีพ( กั ตากอากาศ (3.3.2) ห้องเช่า หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรือสถานทีท( (ี
ให้บริการในลักษณะเดียวกัน (3.3.3) อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม
(3.4) สถานบริการทัวไป
( ซึง( ประกอบด้วย (3.4.1) สถานทีใ( ห้บริการนํUามันเชือU เพลิง หรือแก๊สเชือU เพลิง
เฉพาะส่วนทีเ( ป็ นอาคารหรือสิง( ปลูกสร้าง (3.4.2) อาคารหรือสถานทีท( ใ(ี ช้ในการจัดประชุม อบรม
สัมมนา หรือสันทนาการ (3.4.3) ร้านตัดผม สถานเสริมความงาม ร้านตัดเสือU ผ้า
(3.5) สถานทีท( าํ งาน ซึง( ประกอบด้วย (3.5.1) สถานทีร( าชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน( ของรัฐ
เฉพาะส่วนทีเ( ป็ นอาคารหรือสิง( ปลูกสร้าง (3.5.2) สถานทีท( าํ งานเอกชน เฉพาะส่วนทีเ( ป็ นอาคารและ
สิง( ปลูกสร้าง (3.5.3) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน (3.5.4) โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาน
ประกอบการทีม( กี ารผลิตสินค้าเฉพาะส่วนทีเ( ป็ นอาคารและสิง( ปลูกสร้าง
(3.6) สถานทีส( าธารณะทัวไป
( ซึง( ประกอบด้วย (3.6.1) ห้องสมุด (3.6.2) สุขา (3.6.3) ตูโ้ ทรศัพท์
สาธารณะ หรือบริเวณทีใ( ห้บริการโทรศัพท์สาธารณะ (3.6.4) ลิฟต์โดยสาร (3.6.5) สวนสาธารณะ
สวนสัตว์ สวนสนุก (3.6.6) สนามเด็กเล่น (3.6.7) อุทยานประวัตศิ าสตร์ โบราณสถานสวน
พฤกษศาสตร์ อุทยาน หรือวนอุทยาน แห่งชาติเฉพาะส่วนทีเ( ป็ นอาคารหรือสิง( ปลูกสร้าง (3.6.8)
ตลาด ซึง( หมายความรวมถึง สถานทีท( จ(ี ดั ไว้ให้ผคู้ า้ เป็ นทีช( มุ นุมเพือ( จัดแสดง จําหน่ายหรือแลกเปลีย( น
สินค้า หรือบริการ ซึง( จัดเป็ นประจําหรือชัวคราวหรื
(
อตามวันทีก( าํ หนด
(4) ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ ได้แก่
(4.1) ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่วา่ จะมีผโู้ ดยสารหรือไม่กต็ าม ซึง( ประกอบด้วย
(4.1.1) รถโดยสารประจําทาง (4.1.2) รถแท็กซี( (4.1.3) รถไฟ รถราง (4.1.4) รถตูโ้ ดยสาร (4.1.5) รถ
รับส่งนักเรียนหรือนิสติ นักศึกษาทุกประเภท (4.1.6) ยานพาหนะโดยสารทีใ( ช้ในภารกิจทีเ( ป็ นลักษณะ
ส่วนกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน( ของรัฐ รวมทังU ของเอกชน (4.1.7) กระเช้า
34

โดยสาร (4.1.8) เรือโดยสาร (4.1.9) เครือ( งบิน (4.1.10) ยานพาหนะโดยสารอืน( ๆ ทังU ประเภทประจํา
ทางและไม่ประจําทาง
(4.2) สถานีขนส่งสาธารณะ ซึง( ประกอบด้วย (4.2.1) ทีพ( กั ผูโ้ ดยสาร ป้ ายรถโดยสารประจําทาง
รวมถึงบริเวณทีใ( ช้รอก่อนหรือหลังการใช้บริการยานพาหนะโดยสารทุกประเภท (4.2.2) สถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารทางบกทุกประเภท เฉพาะบริเวณอาคารชานชาลา และพืนU ทีภ( ายใต้หลังคา (4.2.3) สถานี
รถไฟ เฉพาะบริเวณอาคาร ชานชาลา และพืนU ทีภ( ายใต้หลังคา (4.2.4) ท่าเรือโดยสารทุกประเภท
บริเวณอาคาร พืนU ทีภ( ายใต้หลังคา และทีพ( กั รอโดยสารเรือ (4.2.5) ท่าอากาศยานภายในประเทศ
เฉพาะบริเวณอาคาร และพืนU ทีภ( ายใต้หลังคา
(5) ศาสนสถาน สถานปฏิบตั ธิ รรมในศาสนาและนิกายต่างๆ เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ เป็ นต้น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที( 19) พ.ศ. 2553 ข้อ 3 กําหนดให้สถานทีด( งั ต่อไปนีU เป็ นสถานที(
สาธารณะทีใ( ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( โดยกําหนดให้เป็ นเขตปลอดบุหรี( ทังU นีU สามารถจัด
“เขตสูบบุหรี”( เป็ นการเฉพาะได้ (1) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากพืนU ทีส( ว่ นทีเ( ป็ นอาคารหรือ
สิง( ปลูกสร้าง (2) สถานทีใ( ห้บริการนํUามันเชือU เพลิง หรือแก๊สเชือU เพลิง นอกเหนือจากพืนU ทีส( ว่ นทีเ( ป็ นอาคาร
หรือสิง( ปลูกสร้าง (3) สถานทีร( าชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน( ของรัฐ นอกเหนือจากพืนU ทีส( ว่ นทีเ( ป็ น
อาคารหรือสิง( ปลูกสร้าง (4) ท่าอากาศยานนานาชาติ ข้อ 4 สถานทีส( าธารณะใดทีไ( ม่ได้ระบุคาํ ว่า “อาคาร”
ให้หมายความรวมถึงบริเวณซึง( ใช้ประกอบภารกิจนันU ด้วย จะมีรวั U ล้อมหรือไม่กต็ าม สถานทีส( าธารณะใดทีไ( ม่
มีหรือมิได้กาํ หนดขอบเขตไว้เป็ นการแจ้งชัด ให้ถอื เอาพฤติการณ์การสูบบุหรีน( นั U ว่าจะเป็ นการรบกวนผูอ้ น(ื
หรือไม่เป็ นหลัก แม้วา่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที M •• พ.ศ. qrr¡ ทีอM อกตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี M จะกําหนดประเภทของสถานทีสM าธารณะให้เป็ นเขตปลอดบุหรี M หรือสถานที M
ทีผM คู้ นจํานวนมากต้องใช้รว่ มกันทุกแห่งจะต้องปลอดบุหรีทM งั P หมด แต่ในทางปฏิบตั ิ กฎหมายคุม้ ครองผูไ้ ม่สบู
บุหรีนM Pี ยังไม่สามารถนํามาบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็ นเหตุให้ถกู ยกเลิกและแทนทีดM ว้ ย
กฎหมายใหม่ในเวลาต่อมา

§ บทบาทขององค์การอนามัยโลก / WHO เกีย- วกับการควบคุมยาสูบ
กรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on
Tobacco Control / FCTC) เป็ นอนุสญ
ั ญาฉบับแรกซึง( เจรจาภายใต้การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก
(WHO) ทีเ( ป็ นหลักฐานยืนยันสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพ โดยอนุสญ
ั ญานีU
แสดงให้เห็นถึงการเปลีย( นกระบวนทัศน์ในการพัฒนากลยุทธ์ดา้ นกฎหมายเพือ( จัดการกับสารเสพติดใน
ทิศทางทีต( รงกันข้ามกับอนุสญ
ั ญาต่างๆ ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดทีเ( คยมีมาก่อนหน้านีU โดยอนุสญ
ั ญานีU
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ให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ในการลดการสูบทังU ด้านอุปสงค์และด้านอุปทานไปพร้อมกัน อนุสญ
ั ญานีUถกู
พัฒนาขึนU มาเพือ( ตอบสนองโลกาภิวตั น์ของการแพร่ระบาดของยาสูบ เพราะการแพร่ระบาดของยาสูบทีท( าํ
ให้การใช้ยาสูบเพิม( ขึนU อย่างมาก เกิดจากปั จจัยต่างๆ ทีซ( บั ซ้อนซึง( ส่งผลกระทบข้ามพรมแดน เช่น การเปิ ด
เสรีการค้าและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ การตลาดระดับโลก การโฆษณายาสูบข้ามชาติ การส่ง
เสริมการขาย และการเคลือ( นย้ายระหว่างประเทศซึง( สินค้าต้องห้ามและบุหรีป( ลอม
อนุสญ
ั ญานีUเปิ ดให้มกี ารลงนามในวันที( s• มิถุนายนถึง vv มิถุนายน ค.ศ. 2003 (พ.ศ. v•ƒ•) เริม( มีผล
บังคับใช้วนั ที( v€ กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 (พ.ศ. v•ƒ•) ประเทศไทยได้ลงนามให้สตั ยาบันในวันที( ƒ
พฤศจิกายน พ.ศ. v•ƒ€ วัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญานีUคอื เพือ( คุม้ ครองสุขภาพของประชาชนในปั จจุบนั และ
ชนรุน่ อนาคตจากพิษภัยร้ายแรงของการใช้ยาสูบ และการได้รบั ควันยาสูบ ประเทศไทยได้อนุวตั ติ าม
ข้อกําหนดของอนุสญ
ั ญานีUแล้วโดยออกมาตรการควบคุมยาสูบ เช่น การจัดพิมพ์คาํ เตือนพิษภัยเป็ นรูปภาพ
บนซองผลิตภัณฑ์ยาสูบ การห้ามโฆษณา CSR ในสือ( วิทยุและโทรทัศน์ การห้ามแสดงซองบุหรี( ณ จุดขาย
การกําหนดแนวทางการติดต่อระหว่างผูป้ ระกอบการยาสูบกับเจ้าหน้าทีข( องกรมควบคุมโรค การจัดสรร
งบประมาณจากภาษียาสูบเพือ( สนับสนุนการควบคุมยาสูบ และการกําหนดสถานทีส( าธารณะและทีท( าํ งาน
เป็ นเขตปลอดบุหรี( stt% เป็ นต้น นอกจากนีU ประเทศไทยยังได้ออกพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบฉบับใหม่ โดยนําข้อกําหนดในอนุสญ
ั ญาทีเ( กีย( วกับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการลดการ
เข้าถึงยาสูบของเด็กและเยาวชน มาบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ Uีดว้ ย

§ กฎหมายใหม่ขานรับ WHO ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคูก่ บั คุม้ ครองสุขภาพของ
ประชาชนจากโรคทีเ- กิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บงั คับเมือ( วันที( 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนีU คือ เนื(องจากพระราชบัญญัตคิ วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( พ.ศ. 2535 ได้ใช้บงั คับมา
เป็ นเวลานานและมีบทบัญญัตหิ ลายประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ทําให้การควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบและการคุม้ ครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยทีเ( กิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สมั ฤทธิผลเท่
› าทีค( วร
ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีของกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
จึงจําเป็ นต้องปรับปรุงกฎหมายทังU สองฉบับ เพือ( กําหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และยกระดับการ
คุม้ ครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึง( เป็ นทรัพยากรทีส( าํ คัญของชาติ ให้มี
ประสิทธิภาพยิง( ขึนU และให้สอดคล้องกับกรอบอนุสญ
ั ญาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ Uี
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พระราชบัญญัตฉิ บับใหม่ให้นิยาม “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทม(ี สี ว่ น ประกอบของใบ
ยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุม้ (Nicotiana tabacum) และให้หมาย ความรวมถึงผลิตภัณฑ์อน(ื ใดทีม( ี
สารนิโคตินเป็ นส่วนประกอบซึง( บริโภคโดยวิธสี บู ดูด ดม อม เคียU ว กิน เป่ า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก
ทา หรือโดยวิธอี น(ื ใดเพือ( ให้ได้ผลเป็ นเช่นเดียวกัน ทังU นีU ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา โดยแบ่งเนืUอหา
ออกเป็ น หมวด 1 คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ หมวด 2 คณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร หมวด 3 คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด หมวด 4 การ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมวด 5 การคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที( หมวด
7 บทกําหนดโทษ และบทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. v••t ประกอบด้วยเนืUอหาสองส่วน คือ ส่วนทีเ( กีย( วกับการ
ควบคุมการผลิตและการขายยาสูบ และ ส่วนทีเ( กีย( วกับการคุม้ ครองสุขภาพของผูส้ บู และผูไ้ ม่สบู จุดเด่นของ
พระราชบัญญัตนิ Uี คือ การขานรับทิศทางของ WHO ในการลดการสูบทังU “ด้านอุปสงค์” และ “ด้านอุปทาน”
ไปพร้อมกัน ยิง( ไปกว่านันU คือ การให้ความสําคัญกับ “สิทธิของผูส้ บู ” ควบคูไ่ ปกับ “หน้าทีข( องผูส้ บู ” ทีผ( สู้ บู
จะต้องไม่ใช้สทิ ธิของตนในลักษณะทีไ( ป “กระทบสิทธิของผูไ้ ม่สบู ” ด้วย หากพิจารณาในมิตสิ ขุ ภาพ
บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตนิ Uีจะให้นUําหนักกับเรือ( งการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู ในลักษณะต่างๆ ดังนีU
1) อํานาจหน้าทีข( องคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติตามมาตรา 10 – นอกจาก
คณะกรรมการจะมีหน้าทีเ( สนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะรัฐมนตรี เกีย( วกับการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและการบําบัดรักษาและฟืU นฟูสขุ ภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้ว จะต้องเสนอ
ประเด็นการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีด( ว้ ย
2) อํานาจหน้าทีข( องกรมควบคุมโรคตามมาตรา 15 – นอกจากจะมีหน้าทีจ( ดั ทํานโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการ เป็ นศูนย์กลางข้อมูล ประสานงาน สนับสนุน และร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เกีย( วกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการบําบัดรักษาและฟืU นฟูสขุ ภาพของผูเ้ สพ
ติดผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้ว จะต้องนําประเด็นการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีเ( ข้าไปในภารกิจ
ข้างต้นด้วย
3) อํานาจหน้าทีข( องคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครตามมาตรา 16 และ
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดตามมาตรา 21 – นอกจากจะมีหน้าทีบ( งั คับใช้กฎหมาย
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การบําบัดรักษาและฟืU นฟูสขุ ภาพของผูเ้ สพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ การ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ติดตาม ประเมินผล
ตรวจสอบ และการเฝ้ าระวังและป้ องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลดและเลิก
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้ว จะต้องนําประเด็นการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีเ( ข้าไปใน
ภารกิจข้างต้นด้วย
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จะเห็นได้วา่ กฎหมายใหม่ควบคุมตังP แต่ตน้ ทาง คือ การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไปจนถึงปลายทาง
คือ การสูบ และเลยไปถึงการคุม้ ครองผูท้ ไี M ม่สบู ด้วย ในขณะทีกM ฎหมายเก่ามุง่ เน้นไปทีกM ารควบคุมปลายทาง
หรือการสูบทีจM ะต้องไม่กระทบผูไ้ ม่สบู เท่านันP

§ กฎหมายใหม่ ในมิตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี สําหรับบทบัญญัตทิ ค(ี มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( ปรากฏอยูใ่ นพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. v••t หมวด 5 มาตรา 41 ถึงมาตรา 46 กล่าวคือ มาตรา 41 ให้อาํ นาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ทีจ( ะประกาศประเภทหรือชือ(
ของสถานทีส( าธารณะ สถานทีท( าํ งาน และยานพาหนะ โดยให้สว่ นหนึ(งส่วนใดหรือทังU หมดของสถานทีแ( ละ
ยานพาหนะดังกล่าว เป็ น “เขตปลอดบุหรี”( และอาจกําหนดให้มี “เขตสูบบุหรี”( ใน “เขตปลอดบุหรี”( ก็ได้ โดย
คําว่า “เขตปลอดบุหรี”( หมายความว่า บริเวณทีห( า้ มสูบบุหรี( ส่วนคําว่า “เขตสูบบุหรี”( หมายความว่า บริเวณ
ทีจ( ดั ไว้ให้เป็ นทีส( บู บุหรีภ( ายในเขตปลอดบุหรี( ขณะเดียวกัน มาตรา 42 ห้ามผูใ้ ดสูบบุหรีใ( นเขตปลอดบุหรี(
เว้นแต่เป็ นบริเวณทีไ( ด้กาํ หนดไว้ให้เป็ นเขตสูบบุหรี( ผูใ้ ดฝ่ าฝืน มาตรา 67 กําหนดให้ตอ้ งระวางโทษปรับไม่
เกิน 5,000 บาท
เมือ( รัฐมนตรีประกาศให้สถานทีส( าธารณะ สถานทีท( าํ งาน หรือยานพาหนะใด เป็ น “เขตปลอดบุหรี”( แล้ว
มาตรา 43 กําหนดให้ผดู้ าํ เนินการจัดให้สถานทีห( รือยานพาหนะดังกล่าวมีสภาพและลักษณะดังต่อไปนีU (1)
มีเครือ( งหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็ นเขตปลอดบุหรี( (2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิง( อํานวยความ
สะดวกสําหรับการสูบบุหรี( (3) มีสภาพและลักษณะอืน( ใดตามทีร( ฐั มนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ ขณะเดียวกัน เมือ( “เขตปลอดบุหรี”( ใด มีประกาศกําหนด “เขตสูบบุหรี”( แล้ว มาตรา 44
กําหนดให้ผดู้ าํ เนินการอาจจัดให้เขตสูบบุหรีต( อ้ งมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนีU (1) มีเครือ( งหมายติดแสดง
ไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็ นเขตสูบบุหรี( (2) ไม่อยูใ่ นบริเวณทางเข้าออกของสถานทีห( รือยานพาหนะนันU
หรือในบริเวณอืน( ใดอันเปิ ดเผยเห็นได้ชดั (3) มีพนUื ทีเ( ป็ นสัดส่วนชัดเจนโดยคํานึงถึงการระบายอากาศที(
เหมาะสมและไม่มลี กั ษณะทีอ( าจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผอู้ น(ื (4) แสดงสือ( รณรงค์เพือ( การลด ละ
เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามทีร( ฐั มนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ (5) มีสภาพ
และลักษณะอืน( ใดตามทีร( ฐั มนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ผูด้ าํ เนินการผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 43 หรือมาตรา 44 ข้างต้น มาตรา 68กําหนดให้ตอ้ งระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
เครือ( งหมายเขตปลอดบุหรีห( รือเครือ( งหมายเขตสูบบุหรีต( ามมาตรา 43 ทีผ( ดู้ าํ เนินการมีหน้าทีต( อ้ งจัดให้มนี นั U
มาตรา 45 กําหนดว่าต้องเป็ นไปตามลักษณะและวิธกี ารทีร( ฐั มนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ ผูด้ าํ เนินการผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม มาตรา 69 กําหนดให้ตอ้ งระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
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นอกจากนีU มาตรา 46 กําหนดให้ผดู้ าํ เนินการมีหน้าทีป( ระชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานทีน( นั U เป็ นเขต
ปลอดบุหรี( และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดําเนินการอืน( ใด เพือ( ไม่ให้มกี ารสูบบุหรีใ( นเขตปลอดบุหรี( หาก
ผูด้ าํ เนินการผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม มาตรา 70 กําหนดให้ตอ้ งระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท อย่างไรก็ตาม
ในกรณีทม(ี ผี ฝู้ ่ าฝืนสูบบุหรีใ( นเขตปลอดบุหรี( หากผูด้ าํ เนินการได้ดาํ เนินการตามสมควรแล้ว ผูด้ าํ เนินการนันU
ไม่มคี วามผิด เนืPอหาในกฎหมายใหม่มที งั P หมด 7 หมวด โดยมีเพียงหมวดเดียวทีมM เี นืPอหาเกียM วข้องโดยตรง
กับเรือM งการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีซM งึ M มีอยู่ 6 มาตรา อย่างไรก็ตาม เนืPอหาในส่วนนีPได้ให้อาํ นาจแก่
รัฐมนตรีในการออกประกาศกระทรวงเพือM กําหนดรายละเอียดทีคM อ่ นข้างครอบคลุม

§ ประกาศกระทรวงภายใต้กฎหมายใหม่เพือ- คุม้ ครองสิทธิของผูไ้ ม่สบู บุหรี พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. v••t ให้อาํ นาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขในการ
ออกอนุบญ
ั ญัตเิ กีย( วกับการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ( ง
กําหนดประเภทหรือชือ( ของสถานทีส( าธารณะ สถานทีท( าํ งาน และยานพาหนะ ให้สว่ นหนึ(งส่วนใดหรือ
ทังU หมดของสถานทีแ( ละยานพาหนะ เป็ นเขตปลอดบุหรีห( รือเขตสูบบุหรีใ( นเขตปลอดบุหรี( พ.ศ. v••s โดย
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บงั คับในวันที( u กุมภาพันธ์ พ.ศ. v••v เป็ นต้นไป ภายใต้ประกาศกระทรวงดังกล่าว
“เขตปลอดบุหรี”( แบ่งออกเป็ น ƒ กลุม่ ดังนีU
กลุม่ ที( 1: เขตปลอดบุหรีต( ามข้อ 3 ให้สถานทีด( งั ต่อไปนีU เป็ นสถานทีส( าธารณะทีใ( ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพ
ของผูไ้ ม่สบู บุหรี( โดยกําหนดให้พนUื ทีแ( ละบริเวณทังU หมดซึง( ใช้ประกอบภารกิจของสถานทีน( นั U ทังU ภายในและ
ภายนอกอาคาร โรงเรือนหรือสิง( ปลูกสร้าง บริเวณทีจ( ดั ไว้ให้ผมู้ ารับบริการใช้ประโยชน์รว่ มกัน ไม่วา่ จะมีรวั U
ล้อมหรือไม่กต็ าม รวมทังU ระยะ 5 เมตรจากทางเข้า-ออกของสถานที( เป็ นเขตปลอดบุหรี(
(1) สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
o คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
o คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
o สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สถานบริการสุขภาพทุกประเภท
(2) สถานศึกษาหรือสถานทีเ( พือ( การเรียนรูแ้ ละฝึกอบรม
o สถานรับเลียU งเด็กก่อนวัยเรียน
o สถานศึกษาระดับทีต( (าํ กว่าอุดมศึกษา
o สถานกวดวิชา สถานทีส( อนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดง ศิลปะป้ องกันตัว ศิลปะ ภาษา และ
สถานทีท( ป(ี ระกอบกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
(3) สถานทีส( าธารณะอื(นๆ
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o สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผูเ้ ยาว์ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะ
เดียวกัน
o สนามเด็กเล่นหรือสถานทีใ( ห้บริการสําหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน
กลุม่ ที( 2: เขตปลอดบุหรีต( ามข้อ 4 ให้สถานทีด( งั ต่อไปนีUเป็ นสถานทีส( าธารณะทีใ( ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพของ
ผูไ้ ม่สบู บุหรี( โดยกําหนดให้พนUื ทีแ( ละบริเวณทังU หมดซึง( ใช้ประกอบภารกิจของสถานทีน( นั U ทังU ภายในและ
ภายนอกอาคาร โรงเรือนหรือสิง( ปลูกสร้าง บริเวณทีจ( ดั ไว้ให้ผมู้ ารับบริการใช้ประโยชน์รว่ มกัน ไม่วา่ จะมีรวั U
ล้อมหรือไม่กต็ าม เป็ นเขตปลอดบุหรี(
(1) สถานประกอบการเพือ( สุขภาพ
o สถานประกอบกิจการนวดแผนไทยหรือแผนโบราณ
o สถานทีใ( ห้บริการอบความร้อน อบไอนํUา อบสมุนไพร
o สถานประกอบกิจการสปาเพือ( สุขภาพ กิจการนวดเพือ( สุขภาพ หรือกิจการนวดเพือ( ความงาม หรือ
สถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพือ( สุขภาพ
(2) สถานศึกษาหรือสถานทีเ( พือ( การเรียนรูแ้ ละฝึกอบรม
o สถานฝึกอบรมอาชีพ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้
o หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑ์ หรือสถานทีจ( ดั แสดงศิลปวัฒนธรรม
o ห้องสมุดสาธารณะหรือห้องสมุดประชาชน
(3) สถานทีส( าธารณะทีใ( ช้ประโยชน์รว่ มกัน
(3.1) สถานทีอ( อกกําลังกายหรือเล่นกีฬา ทังU ในร่มและกลางแจ้ง
o
o
o
o
o

สนามกีฬา สถานการกีฬาี หรือสถานทีส( าํ หรับแข่งขันกีฬา
อัฒจันทร์หรือสถานทีท( จ(ี ดั ไว้สาํ หรับดูกฬี า
โรงยิมเนเซียม ฟิ ตเนส โยคะ สถานทีอ( อกกําลังกาย
สถานทีฝ( ึกซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ
สระว่ายนํUา

(3.2) สถานทีใ( ห้บริการ ร้านค้า และสถานบันเทิง
o สถานีบริการนํUามัน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว รวมทังU สถานีบริการนํUามันเชือU เพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํUามันเชือU เพลิง
o ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตูก้ ดเงินอัตโนมัตหิ รือตูบ้ ริการด้านการเงินอัตโนมัติ
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สถานทีจ( าํ หน่ายอาหาร เครือ( งดืม( หรืออาหารและเครือ( งดืม( ทีม( รี ะบบปรับอากาศ
สถานเสริมความงามหรือสถานทีใ( ห้บริการด้านความงาม
อูซ่ ่อมรถ ศูนย์รถยนต์ หรือสถานทีใ( ห้บริการด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน
อาคารจอดรถ อาคารจอดแล้วจร อาคารจอดรถชัวคราว
(
ร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และร้านขายยา
ร้านตัดผม ร้านตัดเสือU ร้านซักรีด หรือร้าน สถานที( หรือจุดให้บริการซักอบผ้าอัตโนมัติ หรือร้าน
สถานที( หรือจุดทีใ( ห้บริการในลักษณะอื(นใด
o โรงมหรสพ โรงละคร โรงภาพยนตร์ หรือสถานทีแ( สดงมหรสพชัวคราว
(
o สถานทีบ( ริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือเกมทุกประเภท
o สถานทีใ( ห้บริการคาราโอเกะหรือสถานบันเทิงอื(นๆ ในลักษณะเดียวกันและสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
o
o
o
o
o
o

(3.3) สถานทีส( าธารณะอื(น
o สถานทีท( างศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานทีส( าํ หรับปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตามความเชือ( ของศาสนา ลัทธิ
หรือนิกายต่างๆ
o สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์ผหู้ ญิง ผูช้ รา ผูพ้ กิ าร หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการใน
ลักษณะเดียวกัน
o สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์สตั ว์ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน
o สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก สวนนํUา
o สถานทีจ( ดั นิทรรศการ ประชุม อบรม หรือสัมมนา
o สถานทีส( าํ หรับจัดงานเลียU งหรือสันทนาการ
o ตลาด ตลาดนัด ตลาดนํUา ตลาดถนนคนเดิน หรือสถานทีท( จ(ี ดั ไว้ให้ผคู้ า้ มาชุมนุมเพือ( จัดแสดงและ
จําหน่ายสินค้าหรือบริการ ทังU นีU ไม่วา่ จะจัดเป็ นประจําทุกวัน ตามวันเวลาทีก( าํ หนดหรือเป็ นครังU
คราว
o ห้อง ตู้ หรือยานพาหนะทีใ( ห้บริการสุขาสาธารณะ
o ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะหรือสถานทีใ( ห้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
o ลิฟต์โดยสารของสถานทีส( าธารณะทุกประเภท
(4) ยานพาหนะและสถานทีพ( กั เพือ( รอยานพาหนะ
(4.1) ยานพาหนะสาธารณะในขณะให้บริการไม่วา่ จะมีผโู้ ดยสารหรือไม่กต็ าม
o รถโดยสารประจําทาง
o รถแท็กซี( รถยนต์สว่ นบุคคลทีใ( ห้บริการในลักษณะเดียวกัน
o รถจักรยานยนต์รบั จ้าง หรือรถสามล้อรับจ้าง
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o รถตูโ้ ดยสาร
o รถโรงเรียน ยานพาหนะทุกประเภททีใ( ช้รบั ส่งนักเรียนหรือนิสติ นักศึกษา
o ยานพาหนะรับส่งบุคลากร พนักงาน คนงาน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืน( ของรัฐ
รวมทังU ของเอกชน
o รถบรรทุกคนโดยสาร
o รถม้าหรือรถทีใ( ช้สตั ว์อน(ื ลากจูงเพือ( โดยสาร
o กระเช้าโดยสาร
o เรือโดยสาร เรือสําราญ แพโดยสาร แพขนานยนต์
o รถฉุกเฉิน รถดับเพลิง รถพยาบาล หรือรถอืน( ทีไ( ด้รบั อนุญาตจากผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติให้ใช้
ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอืน(
o รถไฟ รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดนิ รถราง
o เครือ( งบินหรืออากาศยาน เรือเหาะ (Zeppelin)
o ยานพาหนะสาธารณะอืน( ใด ทังU ประเภทประจําทางและไม่ประจําทาง
(4.2) จุดพักคอยยานพาหนะหรือสถานทีใ( นลักษณะเดียวกันทีใ( ช้สาํ หรับรอยานพาหนะสาธารณะซึง( ไม่ได้
ตังU อยูใ่ นสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
o ป้ ายรถโดยสารประจําทางและพืนU ทีโ( ดยรอบของป้ าย รถโดยสารประจําทางในระยะรัศมี 3 เมตร
จากเสากลาง หรือจากส่วนขอบริมสุดของทีพ( กั ผูโ้ ดยสาร แล้วแต่กรณี
o ท่าเทียบเรือ ท่ารับส่งคนโดยสาร
o จุดพักคอยรับส่งผูโ้ ดยสารของรถตู้ แท็กซี( รถสองแถว รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์
กลุม่ ที( 3: เขตปลอดบุหรีต( ามข้อ 5 ให้สถานทีด( งั ต่อไปนีU เป็ นสถานทีส( าธารณะทีใ( ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพ
ของผูไ้ ม่สบู บุหรี( โดยกําหนดให้พนUื ทีแ( ละบริเวณทังU หมดซึง( ใช้ประกอบภารกิจของสถานทีน( นั U ทังU ภายในและ
ภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิง( ปลูกสร้าง บริเวณทีจ( ดั ไว้ให้ผมู้ ารับบริการใช้ประโยชน์รว่ มกัน ไม่วา่ จะมีรวั U
ล้อมหรือไม่กต็ าม เป็ นเขตปลอดบุหรี( แต่สามารถจัดให้มเี ขตสูบบุหรีเ( ป็ นการเฉพาะได้ในพืนU ทีน( อกอาคาร
โรงเรือน หรือสิง( ปลูกสร้างได้
o สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
o สถานทีร( าชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน( ของรัฐ
o ท่าอากาศยาน
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กลุม่ ที( 4: เขตปลอดบุหรีต( ามข้อ 6 ให้สถานทีด( งั ต่อไปนีU เป็ นสถานทีส( าธารณะทีม( กี ารคุม้ ครองสุขภาพของผู้
ไม่สบู บุหรี( โดยกําหนดให้พนUื ทีเ( ฉพาะส่วนทีร( ะบุรวมถึงบริเวณทังU หมดซึง( วัดจากพืนU ทีท( ร(ี ะบุ หรือจากประตู
หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อ หรือช่องระบายอากาศเป็ นระยะทาง 5 เมตร เป็ นเขตปลอดบุหรี(
(1) พืนU ทีภ( ายในและดาดฟ้ าของอาคาร โรงเรือน หรือสิง( ปลูกสร้างของ:
o
o
o
o
o

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
สถานทีท( าํ งานของเอกชน
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการทีม( กี ารผลิตสินค้า
สนามกอล์ฟ
อุทยานประวัตศิ าสตร์ อุทยานหรือวนอุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์
กลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน

(2) พืนU ทีภ( ายในและดาดฟ้ าของอาคาร โรงเรือน พืนU ทีใ( ต้หลังคา และบริเวณชานชาลาของ:
o สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
o สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้ า สถานีรถไฟใต้ดนิ สถานีรถราง
o ท่าเรือโดยสาร
(3) บริเวณโถงพักคอย ห้องหรือสถานทีส( าํ หรับใช้ประโยชน์รว่ มกัน และทางเดินภายในอาคารโรงเรือน หรือ
สิง( ปลูกสร้างของ:
o อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม
o ห้องเช่า หอพัก แมนชัน( อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรือสถานทีใ( ห้บริการในลักษณะเดียวกัน
o โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานทีพ( กั ตากอากาศในลักษณะเดียวกัน
(4) บริเวณทีจ( าํ หน่ายหรือให้บริการอาหาร เครือ( งดืม( หรืออาหารและเครือ( งดืม( ของสถานทีจ( าํ หน่ายอาหาร
เครือ( งดืม( หรืออาหารและเครือ( งดืม( ทีไ( ม่มรี ะบบปรับอากาศ
กรมควบคุมโรคซึง( เป็ นหน่วยงานหลักภายใต้กฎหมายใหม่ได้ขอความร่วมมือจากผูส้ บู บุหรีใ( ห้ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย เพือ( เป็ นการเคารพสิทธิของผูไ้ ม่สบู บุหรี( และป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างทีไ( ด้รบั
ควันบุหรี( รวมทังU ขอความร่วมมือเจ้าของสถานที( หรือยานพาหนะทีถ( กู กําหนดให้เป็ นเขตปลอดบุหรี(
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล เพือ( ไม่ให้มกี ารสูบบุหรีใ( นเขตปลอดบุหรี( หากผูส้ บู บุหรี M
ปฎิบตั ติ ามกฎหมายใหม่นPีอย่างเคร่งครัด นอกจากจะเป็ นการเคารพสิทธิและป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ของคนรอบข้างทีไM ด้รบั ควันบุหรีแM ล้ว ยังเป็ นการช่วยลดปั ญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 ได้อกี ทางหนึงM ด้วย
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§ ถอดบทเรียน “กฎหมายคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสูบบุหรี”- เพือ- มาประยุกต์ใช้กบั การ

ออกแบบ “กฎหมายคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และ PM 2.5”

ในเมือ( “สิทธิในอากาศสะอาด” หรือ “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด” ยังไม่ปรากฏในกฎหมายไทยเป็ นการ
เฉพาะ หากในอนาคตเราจะพัฒนาให้มี “กฎหมายคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก PM 2.5” ในฐานะทีเ( ป็ น
เนืUอหาส่วนหนึ(งของ “กฎหมายอากาศสะอาด” เราอาจ “ถอดบทเรียน” บางเรือ( งแม้ไม่ทกุ เรือ( งได้จาก
“กฎหมายคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสูบบุหรี”( ทังU จากตัวกฎหมายเก่าทีถ( กู ยกเลิกไปแล้ว คือ
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี( พ.ศ. v•u• และจากตัวกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. v••t ในประเด็นต่อไปนีU
1. ลักษณะเด่นของการออกกฎหมายคุม้ ครองสิทธิแยกออกมาจากกฎหมายบริหารจัดการภาครัฐ
เช่น ออกมาเป็ นกฎหมายอีกฉบับเพือ( คุม้ ครองสิทธิของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก PM 2.5 โดยเฉพาะใน
หมูค่ นกลุม่ เสีย( ง เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์ ผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยระบบทางเดินหายใจ และผูท้ าํ งานกลางแจ้ง
ทํานองเดียวกับการออกกฎหมายฉบับเดิมทีค( มุ้ ครองสิทธิของผูไ้ ม่สบู บุหรีแ( ยกออกต่างหากเป็ น
กฎหมายฉบับหนึ(ง
2. ชือ( กฎหมายสะท้อนคุณค่าทีก( ฎหมายฉบับนันU มุง่ ให้ความสําคัญ จากกรณีตวั อย่างเรือ( งการสูบบุหรี(
แม้ในภายหลังจะมีการนําเอากฎหมายคุม้ ครองสิทธิของผูไ้ ม่สบู บุหรีม( ายุบรวมกับกฎหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้ว และแม้วา่ กฎหมายใหม่จะให้พนUื ทีแ( ก่มติ คิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรีโ( ดยใส่
ไว้ในหมวดหนึ(งของกฎหมายใหม่แล้วก็ตาม แต่กฎหมายใหม่ไม่ได้สร้างชือ( ใหม่ให้สะท้อนทังU มิติ
อํานาจหน้าทีข( องรัฐกับมิตสิ ทิ ธิในสุขภาพของประชาชน เพราะกฎหมายใหม่ใช้ชอ(ื ว่ากฎหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึง( สุม่ เสีย( งต่อการเข้าใจผิดว่าให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการภาครัฐมากกว่ามิติ
การคุม้ ครองสุขภาพของประชาชน
3. ควรหลีกเลีย( งการออกกฎหมายกระจัดกระจายแยกส่วนและขาดตอนเป็ นช่วงๆ โดยการออก
กฎหมายบูรณาการตังU แต่ตน้ ทางหรือสาเหตุทม(ี าของการก่อให้เกิด PM 2.5 จนถึงปลายทางหรือ
ผลกระทบของ PM 2.5 ทีม( ตี ่อระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชน โดยจะต้องมีเนืUอหาทีค( รบวงจร
ของห่วงโซ่อุปทาน
4. จุดยืนซึง( เป็ นคุณค่าของกฎหมายทีส( ะท้อนผ่านการจัดลําดับความสําคัญของผลประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) การพัฒนาทีย( งยื
ั ( น (Sustainable Development) และการต้องไม่ถกู
บังคับให้เลือกข้างระหว่างความรํ(ารวยเชิงเศรษฐกิจ (Wealth) กับ สุขภาพ (Health) ของประชาชนที(
จะต้องไม่ตายก่อนวัยอันควรทีอ( ยูบ่ นความรํ(ารวยแต่กลับไม่มชี วี ติ ยาวพอจะได้อยูช่ น(ื ชมความรํ(ารวย
นันU หรือ Wealth or Health Syndrome เพราะทังU สองเรือ( งสามารถบริหารจัดการให้อยูร่ ว่ มกันได้
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5. การนําพันธกรณีระหว่างประเทศ WHO มาใช้เป็ นข้ออ้างว่าประเทศไทยต้องปฏิบตั ติ ามโดยการอนุ
วัตกิ ารให้กฎหมายภายในมีทศิ ทางของเนืUอหาไปทํานองเดียวกับหลักสากลในเรือ( งสุขภาพกับ
สิง( แวดล้อม (Environmental Health) มากกว่าการให้ความสําคัญเพียงมิตสิ งิ( แวดล้อมอย่างเดียว
6. การออกกฎหมายทีม( เี นืUอหาในการสร้างสมดุลระหว่าง “การเรียกร้องสิทธิให้ตวั เอง” กับ “การ
เคารพสิทธิของคนอื(น” และ “การทําหน้าทีข( องพลเมือง” เนื(องจากทุกคนมีโอกาสจะเป็ นได้ทงั U ผู้
ก่อให้เกิด PM 2.5 และผูท้ ไ(ี ด้รบั ผลกระทบจาก PM 2.5 ด้วยกันทังU สินU
7. การออกกฎหมายทีต( อ้ งมีเนืUอหาทังU ในส่วนทีเ( ป็ น “สิทธิของประชาชน” ซึง( เป็ นสิทธิทเ(ี ชือ( มโยงกัน
โดยประกอบด้วยสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด สิทธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูใ่ นสิง( แวดล้อมทีด( ี สิทธิในสุขภาพ
และสิทธิในชีวติ กับ เนืUอหาในส่วนทีเ( ป็ น “หน้าทีข( องรัฐ” ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเอง การประสานประโยชน์ระหว่างสิทธิของผูส้ ร้างรายได้ให้ประเทศแต่ตอ้ งไม่ละเลยหน้าที(
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยจากการก่อมลพิษ กับสิทธิของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพจากการก่อให้เกิด
มลพิษและ PM 2.5
8. การลงรายละเอียดในกฎหมายลูกโดยการปูพรมเชิงพืนU ที( เพือ( กําหนดเขตพืนU ทีพ( เิ ศษเป็ นการ
เฉพาะว่าพืนU ทีใ( ดต้องจัดการแบบใดเพือ( ให้ได้มาซึง( อากาศสะอาดจากการไม่สบู บุหรี( ซึง( สามารถนําไป
ปรับใช้กบั กรณีของร่างกฎหมายอากาศสะอาดได้ตามความเหมาะสม
นอกจาก “กฎหมายคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสูบบุหรี”M แล้ว อาจมีกฎหมายเรือM งอืนM ทีสM ามารถนํามา
ถอดบทเรียนเพือM ปรับใช้กบั ร่างกฎหมายอากาศสะอาดได้อกี ทังP นีP เพือM ให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึง “อากาศ
สะอาด” ในฐานะทีอM ากาศสะอาดเป็ นสิทธิอย่างหนึงM โดยการสถาปนา “สิทธิในอากาศสะอาด” หรือ “สิทธิทจี M ะ
หายใจอากาศสะอาด” ขึนP ในระบบกฎหมายไทยนันเอง
M
....................
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บทที- 3: การรับมือกับปั ญหามลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
และสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ของอังกฤษ จีน และสหภาพยุโรป
ในบางประเทศมีเพียง “กฎหมายมลพิษทางอากาศ” และยังไม่มี “กฎหมายอากาศสะอาด” แต่การที(
สถานการณ์ปัญหา PM 2.5 ในหลายประเทศทังU ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ได้ทวีความ
รุนแรงมากขึนU มาอย่างต่อเนื(อง ประกอบกับ การทีอ( งค์การอนามัยโลก (WHO) กําหนดให้ PM v.• จัดอยูใ่ น
กลุม่ ที( s ของสารก่อมะเร็ง ในปี พ.ศ. v••• ทําให้ประชาชนในหลายประเทศตื(นตัวกับปั ญหาดังกล่าวและ
เรียกร้องให้มี “กฎหมายอากาศสะอาด” แยกออกมาต่างหากเพือ( ยกระดับการคุม้ ครองสุขภาพของประชาชน
อย่างจริงจัง จากประสบการณ์ทผ(ี า่ นมา มลพิษทางอากาศในประเทศกําลังพัฒนามีแนวโน้มทีจ( ะเลวร้ายยิง(
กว่าในประเทศทีพ( ฒ
ั นาแล้วเพราะประเทศกําลังพัฒนามักจะขาดเทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆ ในการ
จัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องให้ได้มาซึง( กฎหมายอากาศสะอาดแม้ใน
ประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่ใช่เรือ( งง่าย เว้นแต่จะมีการเกิดสถานการณ์เลวร้ายสาหัสจริงๆ ดังตัวอย่างกรณี
หมอกควันขนาดใหญ่ หรือ The 1952 Great Smog ในประเทศอังกฤษ และปั ญหา PM 2.5 ในจีน สําหรับ
ประเทศอืน( ๆ ก็ได้เคยประสบกับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศมาก่อน โดยแต่ละประเทศก็มวี ธิ จี ดั การ
แต่ละแบบแตกต่างกันไป โดยบางประเทศได้ออก “กฎหมายอากาศสะอาด” ขึนU มาเป็ นการเฉพาะ

§ จากวิกฤติ “หมอกควันขนาดใหญ่” สูก่ ารออก “กฎหมายอากาศสะอาด” ในอังกฤษ
เมือ( เดือนธันวาคม ค.ศ. s‚•v (พ.ศ. 2495) ในประเทศอังกฤษได้เกิดภัยพิบตั ใิ นลักษณะ "หมอกควันขนาด
ใหญ่" แบบทีไ( ม่เคยเกิดขึนU มาก่อนปกคลุมทัวเมื
( อง ผูค้ นมากกว่า 4,000 คนเสียชีวติ ทันทีในเหตุการณ์
ดังกล่าว ทําให้ประชาชนมีความวิตกกังวลอย่างยิง( หมอกหนาทึบมากถึงขนาดทําให้รถไฟ รถยนต์ และ
กิจกรรมสาธารณะต้องหยุด ในขณะทีอ( กี 8,000 คนเสียชีวติ ในสัปดาห์และเดือนต่อๆ มา จากเหตุการณ์
ดังกล่าว ทําให้ปัญหาหมอกควันถูกจัดว่าเป็ นปั ญหาทีม( อี นั ตรายถึงชีวติ และมีผลต่อการยกระดับการ
เคลือ( นไหวด้านสิง( แวดล้อมในยุคสมัยต่อมา เพือ( แก้ปัญหาหมอกควันครังU ใหญ่ของประเทศในปี ค.ศ. s‚•v
เป็ นการเฉพาะ รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงการเคหะและการปกครอง
ท้องถิน( ของประเทศอังกฤษ และกรมอนามัยของสกอตแลนด์ ได้ออกพระราชบัญญัตอิ ากาศสะอาด ค.ศ.
1956 (พ.ศ. 2499) เพือ( กําหนดมาตรการหลายอย่างในการลดมลพิษทางอากาศ เช่น มาตรการเปลีย( นไปใช้
เชือU เพลิงทีไ( ม่มคี วันในพืนU ทีท( ม(ี ปี ระชากรหนาแน่นทีเ( รียกว่า “พืนU ทีค( วบคุมหมอกควัน (Smoke Control
Areas)” มาตรการลดการปล่อยควันและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการทําอาหารในครัวเรือน และ
มาตรการลดการปล่อยก๊าซและฝุ่ นจากปล่องไฟเตาผิง พระราชบัญญัตนิ Uีเป็ นหมุดหมายสําคัญในการพัฒนา
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กรอบกฎหมายเพือ( ปกป้ องสิง( แวดล้อม ทีม( ผี ลใช้บงั คับต่อเนื(องและมีการแก้ไขในปี ค.ศ. s‚•• (พ.ศ. 2511)
และปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ตามลําดับ
เนืUอหาสําคัญของพระราชบัญญัตอิ ากาศสะอาดของอังกฤษ ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการห้าม
ปล่อยควันดําจากปล่องไฟของอาคารใดๆ หากฝ่ าฝืนผูค้ รอบครองอาคารจะต้องรับผิด มาตรการห้ามปล่อย
ควันจากเตาเผาโดยเตาเผาใหม่จะต้องเป็ นระบบไร้ควัน มาตรการกําหนดให้ลดปริมาณฝุ่ นจากเตาเผา
มาตรการวัดฝุ่ นทีป( ล่อยออกมาจากเตาเผา มาตรการด้านข้อมูลเกีย( วกับเตาเผาและเชือU เพลิงทีใ( ช้ มาตรการ
ด้านความสูงของปล่องไฟ มาตรการในการกําหนดพืนU ทีค( วบคุมหมอกควัน โดยให้อาํ นาจเจ้าหน้าทีใ( นท้องที(
ใดท้องทีห( นึ(งสังประกาศให้
(
เขตพืนU ทีท( งั U หมดหรือบางส่วนของพืนU ทีด( งั กล่าวเป็ นเขตพืนU ทีค( วบคุมหมอกควัน
หากฝ่ าฝืน ผูค้ รอบครองอาคารจะมีความผิด คําสังดั
( งกล่าวอาจกําหนดเงือ( นไขทีต( ่างกันสําหรับแต่ละส่วน
ของพืนU ทีค( วบคุมหมอกควัน หรืออาจจํากัดการใช้งานบางส่วนภายในอาคารทีอ( ยูใ่ นเขตพืนU ทีค( วบคุมหมอก
ควัน และมาตรการการจัดตังU “คณะกรรมการอากาศสะอาด (Clean Air Council)” ขึนU มา
วัตถุประสงค์หลักของการตังU คณะกรรมการอากาศสะอาด คือ เพือ( กํากับดูแลการดําเนินการในการลดมลพิษ
ทางอากาศ โดยได้รบั คําแนะนําจากผูม้ คี วามรูเ้ ชีย( วชาญเฉพาะทางและเคยมีประสบการณ์หรือมีบทบาท
รับผิดชอบเกีย( วกับการป้ องกันมลพิษทางอากาศ นอกจากนีU ยังมีมาตรการต่างๆ ทีเ( กีย( วข้องซึง( มี
รายละเอียดในแต่ละเรือ( ง อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวยังยําM อยูก่ บั วิธเี ข้าสูป่ ั ญหาแบบเดิมๆ คือ เน้นไปที M
การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ แต่ไม่ได้มงุ่ เน้นไปทีเM ป้ าหมายทีพM งึ ประสงค์ทที M กุ คนต้องการ นันคื
M อ การทํา
ให้ได้มาซึงM อากาศสะอาด ซึงM ใช้แง่มมุ ของการเชือM มโยงมิตสิ งิ M แวดล้อมเข้ากับมิตสิ ขุ ภาพ จนนํามาสูก่ าร
ปรับเปลียM นหลักการครังP ใหญ่ในเวลาต่อมา

§ การจัดการเพือ- อากาศสะอาด “ก่อน” อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป
การออกพระราชบัญญัตอิ ากาศสะอาดเพือ( จัดการกับปั ญหาหมอกควันในอังกฤษนับว่ามีบทบาทต่อการ
พัฒนากฎหมายในช่วงครึง( ศตวรรษทีผ( า่ นมา เนื(องจากเป็ นการบัญญัตกิ ฎหมายทีม( เี นืUอหาไปไกลกว่า
กฎหมายอืน( ทีม( อี ยูใ่ นเวลานันU โดยพระราชบัญญัตอิ ากาศสะอาดนีUมงุ่ เน้นมิตสิ งิ( แวดล้อมและส่งผลให้มกี าร
ปรับปรุงคุณภาพอากาศ ในช่วงแรกหลังประกาศใช้พระราชบัญญัตนิ Uี แหล่งกําเนิดมลพิษทีส( าํ คัญ คือ
กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม แต่ต่อมา ปรากฎว่ามีการเปลีย( นแปลงแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอย่าง
รวดเร็ว โดยในช่วงสุดท้ายของศตวรรษที( 20 มีการใช้เชือU เพลิงเหลวและก๊าซมาแทนทีถ( ่านหินมากขึนU ทีโ( ดด
เด่นทีส( ดุ คือ การเปลีย( นแปลงของการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ทป(ี ล่อยสารอินทรียร์ ะเหยออกมาพร้อมกับไอ
เสียและเชือU เพลิง ทําให้กว่า •t ปี ทผ(ี า่ นมา ลักษณะสภาพบ้านเมืองในเมืองต่างๆ ของอังกฤษเปลีย( นแปลง
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ไปมาก มลพิษทางอากาศถูกควบคุมจากแหล่งกําเนิดมลพิษทีเ( ป็ นรถยนต์มากกว่าจากแหล่งอุตสาหกรรม
หรือจากบ้านเรือนแบบทีแ( ล้วมา แม้วา่ ปริมาณฝุ่ นควันในอากาศจะลดลง แต่การเพิม( ขึนU ของรถยนต์ดเี ซล
จํานวนมากก็เพิม( ปริมาณอนุภาคขนาดเล็ก ได้แก่ PM 10 และ PM 2.5 ซึง( สารพิษดังกล่าวสร้างผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างยิง(
การเปลีย( นแปลงในลักษณะของมลพิษทางอากาศในลักษณะดังกล่าวเกิดขึนU คูข่ นานกันไปกับการพัฒนา
กฎหมายของสหภาพยุโรป (European Union) ทีก( ล่าวถึงคุณภาพอากาศ (Air Quality) ภายใต้คาํ สังของ
(
สหภาพยุโรปที( 96/62 ว่าด้วยการตรวจสอบและการจัดการคุณภาพอากาศ (European Directive 96/62 Air
Quality Monitoring and Management) เนื(องจากประเด็นมลพิษทางอากาศเป็ นเรือ( งทีส( หภาพยุโรปให้
ความสําคัญโดยบรรจุไว้ใน Clean Air for Europe (CAFE) ในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548)
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้เสนอกลยุทธ์อากาศสะอาด (Clean Air Strategy) เพือ(
ปกป้ องสุขภาพของมนุษย์และสิง( แวดล้อม โดยมีเป้ าหมายทีจ( ะลดจํานวนผูเ้ สียชีวติ ก่อนวัยอันควรจากโรค
เกีย( วกับมลพิษทางอากาศเกือบ 40% ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ทังU นีU CAFE ได้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
กับอนุภาคขนาดเล็กและโอโซนระดับพืนU ดิน นอกจากนีU วัตถุประสงค์ของ CAFE อีกประการหนึ(ง คือ การลด
ความเสียหายจากมลพิษทางอากาศทีก( ระทบต่อพืนU ทีป( ่ าและระบบนิเวศอืน( ๆ ด้วย ในระดับประเทศ คุณภาพ
อากาศถูกควบคุมโดยกฎหมายทีม( รี ายละเอียดมากขึนU โดยเฉพาะกฎหมายของสหภาพยุโรป ในระดับ
ท้องถิน( นายกเทศมนตรีเคน ลิฟวิงสโตน ของกรุงลอนดอนได้นําวิธกี ารต่างๆ มาบุกเบิกในการปรับปรุง
คุณภาพอากาศ เช่น การคิดค่าธรรมเนียมความแออัด (Congestion Charges) สําหรับยานพาหนะทีเ( ข้ามา
ใช้พนUื ทีย( า่ นกลางใจเมือง การคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดจํานวนยานพาหนะและลดมลพิษ
ทางอากาศลงแล้ว ยังช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของการจราจรด้วย ขณะเดียวกัน ไม่ตอ้ งกังวลว่าจํานวน
รถเมล์ทต(ี อ้ งเพิม( ขึนU จะเพิม( ความเข้มข้นของฝุ่ นพิษขนาดเล็กแต่อย่างใด เพราะยานพาหนะรุน่ ใหม่มกี ารผลิต
ให้ปล่อยมลพิษน้อยลง

§ ยุทธศาสตร์อากาศสะอาด _“.” (Clean Air Strategy 2019) “หลัง” อังกฤษออกจากสหภาพ
ยุโรป
การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรป ทําให้องั กฤษมีโอกาสทีจ( ะกําหนดมาตรฐานสิง( แวดล้อมใน
ระดับโลกเป็ นของตัวเองเพือ( ปกป้ องสิง( แวดล้อม รวมทังU การกําหนดยุทธศาสตร์อากาศสะอาด 2019 เพือ( เป็ น
ทิศทางใหม่สาํ หรับนโยบายสิง( แวดล้อม ทีอ( ยูบ่ นฐานของการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางกฎหมาย
เพือ( ปรับปรุงระบบจัดการสิง( แวดล้อมของอังกฤษให้ดขี นUึ สามารถเป็ นผูน้ ําระดับโลกในความเป็ นเลิศด้าน
สิง( แวดล้อม ยุทธศาสตร์อากาศสะอาด 2019 นีUได้กาํ หนดกิจกรรมต่างๆ ทีม( คี วามครอบคลุมและเกีย( วข้อง
เชือ( มโยงกับทุกภาคส่วนของสังคม ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ เพือ( ปกป้ องสุขภาพของประชาชนและ
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สิง( แวดล้อมของประเทศ รักษาการเติบโตและนวัตกรรมทีส( ะอาด ลดการปล่อยมลพิษจากการขนส่ง และ
ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์อากาศสะอาดจะเสริมกับยุทธศาสตร์อน(ื ของ
รัฐบาลอังกฤษอีก 3 เรือ( ง ได้แก่ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Strategy) ยุทธศาสตร์การเติบโตที(
สะอาด (Clean Growth Strategy) และแผนสิง( แวดล้อม 25 ปี (25 Year Environment Plan)
ยุทธศาสตร์อากาศสะอาด 2019 แสดงให้เห็นถึงการจัดการกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศทีจ( ะทําให้ได้มา
ซึง( อากาศสะอาดสําหรับหายใจ ปกป้ องธรรมชาติ และส่งเสริมเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์นUีกาํ หนดการดําเนินการ
ทีค( รอบคลุมทีจ( าํ เป็ นจากทัวทุ
( กส่วนของรัฐบาลและสังคมเพือ( ให้บรรลุเป้ าหมายเหล่านีU กฎหมายใหม่จะสร้าง
กรอบทีแ( ข็งแกร่งและเชือ( มโยงกันมากขึนU สําหรับการดําเนินการเพือ( แก้ไขปั ญหามลพิษทางอากาศ การ
ควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศทีส( าํ คัญซึง( สอดคล้องกับความเสีย( งต่อสุขภาพของประชาชนและ
สิง( แวดล้อม การให้อาํ นาจแก่ทอ้ งถิน( เพือ( ดําเนินการในพืนU ทีท( ม(ี ปี ั ญหามลพิษทางอากาศ การสร้าง “เขต
อากาศสะอาด (Clean Air Zones)” เพือ( ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดทุกชนิด และการ
สร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายทีช( ดั เจน เป้ าหมายของยุทธศาสตร์นUี คือ การทําให้มี “อากาศสะอาด”
เพราะอากาศสะอาดเป็ นสิง( จําเป็ นสําหรับชีวติ สุขภาพสิง( แวดล้อม และเศรษฐกิจ
รัฐบาลจะต้องดําเนินการเพือ( แก้ไขปั ญหามลพิษทางอากาศทีเ( ป็ นสาเหตุทท(ี าํ ให้ประชากรมีชวี ติ สันU ลง แม้จะ
มีการลดความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จากรถยนต์ในบริเวณถนนลงได้แล้ว แต่รถยนต์
ไม่ใช่แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศแต่เพียงแหล่งเดียว การสร้างพลังงาน ระบบทําความร้อนในบ้าน
กระบวนการผลิตอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค และการใช้พลังงานในการขนส่ง ก็เป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศด้วย การจะทําให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด( ขี นUึ ต้องมีการเปลีย( นแปลงพฤติกรรม และมีการใช้
เทคโนโลยีสะอาด นอกจากนีU จะต้องย้ายการให้ความสําคัญกับแหล่งกําเนิดมลพิษให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั จากเดิม ทีใ( ห้ความสําคัญกับการจัดการแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศขนาดใหญ่ มา
เป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศขนาดเล็กแต่มจี าํ นวนมาก เช่น โรงงานขนาดเล็ก การใช้ผลิตภัณฑ์บาง
ชนิด การใช้เตาผิงในบ้านเรือน และการแพร่กระจายของมูลสัตว์ในฟาร์ม ยุทธศาสตร์นUียงั มีเป้ าหมายว่าด้วย
การลดการปล่อยมลพิษทางอากาศซึง( เป็ นพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยเน้นการลดแหล่งกําเนิด 5 อันดับ
แรกทีส( ร้างความเสียหายมากทีส( ดุ ได้แก่ ฝุ่ นอนุภาคขนาดเล็ก แอมโมเนีย ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ และสารประกอบอินทรียร์ ะเหยทีไ( ม่ใช่มเี ธน ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) และปี ค.ศ. 2030
(พ.ศ. 2573) โดยเฉพาะอย่างยิง( การลดมลพิษจากฝุ่ นละอองขนาดเล็กเพือ( ปกป้ องสุขภาพของประชาชน
ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO)
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§ ร่างกฎหมายสิง- แวดล้อม (The Environment Bill) “หลัง” อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป
หลังจากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ได้มกี ารตีพมิ พ์รา่ งกฎหมายสิง( แวดล้อม (ว่าด้วยหลักการและธรรมภิ
บาล) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) เพือ( ให้เป็ นร่างข้อเสนอสําหรับธรรมาภิบาลสิง( แวดล้อม ร่าง
กฎหมายนีUถอื เป็ นหัวใจของคําตอบต่อความต้องการด้านสิง( แวดล้อมทีเ( ร่งด่วน และความมุง่ มันที
( ส( าํ คัญใน
การปกป้ องและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสําหรับคนรุน่ อนาคต มาตรการในร่างกฎหมายนีUจะทําให้มนใจว่
ั( า
ความมุง่ มันและความรั
(
บผิดชอบต่อสิง( แวดล้อมยังคงเป็ นหัวใจของภารกิจรัฐบาลหลังออกจากการเป็ น
สมาชิกสหภาพยุโรป โดยรัฐบาลมุง่ จะปรับปรุงคุณภาพอากาศเพือ( ให้ประชากรรุน่ ลูกหลานมีชวี ติ ทีย( นื ยาว
ขึนU ซ่อมแซมและฟืU นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในสิง( แวดล้อม มุง่ สูเ่ ศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร
(Circular Economy) และจัดการทรัพยากรนํUาทีม( คี า่ ภายใต้สภาพภูมอิ ากาศทีเ( ปลีย( นแปลง ร่างกฎหมาย
สิง( แวดล้อมจะกําหนดกรอบกฎหมายทีค( รอบคลุมสําหรับการปรับปรุงสิง( แวดล้อม โดยแสดงแนวทางที(
ชัดเจนสําหรับอนาคตทีเ( ป็ นมิตรต่อสิง( แวดล้อม และจะจัดตังU องค์กรใหม่เพือ( คุม้ ครองสิง( แวดล้อม (Office for
Environmental Protection) ทีเ( ป็ นองค์กรชันU นําระดับโลก เพือ( ให้รฐั บาลสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

§ เนืŠอหาร่างกฎหมายสิง- แวดล้อมของอังกฤษ: ธรรมาภิบาลสีเขียว หน่วยตรวจสอบสิง- แวดล้อม
องค์กรเพือ- คุม้ ครองสิง- แวดล้อม แผนปรับปรุงสิง- แวดล้อม และคําแนะนําของ WHO เรือ- งอากาศ
สะอาด
ร่างกฎหมายสิง( แวดล้อมจะสร้างโครงสร้างในการกํากับดูแลด้านสิง( แวดล้อมและความรับผิดชอบทาง
สิง( แวดล้อมในระยะยาว มาตรการต่างๆ ภายใต้โครงสร้างดังกล่าวมีความสําคัญต่อการบรรลุพนั ธกรณีดา้ น
สิง( แวดล้อมของรัฐบาลในการออกจากสหภาพยุโรป หรือ Green Brexit โดยจะสร้างระบบทีเ( ชือ( มโยงกันเพือ(
ทําให้แนวทางของรัฐบาลในการปรับปรุงสิง( แวดล้อมเข้มข้นและโปร่งใสขึนU หลักการด้านกฎหมาย
สิง( แวดล้อมทีส( ะท้อนคุณค่าทางสิง( แวดล้อมจะนํามาใช้เป็ นหลักในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล จะมีการ
จัดตังU หน่วยตรวจสอบด้านสิง( แวดล้อม (Environmental Watchdog) ชันU นําระดับโลกภายใต้องค์กรเพือ(
คุม้ ครองสิง( แวดล้อม ทําหน้าทีต( รวจสอบและให้คาํ แนะนําแก่รฐั บาลเกีย( วกับสิง( แวดล้อม และสามารถ
ดําเนินคดีทางกฎหมายกับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้ และจะมีแผนปรับปรุงสิง( แวดล้อม (Environment
Improvement Plans) เป็ นระยะ โดยกําหนดแผนงานและรายงานความคืบหน้าทีช( ดั เจน ซึง( จะช่วยให้
มาตรการว่าด้วยธรรมภิบาลสิง( แวดล้อมทีก( าํ หนดไว้ในร่างกฎหมายสิง( แวดล้อมสามรถสร้างความมันใจให้
(
กบั
รัฐบาลในการปฎิบตั หิ น้าทีเ( พือ( ทําให้เกิดผลได้จริง
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ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศสะอาดสําหรับหายใจ ร่างกฎหมายสิง( แวดล้อมจะนําข้อแนะนําทางเทคนิค
ตามแนวทางของ WHO มาใช้ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PMv.• ทีเ( ป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน โดยการทํางานร่วมกับผูเ้ ชีย( วชาญในการวิเคราะห์เพือ( เสนอทางเลือกทีเ( หมาะสม ร่าง
กฎหมายนีUจะสนับสนุนมาตรการสําคัญต่างๆ ทีป( รากฎอยูใ่ นยุทธศาสตร์อากาศสะอาด เพือ( ทําให้มาตรการ
เหล่านันU มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ร่างกฎหมายนีUจะทําให้มกี ารจัดการมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิน(
โดยความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาลท้องถิน( กับหน่วยงานของรัฐทีเ( กีย( วข้อง นอกจากนีU ร่างกฎหมาย
นีUจะให้อาํ นาจรัฐบาลในการเรียกคืนยานพาหนะและเครือ( งจักรทีป( ล่อยมลพิษไม่ได้มาตรฐานตามทีก( ฎหมาย
กําหนด เหล่านีUเป็ นตัวอย่างของการเปลีย( นแปลงทีส( าํ คัญในร่างกฎหมายสิง( แวดล้อมทีจ( าํ เป็ นต้องทําเพือ(
ปกป้ องสุขภาพของประชาชนทังU รุน่ ปั จจุบนั และรุน่ อนาคต

§ จาก The Great Smog ทีอ- งั กฤษ ... มาสู่ Under the Dome ทีจ- นี
สารคดี Under the Dome อันโด่งดัง ได้เน้นยําU ให้เห็นอันตรายของหมอกควันพิษทีม( องไม่เห็นและทําลาย
สุขภาพประชาชนจีนมานานนับศตวรรษแห่งการปฏิวตั เิ ศรษฐกิจ โดย ไฉ จิงU ผูจ้ ดั ทําสารคดีดงั กล่าวระบุวา่
มลพิษทางอากาศเกิดจากบริษทั นํUามันของประเทศทีร( ฐั บาลไม่สามารถออกกฎหมายควบคุมได้ รวมถึงผูค้ น
ในประเทศทีใ( ช้รถยนต์สว่ นตัวมากกว่าระบบขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้เพิม( มลพิษทางอากาศมากขึนU สารคดี
Under the Dome นีU ได้ชว่ ยสือ( สารในประเด็นเร่งด่วนและสําคัญอย่างยิง( ให้ชาวจีนส่วนใหญ่ได้ตระหนักรู้
เกีย( วกับอันตรายของมลพิษทางอากาศทีม( ผี ลโดยตรงกับสุขภาพและชีวติ ขณะเดียวกัน ก็มผี ลเป็ นการทวง
ถามถึงภารกิจของฝ่ ายบริหารและฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการกําหนดนโยบายของประเทศเกีย( วกับการปฏิรปู
สิง( แวดล้อม การเปิ ดเผยข้อมูลแก่ประชาชน และการมีสว่ นร่วมของประชาชน สารคดีนUีสง่ ผลให้คนจีนเริม( หัน
มาสนใจเกีย( วกับมลพิษทางอากาศมากขึนU เริม( ปรับตัวเพือ( ป้ องกันการสร้างมลพิษทางอากาศและการ
หลีกเลีย( งจากฝุ่ นพิษ PM 2.5 หลังจากนันU นายกรัฐมนตรีหลี( เค่อเฉียงได้ประกาศลดเป้ าหมายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจลงมาทีร( อ้ ยละ € ซึง( อาจเป็ นจุดเปลีย( นทีจ( ะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็ นไปในทิศทางทีย( งยื
ั( น
ต่อไป
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนมาจากการใช้เชือU เพลิงฟอสซิลทีเ( พิม( ขึนU อย่างมากและส่งผลให้ระดับการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศเพิม( ขึนU ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) และ ฝุ่ นอนุภาคขนาดเล็ก (PM) การพัฒนาทีไ( ปไม่ทวถึ
ั ( งทุกภูมภิ าคในจีนทําให้สถานการณ์
มลพิษทางอากาศมีความรุนแรงเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคกลางของจีน เนื(องจากมีจาํ นวนประชากร
หนาแน่นและมีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจจํานวนมาก The Global Burden of Disease Study (GBD) ประเมิน
ว่ามลพิษทางอากาศในจีนอาจนําไปสูก่ ารเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร 1.2 ล้านคนในปี ค.ศ. vtst (พ.ศ. 2553)
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จากการศึกษาหลายครังU มลพิษทางอากาศจะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจระหว่าง 1% ถึง 7% ของ
GDP ของจีน

§ วิกฤติ PM _.› กับ การประกาศสงครามกับมลพิษ ของจีน
ช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของปี ค.ศ. vtsu (พ.ศ. 2556) หลายเมืองในประเทศจีนมีหมอกควัน PM
v.• สูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจนกระทบการมองเห็นอย่างมาก เป็ นปั ญหาทีท( วโลกกั
ั(
งวลกลายเป็ นทีร( จู้ กั
กันในนาม “วิกฤติ PM 2.5 (PM 2.5 Crisis)” นอกจากนีU ยังมีความแตกต่างระหว่างข้อมูลการตรวจสอบ
ระดับของ PM v.• โดยสถานทูตสหรัฐฯ ในปั กกิง( กับ ข้อมูลการตรวจสอบระดับ PM v.• ของทางการปั กกิง(
ทําให้การแจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพของ PMv.• แตกต่างกันระหว่างเป็ นระดับทีอ( นั ตรายต่อสุขภาพ กับ
ระดับทีไ( ม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ การแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียนําไปสูว่ กิ ฤตทางสังคม
ตามมา เพือ( ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ดงั กล่าวอย่างรวดเร็ว สภาแห่งรัฐ (State Council) และกระทรวง
คุม้ ครองสิง( แวดล้อม (Ministry of Environmental Protection/MEP) ได้ออกมาตรการ “การดําเนินการสิบข้อ
(Ten Actions)” ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. vtsu (พ.ศ. v•••) ต่อมาในเดือนกันยายนปี เดียวกันก็ออก
แผนปฏิบตั กิ าร โดยนายกรัฐมนตรีหลี( เค่อเฉียงประกาศในเดือนกันยายนในปี เดียวกันว่า จีนไม่เต็มใจและจะ
ไม่ยอม “ก่อมลพิษก่อนแล้วค่อยทําสะอาดทีหลัง” แต่จนี จะจัดการมลพิษด้วย “กําปั นU เหล็ก” ซึง( คําว่า “กําปั นU
เหล็ก” ได้ถกู นําไปใช้ในสือ( ทางการและเอกสารของรัฐบาลท้องถิน( ด้วย เจตจํานงทางการเมืองทีเ( ข้มแข็งนีU
ปรากฏยืนยันใน “รายงานการทํางานของรัฐบาลปี ค.ศ. vtsƒ (พ.ศ. 2557)” ว่าจีนจะพยายามอย่างยิง( ยวด
เพือ( เสริมสร้างการป้ องกันและการควบคุมมลภาวะ และจะประกาศสงครามกับมลพิษอย่างเด็ดเดีย( ว

§ นโยบายสิง- แวดล้อม และ นโยบายมลพิษทางอากาศ ของจีน
นโยบายสิง( แวดล้อมของจีนประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) กฎหมายสิง( แวดล้อม กฎระเบียบ และมาตรฐาน
ต่างๆ 2) แผนระดับชาติ 3) มาตรการกํากับดูแล 4) การดําเนินการกรณีพเิ ศษ 5) แนวคิดแห่งรัฐทีเ( กีย( วโยง
กับสิง( แวดล้อม นอกจากนโยบายสิง( แวดล้อมแล้ว มลพิษทางอากาศยังไปเกีย( วโยงกับนโยบายอืน( ด้วย เช่น
นโยบายพลังงาน นโยบายการเปลีย( นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สําหรับนโยบายมลพิษทางอากาศ จาก
วิวฒ
ั นาการของมลพิษทางอากาศ ประกอบกับภูมหิ ลังขององค์กรกํากับดูแลธรรมาภิบาลสิง( แวดล้อมของจีน
และการพัฒนานโยบายควบคุมมลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื(องตังU แต่ปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) เป็ นต้น
ไป อาจแบ่งนโยบายมลพิษทางอากาศได้เป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก ในช่วง ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) เป็ น
นโยบายทีไ( ม่มปี ระสิทธิภาพในการลดการปล่อยมลพิษ ช่วงทีสM อง ช่วง ค.ศ. 2006–2012 (พ.ศ. 2549-2555)
เป็ นนโยบายทีน( ําเครือ( งมือใหม่และสิง( จูงใจทางการเมืองมาใช้ในแผนห้าปี ฉบับที( 11 และประสบความสําเร็จ
ตามเป้ าหมายระดับชาติในการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ลงได้ 10% อย่างไรก็ตาม
ปั ญหามลภาวะทางอากาศจาก PM 2.5 และโอโซนในระดับพืนU ดิน (O3) ได้กอ่ ตัวอย่างเข้มข้นในช่วงนีU ช่วง
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ทีสM าม นโยบายการควบคุมมลพิษทางอากาศเริม( มีการเปลีย( นแปลงทีส( าํ คัญๆ ในหลายด้าน หลังจากการเกิด
ปั ญหา PM 2.5 ปกคลุมภาคตะวันออกของจีนอย่างยาวนานในฤดูหนาวของปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. v•••)
§ กฎหมายคุม้ ครองสิง- แวดล้อมของจีน
กฎหมายคุม้ ครองสิง( แวดล้อมของจีนเป็ นกฎหมายภายใน มีวตั ถุประสงค์ในการปกป้ องและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการป้ องกันและควบคุมมลพิษและอันตรายอื(นๆ ของสาธารณชน ปกป้ องสุขภาพของ
ประชาชน ส่งเสริมการปรับปรุงอารยธรรมนิเวศ (Ecological Civilization) และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทีย( งยื
ั ( น กฎหมายนีUเป็ นการแก้ไขเพิม( เติมกฎหมายเดิม โดยได้รบั อนุมตั ใิ ห้ประกาศใช้เป็ น
กฎหมายจากการประชุมครังU ที( 8 ของคณะกรรมการถาวรของรัฐสภาประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมือ( วันที( 24 เมษายน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) และมีผลบังคับใช้ในวันที( 1 มกราคม ค.ศ.
2015 (พ.ศ. 2558) เนืUอหาของกฎหมายนีUประกอบด้วย หมวด 1 บททัวไป
( หมวด 2 การกํากับดูแลและการ
จัดการ หมวด 3 การป้ องกันและปรับปรุงสภาพแวดล้อม หมวด 4 การป้ องกันและควบคุมมลพิษและ
อันตรายสาธารณะอืน( ๆ หมวด 5 การเปิ ดเผยข้อมูลและการมีสว่ นร่วมของประชาชน หมวด 6 ความรับผิด
ทางกฎหมาย หมวด 7 บทบัญญัตเิ พิม( เติม
ทังU นีU ในบททัวไป
( มาตรา 4 ระบุชดั เจนว่าให้การคุม้ ครองสิง( แวดล้อมเป็ นนโยบายระดับชาติขนั U พืนU ฐาน
สําหรับประเทศจีน รัฐจะนํานโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมาใช้เพือ( การอนุรกั ษ์และใช้
ทรัพยากรอย่างหมุนเวียน เพือ( การปกป้ องและปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพือ( สร้างความสอดคล้องระหว่าง
มนุษย์กบั ธรรมชาติ และเพือ( ประสานประโยชน์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับการทํางานเพือ(
ปกป้ องสิง( แวดล้อม มาตรา 5 กําหนดกรอบว่า กิจกรรมทีเ( กีย( วข้องกับการปกป้ องสิง( แวดล้อมจะต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักการดังต่อไปนีU: 1) จัดลําดับความสําคัญให้กบั การปกป้ องสิง( แวดล้อม 2) การเน้นเรือ( งการป้ องกัน
3) การบริหารจัดการทีบ( รู ณาการ 4) การมีสว่ นร่วมของประชาชน และ 5) การรับผิดชอบต่อความเสียหาย

§ เนืŠอหากฎหมายสิง- แวดล้อมของจีน: เพิม- สิทธิให้ประชาชนมากขึนŠ แต่ยงั คงเน้นหน้าทีแ- ละ
ความรับผิดชอบมากกว่าสิทธิ
จีนมีรปู แบบการปกครองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (Socialist Democracy) ทีป( ระชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพ
ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน มีเสรีภาพในการเลือกเรียน เลือกงานทํา เลือกคูค่ รอง เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่อาํ นาจการปกครองยังอยูภ่ ายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ รัฐบาลมีอาํ นาจทุกด้าน รวมทังU
กํากับควบคุมชีนU ําเศรษฐกิจ สังคม และสิง( แวดล้อมด้วย มาตรา 6 ในกฎหมายคุม้ ครองสิง( แวดล้อมของจีนจึง
กําหนดให้ ทุกหน่วยงานและทุกคนมี “หน้าที”( ในการปกป้ องสิง( แวดล้อม รัฐบาลท้องถิน( ของประชาชนใน
ระดับต่างๆ จะต้อง “รับผิดชอบ” ต่อคุณภาพสิง( แวดล้อมภายในพืนU ทีท( อ(ี ยูใ่ นเขตอํานาจของตน นอกจากนีU
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มาตรา 7 ยังกําหนดให้รฐั วิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการอืน( ๆ จะต้องป้ องกันและลด
มลพิษจากการทําลายระบบนิเวศและต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเ( กิดขึนU จากการกระทําของตน สําหรับ
ประชาชน กฎหมายบัญญัตวิ า่ จะต้องเพิม( ความตระหนักในการปกป้ องสิง( แวดล้อม มีวถิ ชี วี ติ คาร์บอนตํ(าและ
ประหยัดพลังงาน และปฏิบตั ติ ามหน้าทีใ( นการปกป้ องสิง( แวดล้อมอย่างจริงจัง
ในส่วนของการเปิ ดเผยข้อมูลและการมีสว่ นร่วมของประชาชนนันU มาตรา 53 บัญญัตวิ า่ ประชาชน นิตบิ ุคคล
และองค์กรอืน( ๆ มี “สิทธิ” ทีจ( ะได้รบั ข้อมูลเกีย( วกับสิง( แวดล้อม มีสว่ นร่วม และให้คาํ แนะนํากิจกรรมเกีย( วกับ
การคุม้ ครองสิง( แวดล้อมตามกฎหมาย การบริหารภาครัฐเพือ( การคุม้ ครองสิง( แวดล้อมในระดับต่างๆ และ
หน่วยงานอืน( ๆ ทีร( บั ผิดชอบกํากับดูแลด้านสิง( แวดล้อม จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิง( แวดล้อมตามกฎหมาย
ปรับปรุงกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน นิตบิ ุคคล และองค์กร
อืน( ๆ ให้มสี ว่ นร่วมและให้คาํ แนะนําในการคุม้ ครองสิง( แวดล้อม
นอกจากนีU มาตรา 54 ยังกําหนดให้หน่วยงานของรัฐทีม( อี าํ นาจหน้าทีใ( นการบริหารจัดการคุม้ ครอง
สิง( แวดล้อมจะต้องให้ “ข้อมูล” เกีย( วกับคุณภาพสิง( แวดล้อมระดับชาติ ข้อมูลการตรวจสอบแหล่งมลพิษที(
สําคัญ และข้อมูลด้านสิง( แวดล้อมทีส( าํ คัญอืน( ๆ ด้วย โดยในระดับจังหวัดขึนU ไปจะต้องเผยแพร่จดั พิมพ์
วารสารแสดงสถานะสิง( แวดล้อมอย่างสมํ(าเสมอ ส่วนในระดับมณฑลและหน่วยงานอืน( ๆ ทีม( คี วามรับผิดชอบ
ด้านการกํากับดูแลด้านสิง( แวดล้อมจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย( วกับคุณภาพสิง( แวดล้อม การตรวจสอบติดตาม
ด้านสิง( แวดล้อม ภาวะฉุกเฉินด้านสิง( แวดล้อม ใบอนุญาตในการจัดการสิง( แวดล้อม การลงโทษทางปกครอง
ด้านสิง( แวดล้อม การเก็บค่าธรรมเนียมและการใช้เงินค่าธรรมเนียมจากการปล่อยมลพิษ

§ กฎหมายของสหภาพยุโรป กับ “สิทธิทจี - ะหายใจอากาศสะอาด (Right to Breathe Clean Air)”
สําหรับยุโรป การแก้ปัญหาสิง( แวดล้อมเกีย( วพันกับพัฒนาการการต่อสูก้ บั ปั ญหาสิง( แวดล้อมตังU แต่ในอดีต
ศักยภาพทางเศรษฐกิจทีข( นUึ สูจ่ ดุ สูงสุดมาก่อนหน้าชาติอน(ื ๆ ประสบการณ์การต่อรองของภาคประชาชนเพือ(
เรียกร้องการคุม้ ครองสิทธิจากรัฐ และการผูกพันตัวกับประชาคมยุโรปซึง( ทําให้มกี ลไกกํากับดูแลเรือ( ง
สิง( แวดล้อมจากภายนอกประเทศทีร( ฐั ต้องรับฟั ง ภายใต้กฎหมายสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปมี
อํานาจหน้าทีว( างกรอบนโยบายและออกกฎหมายสิง( แวดล้อม โดยประเทศสมาชิก v€ ประเทศต้องนํากฎ
เหล่านีUไปปรับใช้เพือ( ให้นโยบายสิง( แวดล้อมของสหภาพยุโรปเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้รฐั สมาชิกต้อง
ปฏิบตั ติ ามแผนเพือ( ลดระดับมลภาวะ หากไม่ปฏิบตั ติ าม เมือ( เกิดการละเมิดข้อกําหนดเรือ( งมลภาวะทาง
อากาศ หากมีการส่งเรือ( งให้ศาลยุตธิ รรมยุโรปพิจารณาและอาจถูกปรับเป็ นเงินจํานวนมหาศาล
กฎหมายของสหภาพยุโรปให้สทิ ธิแก่พลเมืองทีจ( ะหายใจอากาศสะอาด สิทธินUีได้รบั การสนับสนุนจาก
ขบวนการเคลือ( นไหวของประชาชนชาวยุโรปและองค์กรพัฒนาเอกชนในยุโรป ผ่านการใช้ “สิทธิเชิง
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กระบวนการ (Procedural Rights)” หลายๆ ประเภท โดยการนําคดีไปสูศ่ าลภายในของแต่ละประเทศ
กฎหมายของสหภาพยุโรปมีเป้ าหมายเพือ( ในการปกป้ องสุขภาพของมนุษย์และสิง( แวดล้อมในระดับสูง
โดยเฉพาะอย่างยิง( กฎหมายมลพิษทางอากาศ ในคําสังของสหภาพยุ
(
โรปว่าด้วยข้อกําหนดคุณภาพอากาศ
Directive 2008/50/EC (the Ambient Air Quality Directive) ทีก( าํ หนดค่าจํากัด ระดับความเข้มข้นของ
สารพิษทีเ( ป็ นอันตรายตามกฎหมาย เช่น ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ไนโตรเจนไดออกไซด์ โอโซนและซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ซึง( จะต้องไม่เกินกว่าทีก( ฎหมายกําหนด
กฎหมายของสหภาพยุโรปได้รบั อิทธิพลจากอนุสญ
ั ญาออร์ฮสุ (Aarhus Convention) ซึง( เป็ นสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศ มีวตั ถุประสงค์เพือ( สถาปนาสิทธิในสิง( แวดล้อมทีด( ี อารัมภบทของสนธิสญ
ั ญานีUยนื ยันว่า
“ทุกคนมีสทิ ธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ( พียงพอต่อการมีสขุ ภาพและความเป็ นอยูท่ ด(ี ขี องแต่ละคน
และทุกคนมีหน้าทีท( งั U ในฐานะปั จเจกและโดยร่วมกลุม่ กับคนอืน( ในการปกป้ องและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพือ( ประโยชน์ของชนรุน่ ปั จจุบนั และชนรุน่ อนาคต” สิทธิในสิง( แวดล้อมทีด( อี าศัย “สิทธิเชิงกระบวนการ” สาม
ประเภท ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลด้านสิง( แวดล้อม สิทธิในการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจด้าน
สิง( แวดล้อม และสิทธิทจ(ี ะเข้าถึงความยุตธิ รรมด้านสิง( แวดล้อม ในขณะทีส( หภาพยุโรปล้มเหลวในการปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันทางกฎหมายภายใต้อนุสญ
ั ญาออร์ฮสุ อย่างเต็มที( หลักการและคุณค่าของอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
จะถูกสะท้อนในกฎหมายคุณภาพอากาศของสหภาพยุโรปแทน
แม้วา่ มลพิษทางอากาศในยุโรปจะดีขนUึ อย่างต่อเนื(องในช่วงไม่กท(ี ศวรรษทีผ( า่ นมา แต่ยงั คงมีปัญหาสําคัญ
บางเรือ( งอยู่ กล่าวคือ หนึ(งในสามของชาวยุโรปทีอ( าศัยอยูใ่ นเมืองต่างๆ ยังต้องประสบกับมลพิษในระดับที(
เกินค่า คาดการณ์วา่ การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศมีความสัมพันธ์กบั การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรของ
ประชากร 420,000 คน ในปี ค.ศ. vtsv (พ.ศ. 2555) ปั ญหาดังกล่าวนํามาสูค่ วามท้าทายด้านสาธารณสุขที(
ใหญ่ทส(ี ดุ ของยุโรป เหตุผลหลักประการหนึ(งของความล้มเหลวในการออกกฎหมายเพือ( ปกป้ องสุขภาพของ
มนุษย์อย่างเพียงพอ คือ การทีก( ฎหมายนันU ไม่ได้มกี ารบังคับใช้อย่างถูกต้อง ทังU หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ต่างละเมิดกฎหมายมลพิษทางอากาศได้โดยไม่ตอ้ งรับโทษ
ปั ญหาดังกล่าว คณะกรรมาธิการยุโรปมีความรับผิดชอบ “ในการบังคับใช้และให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย”
โดยรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป แต่คณะกรรมาธิการเองก็ขาดทรัพยากร ความเป็ นอิสระทางการเมือง และ
ความตังU ใจทีจ( ะบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนทังU หลายกําลังเคลือ( นไหวมากขึนU
เพือ( ทําหน้าทีใ( นการช่วยอุดช่องว่างของการบังคับใช้ให้มากขึนU โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากศาลยุตธิ รรม
แห่งสหภาพยุโรป (The Court of Justice of the EU / CJEU) ซึง( ได้อธิบายให้เห็นชัดเจนถึงลักษณะสอง
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ด้านของปั ญหา คือ สิทธิของพลเมืองชาวยุโรป กับ ความรับผิดชอบขององค์กรระดับชาติของประเทศ
สมาชิกภายใต้กฎหมายมลพิษทางอากาศ
ในปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ศาลยุตธิ รรมแห่งสหภาพยุโรป หรือ CJEU ได้ตดั สินว่า เมือ( มีการละเมิด
ขีดจํากัดเพือ( คุณภาพอากาศนันU บุคคลทีเ( กีย( วข้องมีสทิ ธิทจ(ี ะไปฟ้ องต่อศาลภายในประเทศของตน เพือ(
เรียกร้องให้มกี ารดําเนินการให้ถกู ต้อง ศาลจะต้องดําเนินการทางคดีเพือ( ให้มกี ารเยียวยาทีม( ปี ระสิทธิภาพ
กล่าวคือ ศาลจะออกคําสังให้
( รฐั ต้องมีการวางแผนอย่างเพียงพอโดยหน่วยงานทีเ( กีย( วข้อง โดยกฎหมาย
จะต้องครอบคลุมข้อกําหนดเรือ( งการละเมิดขีดจํากัดมลพิษ และกําหนดให้เจ้าหน้าทีท( เ(ี กีย( วข้องนําแผน
คุณภาพอากาศซึง( ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ มาปฏิบตั ติ ามให้ได้ในเวลาทีส( นั U ทีส( ดุ สหภาพยุโรปได้ออก
ข้อบังคับว่าด้วยคุณภาพอากาศโดยรอบและอากาศบริสทุ ธิสํ› าหรับยุโรป (Ambient Air Quality and Cleaner
Air for Europe) เมือ( ปี ค.ศ. vtt• (พ.ศ. v••1) โดยวางหลักเกณฑ์สาํ หรับสร้างแนวทางการประเมิน
มาตรฐานและควบคุมคุณภาพอากาศของประเทศสมาชิก ข้อบังคับนีUสง่ ผลให้ในปี ค.ศ. vtsƒ (พ.ศ. v••7)
กลุม่ นักกฎหมายสิง( แวดล้อม Client Earth ซึง( เป็ นองค์กรการกุศลด้านกฎหมายสิง( แวดล้อม มีวตั ถุประสงค์
ต่อต้านการทําลายธรรมชาติและสิง( แวดล้อม ได้ฟ้องร้องต่อศาลยุตธิ รรมของสหภาพยุโรปถึงการกํากับ
มลพิษทีไ( ม่เข้มงวดของรัฐบาลอังกฤษ จนศาลตัดสินอังกฤษต้องดําเนินมาตรการทีจ( าํ เป็ นเพือ( ให้แน่ใจว่า
รัฐบาลจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการควบคุมไนโตรเจนไดออกไซด์ การตัดสินนีUนําไปสูน่ โยบายจัดเก็บภาษี
ที-ชาร์จ (Toxicity-Charge) กับรถเครือ( งยนต์ดเี ซลและรถทีใ( ช้นUํามันทุกชนิดซึง( ไม่ได้มาตรฐาน Euro-ƒ ซึง(
เป็ นมาตรฐานสูงสุดในขณะนันU ในกรุงลอนดอน และเกิดมาตรการอืน( ๆ อีกมากมายตามมา

§ กระแสเรียกร้อง “สิทธิทจี - ะหายใจอากาศสะอาด (Right to Breathe Clean Air)” จากภาค
ประชาสังคมในยุโรป

ในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. v••€) มีคดีท(ี Client Earth ได้ฟ้องรัฐบาลอังกฤษในข้อหาละเมิดกฎหมายคุณภาพ
อากาศของอังกฤษ ต่อศาล CJEU และศาลยืนยันว่าได้เคยมีคาํ ตัดสินของศาลทีว( างบรรทัดฐานไว้วา่
ข้อจํากัดด้านคุณภาพอากาศทีร( ะบุไว้ในกฎหมายก่อให้เกิดความรับผิดชอบของรัฐทีจ( ะต้องทําให้เกิดผล
สําเร็จตามนันU ทีเ( รียกว่า “Obligation of Result” กล่าวคือข้อจํากัดด้านคุณภาพอากาศจะต้องดําเนินการให้
เป็ นผลสําเร็จภายในเวลาทีก( าํ หนดโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงปั ญหาค่าใช้จา่ ย ปั ญหาทางเทคนิค หรือปั ญหาในการ
บริหาร ในกรณีทม(ี กี ารละเมิดข้อจํากัดด้านคุณภาพอากาศเหล่านีU ศาลภายในประเทศจะต้องจัดให้มกี าร
เยียวยาแก้ไข เพือ( ให้มนใจว่
ั ( าได้มกี ารนําแผนต่างๆ มาปฏิบตั อิ ย่างสอดคล้องกับเงือ( นไขว่าจะต้องดําเนินการ
ให้เร็วทีส( ดุ เท่าทีจ( ะทําได้ คําตัดสินของศาล CJEU นันU ผูกพันกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทังU 28 ประเทศ
ดังนันU Client Earth จึงใช้บรรทัดฐานทีท( รงพลังจากผลการตัดสินในคดีนUีไปทํางานขับเคลือ( นร่วมกับองค์กร
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พัฒนาเอกชนและนักกฎหมายคนอืน( ๆ เพือ( นําคดีขนUึ สูศ่ าลภายในของประเทศสมาชิกต่างๆ ในยุโรปสําหรับ
กรณีขอ้ เท็จจริงทํานองเดียวกันทีเ( กิดขึนU ในประเทศสมาชิก
ในช่วงสองปี นบั ตังU แต่การตัดสินคดีครังU สําคัญดังกล่าว ศาลภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกก็ได้
ตัดสินคดีในเขตอํานาจของตนไปตามแนวทางของศาล CJEU ด้วยคําวินิจฉัยทีเ( ด็ดขาดมากขึนU กล่าวคือ
ศาลยืนยันว่าความล้มเหลวของรัฐบาลระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับเทศบาลทีไ( ม่สามารถดําเนินการที(
เหมาะสมเพือ( ปรับปรุงคุณภาพอากาศได้นนั U ถือว่าเป็ นการกระทําทีผ( ดิ กฎหมาย และจะต้องรับผิดชอบใน
การปรับปรุงแผนคุณภาพอากาศอันใหม่ให้ดขี นUึ กว่าเดิม ตัวอย่างเช่นในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ศาลฎีกา
ของอังกฤษได้สงให้
ั ( รฐั บาลอังกฤษดําเนินการทันทีในการจัดทําแผนคุณภาพอากาศฉบับใหม่เพือ( เยียวยา
แก้ไขการละเมิดค่าจํากัดในการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์อย่างต่อเนื(องใน 16 เมืองและภูมภิ าค ต่อมา
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) Client Earth ได้ฟ้องรัฐบาลอังกฤษและชนะคดี โดยศาลฎีกา
ตัดสินว่าแผนฉบับใหม่ผดิ กฎหมาย เนื(องจากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ในเวลาอันสันU ทีส( ดุ ศาลจึงสังให้
( แก้ไข
แผนดังกล่าวอีก โดยศาลชีแU จงว่าในการจัดทําแผนคุณภาพอากาศนันU จุดประสงค์ทส(ี าํ คัญ คือ การปกป้ อง
สุขภาพของมนุษย์ดว้ ยการบรรลุขอ้ จํากัดคุณภาพอากาศในเวลาทีส( นั U ทีส( ดุ เท่าทีจ( ะเป็ นไปได้ ซึง( การ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องอยูเ่ หนือเหตุผลและข้อพิจารณาอืน( ๆ เช่น ภาระค่าใช้จา่ ย หรือความยุง่ ยากในการ
บริหารจัดการของรัฐ

§ บทบาทของศาลยุตธิ รรมแห่งสหภาพยุโรป ในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ เพือ- ประชาชนชาว
ยุโรปมีสทิ ธิเข้าถึงอากาศสะอาด
การต่อสูก้ นั ทางศาลยุตธิ รรมแห่งสหภาพยุโรประหว่างรัฐบาลอังกฤษกับตัวแทนภาคประชาชนจนในทีส( ดุ
รัฐบาลอังกฤษต้องแพ้คดี โดยศาลได้สงให้
ั ( องั กฤษปรับปรุงคุณภาพอากาศตามกฎหมายสหภาพยุโรปมาแล้ว
ถึง u ครังU ผลจากการฟ้ องร้องคดีแต่ละครังU ทําให้เกิดมาตรการต่างๆ เพือ( ปรับปรุงคุณภาพอากาศทีเ( ต็มไป
ด้วยความตึงเครียดจากผูท้ ต(ี อ้ งปรับตัวทังU ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม กลุม่ การเมือง และประชาชนทัวไป
( คดี
ของอังกฤษนํามาสูแ่ นวทางของอีกหลายคดีตามมาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่น:
ในเยอรมนี - ตังU แต่ปี ค.ศ. vts• (พ.ศ. v•••) เป็ นต้นมา Client Earth ร่วมมือกับ Deutsche
Umwelthilfe (DUH) หรือ Environmental Action Germany ซึง( เป็ นองค์กรอิสระทีไ( ม่แสวงหากําไร
และมีวตั ถุประสงค์ปกป้ องสิง( แวดล้อม ได้นําคดีขนUึ สูศ่ าลเยอรมันจํานวน s• คดี เพือ( ฟ้ องหน่วยงาน
ระดับภูมภิ าคทีป( ล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ระดับสูงกว่าทีก( ฎหมายกําหนดและเป็ นอันตราย ศาล
เยอรมันได้วนิ ิจฉัยว่าแผนคุณภาพอากาศของรัฐยังมีเนืUอหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์พอ โดยศาลให้เหตุผล
ว่า รัฐบาลเยอรมันจะต้องนํา "มาตรการเข้มข้น (Drastic Measures)" เช่น การห้ามใช้รถยนต์ดเี ซลใน
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ใจกลางเมือง มาใช้ในแผนดังกล่าวด้วย การตัดสินคดีของศาลเยอรมันในคดีนUีเป็ นเรือ( งทีไ( ม่เคยมีมา
ก่อน และเป็ นการปูทางไปสูก่ ารสังห้
( ามใช้รถยนต์ดเี ซลในกว่า st เมืองของเยอรมัน รวมทังU เมือง
มิวนิค สตุทการ์ต และแฟรงค์เฟิ รต์ ด้วย
ในฝรังเศส
M - Client Earth ร่วมมือกับ Les Amis de la Terre หรือ Friends of the Earth ซึง( เป็ น
เครือข่ายด้านสิง( แวดล้อมและสิทธิมนุษยชนทีไ( ม่แสวงหากําไรและเป็ นอิสระจากศาสนาหรือการเมือง
ได้ดาํ เนินการทางกฎหมาย จน Conseil d’Etat หรือ Council of State หรือ สภาแห่งรัฐของฝรังเศส
(
ได้มคี าํ สังให้
( รฐั บาลต้องจัดทําแผนคุณภาพอากาศภายใน 9 เดือน เพือ( ปรับปรุงคุณภาพอากาศใน 16
พืนU ทีท( ม(ี รี ะดับมลพิษเกินขีดจํากัดทางกฎหมาย
ในเบลเยียม - Client Earth ร่วมกับผูอ้ ยูอ่ าศัยในกรุงบรัสเซลส์จาํ นวน 5 คน ฟ้ องหน่วยงานภูมภิ าคใน
ความล้มเหลวกับการจัดการมลพิษทางอากาศทีเ( กินระดับทีก( ฎหมายกําหนด โดยพบข้อเท็จจริงว่า
สถานีตรวจสอบมลพิษประจําถนนหลักสองสายในกรุงบรัสเซลส์ได้ปิดใช้งานมาระหว่างปี ค.ศ. 2008
(พ.ศ. v••1) ถึงค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) คดีนUีได้ถกู ส่งต่อไปยังศาลยุตธิ รรมแห่งสหภาพยุโรป คดีนUี
วางบรรทัดฐานสําหรับช่วยเหลือพลเมืองทัวสหภาพยุ
(
โรปในการต่อสูเ้ พือ( ให้ได้ขอ้ มูลเกีย( วกับอากาศที(
พวกเขาหายใจ
ในอิตาลี – เมือ( เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. vts• (พ.ศ. v•61) Client Earth ร่วมกับ Greenpeace Italy ซึง(
เป็ นองค์การสาธารณประโยชน์นานาชาติ ดําเนินกิจกรรมด้านสิง( แวดล้อมและสันติภาพ ได้สง่
จดหมายไปยังหน่วยงานระดับภูมภิ าคแห่งแคว้น Lazio เพือ( ให้หน่วยงานเร่งจัดทําแผนคุณภาพ
อากาศฉบับใหม่ โดยให้เวลาภายใน •t วัน ไม่เช่นนันU จะดําเนินการฟ้ องคดี เนื(องจากภูมภิ าคดังกล่าว
มีมลพิษทางอากาศในระดับสูงมากเป็ นพิเศษ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลภูมภิ าคแห่งแคว้น
Lazio ได้เริม( ดําเนินการตามแผนคุณภาพอากาศฉบับใหม่ ทําให้ Client Earth และ Greenpeace
Italy ไม่ตอ้ งไปฟ้ องคดีต่อศาล ผลจากเรือ( งนีU ทําให้นายกเทศมนตรีแห่งกรุงโรมได้ออกมาประกาศว่า
ตังU แต่ ค.ศ. vtvƒ (พ.ศ. v•67) เป็ นต้นไป จะมีการออกมาตรการห้ามรถยนต์ดเี ซลเข้ามาวิง( ในกลางใจ
เมือง
ในโปแลนด์ – กรณีแรก ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. v•••) Client Earth ได้ให้การสนับสนุน
นักท่องเทีย( วทีฟ( ้ องเมือง Zakopane ซึง( เป็ นเมืองสปา ทีเ( ก็บเงินจากนักท่องเทีย( วเป็ นค่าธรรมเนียม
ด้านสิง( แวดล้อม ทังU ๆ ทีเ( มืองดังกล่าวมีมลพิษทางอากาศสูงในระดับทีผ( ดิ กฎหมาย ในเดือนมิถุนายน
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ค.ศ. 2017 (พ.ศ. v•60) ศาลโปแลนด์ตดั สินว่าการเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากนักท่องเทีย( วเป็ นการ
กระทําทีผ( ดิ กฎหมาย กรณีทส(ี อง ศาลโปแลนด์ประกาศห้ามการเผาไหม้เชือU เพลิงแข็งเพือ( ทําความ
ร้อนในบ้านเรือนในเมือง Krakow เนื(องจากกฎหมายใหม่ซง(ึ จะประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ.
2562) มีขอ้ ห้ามการใช้เชือU เพลิงแข็งดังกล่าว ข้อห้ามดังกล่าวจึงถูกต้องตามกฎหมาย ได้สดั ส่วน และ
สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรป
ในสาธารณรัฐเช็ก - Client Earth ร่วมกับพลเมือง ได้ฟ้องกระทรวงสิง( แวดล้อมของสาธารณรัฐเช็ก
และชนะคดีในประเด็นอากาศสะอาด โดยในปี ค.ศ. vts• (พ.ศ. v•61) ศาลตัดสินว่า แผนคุณภาพ
อากาศสําหรับเมือง Brno และ Prague นันU ยังไม่มคี วามสมบูรณ์พอ
ในสโลวาเกีย - Client Earth ร่วมกับประชาชนในท้องถิน( ได้ฟ้องรัฐบาลสโลวาเกีย เมือ( เดือนมิถุนายน
ค.ศ. vts€ (พ.ศ. v•60) เนื(องจากแผนคุณภาพอากาศฉบับปั จจุบนั ของ Bratislava ไม่เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดคุณภาพอากาศของกฎหมายสหภาพยุโรป ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. vts• (พ.ศ. v•61)
ศาลสโลวาเกียวินิจฉัยว่า แผนคุณภาพอากาศของเมืองดังกล่าวละเมิดทังU กฎหมายของสโลวากีย และ
กฎหมายของสหภาพยุโรป
บทเรียนจากตัวอย่างของอังกฤษ จีน และสหภาพยุโรป ในการรับมือกับปั ญหามลพิษทางอากาศ (Air
Pollution) และสถานการณ์หมอกควัน (Smog) สอนให้เราได้เรียนรูว้ า่
1) หากจะให้การจัดการปั ญหามลพิษ โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศบรรลุเป้ าหมาย จําเป็ นต้องมี
หน่วยงานกํากับดูแลทีเM ข้มแข็งและมีความเป็ นอิสระในการกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2) ความในข้อ 1) ยังคงไม่เพียงพอ เนือM งจากหน่วยงานกํากับดูแลเองมักตกเป็ นเหยือM ของทุน
อุตสาหกรรมหรือการแทรกแซงทางการเมือง
3) เพือM หลีกเลียM งอุปสรรคตามข้อ 1) และ 2) จําเป็ นอย่างยิงM ทีปM ระชาชนจะต้องได้รบั สิทธิทยี M กระดับ
สูงขึนP กว่าสิทธิทเี M คยมีมาก่อนหน้านีP นันคื
M อ สิทธิทจี M ะหายใจอากาศสะอาด
4) เมือM ประชาชนมีสทิ ธิดงั กล่าวตามข้อ 3) แล้ว หากรัฐบาล อุตสาหกรรม และหน่วยงานกํากับดูแลไม่
สามารถทําให้ประชาชนมีสทิ ธิทจี M ะหายใจอากาศสะอาดได้ตามความเป็ นจริง ประชาชนควรมีเครือM งมือ
ทางกฎหมายทีจM ะใช้เพือM ปกป้ องตัวเองให้มสี ทิ ธิทจี M ะหายใจอากาศสะอาด 3 ประการ ดังนีP
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o ประการแรก คือ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเกียM วกับคุณภาพอากาศ โดยการแสดงข้อมูลสด Real
Time จากสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศ และการรายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพอากาศอย่าง
สมําM เสมอโดยอาศัยแหล่งข้อมูลทางวิชาการทีมM คี วามเป็ นกลาง อิสระ และเชือM ถือได้
o ประการทีสM อง คือ สิทธิในการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและในนโยบายต่างๆ ทีมM ผี ลต่อ
คุณภาพอากาศ เช่น การออกใบอนุญาตให้อุตสาหกรรม หรือการจัดทําแผนคุณภาพอากาศ
o ประการทีสM าม คือ สิทธิทจี M ะนําคดีไปสูศ่ าลเพือM ฟ้ องรัฐบาลให้บงั คับใช้กฎหมาย และฟ้ อง
บริษทั ต่างๆ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายอากาศสะอาด
......................
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บทที$ &: เหตุผลและความจําเป็ นในการสถาปนา “สิทธิทจ$ี ะหายใจอากาศทีส$ ะอาด
(Right to Breathe Clean Air)” ใน “กฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act)”
มลพิษทางอากาศมีผลกระทบอย่างมากต่อ “สุขภาพ” ของประชาชน และอากาศทีไ( ม่สะอาดก็กาํ ลังก่อให้เกิด
“วิกฤตสาธารณสุข” ของโลกเช่นกัน ทังU ๆ ทีไ( ด้มหี ลักฐานทางวิทยาศาสตร์ออกมาสนับสนุนอย่างหนักแน่น
แล้วว่าการหายใจเอาอากาศทีม( มี ลพิษเข้าไปเป็ นสาเหตุทท(ี าํ ให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคมะเร็งปอด และปั ญหาสุขภาพอืน( ๆ ผลทีต( ามมา คือ ผูป้ ่ วยด้วยโรคดังกล่าวต้องไปรับการ
รักษาโรค ทําให้เป็ นภาระทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง( ในประเทศทีป( ระชากรส่วนใหญ่มรี ายได้น้อย
หรือปานกลาง รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณสุขทีเ( พิม( ขึนU มาก รวมทังU ค่าเสียโอกาสจากการที(
เด็กนักเรียนต้องขาดเรียนหรือคนทํางานต้องหยุดงานและคุณค่าในชีวติ ของผูค้ นทีด( อ้ ยลงด้วย หาก
สถานการณ์มลพิษทางอากาศเป็ นสิง( ธรรมชาติทอ(ี ยูน่ อกเหนือการป้ องกันโดยมนุษย์อาจทําใจให้ยอมรับ
สภาพได้งา่ ยกว่านีU แต่ในความเป็ นจริงแล้ว มลพิษทางอากาศเป็ นเรือ( งที( “สามารถป้ องกันได้” ถ้าตังU ใจทีจ( ะ
ทําโดยทุกภาคส่วนของสังคม คือ การสร้างนโยบายและกฎหมายทีแ( ข็งแกร่งโดยมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
การลงทุนและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีล( ดมลพิษ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และปรับวิถชี วี ติ ทีเ( ป็ น
มิตรกับสิง( แวดล้อม หากสามารถทําได้ ประโยชน์ทจ(ี ะได้รบั กลับมาจะมีคณ
ุ ค่าและมีความคุม้ ค่ามหาศาลใน
ระยะยาว

§ “กฎหมายสิง- แวดล้อม (Environmental Act)” “กฎหมายมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Act)”
และ “กฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act)”

ประเด็นสิง( แวดล้อมมีววิ ฒ
ั นาการของตัวเอง ตังU แต่ชว่ งแรกๆ ทีป( ั ญหาสิง( แวดล้อมยังไม่เป็ นเรือ( งทีไ( ด้รบั
ความสําคัญมาจนกลายเป็ นเรือ( งทีท( วโลกให้
ั(
ความสําคัญมากเช่นในปั จจุบนั องค์ความรูใ้ นทุกสาขาที(
เกีย( วข้องกับมิตสิ งิ( แวดล้อมช่วยสร้างความรูค้ วามเข้าใจในความสลับซับซ้อนของปั ญหาสิง( แวดล้อมมากขึนU
เรือ( ยๆ นํามาสูค่ วามชัดเจนทีค( อ่ ยๆ เพิม( ขึนU ในแต่ละยุคสมัยเป็ นลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิง( ในการจัดทํา
นโยบายและกฎหมายเพือ( จัดการกับปั ญหาสิง( แวดล้อมในแง่มมุ ต่างๆ ในแง่มมุ ของการจัดการอากาศ บาง
ประเทศมีเพียงกฎหมายสิง( แวดล้อมทีค( รอบคลุมทุกเรือ( งทุกมิตอิ ยูใ่ นกฎหมายฉบับเดียวหรือมีกฎหมาย
เฉพาะเรือ( งทีไ( ม่ใช่เรือ( งอากาศ บางประเทศ นอกจากจะมีกฎหมายสิง( แวดล้อมสําหรับประเด็นทัวไปแล้
(
ว ยัง
มีกฎหมายพิเศษเฉพาะเรือ( งทีเ( กีย( วกับอากาศ ซึง( อาจจัดกลุม่ ได้ดงั นีU
ก) ประเทศทีม( กี ฎหมายสิง( แวดล้อมครอบคลุมทุกเรือ( งในกฎหมายฉบับเดียวหรือมีกฎหมายเฉพาะ
เรือ( งทีไ( ม่ใช่เรือ( งอากาศ: ตัวอย่างเช่น อียปิ ต์ (Environmental Protection Law) แอฟริกาใต้ (National
Environmental Management Act) ปากีสถาน (Environmental Protection Act) บัลแกเรีย
(Environmental Protection Act) ฟิ นแลนด์ (Environmental Protection Act และ Act on
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Implementation of the Legislation on Environmental Protection) ฝรังเศส
( (Code de
l'environnement) ลิทวั เนีย (Environmental Protection Law) เนเธอร์แลนด์ (Environment
Protection Act) โปแลนด์ (Inspection for Environmental Protection Act) โรมาเนีย
(Environmental Protection Law) ตุรกี (Environment Law) แคนาดา (Environmental Protection
Act) เม็กซิโก (Federal Environmental Law)
ข) ประเทศทีม( ที งั U กฎหมายสิง( แวดล้อมสําหรับประเด็นทัวไปและมี
(
กฎหมายพิเศษเฉพาะเรือ( งที(
เกีย( วกับอากาศ: ตัวอย่างเช่น จีน (Basic Environment Act และ Air Pollution Control Act) อินเดีย
(Environment Protection Act และ Air (Prevention and Control of Pollution) Act) ญีป( ่ นุ (Basic
Environment Law และ Air Pollution Control Law) เยอรมัน (Law on Conservation and
Environmental Care และ Law on Protection for Environmental Harms due to Air Pollution,
Noise, etc.) ไอร์แลนด์ (Protection of the Environment Act และ Air Pollution Act) สโลวาเนีย
(Environment Protection Act และ Rules on Amendments and Supplements to the Rules on
Initial Measurements and Operational Monitoring of the Emission of Substances into the
Atmosphere from Stationary Sources of Pollution, and on the Conditions for their
Implementation) สวีเดน (Swedish Environmental Code และ Ordinance on Environmental
Quality Standards on Ambient Air) สวิตเซอร์แลนด์ (Environmental Protection Act และ
Ordinance on Air Pollution) อังกฤษ (Environmental Protection Act และ Clean Air Act)
สหรัฐอเมริกา (National Environmental Policy Act และ Clean Air Act) ออสเตรเลีย
(Environmental Protection Act, Clean Energy Act, Ozone Protection Act, และ National
Greenhouse and Energy Reporting Act) นิวซีแลนด์ ( Environment Act, Climate Change
Response Act และ Clean Air Act)
การทีแ( ต่ละประเทศจะออกแบบกฎหมายของตัวเองให้เป็ นแบบใดขึนU อยูก่ บั ลักษณะเฉพาะตัวของปั ญหา
สิง( แวดล้อมในประเทศนันU โดยจะต้องคํานึงถึงลักษณะทางภูมสิ งั คม เงือ( นไขความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ
ความพร้อมและความเหมาะสมในแง่มมุ ต่างๆ สําหรับประเทศนันU ไม่จาํ เป็ นทีป( ระเทศอืน( ทีไ( ม่ได้อยูภ่ ายใต้
สถานการณ์เดียวกับประเทศดังกล่าวจะต้องทําเลียนแบบ ตัวอย่างแรก คือ ไซปรัส ซึง( มีกฎหมายเฉพาะ
เกีย( วกับอากาศมากเป็ นพิเศษ ได้แก่
กฎหมายอากาศเชิงคุณภาพอากาศ: ตัวอย่างเช่น กฎหมายคุณภาพอากาศ (Air Quality Law)
กฎหมายคุณภาพอากาศในชันU บรรยากาศ (Law for the Quality of Atmospheric Air)
กฎหมายมลพิษในบรรยากาศและชันU บรรยากาศ: ตัวอย่างเช่น กฎหมายมลพิษทางอากาศในชันU
โอโซน (Air Pollution by Ozone Regulations) กฎหมายกําหนดเพดานการปล่อยสารพิษบางตัวสูช่ นั U
บรรยากาศประจําปี (Annual Emission Ceilings for Certain Atmospheric Pollutants Regulations)
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กฎหมายกําหนดข้อจํากัดสารเบนซีนและสารคาร์บอนมอนน็อกไซด์สาํ หรับคุณภาพอากาศในชันU
บรรยากาศทัวไป
( (Limit Values for Benzene and Carbon Monoxide in Ambient Air Regulations)
กฎหมายเกีย( วกับโอโซนสําหรับคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไป
( (Ozone in Ambient Air
Regulations)
กฎหมายควบคุมกิจกรรมต่างๆ เพือ( ปกป้ องมลพิษในชันU บรรยากาศ: ตัวอย่างเช่น กฎหมายควบคุม
มลพิษในชันU บรรยากาศ (Control of Atmospheric Pollution Law) จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การปล่อย
สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ายจากการเก็บนํUามันและการจ่ายนํUามันทีส( ถานีบริการ (Volatile Organic
Compounds Emissions Resulting from the Storage of Petrol and its Distribution from
Terminals to Service Stations) การเผาของเสียอันตราย (Incineration of Hazardous Wastes)
การเผาของเสียทีเ( ป็ นนํUามัน (Incineration of Waste Oils) จากาการเผาขยะ (Incineration of
Wastes) ขยะทีม( าจากอุตสาหกรรมไททาเนียมไดออกไซด์ (Waste from Titanium Dioxide
Industry) การปล่อยสารพิษบางตัวจากโรงงานเผาไหม้ขนาดใหญ่ (Certain Pollutants into Air from
Large Combustion Plants) การปล่อยสารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ายจากการใช้สารทําละลายอินทรีย์
ในกิจกรรมและสถานประกอบอุตสาหกรรมบางอย่าง (Use of Organic Solvents in Certain
Activities and Installations) จากสถานประกอบการทีไ( ม่มใี บอนุญาติ (Non-Licensable
Installations) และจากโรงเผาขยะของเทศบาล (Municipal Incineration Plants)
ตัวอย่างทีสM อง คือ มอลต้า ซึง( เป็ นประเทศหมูเ่ กาะทีต( งั U อยูใ่ นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของยุโรปถัด
ลงมาทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี โดยมอลต้ามีกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) จากรายงาน
สถานการณ์คณ
ุ ภาพอากาศโลก ค.ศ. 2018 (พ.ศ. v••s) เรือ( งการจัดอันดับมลพิษ PMv.• ของเมืองและ
ภูมภิ าคทัวโลก
(
ซึง( จําแนกตามความเข้มข้นเฉลีย( รายปี ของ PM v.• (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จาก
ทังU หมด 73 อันดับ มอลต้าอยูใ่ นอันดับ 60 คือ มีปริมาณความเข้มข้นของ PM 2.5 เฉลีย( รายปี เท่ากับ 11.0
โดยบังคลาเทศอยูใ่ นอันดับ 1 คือ มีปริมาณความเข้มข้นของ PM v.• เฉลีย( รายปี เท่ากับ 97.1 ไอซ์แลนด์อยู่
ในอันดับ 73 คือ มีปริมาณความเข้มข้นของ PM v.• เฉลีย( รายปี เท่ากับ 5.0 ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ 23 คือ
มีปริมาณความเข้มข้นของ PM v.• เฉลีย( รายปี เท่ากับ 26.4 อย่างไรก็ตาม เมือ( ปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)
พบว่าอัตราการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรในมอลตาสูงกว่าเดิมมากถึงสองเท่าเนื(องจากโรคต่างๆ ทีม( สี าเหตุมา
จากสารพิษในอากาศ

§ วิธคี ดิ เปลีย- น ความสัมพันธ์เชิงอํานาจเปลีย- น: ระหว่าง “หน้าทีข- องรัฐ” กับ “สิทธิของ
ประชาชน”
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ปั ญหาจากมลพิษทางอากาศทีเ( ชือ( มโยงกับผลกระทบต่อสุขภาพนันU ก่อให้เกิดต้นทุนมหาศาล และปั ญหา
ดังกล่าวเป็ นปั ญหาทีส( ามารถป้ องกันได้ ขณะเดียวกัน ก็เป็ นปั ญหาทีแ( ก้ไขเยียวยาได้ แต่การป้ องกันย่อม
ดีกว่าและราคาถูกกว่าการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการไม่วา่ ในมิตกิ ารป้ องกันหรือมิตกิ ารแก้ไข
นันU ไม่เป็ นการเพียงพอเลย หากจะปล่อยให้การได้มาซึง( “อากาศสะอาด” เป็ นเพียง “วัตถุประสงค์ของ
นโยบาย (Objective of Policy)” ทีร( ฐั ตังU ไว้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นส่วนทีเ( ป็ น “นโยบาย” หรือในส่วนทีเ( ป็ น “กฎหมาย”
แต่การจะได้มาซึง( อากาศสะอาดควรยกระดับให้เป็ น “สิทธิมนุษยชนขันU พืนU ฐาน” ในฐานะทีเ( ป็ นเงือ( นไขของ
การมีชวี ติ ทีม( สี ขุ อนามัย อยูใ่ นสิง( แวดล้อมและอากาศทีป( ลอดภัยและสะอาด ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ มี
สุขภาพดีและมีชวี ติ ทีย( นื ยาว ไม่ตายก่อนวัยอันควรด้วยโรคร้ายต่างๆ ดังทีย( กตัวอย่างข้างต้น แม้เป็ นเรือ( งดี
ทีม( กี ารกําหนดให้อากาศสะอาดเป็ นเป้ าหมายของนโยบาย แต่การใช้ชอ่ งทางด้านนโยบายอย่างเดียวนันU ไม่
เพียงพอ และสุม่ เสีย( งต่อการไปไม่ถงึ เป้ าหมายเสียที โดยเฉพาะอย่างยิง( ปั ญหาเชิงวัฒนธรรมในระบบการ
ใช้อาํ นาจ เช่น การยืดหยุน่ ในการบังคับใช้มากเกินไป การใช้ดลุ ยพินิจมากเกินไป และการขาดความ
รับผิดชอบเมือ( เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ดังนันU จึงมีความจําเป็ นต้องอาศัยทังU สองช่องทาง คือ ช่องทางที(
เป็ น “นโยบายของรัฐ” และช่องทางทีเ( ป็ น “สิทธิของประชาชน” ในการผสานกําลังเพือ( มุง่ ไปทีเ( ป้ าหมาย
เดียวกัน คือ การได้มาซึง( “อากาศสะอาด”
ในปั จจุบนั มีประชาชนหลายกลุม่ ทีอ( อกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยออกกฎหมายอากาศสะอาดในรูปแบบ
ต่างๆ กัน บางกลุม่ ก็ได้ยกร่างกฎหมายอากาศสะอาดเป็ นร่างกฎหมายฉบับประชาชนเพือ( เสนอต่อรัฐสภา
ซึง( เนืUอหาหลักในร่างกฎหมายของแต่ละกลุม่ ก็คงไม่แตกต่างกันมากนัก ตัวอย่างเช่น ต้องการให้มกี ารออก
พระราชบัญญัตอิ ากาศสะอาด ต้องการให้มอี งค์กรใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายทีม( คี วามเป็ นอิสระ “ทํานอง
เดียวกับ” องค์กรพิทกั ษ์สงิ( แวดล้อม (Environment Protection Agency) ของอเมริกา “แต่ไม่จาํ เป็ นต้อง
เหมือน” องค์กรของอเมริกา เพราะเงือ( นไขหลายเรือ( งต่างกัน ซึง( ต้องศึกษาเรือ( งรูปแบบองค์กรทีเ( หมาะสม
กับระบบของประเทศไทยและสอดคล้องกับสภาพของสังคมไทยต่อไป แต่บางกลุม่ ก็ออกมาขับเคลือ( นเชิง
กระบวนการโดยภาคประชาสังคมให้มรี า่ งกฎหมายฉบับประชาชนในลักษณะ “กฎหมายจากล่างขึนU บน
(Bottom up Legislation)” โดยการสร้างองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่ความรูแ้ ก่ประชาชน เพือ( ประชาชนได้เข้าใจ
ปั ญหาและเข้าใจเกีย( วกับสิทธิทต(ี วั เองมีอยู่ แล้วจึงใช้สทิ ธินนั U ไปเรียกร้องให้มรี า่ งกฎหมายอากาศสะอาด และ
ร่วมลงชือ( สนับสนุนร่างกฎหมายอากาศสะอาด โดยร่างดังกล่าวต้องเป็ นฉบับทีบ( รรจุเรือ( ง “สิทธิทจ(ี ะหายใจ
อากาศสะอาด” ไว้อย่างชัดแจ้งด้วย ไม่ใช่มแี ต่เพียงการเรียกร้องให้รฐั ต้องดําเนินการในรูปแบบต่างๆ แต่
เพียงอย่างเดียวซึง( ไม่เพียงพอ การกําหนดให้ประชาชนมีสถานะ “ความเป็ นผูท้ รงสิทธิ” ทีช( ดั เจน จะช่วย
อํานวยความสะดวกให้ประชาชนได้ “ใช้สทิ ธิ” ของตนเพือ( ปกป้ องตัวเองจากการทีถ( กู ละเมิดสิทธิโดยมิชอบ
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§ “ร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับล่างขึนŠ บน” ต้องบัญญัตริ บั รอง “สิทธิทจี - ะหายใจอากาศ
สะอาด” ในฐานะ “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” ทังŠ ด้าน “สิทธิเชิงเนืŠอหา (Substantive
Rights)” และด้าน “สิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights)”

ในทางกฎหมาย อาจกล่าวได้วา่ การจะได้มาซึง( อากาศสะอาดควรยกระดับจากการเป็ นเพียงนโยบายของรัฐ
อย่างเดียว แต่ให้เป็ นสิทธิของประชาชนทีเ( รียกว่า “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด” ซึง( เป็ นเงือ( นไขและ
เชือ( มโยงกับ “สิทธิมนุษยชน” อืน( ๆ ในกลุม่ เดียวกัน ได้แก่ สิทธิในชีวติ หรือสิทธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูใ่ นสิง( แวดล้อม
ทีด( ี และสิทธิในสุขภาพ ซึง( คุณสมบัตสิ าํ คัญสามประการของสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ประการแรก ความเป็ น
สากล (Universal) ซึง( สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดก็ได้รบั การสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การสหประชาชาติ
และสหภาพยุโรป ประการทีส( อง ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Indivisible) ซึง( สิทธิจะหายใจอากาศสะอาดกับสิทธิ
มนุษยชนอืน( ๆ ได้แก่ สิทธิในชีวติ หรือสิทธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูใ่ นสิง( แวดล้อมทีด( ี และสิทธิในสุขภาพ นันU ไม่สามารถ
แบ่งแยกออกจากกันได้ และมีความสําคัญไม่ยงิ( หย่อนไปกว่ากัน ประการทีส( าม มีความเชือ( มโยงและสัมพันธ์
กัน (Interdependent and Interrelated) ซึง( สิทธิจะหายใจอากาศสะอาดกับสิทธิมนุษยชนอืน( ๆ ได้แก่ สิทธิใน
ชีวติ หรือสิทธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูใ่ นสิง( แวดล้อมทีด( ี และสิทธิในสุขภาพ จําเป็ นต้องพึง( พาอาศัยซึง( กันและกัน ต้อง
พัฒนาและส่งเสริมซึง( กันและกัน เพราะถ้าหากสิทธิใดถูกลิดรอนก็จะพลอยกระทบสิทธิอน(ื ๆ ด้วย เช่น หาก
บุคคลใดถูกกระทบสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด สิทธิในสุขภาพและสิทธิในชีวติ ก็จะถูกกระทบไปด้วย
สิทธิมนุษยชนแบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ สิทธิเชิงเนืUอหา (Substantive Rights) และสิทธิเชิงกระบวนการ
(Procedural Rights) “สิทธิเชิงเนืUอหา” คือ สิทธิทม(ี เี นืUอหาเป็ นของตัวเองโดยสมบูรณ์ และเป็ นสาระสําคัญ
แห่งความเป็ นมนุษย์ เช่น สิทธิในชีวติ หรือสิทธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูใ่ นสิง( แวดล้อมทีด( ี และสิทธิในสุขภาพ ส่วน
“สิทธิเชิงกระบวนการ” คือ สิทธิทท(ี าํ หน้าทีเ( ป็ นเครือ( งมือหรือพาหนะในการขับเคลือ( นไปสูก่ ารเข้าถึงและ
คุม้ ครองสิทธิเชิงเนืUอหา ซึง( เป็ นสิทธิทห(ี ลักการข้อ 10 แห่งปฏิญญากรุงริโอได้รบั รองไว้ เช่น สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลด้านสิง( แวดล้อม (Right to Access to Environmental Information) สิทธิในการมีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจด้านสิง( แวดล้อม (Right to Public Participation in Environmental Decision-making) และสิทธิ
ทีจ( ะเข้าถึงความยุตธิ รรมด้านสิง( แวดล้อม (Right to Environmental Justice) ซึง( “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศ
สะอาด” จําเป็ นต้องได้รบั การสนับสนุนและรับรองในกฎหมายโดยอาศัยสิทธิเชิงกระบวนการทังU สามประเภท
การเปลีย( นมุมมองมาพิจารณาด้านทีเ( ป็ น “สิทธิมนุษยชน” ดังกล่าว เป็ นการเปลีย( นกระบวนทัศน์หรือวิธคี ดิ
วิธมี องโลก และก่อให้เกิดการเปลีย( นแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างรัฐกับประชาชนโดยมี
กฎหมายเป็ นฐานรองรับ หาก “กฎหมายอากาศสะอาด” รับรองให้ชดั เจนว่าการได้มาซึง( อากาศสะอาด
สําหรับหายใจเป็ น “สิทธิของประชาชน” การกําหนดให้ประชาชนมี “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด” จะช่วย
ให้ตอกยําU การเป็ นผูท้ รงสิทธิทม(ี คี วามเฉพาะเจาะจงยิง( ขึนU เมือ( เกิดเป็ น “สิทธิของประชาชน” แล้ว ย่อม
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ก่อให้เกิด “หน้าทีข( องรัฐ” ตามมา ในการทีจ( ะต้องเคารพ ปกป้ อง และทําให้เกิดขึนU จริง (Respect – Protect
– Fulfill) คือ ดําเนินการทุกอย่างเพือ( ทําให้ประชาชนสามารถได้มาซึง( สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดอย่าง
จริงจัง โดยรัฐจะต้องนําเอาสิทธิในชีวติ หรือสิทธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูใ่ นสิง( แวดล้อมทีด( ี และสิทธิในสุขภาพ มา
บริหารจัดการอย่างเชือ( มโยงและมีบรู ณาการ
หากรัฐละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีด( งั กล่าว จนปรากฏ “มลพิษทางอากาศ” โดยไม่มกี ารแก้ไขปั ญหาให้ลุลว่ ง
ประชาชนผูถ้ กู ละเมิดสิทธิดงั กล่าวย่อมเป็ น “ผูเ้ สียหายหรือผูอ้ าจเสียหาย” และมีสทิ ธิไปฟ้ องรัฐต่อศาลได้
เพราะการปล่อยให้มปี ั ญหามลพิษทางอากาศเป็ นการละเมิดสิทธิในชีวติ หรือสิทธิทจ(ี ะอยูใ่ นสิง( แวดล้อมทีด( ี
และสิทธิในสุขภาพของประชาชนอย่างชัดเจน ดังนันU การกําหนดสิทธิตวั ใหม่จะช่วยเร่งให้เกิดบูรณาการแห่ง
สิทธิและยกระดับความสําคัญของสิทธิยงิ( ขึนU การฟ้ องร้องต่อศาลยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ศาลได้สร้างแนวคํา
พิพากษาเพือ( เป็ นบรรทัดฐานในคดีอน(ื ๆ ต่อไป ส่งผลเชิงขยายให้เกิดการเรียนรูเ้ กีย( วกับประเด็นสิทธิทาง
สิง( แวดล้อมจากคําพิพากษาของศาลในวงกว้างไปพร้อมกัน นอกจากการสร้างบรรทัดฐานโดยศาลแล้ว
กระบวนการภาคประชาสังคมทีไ( ด้ใช้บริการของศาลแล้วไปขยายความบอกต่อมวลสมาชิกในภาคประชา
สังคม ยังเป็ นการสร้างพลังขับเคลือ( นทางสังคมทีก( ระตุน้ ให้เกิดความตระหนักรู้ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ
ในสิทธิของประชาชน และรูจ้ กั วิธกี ารและกระบวนการในการใช้สทิ ธิเพือ( ปกป้ องชีวติ ของตัวเองด้วย ทําให้
ได้ผลเป็ นการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมควบคูไ่ ปกับบรรทัดฐานทางกฎหมายคูข่ นานไปพร้อมกัน

§ ก้าวข้ามมิติ “สิง- แวดล้อมเชิงเดีย- ว” และ “สุขภาพเชิงเดีย- ว” ไปสูม่ ติ ิ “สิง- แวดล้อมกับสุขภาพ
ประกบคูแ่ บบ Two in One”

มนุษย์มปี ฏิสมั พันธ์กบั สิง( แวดล้อมอย่างต่อเนื(อง ปฏิกริ ยิ าเหล่านีUมผี ลโดยตรงต่อคุณภาพชีวติ ตลอดช่วง
อายุขยั และมีอทิ ธิพลอย่างสูงต่อความไม่เสมอภาคทางสุขภาพ ดังนันU องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงให้
ความหมายคําว่า “สิง( แวดล้อมทีเ( กีย( วข้องกับสุขภาพ” ไว้วา่ หมายถึง ปั จจัยภายนอกทังU หมดทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพทีม( อี ทิ ธิพลต่อบุคคลและพฤติกรรมทีเ( กีย( วข้อง และอธิบายว่า “สุขภาพสิง( แวดล้อม
(Environmental Health)” ประกอบด้วยการป้ องกัน (Preventing) หรือการควบคุม (Controlling) โรค การ
เจ็บป่ วย และความพิการ ทีเ( กีย( วข้องกับความสัมพันธ์และลักษณะการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สิง( แวดล้อม องค์การอนามัยโลกสาขาสหภาพยุโรป (The WHO Europe) ยําU ว่า “สิง( แวดล้อม” เป็ น
ตัวกําหนดทีส( าํ คัญของ “สุขภาพ” เนื(องจากสาเหตุหนึ(งของการเสียชีวติ ในภูมภิ าคยุโรปมาจากปั ญหา
สิง( แวดล้อม ดังนันU ในปี ค.ศ. s‚•‚ (พ.ศ. 2532) องค์การอนามัยโลกสาขาสหภาพยุโรปจึงได้รเิ ริม(
กระบวนการ “สิง( แวดล้อมและสุขภาพ” เป็ นครังU แรก โดยจัดให้มแี นวทางป้ องกันขันU ต้นด้านสาธารณสุขอย่าง
กว้างขวาง และอํานวยความสะดวกในการจัดทํานโยบายในลักษณะข้ามพรมแดนระหว่างนโยบาย
สิง( แวดล้อมกับนโยบายสุขภาพ
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เมือ( แนวโน้มทัวโลกได้
(
เปลีย( นใหม่วา่ การจัดการปั ญหามลพิษทางอากาศไม่ควรหยุดอยูเ่ พียง “ปั ญหา
สิง( แวดล้อม” เท่านันU แต่ควรได้รบั ความเอาใจใส่ในฐานะทีเ( ป็ น “ปั ญหาสุขภาพ” ด้วย จากเดิมทีร( ฐั บาลใน
หลายประเทศได้จดั การกับปั ญหามลพิษทางอากาศในฐานะทีเ( ป็ น “ปั ญหาสิง( แวดล้อม” เพียงอย่างเดียว ก็ได้
เริม( ปรับเปลีย( นมาเป็ น การบูรณาการนโยบายในสองเรือ( งคือ “สิง( แวดล้อมและสุขภาพ” ให้มคี วามเชือ( มโยง
เป็ นเนืUอเดียวกันมากยิง( ขึนU องค์ความรูใ้ นสาขาวิชาใหม่ๆ ก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น อนามัย
สิง( แวดล้อม เป็ นสาขาทีศ( กึ ษาวิชาพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์ควบคูไ่ ปกับวิชาพืนU ฐานการสาธารณสุขทัวไป
(
เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง พิษวิทยาสิง( แวดล้อม อาชีวอนามัย วิศวกรรมสิง( แวดล้อมเบือU งต้น
การสุขาภิบาลอาหาร วิศวกรรมมูลฝอย การวิเคราะห์นUําและนํUาเสีย การบําบัดนํUาเสียชุมชน การประปา
ชุมชนและชนบท และการประเมินผลกระทบสิง( แวดล้อมและประเมินความเสีย( ง
วิธคี ดิ แบบใหม่ท(ี “ทลายไซโลแห่งการจัดการแบบแยกส่วน” โดยนําเอา “สุขภาพสิง( แวดล้อม” และ “อนามัย
สิง( แวดล้อม” มาเป็ นฐานคิดในการบริหารจัดการแบบใหม่ เป็ นแนวทางเดียวกันกับวิธคี ดิ เรือ( ง “การบูรณา
การการจัดการสิทธิในกลุม่ เดียวกันให้มเี อกภาพและมีพลังเพิม( ขึนU ” โดยสิทธิในชีวติ หรือสิทธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูใ่ น
สิง( แวดล้อมทีด( ี และสิทธิในสุขภาพ จะช่วยจับกลุม่ ทําหน้าทีเ( ป็ นฐานรองรับทีห( นักแน่นในการสนับสนุนให้
“สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด” ได้รบั การบัญญัตไิ ว้ใน “กฎหมายอากาศสะอาด” อย่างเป็ นรูปธรรมและ
ชัดเจนยิง( ขึนU ทังU นีU มีขอ้ เสนอแนะต่อคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนว่า หากรัฐจะดําเนินการใดๆ เพือ( ปฏิบตั ติ าม
ภาระหน้าทีท( างกฎหมายในการปกป้ องสิทธิมนุษยชนประกบคูส่ งิ( แวดล้อมกับสุขภาพ ควรแนะนําให้รฐั
ดําเนินการ € ขันU ตอน ดังต่อไปนีU
s) สร้างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
v) หาแหล่งทีม( าหลักของมลพิษทางอากาศ
u) ให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนและเปิ ดให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ƒ) ออกกฎหมาย กฎหมายลําดับรอง และมาตรฐานคุณภาพอากาศทีเ( ข้มข้น
•) จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติเพือ( บังคับใช้มาตรฐานอย่างจริงจัง
•) จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเพือ( ดําเนินการให้เป็ นไปตามแผน และ
€) ประเมินความก้าวหน้าเพือ( ตัดสินใจกรณีจาํ เป็ นต้องเพิม( มาตรการให้เข้มข้นขึนU

§ ตัวอย่างรูปแบบองค์กรประกบคู่ “สุขภาพกับสิง- แวดล้อม”: กรมควบคุมสุขภาพและ
สิง- แวดล้อมแห่งเซาท์แคโรไลนา (South Carolina Department of Health and Environmental
Control)

ในการอํานวยการให้ “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด” ซึง( เป็ นสิทธิของประชาชนและเป็ นสิทธิทไ(ี ม่สามารถ
แยกส่วนออกจากสิทธิในชีวติ สิทธิในสุขภาพ และสิทธิในสิง( แวดล้อม ให้สามารถเกิดขึนU ได้จริงนันU รูปแบบ
ในการจัดการของรัฐเองก็ตอ้ งมีการปรับเปลีย( นให้เกิดการบูรณาการภารกิจแบบประกบคูร่ ะหว่างมิติ
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สิง( แวดล้อมกับมิตสิ ขุ ภาพด้วย ซึง( จะต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไป ทังU นีU ได้มตี วั อย่างทีน( ่าสนใจของ
หน่วยงานหนึ(งในมลรัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีช( อ(ื กรมควบคุมสุขภาพและสิง( แวดล้อม
แห่งเซาท์แคโรไลนา มีหน้าทีค( วามรับผิดชอบในภารกิจต่างๆ ทังU มาตรการสิง( แวดล้อม มาตรการสุขภาพ
และมาตรการเชือ( มโยงสิง( แวดล้อมกับสุขภาพ ดังนีU
สิง( แวดล้อม: จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง( ออกใบอนุญาตการทําเหมืองแร่และออกใบรับรอง
การสํารวจแร่ รับผิดชอบในเหตุฉุกเฉินด้านสิง( แวดล้อมตลอด vƒ ชัวโมง
( ทําการทดสอบใน
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ( หาไวรัส สารเคมีอนั ตราย และภัยคุกคามสุขภาพอืน( ๆ ให้คาํ แนะนําแก่
อุตสาหกรรมเกีย( วกับวิธกี ารลดขยะทีเ( ป็ นของแข็งและขยะอันตราย ตรวจสอบคุณภาพของแหล่งนํUา
สาธารณะ ตรวจสอบติดตามการปล่อยมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม ตรวจสอบระบบและโรงงาน
เกีย( วกับการจัดการและบําบัดของเสีย ออกใบอนุ ญาตด้านสิง( แวดล้อม ตรวจสอบข้อกล่าวหาเกีย( วกับ
มลพิษ การอนุญาตปล่อยนํUาเสียทีไ( ด้มาตรฐาน ตรวจสอบแหล่งสัตว์นUํา ติดตามแหล่งกักเก็บมลพิษใต้
ดิน ให้อนุญาตการขนส่งขยะอันตราย ประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานคุณภาพอากาศและคุณภาพ
นํUา ประเมินกิจกรรมทีม( ผี ลกระทบต่อพืนU ทีช( มุ่ นํUา ตรวจสอบสารตะกัวในสิ
( ง( แวดล้อมหากผลการ
ทดสอบชีวU า่ มีคา่ สารตะกัวในระดั
(
บทีส( งู ขึนU ให้ทนุ การศึกษาและความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่
โครงการรีไซเคิล ให้ใบอนุญาตแก่โรงงานทีใ( ช้หรือเก็บวัสดุกมั มันตภาพรังสี
สุขภาพ: ตรวจสุขอนามัยของร้านอาหาร ให้คาํ ปรึกษาเกีย( วกับการวางแผนครอบครัว ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาสําหรับเด็กทีม( คี วามต้องการพิเศษ ดูแลการ
รักษาผูป้ ่ วยวัณโรค ออกสูตบิ ตั รและใบมรณะบัตร สร้างภูมคิ มุ้ กันให้เด็กเมือ( เด็กเข้าโรงเรียน เสนอ
การทดสอบและให้คาํ ปรึกษา โรคเลือดพันธุกรรม ช่วยโรงเรียนและร้านอาหารในการให้บริการอาหาร
ทีม( ไี ขมันตํ(า ให้บริการดูแลสุขภาพทีบ( า้ น ให้คาํ ปรึกษาผูป้ ่ วยเอชไอวี/เอดส์และจัดให้มเี จ้าหน้าทีส( าย
ด่วนโรคเอดส์ ดําเนินการป้ องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจโรงพยาบาล
และสถานพยาบาล ประเมินผลและออกใบรับรองให้สถานบริการสุขภาพทีต( งั U ใหม่หรือทีข( อขยาย
กิจการ ระบุทารกและเด็กเล็กทีม( พี ฒ
ั นาการช้าผ่าน Baby Net วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย( วกับการเกิดและ
การเสียชีวติ เพือ( ประเมินสถานะสุขภาพของประชากร ส่งเสริมคลินิกโรคพิษสุนขั บ้าด้วยความร่วมมือ
กับสัตวแพทย์ในท้องถิน( สนับสนุนบริการด้านสุขภาพสําหรับผูย้ ากไร้ ให้ความรูแ้ ก่เด็กเกีย( วกับ
ปั ญหาฟั นผุและปั ญหาทางทันตกรรมอื(นๆ ให้ใบรับรองเจ้าหน้าทีแ( ละอุปกรณ์ในการให้บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชนกลุม่ น้อย จัดหาผูป้ ฏิบตั งิ านด้านดูแลสุขภาพในพืนU ที(
ชนบท ให้คาํ ปรึกษาด้านโภชนาการและอาหารเสริมสําหรับผูห้ ญิง ทารก และเด็ก ประกันการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพสําหรับแรงงานทีเ( ป็ นผูอ้ พยพ
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เชือ( มโยงสิง( แวดล้อมกับสุขภาพ: แจ้งให้ประชาชนทราบเกีย( วกับปั ญหาสุขภาพและสิง( แวดล้อม
แนะนําผูอ้ อกกฎหมายเกีย( วกับประเด็นผลกระทบด้านสุขภาพและสิง( แวดล้อมในร่างกฎหมายทีม( กี าร
เสนอ ให้ขอ้ มูลกับนักศึกษาทีส( นใจอาชีพด้านสุขภาพและสิง( แวดล้อม ให้อนุญาตและตรวจสอบสระ
ว่ายนํUาสาธารณะ สวนนํUา สปา และบริเวณเล่นนํUาธรรมชาติ จัดมาตรการป้ องกันการใช้ยาสูบ ออก
คําแนะนําด้านคุณภาพอากาศสําหรับพืนU ทีเ( ฉพาะของรัฐ จัดให้มโี ปรแกรมการศึกษาและการป้ องกัน
การเจ็บป่ วย ตรวจสอบโรงผลิตผลิตภัณฑ์นมและโรงงานผลิตเครือ( งดืม( การห้ามกิจกรรมเผาไหม้ในที(
โล่ง กํากับตรวจสอบระบบบําบัดขยะมูลฝอยติดเชือU ออกใบอนุญาตในการประกอบเกษตรกรรม

§ การกําหนด “สิทธิทจี - ะหายใจอากาศสะอาด” ใน “กฎหมายอากาศสะอาด” ช่วยลด “ความ
เหลือ- มลํŠา” และสร้าง “ความเป็ นธรรมในสังคม” (Social Justice)

การทีป( ระชาชนคนไทยต้องประสบกับปั ญหาฝุ่ นพิษ PM v.• ในบางพืนU ทีแ( ละในบางช่วงเวลาของปี ทําให้แต่
ละคนต้องหาทางปกป้ องสุขภาพและชีวติ ของตัวเองตามความสามารถและสถานะทางเศรษฐกิจ เช่น ซือU
หน้ากาก N‚• ทีม( คี ณ
ุ สมบัตสิ ามารถกรองฝุ่ นทีม( ขี นาดเล็กแบบ PMv.• ได้ ราคาชินU ละ ut-u• บาท ซึง( มี
คําแนะนําระบุไว้วา่ ให้เปลีย( นทุกวัน ซือU เครือ( งวัดคุณภาพอากาศ PMv.• แบบพกพา ราคาเครือ( งละ v,000 –
10,ttt บาท หรือซือU เครือ( งฟอกอากาศสําหรับภายในอาคาร ราคาเครือ( งละ u,ttt บาทขึนU ไป ทังU นีU อุปกรณ์
บางรุน่ อาจมีราคาทีส( งู กว่าทีก( ล่าวนีUมาก โดยเฉพาะอย่างยิง( ในช่วงฝุ่ น PM 2.5 หนาแน่น ทําให้มคี วาม
ต้องการซือU เป็ นจํานวนมาก ราคาอาจยิง( สูงขึนU ไปอีก
การทีป( ระชาชนต้องดินU รนจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพือ( ปกป้ องตัวเองนีU สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงบางอย่าง
กล่าวคือ คุณภาพชีวติ ของแต่ละคนขึนU อยูก่ บั ความสามารถของคนๆ นันU ในการจ่ายเงิน คนรวยหรือคนมี
รายได้ปานกลางอาจมีเงินพอทีจ( ะจ่ายค่าอุปกรณ์เหล่านีUโดยไม่รสู้ กึ เดือดร้อน ในขณะทีค( นจนหรือคนมี
รายได้น้อยหาเช้ากินคํ(าอาจไม่มเี งินมากพอทีจ( ะมาจ่ายค่าอุปกรณ์ดงั กล่าว ผลทีต( ามมาคือ คนกลุม่ หลังมี
คุณภาพชีวติ ทีต( (าํ กว่าคนกลุม่ แรก ซึง( เป็ นภาพสะท้อนถึงปั ญหาเชิงโครงสร้างทีเ( รียกว่า “ความเลือ( มลํUาทาง
เศรษฐกิจและสังคม” อันเนื(องมาจากมลพิษทางอากาศ ทังU นีU ยังไม่นบั รวมไปถึงว่า หากในอนาคต มลพิษ
ทางอากาศยังคงไม่ดขี นUึ และหนักไปกว่าเดิม อาจมีผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ อากาศสะอาดอัดกระป๋ อง คงจะเป็ น
คนรวยเท่านันU ทีม( เี งินมากพอทีจ( ะซือU อากาศสะอาดไว้สาํ หรับหายใจ เมือ( นันU ความเหลือ( มลํUาดังกล่าวจะยิง( ทวี
ขึนU หลายเท่า
หากภาครัฐยังคงใช้วธิ บี ริหารจัดการมลพิษทางอากาศด้วยวิธเี ดิมๆ และด้วยมาตรฐานค่ามลพิษทางอากาศ
ทีส( งู กว่าคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก ซึง( นําไปสูก่ ารตังU ข้อสังเกตว่าเป็ นการเอือU ประโยชน์ให้กบั ผูก้ ่อ
มลพิษทีเ( ป็ นภาคธุรกิจรายใหญ่ โดยละเลยผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนส่วนรวม หรือหากภาครัฐยังคง
บริหารจัดการมลพิษทางอากาศอย่างแยกส่วนตามขอบเขตอํานาจหน้าทีข( องกระทรวงใครกระทรวงมันโดย
69

ไม่มกี ารบูรณาการในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ หรือหากภาครัฐยังคงแก้ปัญหา PM2.5 เป็ นครังU คราวเมือ(
ถึงฤดูกาลในแต่ละปี กค็ อ่ ยมีมาตรการเป็ นคราวๆ ไป หรือหากภาครัฐยังบริหารจัดการปั ญหาดังกล่าวด้วย
แผนเฉพาะหน้าและแผนระยะสันU เพือ( รับมือกับเหตุการณ์ในแต่ละปี ไปเรือ( ยๆ เหล่านีUเป็ นตัวเร่งให้เกิด “ความ
เหลือ( มลํUา” มากยิง( ขึนU และนําไปสู่ “ความไม่เป็ นธรรมในสังคม” มากยิง( ขึนU ด้วย
คําว่า “ความเป็ นธรรมในสังคม” หมายถึง ความเป็ นธรรมในทุกมิตขิ องสังคม ทังU ในมิตคิ วามเป็ นธรรมทาง
เศรษฐกิจ เช่น จัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได้และผลประโยชน์ ระบบทรัพย์สนิ การเก็บภาษี โอกาส
ในการเข้าถึงตลาด ในมิตคิ วามเป็ นธรรมทางสังคม เช่น การปฏิบตั ติ ่อกัน การแบ่งปั นกัน สวัสดิการสังคม
และในมิตคิ วามเป็ นธรรมทางกฎหมาย เช่น นิตริ ฐั สิทธิมนุษยชน กว่าทศวรรษทีผ( า่ นมา ประเทศไทย
ประสบวิกฤตการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิง( แวดล้อมมาโดยตลอด หลายกรณีมสี าเหตุมาจาก
ความเหลือ( มลํUาหรือความไม่เป็ นธรรมในสังคมในมิตติ ่างๆ นําไปสูป่ ั ญหาความไม่เป็ นธรรมในสังคม เช่น
ช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนเพิม( มากขึนU เพราะระบบเศรษฐกิจระดับรากฐานไม่เปลีย( นแปลง
การเข้าถึงและแบ่งปั นผลประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าไม่เท่าเทียมกัน มีความเข้าใจคลาดเคลือ( นว่า
“ความเป็ นธรรมในสังคม” คือ ความเป็ นธรรมในมิตทิ างกฎหมายทีเ( รียกว่า “ความยุตธิ รรม” ทีต( อ้ งอาศัยหลัก
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
อันทีจ( ริงแล้ว “ความเป็ นธรรมในสังคม” มีความสลับซับซ้อนและลึกซึงU มากกว่า “ความยุตธิ รรม” เพราะ
ประกอบด้วยมิตทิ ม(ี คี วามหลากหลายมากกว่า เช่น จิตสํานึก คุณธรรม ระบบคุณค่า วิธคี ดิ โครงสร้างและ
กลไกทางสังคม รวมถึงนโยบายของรัฐ โดยจะเห็นได้จากการตังU คําถามโดยประชาชนทัวไปในสั
(
งคมว่า รัฐ
ได้ทาํ หน้าทีอ( าํ นวยการให้ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพทีค( วรได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเป็ นธรรมหรือไม่
ซึง( เป็ นเรือ( งทีล( ะเอียดอ่อน ต้องการการทําความเข้าใจร่วมกัน เพือ( นําไปสูก่ ารร่วมกันสร้างแนวทางปฏิบตั ิ
ร่วมกัน ทีส( ามารถสร้างสังคมทีม( คี วามเสมอภาคมากยิง( ขึนU ซึง( เห็นได้จากการตังU คําถามกับเหตุการณ์ต่างๆ
เช่น การล่าสัตว์ในพืนU ทีเ( ขตอนุรกั ษ์ของผูม้ ฐี านะทางเศรษฐกิจสูง ทําให้สงั คมเกิดความคลางแคลงใจ โยง
ไปสูค่ วามไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อการแก้ปัญหา การกําหนด “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด” ใน “กฎหมาย
อากาศสะอาด” เป็ นการสร้างระบบรองรับทางกฎหมายให้ผตู้ กเป็ นเหยือ( ทีไ( ด้รบั ผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศ และ PM 2.5 สามารถใช้สทิ ธิทางกฎหมายในการเรียกร้องให้ผตู้ อ้ งรับผิดชอบหยุดการกระทําอันเป็ น
การละเมิดสิทธิของตนโดยกระบวนการทางศาล แม้วา่ การใช้สทิ ธิดงั กล่าวจะไม่สามารถลดความเหลือ( มลํUา
และสร้างความเป็ นธรรมในสังคมได้ทงั U ระบบในทันที แต่อย่างน้อย ก็เป็ นการริเริม( ให้มกี ารเอาจริงเอาจังใน
เรือ( งนีUมากขึนU
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§ การกําหนด “สิทธิทจี - ะหายใจอากาศสะอาด” ใน “กฎหมายอากาศสะอาด” ช่วยสร้าง “ความ

ยุตธิ รรมทางสิง- แวดล้อม (Environmental Justice)”

เมือ( พิจารณาว่า แหล่งกําเนิด PM 2.5 มีสาเหตุมาจากหลายปั จจัย เช่น อุตสาหกรรม ยานพาหนะ การเผาใน
ทีโ( ล่ง และฝุ่ นพิษข้ามแดน อาจกล่าวได้วา่ ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าล้วนอยูใ่ นฐานะเป็ นผูก้ ่อมลพิษด้วยกัน
ทังU สินU โดยคนบางกลุม่ อาจเป็ นผูก้ ่อมลพิษหลัก คนบางกลุม่ อาจมีสว่ นอยูบ่ า้ งแต่ไม่ใช่ผกู้ ่อมลพิษหลัก และ
คนทุกกลุม่ ล้วนมีความเสีย( งทีจ( ะเป็ นเหยือ( หรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบมากหรือน้อยด้วยเช่นกัน ภาระของ
ประชาชนในการปกป้ องตนเองจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะกรณี PM 2.5 ในลักษณะดังกล่าวจะเพิม(
สูงขึนU เรือ( ยๆ อย่างไรก็ตาม ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยอาจไม่ใช่ผกู้ ่อมลพิษหลัก เช่น ไม่ได้ขบั รถยนต์สว่ นตัว
หรือไม่ได้เป็ นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันประชาชนบางกลุม่ ยังมีความจําเป็ นต้องเผชิญ
มลพิษทางอากาศและ PM 2.5 อย่างหลีกเลีย( งไม่ได้ เนื(องจากสภาพการทํางานทีอ( ยูก่ ลางแจ้งเป็ นเวลานาน
หรือลักษณะสถานทีพ( กั อาศัยทีไ( ม่ได้เป็ นตัวอาคารปิ ด ประกอบกับไม่มรี ายได้มากพอทีจ( ะย้ายถิน( ฐานไปที(
อืน(
ในกรณีประชาชนกลุม่ ทีม( รี ายได้ปานกลางถึงค่อนข้างมากทีไ( ด้รบั กระทบทางสุขภาพจากปริมาณ PM 2.5
โดยทีเ( ขาเหล่านีUไม่ได้เป็ นผูก้ ่อให้เกิดมลพิษ แต่กลับเป็ นผูต้ อ้ งเสียเงินในการบรรเทาผลกระทบด้วยตัวเอง
ไม่วา่ จะเป็ นค่าอุปกรณ์ป้องกันในการใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ หรือค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วย ทังU ๆ ที(
ค่าใช้จา่ ยเหล่านีUควรรับผิดชอบโดยผูก้ ่อมลพิษมากกว่า เข้าทํานอง “คนทําไม่ตอ้ งรับผิด ทังU ทีค( นรับผิดไม่ได้
เป็ นคนทํา” ทําให้ในกฎหมายสิง( แวดล้อมต้องออกกฎหมายมารับมือกับประเด็นดังกล่าว เพือ( กําหนดให้ผกู้ ่อ
มลพิษมีหน้าทีค( วามรับผิดชอบตามกฎหมายในการชดเชยเยียวยาให้กบั ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หรือหลักผูก้ ่อ
มลพิษเป็ นผูจ้ า่ ย (Polluter Pays Principle) แต่ในความเป็ นจริง การนําหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็ นเรือ( งทีไ( ม่งา่ ยนัก โดยเฉพาะอย่างยิง( เมือ( การบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน หรือการสร้าง
นโยบายหรือกฎหมายบางเรือ( งให้มผี ลเป็ นการยกเว้นหลักดังกล่าว สภาพการณ์ดงั กล่าวนํามาสูก่ ารทวงถาม
ของประชาชนถึงประเด็นเฉพาะเจาะจงยิง( กว่าความเป็ นธรรมในสังคม นันคื
( อ “ความยุตธิ รรมทาง
สิง( แวดล้อม”
คําว่า “ความยุตธิ รรมทางสิง( แวดล้อม” หมายถึง ความเท่าเทียมทังU ในด้านการได้รบั “ประโยชน์” จาก
สิง( แวดล้อมและในด้านการต้องรับ “ภาระ” จากอันตรายสิง( แวดล้อม โดยมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรือ( งความ
เป็ นธรรมในสังคมและมีองค์ประกอบร่วมกัน คือ ความยุตธิ รรมทีต( อ้ งกระจายทัวถึ
( ง (Distributive Justice)
และแนวคิดเรือ( งการพัฒนาทีย( งยื
ั ( น (Sustainable Development) ความยุตธิ รรมทางสิง( แวดล้อมให้
ความสําคัญกับเรือ( งการแจกจ่ายผลประโยชน์และแบ่งสรรค่าใช้จา่ ยของการพัฒนา ทังU ภายในคนรุน่ เดียวกัน
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(Intra Generation) และระหว่างคนต่างรุน่ (Inter Generations) นําไปสูค่ วามยุตธิ รรมทางสิง( แวดล้อมสอง
ประเภท คือ ความยุตธิ รรมทางสิง( แวดล้อมภายในคนรุน่ เดียวกัน (Intra-generational Justice) กับ ความ
ยุตธิ รรมทางสิง( แวดล้อมระหว่างคนต่างรุน่ (Inter-generational Justice) เพือ( บรรลุวตั ถุประสงค์ของ “การ
พัฒนาทีย( งยื
ั ( น” และการจรรโลง “ความยุตธิ รรมทางสิง( แวดล้อม” ไปพร้อมกัน ตัวอย่างกลุม่ คนผูด้ อ้ ยโอกาส
บางประเภททีต( อ้ งได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษภายใต้ปฏิญญาแห่งกรุงริโอว่าด้วยสิง( แวดล้อมและการพัฒนา
(Rio Declaration of Environment and Development) ได้แก่ สตรี เยาวชน ชุมชนพืนU เมือง (Indigenous
Communities) หรือชุมชนท้องถิน( (Local Communities) สําหรับกลุม่ ทีต( อ้ งได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษจาก
ผลกระทบของฝุ่ น PM 2.5 นอกจากจะประกอบด้วยกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส คือ คนยากไร้ คนทํางานกลางแจ้ง
และคนทีบ( า้ นหรือทีพ( กั เปิ ดโล่งแล้ว ยังประกอบด้วยประชาชนกลุม่ เสีย( งทีม( คี วามไวจากการสัมผัสกับฝุ่ น PM
2.5 ได้แก่ เด็ก หญิงมีครรภ์ ผูป้ ่ วย และผูส้ งู วัยด้วย
การกําหนด “สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด” ใน “กฎหมายอากาศสะอาด” เป็ นการสร้างระบบรองรับทาง
กฎหมายให้ผตู้ กเป็ นเหยือ( ทีไ( ด้รบั ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และ PM v.• สามารถใช้สทิ ธิทาง
กฎหมายในการเรียกร้องให้ผตู้ อ้ งรับผิดชอบทุกประเภทหยุดการกระทําอันเป็ นการละเมิดสิทธิของตนโดย
กระบวนการทางศาล เนื(องจากในการฟ้ องคดีเกีย( วกับสิง( แวดล้อมนันU นอกจากจะเป็ นการเรียกร้องให้ศาล
ปกป้ อง “สิทธิเชิงเนืUอหา” คือ สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด สิทธิในชีวติ หรือสิทธิทจ(ี ะมีชวี ติ อยูใ่ นสิง( แวดล้อม
ทีด( ี และสิทธิในสุขภาพแล้ว ยังเป็ นการเรียกร้องให้ศาลปกป้ อง “สิทธิเชิงกระบวนการ” คือ สิทธิทจ(ี ะเข้าถึง
ความยุตธิ รรมด้านสิง( แวดล้อมด้วย ทังU นีU เพือ( ศาลจะได้ทาํ หน้าทีข( องศาลในการอํานวย “ความยุตธิ รรมทาง
สิง( แวดล้อม” ได้อย่างเต็มทีต( ่อไป แม้วา่ การใช้สทิ ธิดงั กล่าวจะไม่สามารถลดความเหลือ( มลํUาได้ทงั U ระบบ
ในทันที แต่อย่างน้อย ก็เป็ นการริเริม( ให้มกี ารสร้างบรรทัดฐานความเป็ นธรรมในสังคมในมิตคิ วามเป็ นธรรม
ทางกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการทางศาล ก่อนทีจ( ะขยายผลไปสูค่ วามเป็ นธรรมในสังคมในมิตอิ น(ื ๆ ต่อไป

§ การกําหนด “สิทธิทจี - ะหายใจอากาศสะอาด” ใน “กฎหมายอากาศสะอาด” เป็ นการ “คว้านลึก”
ในการแก้ “ปั ญหาเชิงโครงสร้าง” ทีอ- ยูใ่ ต้ภเู ขานํŠาแข็ง และมีลกั ษณะเป็ น “ความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง (Structural Violence)”
ปั ญหาฝุ่ น PM 2.5 สามารถอธิบายด้วยรูปภาพของ “ภูเขานํUาแข็ง” ทีเ( ครือข ายอากาศสะอาดประเทศไทย
ได นําเสนอไว ใน “สมุดปกขาวอากาศสะอาด” โดยวิเคราะห์ได้จากแนวคิดเรือ( งความรุนแรง (Violence)
ซึง( ประกอบด้วยความรุนแรงสามระดับไล่จากระดับทีม( องเห็นไปจนถึงระดับทีม( องไม่เห็น ระดับแรก คือ
ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) ได้แก่ ผลกระทบของฝุ่ น PM 2.5 ต อสุขภาพทีเ( กิดกับประชาชน
ระดับทีส( อง คือ ความรุนแรงเชิงโครงสร าง (Structural Violence) ได้แก่ โครงสร างเศรษฐกิจและสังคม
ทีไ( ม เป นธรรม โครงสร างกฎหมายและหน วยงานของรัฐทีไ( ม มีประสิทธิภาพ และเอือU ประโยชน
ให กับคนบางกลุ ม ระดับทีส( าม คือ ความรุนแรงทางวัฒนธรรม (Cultural Violence) ได้แก่
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วัฒนธรรมทีส( นับสนุนให้ความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร างสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างเป็ น
ปกติในสังคมไทย เช น การยอมทําตามและเชือ( ฟั งผู มีอาํ นาจรัฐและผูม้ อี าํ นาจทุน การให้ความสําคัญ
กับการหารายได้เป็ นตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยไม่เห็นความสําคัญของป ญหาสิง( แวดล้อม การนําคําว่าการ
พัฒนาทีย( งยื
ั ( นมาใช้แบบไม่ครบถ้วนจริงจัง ดังจะเห็นได้จากงบประมาณด านสิง( แวดล อมทีม( นี อย
มากเมือ( เทียบกับงบประมาณด านเศรษฐกิจ เป นต น
ในระดับสากล เมือ( ปี ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติได้รบั รอง “เป้ าหมายการพัฒนาทีย( งยื
ั( น
(Sustainable Development Goals/SDGs)” 17 ข้อ ซึง( เป้ าหมายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ(งของ “วาระการพัฒนา
ทีย( งยื
ั ( นปี vtut (The 2030 Sustainable Development Agenda) เป้ าหมายทังU 17 ข้อนีUเรียกร้องให้มกี าร
ดําเนินการเกีย( วกับประเด็นต่างๆ ทีเ( ป็ นข้อกังวลรอบด้านในทุกพืนU ทีข( องโลก ซึง( ได้แก่ 1) ขจัดความยากจน
2) ขจัดความหิวโหย 3) การมีสขุ ภาพและความเป็ นอยูท่ ด(ี ี 4) การศึกษาทีเ( ท่าเทียมหรือได้รบั การศึกษาทีม( ี
คุณภาพ 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) การมีนUําสะอาดและการมีสขุ อนามัยทีด( ี 7) การมีพลังงานทีส( ะอาด
และทุกคนเข้าถึง 8) การจ้างงานทีม( คี ณ
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) การส่งเสริมอุตสาหกรรม
นวัตกรรม และโครงสร้างพืนU ฐาน 10) ลดความเหลือ( มลํUา 11) การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยังยื
( น 12)
แผนการบริโภคและการผลิตอย่างยังยื
( น 13) การรับมือการเปลีย( นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ 14) การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลและชายฝั ง( อย่างยังยื
( น 15) การอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
ทางบก 16) ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุตธิ รรม ไม่แบ่งแยก เพือ( การพัฒนาทีย( งยื
ั ( น และ 17) การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในเป้ าหมายของการพัฒนาทีย( งยื
ั( น
จากเป้ าหมายดังกล่าว มีขอ้ สังเกตว่า ในขณะทีม( ปี ระเด็นนํUาสะอาด และพลังงานสะอาด แต่กลับไม่มปี ระเด็น
อากาศสะอาดเลย ทังU ๆ ทีป( ระเด็นมลพิษทางอากาศเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อความมันคง
(
ด้านอาหาร ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระทบต่อการเปลีย( นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ คงมีเพียง
เป้ าหมายข้อ 11 เท่านันU ทีพ( อจะเชือ( มโยงกับการปรับปรุงคุณภาพอากาศได้บา้ ง แต่ไม่มเี ป้ าหมายใดที(
จัดการกับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยตรงเลย ด้วยเหตุนUี จึงมีการเรียกร้องให้องค์การ
สหประชาชาติระบุเรือ( ง “อากาศสะอาด (Clean Air)” เข้าไปไว้เป็ นประเด็นหนึ(งในเป้ าหมายการพัฒนาที(
ยังยื
( นด้วย เพือ( ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคธุรกิจเอาจริงเอาจังกับการจัดการมลพิษทางอากาศต่อไป
ในระดับประเทศ รัฐบาลทีผ( า่ นมามีนโยบายสร้างความเชือ( มันในการลงทุ
(
นให้แก่นกั ลงทุนไทยและนักลงทุน
ต่างประเทศ จึงมีการส่งเสริมการลงทุนเพือ( กระตุน้ เศรษฐกิจให้เจริญเติบโต โดยการปรับเปลีย( นกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิง( แวดล้อมภายใต้กฎหมายสิง( แวดล้อมให้มคี วามยืดหยุน่ ขึนU เพือ( อํานวยความสะดวก
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ให้กบั การลงทุนโดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ เพือ( การลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพืนU ฐาน ซึง( จะช่วยกระตุน้ การใช้จา่ ยเงินภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง( เพือ( ผลักดัน
เขตเศรษฐกิจพิเศษให้มผี ลเชิงรูปธรรมเร็วขึนU เพือ( ให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายดังกล่าว สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติได้ผา่ นกฎหมายฉบับใหม่เพือ( แก้ไขเพิม( เติมกฎหมายสิง( แวดล้อมฉบับเดิมเฉพาะในส่วนทีว( า่ ด้วย
การประเมินผลกระทบสิง( แวดล้อมเพียงส่วนเดียว แทนทีจ( ะแก้ไขทังU ฉบับเพือ( ทําให้เนืUอหาในกฎหมาย
สิง( แวดล้อมสอดคล้องกับหลัก “การพัฒนาทีย( งยื
ั ( น” ทีต( อ้ งสร้าง “สมดุล” ระหว่างการพัฒนา “เศรษฐกิจ” กับ
การรักษาคุณภาพ “สิง( แวดล้อม” ไปพร้อมกันโดยไม่สามารถแยกสองเรือ( งนีUออกจากกันได้ มูลนิธนิ ิตธิ รรม
สิง( แวดล้อมเรียกการแก้กฎหมายสิง( แวดล้อมในลักษณะดังกล่าวว่าเป็ น “การแก้กฎหมายสิง( แวดล้อมให้
กลายเป็ นกฎหมายส่งเสริมการลงทุน”
การทีโ( ครงสร้างระดับสากลยังไม่ให้ความสําคัญกับเรือ( งอากาศสะอาด และการทีโ( ครงสร้างระดับประเทศยัง
ไม่ตอบสนองการพัฒนาทีย( งยื
ั ( นอย่างแท้จริง ล้วนเป็ น “ปั ญหาเชิงโครงสร้าง” และ เป็ น “ความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง” โดยเฉพาะอย่างยิง( ในระดับประเทศทีโ( ครงสร้างความสมดุลเชิงอํานาจระหว่างรัฐกับภาค
ประชาชนยังคงมีความเอนเอียงไปทางการให้ความสําคัญกับการใช้อาํ นาจรัฐ การกําหนดนโยบายสําคัญใน
เรือ( งต่างๆ โดยรัฐ และการออกแบบกฎหมายในทิศทางทีร( ฐั เป็ นผูก้ าํ หนด ซึง( เป็ น “ปั ญหาเชิงวัฒนธรรม”
และเป็ น “ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” ดังนันU หากภาคประชาสังคมได้ใช้พลังความรูค้ วามเข้าใจในการ
ขับเคลือ( นให้มกี ารออกกฎหมายฉบับประชาชนในรูปของ “กฎหมายอากาศสะอาด” ทีร( บั รอง “สิทธิทจ(ี ะ
หายใจอากาศสะอาด” อย่างชัดเจน อาจเป็ นช่องทางหนึ(งในการปรับเปลีย( น “วัฒนธรรมความคิด” จากทีเ( คย
มองการเข้าถึงอากาศสะอาดเป็ นเพียงภารกิจหนึ(งของรัฐทีจ( ะทําให้สาํ เร็จหรือไม่กไ็ ม่เป็ นไรตามวัฒนธรรม
ความคิดแบบอํานาจรัฐนิยม มาสูก่ ารมองว่าการเข้าถึงอากาศสะอาดเป็ นสิทธิอย่างหนึ(งของประชาชน และ
เป็ นสิทธิขนั U พืนU ฐานของการดํารงชีวติ ซึง( การก่อให้เกิดสิทธิดงั กล่าวกับประชาชน ย่อมนํามาสูก่ ารก่อให้เกิด
หน้าทีข( องรัฐทีจ( ะต้องเคารพ ปกป้ อง และอํานวยการให้สทิ ธินนั U เกิดขึนU ได้จริง ดังนีUแล้ว กระบวนการทีใ( ช้
บริหารจัดการอากาศจะแตกต่างจากเดิม และจะสามารถคว้านลึกไปถึงความจําเป็ นทีจ( ะต้องทบทวนความ
เหมาะสมและความไม่เพียงพอในการทําหน้าทีข( องหน่วยงานรัฐมากกว่าระบบเดิมทีเ( ป็ นอยู่
....................
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ปั จฉิมบท
ตลอดระยะเวลาแห่งการเดินทางบนเส้นทางการทํางานกับเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย (Thailand
Clean Air Network) เรามีโอกาสได้เรียนรูเ้ รือ( งราวจากประสบการณ์ต่างๆ มากมาย หลายเรือ( งมีความ
น่าสนใจเหมาะจะถอดเป็ นบทเรียน หลายเรือ( งชวนให้อยากศึกษารายละเอียดเพิม( เติมและต่อยอด และหลาย
เรือ( งชวนให้เกิดแง่คดิ มุมมองใหม่ๆ ซึง( ได้ทยอยบันทึกไว้ในหนังสือ เรือ( ง “ไดอารีค( วามคิด .... เรามีสทิ ธิทจ(ี ะ
หายใจอากาศสะอาด?” แม้ยงั มีอกี หลากหลายเรือ( งราวทีอ( ยากจะบันทึก แต่ไม่สามารถบันทึกไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน... อย่างไรก็ตาม ประเด็นต่อไปนีUคอื สิง( ทีอ( ยากจะบอกให้โลกรูผ้ า่ นไดอารีค( วามคิดนีU:ประการแรก การหายใจอากาศสะอาดเป็ นสิง( จําเป็ นต่อชีวติ ทีม( สี ขุ ภาพ
ประการทีสM อง การจะทําให้ได้มาซึง( อากาศสะอาดเป็ นเรือ( งทีม( คี วามสําคัญเกินกว่าจะปล่อยให้ขนUึ อยู่
กับความผันแปรและเปลีย( นหน้ากันไปของนักการเมืองและพรรคการเมือง หรือปล่อยให้ขนUึ อยูก่ บั
เจ้าหน้าทีร( ฐั ทีม( คี วามตังU ใจดี ซึง( อาจถูกจํากัดด้วยงบประมาณทีน( ้อยเกินไป และมีจาํ นวนบุคลากรทีไ( ม่
เพียงพอ
ประการทีสM าม สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดจะต้องได้รบั การบัญญัตริ บั รองไว้ในกฎหมาย โดย
หน่วยงานของรัฐมีหน้าทีท( ช(ี ดั เจนในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพอากาศ และใช้
มาตรการต่างๆ เพือ( ให้ได้คณ
ุ ภาพอากาศทีไ( ด้มาตรฐานตามทีก( าํ หนดไว้ในกฎหมาย
ประการทีสM ี M ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ จะต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพอากาศทีม( ี
อิทธิพลต่อสุขภาพของประชาชนและคุณภาพของสิง( แวดล้อม มากกว่าข้อกังวลเรือ( งค่าใช้จา่ ยสําหรับ
มาตรการในการบรรเทาและลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิง( แวดล้อม
ประการทีหM า้ การกําหนดทางเลือกของมาตรฐานคุณภาพอากาศทีย( อมรับได้ควรอยูบ่ นพืนU ฐานของ
ความเข้าใจทีด( เี กีย( วกับผลกระทบด้านสุขภาพ สิง( แวดล้อม และสังคม โดยไม่ควรปล่อยให้เป็ นเรือ( ง
ของนักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองเท่านันU แต่ควรเปิ ดพืนU ทีใ( ห้ภาคประชาสังคมร่วมเสนอและ
กําหนดทางเลือกดังกล่าวด้วย
เราจะช่วยกันยกฝาครอบยักษ์ออกไป และสามารถออกจากสถานการณ์ Under the Dome ร่วมกันสําเร็จ
หรือไม่ อย่างไร ขึนU อยูก่ บั ว่าเราจะสามารถร่วมพลังความรูค้ วามคิดในการร่วมมือกันแก้ปัญหาทีด( เู หมือน
มองไม่เห็นได้อย่างไร เราจะยอมจํานนต่อการตกอยูใ่ นวงล้อมของสถานการณ์ Under the Dome เพียง
เพราะการมองข้าม การประเมินตํ(า ความเฉยเมยต่อปั ญหา หรือการผัดผ่อนแก้ปัญหาไปวันๆ จากวันสูเ่ ดือน
จากเดือนสูป่ ี ไม่รจู้ บ สิง( ทีเ( ลวร้ายมากกว่าการทีฝ( ายักษ์ครอบเมืองครอบประเทศ คือ การทีฝ( ายักษ์ครอบใจ
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คน โดยเฉพาะคนทีเ( กีย( วข้องใกล้ชดิ กับการบริหารจัดการทีไ( ม่ยอมหลุดพ้นจากวิธคี ดิ แบบเดิมๆ ทังU ๆ ที(
หลายทศวรรษทีผ( า่ นมาก็พสิ จู น์อยูแ่ ล้วว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ถ้าเป้ าหมายในชีวติ ทีด( ี คือ การมีอายุยนื ยาวอย่างมีคณ
ุ ภาพ เป้ าหมายของการจัดการเรือ( งอากาศก็คอื
อากาศสะอาด ไม่ใช่ มลพิษทางอากาศ ซึง( วิธคี ดิ และวิธมี องโลกแบบใหม่ คือ การได้มาซึง( อากาศสะอาดนันU
เป็ นสิทธิ ไม่ใช่คาํ วิงวอน การตายก่อนวัยอันควรจาก PM v.• เป็ นการกระทบสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด
สิทธิในชีวติ และสิทธิในสุขภาพ ซึง( เป็ นสิทธิมนุษยชนด้านสิง( แวดล้อม กฎหมายต้องคุม้ ครองผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและ PM v.• ทํานองเดียวกับทีค( มุ้ ครองสุขภาพและสิทธิของผูไ้ ม่สบู บุหรี(
แม้วา่ ประเทศไทยจะไม่เคยมีกฎหมายอากาศสะอาดทีร( บั รองสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดมาก่อน แต่เรา
สามารถเรียนรูไ้ ด้จากประเทศต่างๆ ทีม( ปี ระสบการณ์มาก่อนเรา ทังU ในเรือ( งการรับมือกับวิกฤตการณ์ทาํ นอง
เดียวกับสถานการณ์ Under the Dome การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์อากาศสะอาด การสร้างธรรมภิ
บาลสีเขียว การสร้างองค์กรเพือ( คุม้ ครองสิง( แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง( กระบวนการสร้างบรรทัดฐานใหม่
เพือ( ให้ประชาชนเข้าถึงอากาศสะอาดได้
สุดท้าย ไดอารีค( วามคิดนีUตอ้ งการจะบอกให้โลกรูว้ า่ ถึงเวลาแล้ว ทีเ( ราต้องเปลีย( นแปลงโครงสร้างพืนU ฐาน
ตังU แต่ฐานรากทีล( กึ ทีส( ดุ เรือ( ยขึนU มาจนถึงระดับยอดบนสุด เพือ( ให้เกิดการเปลีย( นแปลงดังกล่าว จําเป็ นต้อง
เปลีย( นวิธคี ดิ เรือ( งความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างสิทธิของประชาชนกับหน้าทีข( องรัฐ จําเป็ นต้องสร้าง
กฎหมายอากาศสะอาดฉบับล่างขึนU บน ทีบ( ญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดในฐานะสิทธิมนุษยชน
ทังU ด้านทีเ( ป็ นสิทธิเชิงเนืUอหา และด้านทีเ( ป็ นสิทธิเชิงกระบวนการ โดยกฎหมายดังกล่าวจะต้องบูรณาการ
ระหว่างมิตสิ งิ( แวดล้อมกับมิตสิ ขุ ภาพอย่างประกบคูแ่ นบแน่น ทังU นีU จิตวิญญาณของกฎหมายนีUจะต้องมีเพือ(
ช่วยลดความเหลือ( มลํUา สร้างความเป็ นธรรมในสังคม และสร้างความยุตธิ รรมทางสิง( แวดล้อม ซึง( จะเป็ นการ
แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทีอ( ยูใ่ ต้ภเู ขานํUาแข็งในลักษณะคว้านลึกไปถึงก้นบึงU ของปฐมเหตุของปั ญหา
........................
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เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย
พันธกิ จ และ ความร่วมมือ:
การจัดการกับปั ญหามลพิษทางอากาศเป็ นงานทีย( ากและซับซ้อน เครือข่ายอากาศสะอาด จึงได้วางแนว
ทางการทํางานร่วมกันโดยอาศัยการทํางานทีเ( ชือ( มประสานทังU การทํางานทางวิชาการ การเคลือ( นไหวทาง
สังคม และการเชือ( มโยงกับกลไกและองค์กรทังU ในภาครัฐและเอกชน โดยในการทํางานทางวิชาการ ใช้
แนวทางแบบสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach)
เครือข่ายอากาศสะอาดมีเป้ าหมายเพือ( ผลักดันและหนุนเสริมกระบวนการขับเคลือ( นทางสังคม (Social
Movement) ในประเทศไทยเพือ( “สิทธิของประชาชนทีจ( ะหายใจอากาศสะอาด” (Right to Breathe Clean
Air) โดยมีเป้ าหมายในการหนุนเสริมให้:
s. ประชาชนมีขอ้ มูลและเครือ( งมือทีจ( ะช่วยปกป้ องสิทธินUี ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และความ
ตระหนักรูใ้ นสิทธินUีของตน
v. ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย( วกับสิทธินUีอย่างรอบด้าน
u. ประชาชนมีความตระหนักทีจ( ะมีสว่ นร่วมในการเรียกร้องและเข้าถึงสิทธินUีได้อย่างเท่าเทียมกัน

“สิทธิของประชาชนทีจ- ะหายใจอากาศสะอาด Right to Breathe Clean Air”
เนื(องจากสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดเป็ นเรือ( งทีย( อมรับในระดับสากล แต่ยงั เป็ นสิง( ทีใ( หม่ในสังคมไทย
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ไม่รจู้ กั และไม่เข้าใจ จึงยังไม่ตระหนักว่าตนเองมีสทิ ธิดงั กล่าว ซึง( ความไม่ตระหนักนีU
นําไปสูค่ วามไม่พร้อมทีจ( ะเรียกร้องสิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด ขณะเดียวกัน รัฐไทยเองก็ยงั ไม่ได้รบั รอง
สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดอย่างชัดแจ้งแยกออกมาเป็ นสิทธิอกี ประเภทหนึ(ง แต่จะต้องอาศัยการตีความ
สิทธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดผ่านสิทธิในชีวติ (Right to Life) และสิทธิในสุขภาพ (Right to Health) จึง
จําเป็ นต้องผลักดันให้มกี ฎหมายอากาศสะอาด ทีม( เี นืUอหาสองด้าน คือ การรับรองสิทธิของประชาชนทีจ( ะ
หายใจอากาศสะอาด และการกําหนดหน้าทีข( องรัฐทีจ( ะทําให้สทิ ธิดงั กล่าวของประชาชนเกิดขึนU ได้จริง โดย
กําหนดให้รฐั ต้องดําเนินการอย่างเป็ นขันU ตอนเพือ( ให้สทิ ธิดงั กล่าวเกิดขึนU ได้จริง (Progressive Realization
of Rights) เริม( จากการทีร( ฐั ต้องเคารพ (Respect) สิทธินUีของประชาชน ปกป้ อง (Protect) สิทธินUีจากบุคคล
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ทีส( ามทีม( าละเมิด และทําให้สามารถบรรลุเป้ าหมาย (Fulfill) ของสิทธินUีได้ในทีส( ดุ ซึง( กระบวนการดังกล่าว
ต้องอาศัยการทํางานอย่างเป็ นขันU ตอนและใช้เวลามาก
เงือ( นไขสําคัญทีจ( ะทําให้กระบวนการดังกล่าวเริม( ต้นขึนU และได้รบั การผลักดันให้กา้ วหน้าอย่างต่อเนื(อง คือ
กระบวนการขับเคลือ( นทางสังคม (Social Movement) โดยอาศัยพลังทางสังคมเป็ นแรงผลักให้เกิดกระแส
การตื(นตัว จากการให้ความรูแ้ ก่ประชาชน เพือ( ทําความเข้าใจกับสถานการณ์ทเ(ี กิดขึนU ตระหนักรูถ้ งึ อันตราย
ของการมีชวี ติ อยูใ่ นอากาศทีไ( ม่ดี และรวมตัวกันเรียกร้องให้รฐั ต้องจัดการให้สทิ ธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาด
เกิดขึนU ได้อย่างแท้จริง
ดังนันU เครือข่ายอากาศสะอาด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจึงมีความมุง่ มันในการเผยแพร่
(
ขอ้ มูลความรูแ้ ละ
กิจกรรมต่างๆ ทีจ( ะเป็ นตัวจุดกระแสความตื(นรูข้ องสังคมในเรือ( งดังกล่าว อันเป็ นจุดเริม( ต้นทีส( าํ คัญของ
กระบวนการขับเคลือ( นทางสังคมทีม( ปี ระสิทธิภาพเพือ( นําไปสู่ เป้ าหมายร่วมกันคือการทีค( นทุกคนในประเทศ
ไทย ทีอ( าศัยอยูร่ ว่ มกันในผืนแผ่นดินเดียวกัน ควรจะต้องมีสทิ ธิทจ(ี ะหายใจอากาศสะอาดอย่างเท่าเทียมกัน
เพือ( ทีว( า่ ทุกคนจะสามารถมีสทิ ธิในสุขภาพทีด( ี และมีสทิ ธิในชีวติ ทีม( คี ณ
ุ ภาพได้อย่างแท้จริง
Thailandcan.org
……………..

82

Thailand Clean Air Network
Mission and Collaboration:
Addressing the problem of air pollution is a difficult and complex undertaking. As such, the
Thailand Clean Air Network is organized as a collaborative effort that combines the wealth of
knowledge from academic institutions with a well-coordinated social movement that operates in
tandem with policy-makers and private sector entities. This multidisciplinary approach is, therefore,
one of the core tenets of this group.
The Thailand Clean Air Network’s mission is to advocate and support the social movement in
Thailand in order to protect the right of every Thai citizen to breathe clean air. The goals of the
group are to:
1) Provide information and tools to the general public so that everyone can protect their right
to breathe clean air; and in so doing, create acknowledgement, at an individual level, of this
inalienable right.
2) Enable the general public to have an in-depth and comprehensive awareness and
understanding about their right to breathe clean air;
3) Support the general public in exercising their rights to demand the protection and access
to clean air for all on an equal basis.

“The right of every Thai citizen to breathe clean air”
Although the right to breathe clean air is well recognized internationally, it is a fairly unfamiliar
concept amongst the Thai general public. Most Thais do not know or understand their right to
breathe clean air, therefore they lack the awareness that they even possess this right. Furthermore,
the Thai state has not delineated the right to breathe clean air as a separate right, but it is
currently a derived right that stems from the right to life and the right to health. Therefore, it is
imperative to push for the passage of the Thai Clean Air Act that would accord both the right of the
general public to breathe clean air as well as the obligation of the state to ensure the full protection
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of this right. The latter needs to be manifested in a stepped manner in order to ensure the
progressive realization of rights. To this end, the Thai state must begin by first respecting the right
the Thai public, then protecting the right of the public from third parties violating this right, and
eventually fulfilling the state’s role in this regard. This entire process requires working in
collaboration in sequential stages and this will take time.
The important pre-condition to ignite and propel this forward sustainably is the birth of the social
movement process. In other words, the reliance upon the power of an awaken society that has
been galvanized through public education and public awareness building campaigns.
These campaigns seek to build public understanding about the air pollution situation and the
resultant adverse health impact. This, in turn, would then propel an awaken society to demand
that the state take all required measures to ensure the protection of the collective right to breathe
clean air on a sustained basis.
Thailandcan.org
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