ระเบียบวาระการประชุม
คณะท้างานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้้าแม่ตาว
ท้องที่ต้าบลพระธาตุผาแดง ต้าบลแม่ตาว และต้าบลแม่กุ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระดับอ้าเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ้าเภอแม่สอด ชั้น ๒ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่ างกฎกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และ
ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... และร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อ
ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาว

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุม คณะทางานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้าแม่ตาว ท้องที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ระดับอาเภอ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และได้เวียนให้คณะทางานรับรอง
รายงานการประชุมเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีคณะทางานฯ ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะทางานพิจารณาเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้าแม่ตาว ท้องที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระดับอาเภอ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
มติที่ประชุม

๓
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ร่ า งกฎกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อง ก้าหนดเขตพื้ นที่ และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ต้าบลพระธาตุผาแดง ต้าบลแม่ตาว และ
ต้าบลแม่กุ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... และร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อ
ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่ตาว

เรื่องเดิม
สืบเนื่องจากการประชุม คณะทางานพิจารณาเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ลุ่มน้าแม่ตาว ท้องที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระดับอาเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 มอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะทางานฯ ไปปรับแก้ไขในร่างกฎกระทรวง และนาไปประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้ นที่ทั้ง
3 ตาบลต่อไป และมอบให้ผู้นาระดับตาบลทั้ง 3 ตาบล นาร่างกฎกระทรวงฯ และร่างกรอบแผนปฏิบัติการฯ
ไปจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และสรุปผลรายงานให้คณะทางานฯ ระดับอาเภอได้รับทราบ
การด้าเนินงานที่ผ่านมา
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (ทสจ.ตาก) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ระดับอาเภอ ร่วมกับ
อาเภอแม่สอดและกานันในพื้นที่ดาเนินการจัดประชุมประชาคมในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาร่างเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... และร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาว ไปชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินการกาหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้าแม่ตาว และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน ดังนี้
๑. ประชุมประชาคมรายตาบล ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ
๑ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ระดับอาเภอได้เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการดาเนินการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ร่างเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้าแม่ตาว และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน
๒. ประชุมประชาคมรวมของพื้นที่ ๓ ตาบล รวม ๒ ครั้ง ดังนี้
๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ระดับอาเภอ
ได้นาเสนอร่างกฎกระทรวงฯ และร่างกรอบแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุมประชาคมรวมของพื้นที่ ๓ ตาบล
และภาคส่วนราชการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่
๒๖ ซึ่งมีนายอาเภอแม่สอด เป็นประธานและมีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๖๐ คน ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการร่างกฏกระทรวง และร่างกรอบแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่า ภาคประชาชน
ในแต่ละตาบล เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวยังไม่มากเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนได้ จึงเห็นควรที่จะมีการจัด
ประชุมชี้แจงและรับ ฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนอีกครั้ งหนึ่ง และเสนอให้ ฝ่าย
เลขานุการคณะทางานฯ ระดับอาเภอ นาเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของประชาชนใน
พื้น ที่ เช่น พื้น ที่การปนเปื้ อนสารแคดเมี ย มในแต่ล ะแปลงของประชาชนสอดคล้ อ งกับการประกาศพื้น ที่
คุ้มครองอย่ างไร ซึ่งข้อมูล ดังกล่ าวจะมีผ ลกระทบต่อประชาชนที่เป็นผู้มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ยจากการประกาศ

๔
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่กาหนดให้พื้นที่อาเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะนามาซึ่งการ
พัฒนาในพื้นที่ จึงอาจจะกระทบต่อประชาชนที่มีที่ดินและประสงค์จะดาเนินการพัฒนาพื้นที่ของตน เพื่อการ
รองรับการพัฒนาดังกล่าว เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรณีการกาหนดพื้นที่ในบริเวณ
ที่ ๒ บริ เวณพื้น ที่ ๑.๕ กิโ ลเมตร จากแนวขนานล าห้ ว ยแม่ตาวทั้งสองฝั่ ง และบริเวณ ๑ กิโ ลเมตร จาก
แนวขนานของลาห้วยแม่กุทั้งสองฝั่ง นั้น ถึงแม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมค่อนข้าง
กว้างกว่าพื้นที่ที่สารวจพบการปนเปื้อนสารแคดเมียมของหน่วยงานราชการต่างๆ และอาจกระทบต่อการ
พัฒนาพื้นที่ของตนเองตามนโยบายของรัฐ แต่จะเกิดผลดีต่อการควบคุมจัดการและเฝ้าระวัง การปนเปื้อนสาร
แคดเมียมในพื้นที่ รวมทั้ง การป้ องกัน และเฝ้ าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขณะนี้การปนเปื้อนสารแคดเมียมในธรรมชาติยังมีการเคลื่อนตัวหรือพลวัตรอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมและถูกวิธีตามหลักวิชาการ
๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ระดับ
อาเภอ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พ.ศ. .... ในภาพรวม ๓ ตาบล ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ ๒๖ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยราชการระดับจังหวัด ระดับอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนคณะทางานฯ ระดับอาเภอและระดับตาบล ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจาก
ภาคเอกชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบและที่สนใจ รวมประมาณ ๓๔๐ คน ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ
คณะทางานฯ ระดับอาเภอ พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องกาหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งพื้นที่ ๓ ตาบล
ที่จะกาหนดให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จึงจะปรับมาตรการห้าม
โรงงานอุตสาหกรรม โดยให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่ คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาหนด ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงฯ และร่าง
กรอบแผนปฏิบัติการฯ แต่ยังมีความเห็นที่แตกต่างในรายละเอียดของการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะในบริ เวณขอบเขตพื้นที่บริเ วณที่มีก ารปนเปื้อนสารแคดเมียม ซึ่ งในร่า ง
กฎกระทรวงฯ กาหนดเป็นบริเวณที่ ๒ ให้มีขนาดพื้นที่ที่ลดลง และมาตรการห้ามดาเนินการกิจการบาง
ประเภทในบริเวณดังกล่าว เช่น มาตรการห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบางจาพวก เห็นว่าอาจกระทบต่อการ
ดารงชีวิตประจาวันของประชาชนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควร
ให้กานันแต่ละตาบลในฐานะหัวหน้าคณะทางานฯ ระดับตาบลไปดาเนินการในการจัดประชุมประชาคมแต่ละ
ตาบล และจัดประชุมคณะทางานฯ ระดับตาบล ซึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ระดับอาเภอ จะไปร่วมให้
ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อน จากนั้น สผ. จะได้ดาเนินการปรับปรุงและยกร่างกฎกระทรวงฯ กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการสิ่งแวดล้อมและร่างกรอบแผนปฏิบัติการฯ นาเสนอคณะทางานฯ ระดับอาเภอ และคณะทางาน
ฯ ระดับจังหวัด ตามลาดับ ต่อไป
3. กานันทั้ง ๓ ตาบล ในฐานะหัวหน้าคณะทางานฯ ระดับตาบล ได้กาหนดจัดการ
ประชุมคณะทางานพิจารณาเขตพื้น ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้าแม่ตาว ท้องที่ตาบล
พระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระดับตาบล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดังนี้
๑) คณะทางานฯ ระดับตาบล ของตาบลแม่ตาว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตาบลแม่ตาว ตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๕
๒) คณะทางานฯ ระดับตาบล ของตาบลแม่กุ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดแม่กุ
เหนือ บ้านแม่กุเหนือ หมู่ ๘ ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๓) คณะทางานฯ ระดับตาบลของตาบลพระธาตุผาแดง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ ๓ ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ซึ่งฝ่ ายเลขานุ การคณะทางานฯ ระดับอ าเภอ ได้เข้ าร่วมให้ ข้อมู ลและชี้แจงประเด็ น
ข้ อสอบถาม ในการประชุ มดั งกล่ าวด้ วย โดยคณะท างานฯ ระดั บต าบล มี มติ เห็ นด้ ว ยในหลั กการของร่ าง
กฎกระทรวงฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ระดับอาเภอ นาเสนอ และให้ปรับแก้ไขพื้นที่บริเวณที่ ๒ ของ
ร่างกฎกระทรวงฯ ให้ มีความเหมาะสม ครอบคลุ มพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมียมเท่านั้น และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บริเวณที่ ๒ ตามข้อ ๔ (ข) (๑) (๒) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของ
ประชาชน
4. ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ระดับอาเภอ และกานันทั้ง ๓ ตาบล ได้ร่วมกันสารวจ
พื้นที่เพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่ ๒ ของร่างกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พ.ศ. .... ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้ปรับลดขอบเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่พบการ
ปนเปื้อนสารแคดเมียม ดังเอกสารแนบ ๑ และได้แจ้งให้นายอาเภอแม่สอด และกานันทั้ง ๓ ตาบล รับทราบแล้ว
๕. ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ระดับอาเภอ ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากทุ ก ภาคส่ ว น น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ร่ า งกฎกระทรวงฯ และร่ า งกรอบแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบ ๒ และ เอกสารแนบ ๓ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) ร่างกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก้าหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ต้าบลพระธาตุผาแดง ต้าบลแม่ตาว และต้าบลแม่กุ
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... ประกอบด้วย
ขอบเขต ครอบคลุมพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองของ 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลพระธาตุผาแดง
ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มาตรการ มีทั้งสิ้น ๑๓ ข้อ แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง ข้อ ๑ – 3 เป็นเรื่องของการกาหนดคานิยาม การกาหนดขอบเขต และการแบ่ง
บริเวณพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑ เป็นการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเขตที่ชัดเจนในการ
กาหนดมาตรการบังคับใช้ เป็นมาตรการที่มีผลใช้ปฏิบัติตามกฎหมายมีบทลงโทษ ดังนั้น จะต้องมีความชัดเจน
ของเขตพื้น ที่ที่จ ะกาหนดให้ เ ป็ น เขตพื้น ที่ คุ้มครองสิ่ ง แวดล้ อม เพื่อนามาตรการตามมาตรา 44 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาบังคับใช้
ข้อ ๒ เป็ น การก าหนดค านิ ย าม ที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรการกฎกระทรวง ซึ่ ง หน่ ว ยราชการที่
เกี่ยวข้องกาหนด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เกิดความชัดเจนในการตีความของกฎหมาย และป้องกันการ
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
ข้อ ๓ เป็นการกาหนดขอบเขตพื้นที่ เพื่อเป็นฐานในการกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

๖
ส่วนที่สอง ข้อ ๔ - ๕ เป็นมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการห้ามและควบคุมการ
กระทาหรือกิจกรรมที่ เป็นปัจจัยเสี่ยงทาให้เกิดการกระจายตัวของสารแคดเมียม หรือสารอื่นๆ ในพื้นที่ หรือ
ก่อให้เกิดมลพิษและผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณ 3 ตาบล เพื่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงสภาพด้านกายภาพของพื้นที่ ตลอดจนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่สาม ข้อ 6 เป็นมาตรการส่งเสริม ที่กาหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ ดาเนินการส่งเสริมการปลูกป่าให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ และตาม
ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดินในเขตลุ่ มน้า เช่น ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพื่อการนั้นๆ อย่างเข้มงวด
การใช้ที่ดินเพื่การเกษตรควรหลีกเลี่ยง เป็นต้นเนื่องจากพื้นที่เป็นที่สูง เป็นพื้นที่ป่า จึงไม่ต้องการให้พื้นที่นี้ถูก
รบกวนในการเปิดหน้าดินก็จะเป็นปัจจัยเลี่ยงทาให้เกิดการกระจายตัวของแคดเมียมได้
ส่ ว นที่ ส าม ข้ อ ๗ - 9 เป็ น มาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม ในเรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดย
ข้อ ๗ เป็ นบทบั ญญัติในการควบคุมโครงการหรือกิจการ ที่จะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ทุกโครงการที่
กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ นั้นๆ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตาม ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๙
ข้อ ๘ เป็นการกาหนดให้จังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนงานการฟื้นฟู
ด้านต่างๆ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหา ไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
และของบประมาณจากส่วนกลางในดาเนินการเป็นการเฉพาะ ในพื้นที่ที่ออกกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๙ เป็นการกาหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสาหรับพื้นที่นั้น รวมทั้งการกาหนดขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยการกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่ขึ้น ๒ ระดับ คือ ระดับจั งหวัดและระดับพื้นที่ โดยในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ส่ วนในระดั บพื้ นที่ มีนายอ าเภอเป็ นประธาน ทาหน้าที่ดู แล ติดตาม ตรวจสอบในการนามาตรการคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้ไปปฏิบัติ เพื่อให้กลไกในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มาจากท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ส่วนที่สี่ ข้อ 10 – ๑๒ เป็นมาตรการที่มีลักษณะเป็นบทเฉพาะกาลซึ่งกาหนดขึ้นเพื่อรองรับ
กรณีต่างๆ ที่มีหรือเกิดขึ้นแล้ว ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ โดย
ข้อ ๑๐ เป็นบทบัญญัติรองรับในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว และมาตรการนั้นเป็นมาตรการที่ไม่ต่ากว่าหรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น
ข้อ ๑๑ เป็นการกาหนดให้ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นต้องดาเนินการ ควบคุมการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

๗
ข้อ ๑๒ เป็นบทบัญญัติรองรับสิทธิและกาหนดขอบเขตการดาเนินการต่อไปของผู้กระทา หรือ
ประกอบกิจกรรม หรือกิจการที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้สามารถดาเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะเลิกกระทา หรือประกอบกิจการนั้น หรือจนกว่าจะสิ้นกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ห้า ข้อ ๑๓ เป็นการกาหนดระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ โดยมีผล
บังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
2) ร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่ตาว
เจตนารมณ์ แผนฉบับนี้ มุ่งเน้นการสงวนรักษา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการ
บริ ห ารจั ดการเชิงพื้น ที่ รวมทั้ง ส่ งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของทุกภาคส่ว น เพื่อให้ มี
บทบาทและหน้ าที่รั บผิ ดชอบร่วมกัน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ในเขตพื้น ที่บริ เวณท้องที่ตาบลพระธาตุ ผาแดง ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
วิสัยทัศน์

พื้นที่ลุ่มน้้าแม่ตาวมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี บนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่า
โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการการท้างานเชิงพื้นที่

วัตถุประสงค์
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มขีดความสามารถของทุกภาคส่วน เพื่อให้มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่บริเวณท้องที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว
และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. เพื่อให้ห น่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์และมาตรการ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 11 มาตรการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ฟื้นฟู
คุณภาพดินที่มีปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งลุ่มน้า โดยมี 4 มาตรการ ดังนี้
1.1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วิกฤตสิ่งแวดล้อม
1.2 การรักษาและป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานการผลิต
1.4 การจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้ง สร้างมูลค่าเพิ่ม
จากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มากกว่าการเร่งรัดนาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ โดยให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมี 3 มาตรการ ดังนี้
2.1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรมและพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสม
2.3 การเฝ้าระวังด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคี
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญที่จะทาให้วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่กาหนดเป็นไปได้ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในด้านองค์ความรู้ กระบวนการ และ
กลไกในการมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็นธรรม
โดยมี 4 มาตรการ ดังนี้
3.1 การส่งเสริมความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้ และสื่อสารต่อสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับความต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ
3.3 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
3.4 การสร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อนึ่ง คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก เชิญ สผ. และ ทสจ.
ตาก เข้าร่ ว มประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็ นในประเด็น ข้อร้องเรียนกรณีปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนลุ่มน้้าแม่ตาว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖
อาคารรัฐสภา ๒ ซึ่งผู้ร้องเรียนแจ้งว่า พื้นที่ลุ่มน้้าแม่ตาวเป็นพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมียม ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพ และพื้นที่การเกษตรไม่สามารถใช้เพาะปลูกข้าวเพื่อ
ด้ารงชีวิตได้ตามปกติ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศาลปกครองพิษณุโลกได้พิพากษาให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ (กก.วล.) ใช้อ้านาจตามมาตรา ๔๓ แห่ ง พระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แนะน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออก
กฎกระทรวงก้าหนดให้พื้นที่ลุ่มน้้าแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขผลกระทบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
๑) การแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพและแผนการเฝ้าระวังในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๒) การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีอย่างเป็นรูปธรรมในผลผลิตการเกษตรชนิด
อื่นในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน
๓) การส่งเสริมการปลูกพืชและประกอบอาชีพทางเลือกอื่น ที่ลดความเสี่ยงในการ
รับสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย
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๔) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอันเนื่องมาจากข้อวิตกกังวลที่มี
ต่อกระบวนการผลิตเอทานอล และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการฯ ที่ได้มีการน้าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
อันเป็นการสร้างวัฏจักรการปนเปื้อนของแคดเมียมและการแพร่กระจายไปในพื้นที่อื่น
๕) การจัดท้าข้อมูลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนบูรณาการงานพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้้าแม่ตาวในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเป็นฐานข้อมูลส้าหรับการก้าหนดทิศทางและการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๖) การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียมเพื่อให้พื้นที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์
จากที่ดินตามวิถีชีวิตของชุมชน
คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอให้ สผ.และ ทสจ.ตาก เชิญประชาชนผู้ร้องเรียน
เข้าร่วมประชุมคณะท้างานฯ ระดับอ้าเภอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและข้อสรุปร่วมกัน ต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. โปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อร่างกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตาบลพระธาตุผาแดง
ตาบลแม่ตาว และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... และร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและ
แก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาว หรือมีข้อคิดเห็นอื่นเป็นประการใด
2. มอบให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ น าร่ า งกฎกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว และ
ตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... และร่างกรอบแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาว เสนอคณะทางานฯ ระดับจังหวัด พิจารณาต่อไป

