
 

สรุปประเด็นค ำฟ้อง 

ให้หน่วยงำนรัฐปฏิบัตหินำ้ที่ในกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศจำกฝุ่นละออง PM2.5 

“เพื่อคุ้มครองสิทธิกำรด ำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภำพของประชำชน”  

วันที่ 22 มีนำคม 2565 ณ ศำลปกครองกลำง (ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ) 

 

เนื่องจากสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งแต่ช่วงปี 2557 – 2563 พบว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคเหนือของไทยมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ในบรรยากาศ

โดยทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนไทยต้องประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องมาเป็น

เวลายาวนานกว่า 8 ปีแล้ว หน่วยงานรัฐจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อเป็นการดูแล

รักษาสุขภาพประชาชนในประเทศให้มีสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่หน่วยงานรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน

สมควร คือ  

• คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกหรือแก้ไขประกาศ

ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ในบรรยากาศทั่วไป ให้เข้มงวดและมีความปลอดภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น  

ตามกฎหมาย และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”  ทั้งๆที่ กรมควบคุม

มลพิษได้เสนอเร่ืองให้ปรับค่ามาตรฐานตามระดับที่ 3 ของ องค์การอนามัยโลกแล้ว ตั้งแต่ ปี 2564 

• คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ละเลยต่อหน้าที่

หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกหรือแก้ไขประกาศค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ประเภทฝุ่น

ละออง PM 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการประเภทอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิด ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญตัิ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  โดยปัจจุบันมีแต่ค่ามาตรฐานฝุ่นรวม  

โดยมิได้ตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดที่ส าคัญ เป็นอุปสรรคในการบรรลุ

เป้าหมายการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 ในบรรยากาศให้มีความปลอดภัยต่อประชาชน 

• รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม  ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกหรือแก้ไขประกาศ

ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้มีค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ให้เทียบเท่า

มาตรฐานสากล ตามกฎหมาย และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละ ออง” 

ซึ่งปัจจุบันมีแต่ค่ามาตรฐานฝุ่นรวม โดยมิได้ตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายโรงงาน 

และยังปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกประกาศรายละเอียดก าหนดประเภทสารมลพิษหรือสารเคมีที่โรงงานต้อง

จัดท ารายงานข้อมูล ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

โดยมีฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในบัญชีมลพิษและสารเคมีเป้าหมาย ทั้งๆที่มีการออกกฎกระทรวงให้โรงงานต้องรายงาน

ตั ้งแต่ 2 ปีที ่แล้ว ท าให้ไม่สามารถจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื ่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and 

Transfer Register: PRTR) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปล่อยมลพิษและฝุ่นละออง 

PM 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ 
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เมื่อหน่วยงานรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก

ฝุ่นละออง PM 2.5 อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการได้รับสัมผัสฝุ่นละออง PM 2.5 ในบรรยากาศ ทั้งผลกระทบ

ระยะสั้นและแบบเร้ือรังในระยะยาว โดยเฉพาะโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง รวมถึง

ท าให้ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยที่สั้นลงและต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  

เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนที่ติดตามและผลักดันรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อปกป้องสิทธิทางสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) มูลนิธิเพื่อสันติภำพเขียว (Greenpeace Thailand), 2) มูลนิธินิติธรรม

สิ ่งแวดล้อม (EnLAW), 3) มูลนิธ ิบ ูรณะนิเวศ  (EARTH), 4)สภำลมหำยใจเช ียงใหม่ , 5) สภำลมหำยใจภำคเหนือ ,  

6) นำยสุภัทร ฮำสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยำบำลจะนะและประธำนชมรมแพทย์ชนบท 7) นำงสำวนันทิชำ โอเจริญชัย นักรณรงค์

และนักสื่อสำรด้ำนสิ่งแวดล้อมผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Climate Strike Thailand ผู้ฟ้องคดีทั้ง 7  รำย จึงด ำเนินกำรยื่นฟ้อง

หน่วยงำนรัฐ 3 รำย ได้แก่ 1) คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ , 2) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม, 3) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม  ผู้ถูกฟ้องคดี 

โดยยื่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำง เม่ือวันที่ 22 มีนำคม 2565 เพื่อขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง ดังนี้ 

• ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกหรือแก้ไขประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน ฝุ่นละออง PM 

2.5 ในบรรยากาศทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว คือ ค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง

ของฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที ่ 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที ่ 15 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   

• ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ออกหรือแก้ไขประกาศค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย

ประเภทฝุ่นละออง PM 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการประเภทอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดฝุ่นละออง PM 2.5 ตาม

มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

• ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที ่ 3 ออกหรือแก้ไขประกาศก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานสู่

สิ่งแวดล้อม ให้มีค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด และเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

• ขอให้ผู ้ถูกฟ้องคดีที ่ 3 ออกประกาศก าหนดประเภทสารมลพิษหรือสารเคมีที ่โรงงานต้องจัดท ารายงานข้อมูล  ตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีการรายงานฝุ่นละออง 

PM 2.5 อยู่ในบัญชีมลพิษและสารเคมีเป้าหมาย และจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant 

Release and Transfer Register) รวมถึงมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชน 

ภาคประชาสังคม สามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 

 

“รัฐต้องหยุดละเมิดสิทธิ และคืนอำกำศสะอำดอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนให้กับประชำชนทุกคน” 

 

  


