ข่ าวประชาสั มพันธ์
กสม. ฉัตรสุ ดา ห่ วงใยวิกฤตการณ์ ฝุ่นละออง
ส่ งผลกระทบต่ อสิ ทธิในการมีสุขภาพและสุ ขลักษณะทางสิ่ งแวดล้ อมทีด่ ีของประชาชน
ขอรัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณีสากลคุ้มครองประชาชนจากภัยมลพิษ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางฉั ตรสุ ดา จั นทร์ ดียิ่ง กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่า
ตามที่ ป รากฏวิ ก ฤตการณ์ ปั ญ หาฝุ่ นละอองในอากาศขนาดเล็ ก ๒.๕ ไมครอน หรื อ ฝุ่ น PM 2.5
ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล มาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งจนถึงปัจจุบนั นั้น ตนในฐานะ
ประธานคณะทางานด้านสิ ทธิ ผสู ้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุ ข มีความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์
ฝุ่ นละอองดังกล่าวเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องด้วยวิกฤตการณ์ ดงั กล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม วิถีการดารงชี วิต
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ ทธิในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนจานวนมาก
อย่างไรก็ดี แม้วา่ รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จะได้ดาเนิ นมาตรการแก้ไขปั ญหาฝุ่ นละอองเป็ นการ
เร่ ง ด่ วนในหลายมาตรการแล้ว แต่ เพื่ อให้สิ ท ธิ ใ นการมี สุข ภาพและสุ ข ลัก ษณะทางสิ่ งแวดล้อมที่ ดีของ
ประชาชน ได้รับการคุ ม้ ครองอย่างแท้จริ งตามหลักกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (ICESCR) ที่ประเทศไทยเป็ นภาคีและรัฐมีพนั ธกรณี ตอ้ งปฏิบตั ิตาม โดยที่ขอ้ ๑๒ (๑) และ
(๒) แห่งกติกาดังกล่าวระบุไว้วา่ “รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิ ของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ตามมาตรฐานสู งสุ ดเท่าที่เป็ นไปได้ โดยกาหนดขั้นตอนในการดาเนิ นการโดยรัฐภาคีแห่ งกติกา เพื่อบรรลุ
ในการทาให้สิทธิ น้ ี เป็ นจริ งอย่างสมบูรณ์ จะต้องรวมถึ งสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อการปรับปรุ งในทุกด้านของ
สุ ขลักษณะทางสิ่ งแวดล้อมและอุตสาหกรรม” นั้น
ตนจึ ง ขอให้ รั ฐ บาลและภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ร่ ว มกัน แก้ไ ขปั ญ หาวิกฤตการณ์ ฝุ่ นละอองที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ในการมีสุขภาพและสุ ขลักษณะทางสิ่ งแวดล้อมที่ดีของประชาชน ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้รั ฐ บาลพิ จ ารณายกวิกฤตการณ์ ฝุ่ นละอองที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นปั ญ หาส าคัญ ระดับ ชาติ และ
เร่ ง ดาเนิ น มาตรการแก้ไ ขปั ญหาอย่างจริ ง จัง โดยควรก าหนดแผนการต่ า ง ๆ ในการแก้ไ ขปั ญหาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เช่น แผนการควบคุมมลพิษทางการจราจร แผนการเตือนภัยและป้ องกันวิกฤตการณ์
ฝุ่ นละออง แผนการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนแผนการเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ
โดยบูรณาการการทางานและองค์ความรู ้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
๒. ขอให้กระทรวงสาธารณสุ ขพิจารณาออกมาตรการในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนโดยเฉพาะ
เด็ก ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยที่มีโรคประจาตัวที่สาคัญ ตลอดจนให้ความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั เพื่อดูแลสุ ขภาพของตนเอง

๒

๓. ขอให้ประชาชน ร่ วมกันติดตามและเฝ้ าระวังสถานการณ์ และแก้ไขปั ญหาฝุ่ นละอองร่ วมกับ
หน่วยงานของรัฐ โดยป้ องกันตนเองจากมลพิษที่เกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุ ขภาพ
“วิ ก ฤตฝุ่ นละอองที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะนี้ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งไกลตัว แต่ เ ป็ นปั ญ หาใกล้ต ัว ที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน ตลอดจนสิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ที่ ดี มี อ ากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์ หายใจ และได้อ ยู่ ใ น
สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย จึงขอให้รัฐบาลให้ความสาคัญและเร่ งแก้ปัญหาโดยเร็ ว รวมทั้งวางแผนระยะยาว
เพื่อรับมือกับปั ญหาดังกล่าวต่อไปในอนาคต” นางฉัตรสุ ดา กล่าว

เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
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