การเตรียมการเพื่อรองรับการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มนา
โดย
ส่วนวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา
สานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา
กรมทรัพยากรนา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กันยายน ๒๕๖๑



คานา



รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดของสานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากร
น้า (ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๐.๒) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกาศใช้ ร่างพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ ๒๕ ลุ่มน้า จ้านวน ๒๕ ฉบับ ที่จะออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.
.... ทีเ่ สนอโดยกลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้า ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่
๑๔๒๗/๒๕๕๘ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการและองค์กรผู้รับผิดชอบ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสอดคล้อง และลดปัญหาที่อาจมีขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะส่วนแผนที่ลุ่ม
น้าที่จะใช้แนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า
ความส้าเร็จของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมถึงพระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ
และร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เกิดขึนจากความพยายาม ท้างานโดยมิย่อท้อของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานนิติการ
กรมทรัพยากรน้า คือ ผู้เชี่ยวชาญ ปัทมา ปานประชาและทีมงาน ร่วมกับคณะที่ปรึกษาคือ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... พร้อมจัดทาร่างกฎหมายอนุ
บัญญัติหรือกฎหมายลาดับรองขึ้น ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มน้าทั่วประเทศและร่าง
กฎกระทรวงเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้า โดยร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้ าทั่วประเทศและร่า งกฎกระทรวงก้าหนด
หลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการก่อตังองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ....ในพืนที่ภูมิภาคทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ ว ถื อเป็ นการปฏิ บัติ หน้า ที่ ร่ว มกัน ได้อ ย่า งเรี ยบร้ อย สมบู รณ์ และเป็น ประโยชน์ต่ อ
ประเทศชาติ ควรแก่การยกย่องและจดจ้าไว้ด้วยความขอบพระคุณอย่างยิ่ง
สานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา โดยส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา ได้รวบรวม จัดทารายงาน
สรุปในขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดปลีกย่อยในแผนที่แนบท้ายและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ พร้อม
ได้ทาการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและบัญ ชีแนบท้ายใน
อนาคต เช่น จากการควบรวมหรือแบ่งพืนที่ลุ่มน้า การเปลี่ยนชื่อลุ่มน้า ที่อาจมีต่อองค์กร กฎหมาย นโยบาย
และแผนด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมให้การประกาศใช้ พระราช
กฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศที่จะออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าพ.ศ. .... ให้สามารถใช้งานเป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ ผชช.ปัทมา ปานประชาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี
คณะผู้จัดท้ารายงานตัวชีวัดที่ ๓.๑๐.๒
วาสนา ร้อยอ้าแพง
ภูมจิตร โปรดปราณ
รติกาล ภาพติบ
นารี อินทรวิเชียร
ดวงมณี นามวิชัย
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บทที่ ๑
ทีม่ า วัตถุประสงค์ และขอบเขต
๑.ที่มาของการดาเนินการ
“น้ำ”เป็นสิ่งที่จ้ำเป็นส้ำหรับมนุษย์ กำรขำดสมดุลน้ำจะก่อให้เกิดปัญหำมำกมำย ทังในสภำวะกำร
ขำดแคลนน้ำในฤดูแล้ง สภำวะน้ำท่วมในฤดูฝน ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนปัญหำสิ่งแวดล้อมที่
ท้ำให้คุณภำพของน้ำเสียไปไม่อำจน้ำน้ำมำใช้ประโยชน์ได้และบำงกรณีก็ก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำยต่อ
บุคคล สัตว์ พืช และทรัพย์สินอีกด้วย จำกกรณีดังกล่ำวจึงสมควรมีมำตรกำรควบคุมและบริหำรแห่งน้ำ ที่ดินที่
ต่อเนื่องกับแหล่งน้ำและทรัพยำกรธรรมชำติอื่นที่เกี่ยวข้องกับน้ำ โดยต้องก้ำหนดให้มีองค์กำรบริหำรกำรใช้น้ำใน
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น เพื่อวำงนโยบำยและก้ำกับดูแลกำรจัดกำรเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำให้เป็นไปด้วยควำม
รอบคอบและเหมำะสม ตลอดจนกำรก้ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ ปัญหำน้ำท่วม
กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรน้ำอย่ำงถำวร โดยกำรก้ำหนดควำมรับผิดชอบในทำงแพ่ง และทำงอำญำแก่ผู้
ละเมิดเพื่อให้กำรจัดกำรใช้น้ำเป็นไปตำมแผนที่ก้ำหนดไว้ และแม้ว่ำ ประเทศไทยจะมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
หลำยฉบับ(เอกสำรแนบ๑) แต่ยังไม่มีกฎหมำยแม่บทใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศได้
จำกอดีต จนถึ ง ปั จจุ บัน ประเทศไทยมีร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ทรั พยำกรน้ำ พ.ศ. .....ของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพียงฉบับเดียวที่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้ำอย่ำงเป็น
ทำงกำร ขณะนี อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในวำระ ๒ ร่ำงพระรำชบัญ ญัติ ฉบับนี
ด้ำเนินกำรโดยนำงปัทมำ ปำนประชำ ผู้อ้ำนวยกำร กลุ่มงำนนิติกำร กรมทรัพยำกรน้ำ ได้ริเริ่ม ปรับปรุง ยกร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นกฎหมำยแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ของประเทศ
(ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๒) ตังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมำ ซึ่งในร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติ
กฎหมำยมำตรำต่ำงๆไว้ ๑๐๐ มำตรำ โดยมีสำระส้ำคัญในกำรก้ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรในกำรรับประกัน
สิทธิขันพืนฐำนของประชำชนในกำรเข้ำถึงน้ำ กำรใช้น้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ยั่งยืนและเป็นธรรม กำรควบคุมกำร
ใช้น้ำ กำรบริหำรจัดกำรน้ำ กำรพัฒนำ ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ กำรป้องกันแก้ไข ปัญหำน้ำท่วม กำรขำดแคลน
น้ำและมลพิษทำงน้ำ กำรกระจำยอ้ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในลุ่มน้ำ
ตลอดจนกำรจัดตังองค์กรผู้ใช้น้ำ และองค์กรเกี่ยวกับน้ำทังในระดับชำติ ระดับลุ่มน้ำ และระดับลุ่มน้ำย่อย
ทังนีร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....ได้บัญญัติไว้เฉพำะหลักเกณฑ์ และมำตรกำรหลักๆ ไว้
ส่วนรำยละเอียดในแต่ละเรื่องจะได้ก้ำหนดไว้ในอนุบัญญัติ (กฎหมำยล้ำดับรอง) แทน ซึ่งในรำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรจัดตังลุ่มน้ำตำมร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ได้ก้ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๔ วรรคหนึ่ง ว่ำ “กำร
ก้ำหนดลุ่มน้ำให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ทังนีให้ค้ำนึงถึงสภำพอุทกวิทยำ สภำพภูมิศำสตร์ และระบบนิเวศ
ประกอบด้วย”
ต่ อ มำในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมทรั พ ยำกรน้ ำ ได้ ร่ ว มกั บ คณะที่ ป รึ ก ษำคื อ คณะนิ ติ ศ ำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... เพื่อจัดท้ำร่ำงกฎหมำยอนุบัญญัติหรือ
~๑~

กฎหมำยล้ำดับรองขึน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน้ำทั่วประเทศและร่ำงกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
องค์กรผู้ใช้น้ำ โดยพิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห์ ขอบเขตลุ่มน้าหลักของประเทศไทย ข้อมูลลุ่มน้าน้าร่องและ
ลุ่มน้าที่เกี่ยวข้องที่ด้าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ น้ามาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ ภารกิจ อ้านาจหน้าที่ การ
ด้าเนินการปัญหาและอุปสรรคขององค์กรผู้ใช้น้าให้สอดคล้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระบบ
ลุ่มน้าในปัจจุบัน โดยน้าสภาพทางอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ประชาชนมาประกอบการจัดท้าร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ และร่างกฎกระทรวงก้าหนด
หลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการก่อตังองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. .... เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับพืนที่ลุ่มน้าและองค์กรผู้ใช้น้า
ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... อันเป็นการป้องกันและลดความขัดแย้งจากการบังคับใช้อนุบัญญัติ
(กฎหมายล้าดับรอง) ในอนาคต ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศและร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์
ขันตอน และวิธีการก่อตังองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ....ในพืนที่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ จ้านวน ๕ ครัง โดยยึดหลักการ
และเหตุผลใน ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... (ร่างมาตรา ๒๔) ที่ให้การก้าหนดลุ่มน้าให้ตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา โดยมีแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของพระราช
กฤษฎีกา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนลุ่มน้าใด ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนให้กระท้าได้โดยตรา
พระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกันและเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วน ให้มีแผนที่แสดงแนวเขต
ที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย (ร่างมาตรา ๒๕) โดยสมควรก้าหนดเขตที่ดินใน
ท้องที่ให้เป็นลุ่มน้า และจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ ๒๕ ลุ่มน้า แยกเป็นจ้านวน ๒๕
ฉบับพร้อมมีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและบัญชีแนบท้ายเขตท้องที่ลุ่มน้าจ้าแนกได้ในระดับต้าบลของแต่
ละลุ่มน้า
ทังนีเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประกำศใช้ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ
๒๕ ลุ่มน้า จ้านวน ๒๕ ฉบับ ที่จะออกตามร่างพระราชบัญ ญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และเพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการของหน่วยราชการและองค์กร ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้อง รองรับตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี จึง
ต้องมีกำรศึกษำ ทบทวนแผนที่แนบท้ำยใน ๒๕ ลุ่มน้ำให้ตรงกับสภำพภูมิประเทศแท้จริง และกำรแบ่งเขตพืนที่ใน
แต่ละลุ่มน้ำต้อ งตรงกับพืนที่ กำรปกครองในระดับต้ำบลเป็นล้ำดับแรก และล้ำดับ ถัดมำต้องศึก ษำ วิเครำะห์
รำยละเอียด บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละมำตรำ ที่ต้องมีใจควำมส้ำคัญ สำระเนือหำด้ำนอุทกวิทยำและ
ทรัพยำกรน้ำ เช่นค้ำว่ำ ขนำดลุ่มน้ำและขอบเขตลุ่มน้ำ ฯลฯ ต้องชัดเจน
ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ โดยส่วนวิจัยและพัฒนำอุทกวิทยำ ได้รวบรวม จัดท้ำรำยงำนสรุป
ในขันตอนกำรทบทวนรำยละเอียดปลีกย่อยในแผนที่แนบท้ำยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตำมที่จ้าเป็น ใช้ประกอบพระ
รำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน้ำ ฉบับร่ำงของ พรบ.ทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ... เสนอโดยกรมทรัพยำกรน้ำ ที่คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๗/๒๕๕๘ พร้อมได้ท้ำกำรประเมินผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
แผนที่แนบท้ำยพระราชกฤษฎีกาและบัญชีแนบท้ายในอนาคต เช่น จากการควบรวมหรือแบ่งพืนที่ลุ่มน้า การ
เปลี่ยนชื่อลุ่มน้า ที่อาจมีต่อองค์กร กฎหมาย นโยบายและแผนด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต เพื่อเตรียมควำม
พร้อมให้กำรประกำศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศที่จะออกตามพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ.
.... ดังกล่ำว สำมำรถใช้งำนได้ทันทีและเป็นประโยชน์อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึน
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๒.วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
๒.๑ เพื่อทบทวนและวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... และร่าง
พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพืนที่ในท้องที่ลุ่มน้ากับ แผนที่ลุ่มน้ำของประเทศในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้ำและ
เขตกำรปกครองของประเทศไทย กรมทรัพยำกรน้ำ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔
๒.๒ เพื่อทบทวน แผนที่ลุ่มน้ำของประเทศในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้ำและเขตกำรปกครองของ
ประเทศไทย กรมทรัพยำกรน้ำ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ถูกต้องตรงกับสภำพควำมเป็นจริงในพืนที่ลุ่มน้ำ สอดคล้อง
ตำมมำตรำ ๓ ในร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
๒.๓ เพื่อศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล แผนที่ แนวเขตลุ่มน้ำ ที่จัดท้ำไว้ ในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้ำฯ
เทียบกับสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
และข้อคิดเห็นจำกกำรใช้งำนระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน้ำของเจ้ำหน้ำที่ กรมทรัพยำกรน้ำ ผู้เกี่ยวข้องฯ พร้อมจัดท้ำ
สรุป ข้อเสนอในกำรปรับปรุงแผนที่แนบท้ำยพระราชกฤษฎีกาฯ(หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขฯ)
๒.๔ เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบในอนำคต จำกกำรเปลี่ยนแปลงแผนที่แนบท้ำยพระราช
กฤษฎีกาและบัญชีแนบท้ายเขตท้องที่ ในประเด็นความเชื่อมโยงและผลกระทบต่อองค์กร กฎหมาย นโยบายและ
แผนด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องแนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพืนที่ในท้องที่ลุ่มน้าและร่างกฎกระทรวง
เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้าของกรมทรัพยากรน้า
๓.ขอบเขตการทางาน
๓.๑ ท้ำกำรทบทวน วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ..... และร่าง
พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพืนที่ในท้องที่ลุ่มน้า กับแผนที่ลุ่มน้ำของประเทศในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้ำและ
เขตกำรปกครองของประเทศไทย กรมทรัพยำกรน้ำ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔
๓.๒ ศึกษำเปรียบเทียบแนวเขตลุ่มน้ำและพืนที่ลุ่มน้ำในแผนที่ระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้ำและเขต
กำรปกครองของประเทศไทย ฉบับกรมทรั พยำกรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับข้อมูลจำกกำรรับฟัง ควำมคิดเห็นของ
ประชำชน รวมถึ ง เจ้ำ หน้ ำที่ จำกส้ ำนั กงำนทรั พยำกรน้ ำ ภำค ๑-๑๑ กรมทรัพ ยำกรน้ำ และผู้เ กี่ย วข้ องจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ
๓.๓ ศึกษาแนวทาง ความเชื่อมโยงและผลกระทบต่อองค์กร กฎหมาย นโยบายและแผนงานที่ อาจ
เกี่ยวข้องฯ เพื่อเตรียมการรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า และการบังคับใช้พระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... รวมถึงผลกระทบในกรณีที่มี กำรเปลี่ยนแปลงแผนที่แนบท้ำยพระราชกฤษฎีกาและบัญ ชี
แนบท้ายเขตท้องที่ลุ่มน้าต่างๆ
๓.๔ จัดท้ำรำยงำนสรุปฯ น้ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ สรุปผลกำรศึกษำ ทบทวนในสำระส้ำคัญที่จ้ำเป็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใช้ประกอบพระราชกฤษฎีกา พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... และใช้ในประโยชน์
ที่เกี่ยวข้อง
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๔. ประโยชน์ที่ได้รับ
๔.๑ ได้แผนที่ก้ำหนดเขตพืนที่ลุ่มน้ำแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาที่มีควำมชัดเจน อ้างอิงกับเขตท้องที่
การปกครองได้อย่างถูกต้อง ลดควำมขัดแย้งในกำรตีควำมในพระราชกฤษฎีกาฯที่สอดคล้องตามพระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
๔.๒ เพิ่มความสมบูรณ์ของร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทัง ๒๕ ฉบับและร่างกฎกระทรวง
เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ามากขึน สามารถน้ามาพิจารณาและประกาศใช้ได้ทันทีที่มีประกาศพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น้ำ พ.ศ....
๔.๓ ได้ทราบความเชื่อมโยงและแนวทางด้าเนินการและการเตรียมการรองรับการประกาศใช้พระ
ราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าและแนวทางการลดผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องและต่อกฎหมาย นโยบาย
และแผนงาน จากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าและการบังคับใช้ พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ
พ.ศ. .... รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแผนที่แนบท้ำยพระราชกฤษฎีกาและบัญชีแนบท้ายเขตท้องที่ลุ่มน้าต่างๆ
๔.๔ ได้ประโยชน์จากการน้าแผนที่และข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้าสาขาในลุ่มน้าหลัก ๒๕ ลุ่มน้า
ไปประยุกต์ใช้งานในแบบจ้าลอง การออกแบบสิ่ง ก่อสร้าง และการศึกษาวิจัย รวมถึงประโยชน์อื่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน้าสู่การบูรณาการการบริหารจัดการน้าในพืนที่ลุ่มน้าที่เป็นระบบชัดเจน มีเอกภาพ
๔.๕ ใช้ประโยชน์จำกรำยงำนเป็นหลักฐำนอ้ำงอิง ทำงวิชำกำร อันยัง ประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์
แบบจ้ำลอง กำรใช้งำนในด้ำนกำรพัฒนำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำรบริหำรจัดกำรน้ำ ที่เหมำะสม สอดคล้อง
และเพียงพอจำกต้นน้ำถึงปลำยน้ำในระบบลุ่มน้า
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บทที่ ๒
ความเป็นมาของ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. ...
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....ตรำขึนตัง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเป็นกฎหมำยแม่บทใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศ (เอกสำรแนบ ๒) โดยมีควำมเป็นมำ สำระส้ำคัญ /ข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำยและรำยละเอียดต่ำงๆ ดังต่อไปนี
๑.ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. ....
กระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อม โดยกรมทรั พยำกรน้ ำ ได้ ด้ำ เนิ นกำรยกร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... เพื่อให้มีกฎหมำยแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศมำ
โดยตลอด ตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมำ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ได้เคยน้ำเสนอเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่ งชำติในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เนื่องจำกอำยุของสภำนิติบัญญัติแห่ งชำติได้สินสุดลง
ก่อนจะพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ส่งผลให้ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ตก
ไปประกอบกับในช่ วงระยะเวลำต่ อมำ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลหลำยครังจึงส่ ง ผลให้ร่ำงพระรำชบัญ ญัติ
ทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ยังไม่สำมำรถด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จลุล่วงลงได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม โดยกรมทรัพยำกรน้ำเสนอร่ ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ..... เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีใหม่ อีกครังหนึ่ง แต่เนื่องจำกได้มีพระ
รำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้ แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงได้ ส่ง ร่ำงพระรำชบัญ ญัติ
ทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... คืนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมพร้อมด้วยควำมเห็นของส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องเพื่อน้ำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่เข้ำมำบริหำรรำชกำรแผ่ นดินแล้ว (คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์, ๒๕๕๖)
ต่อมำเมื่อวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๘ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ได้เสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ..... ต่อคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครังและคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกรำคม
๒๕๕๘ อนุมัติหลักกำรร่ ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ..... ตำมที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และส่งให้ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำตำมขันตอนกระบวนกำรนิติบัญญัติ
๒.เหตุผลความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
เนื่องจำกปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำ ทวีควำมรุนแรงมำกขึนทุกปีและเกิดขึนในหลำยพืนที่ไม่ ว่ำจะ
เป็นปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ กำรแย่งชิงน้ำ ปัญหำภัยลัง ปัญหำน้ำท่วม กำรด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้
กระท้ำโดยหลำยหน่วยงำนตำมอ้ำนำจหน้ำที่ซึ่งก้ำหนดไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ ท้ำให้กำรด้ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ
ขำดควำมเป็นเอกภำพ อีกทังปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ำยังท้ำให้ ผู้ที่ไม่มีพลังต่อรองทำงเศรษฐกิจอยู่ในฐำนะที่
เสียเปรียบ จึงต้องมีกฎหมำยแม่บทเพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำด้ำเนินกำรไปอย่ ำงเป็นระบบแล
เป็นธรรมบนพืนฐำนของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมจึงมีควำม
จ้ำเป็นต้องเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
~๕~

๓.สาระสาคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... เป็นร่ำงกฎหมำยที่ตรำขึน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี
๑. ให้มีกฎหมำยแม่บทส้ำหรับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟูและ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำ
๒. ให้มีองค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำทังในระดับชำติ ระดับลุ่มน้ำและระดับผู้ใช้น้ำ ภำยใต้
แนวคิดกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู !ชุมชนในระดับลุ่มน้ำและมุ่งเน้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสงวน บ้ำรุงรักษำ
และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้ำอย่ำงแท้จริง
๓. ก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและเหมำะสม โดยแบ่งกำรใช้น้ำออกเป็น ๓ ประเภท
ซึ่งกำรใช้น้ำประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ กำรใช้น้ำเพื่อกำรด้ำรงชีพ กำรอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทังกำรใช้น้ำตำม
จำรีตประเพณี ซึ่งเป็นกำรใช้น้ำของประชำชนส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่ต้องขออนุญำต และกำรใช้น้ำประเภทที่สอง
ซึ่งเป็นกำรใช้น้ำในปริมำณมำกเพื่อกำรอุตสำหกรรมหรือกำรเกษตรเพื่อ กำรพำณิชย์ กำรประปำ กำรท!องเที่ยว
และกำรใช้น้ำประเภทที่สำม ซึ่งเป็นกำรใช้น้ำในปริมำณมำก อันส่งผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำง หรือส่งผลกระทบ
ข้ำมลุ่มน้ำ จะต้องขออนุญำตใช้น้ำโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรลุ่ มน้ำหรือคณะกรรมกำรทรัพยำกร
น้ำแห่งชำติ และในกำรจัดสรรน้ำและกำรอนุญำตใช้น้ำให้ค้ำนึงถึงกำรใช้น้ำประเภทที่หนึ่งและกำรใช้ น้ำเพื่อรักษำ
ระบบนิเวศน์เป็นล้ำดับแรก
๔. ก้ำหนดให้มีมำตรกำรป้ องกันและบรรเทำภำวะน้ำแล้ ง และภำวะน้ำท่ วมแบบบูรณำกำรที่มี
ประสิทธิภำพ
๕. ก้ำหนดมำตรกำรกำรอนุรักษ์ กำรพัฒนำ ตลอดจนกำรควบคุมและตรวจตรำ ทรัพยำกรน้ำ
สำธำรณะ
๖. ก้ำ หนดควำมรับผิดทำงอำญำและควำมรับ ผิดทำงแพ่ ง ในกรณี ที่ท้ำให้ เ กิดควำมเสียหำยต่ อ
ทรัพยำกรน้ำ
๗. ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
(๗.๑) เกิดควำมเป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพในกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร และกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำของประเทศ เป็นสำเหตุให้มีกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและเป็นประโยชน์ แก่ประชำชนทั่วไป
(๗.๒) ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม และประชำชนทุกคนมีโอกำสเข้ ำถึงทรัพยำกรน้ำตำมหลักสิทธิมนุษยชน
เพรำะมีหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและเหมำะสม
(๗.๓) มีองค์กรระดับชำติและระดับลุ่ มน้ำที่รับผิดชอบด้ำนทรัพยำกรน้ำที่ชัดเจน ประชำชน
สำมำรถติดต่อประสำนงำนได้โดยตรง รวมทังให้มีองค์กรระดับลุ่มน้ำที่รับเรื่องร้องทุกข์ ไกลเกลี่ยและชีขำด ข้อ
พิพำทระหว่ำงผู้ใช้น้ำท้ำให้ไม่ต้องมีกำรฟ้องร้องคดีในศำล
(๗.๔) ส่งเสริมกำรสร้ ำงเครือข่ำยและองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟูและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำ
๔. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ..... มีทังหมด ๙ หมวด ๑๐๐ มำตรำ ประกอบด้วย
(๑) ทรัพยำกรน้ำสำธำรณะ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้หมำยควำมรวมถึง
น้ำในแหล่งน้ำที่ประชำชนใช้หรือที่สงวนไว้ให้ประชำชนใช้หรือโดยสภำพประชำชนอำจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้
หมำยควำมรวมถึง แม่น้ำ ล้ำคลอง ทำงน้ำ บึง แหล่งน้ำใต้ดิน ทะเลสำบ ทะเลอำณำเขต พืนที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำตำม
~๖~

ธรรมชำติอื่น ๆ แหล่งน้ำที่รัฐจัดสร้ำงหรือพัฒนำขึนเพื่อให้ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และแหล่งน้ำระหว่ำง
ประเทศที่รัฐอำจน้ำมำใช้ประโยชน์ได้
(๒) สิทธิในน้ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้น้ำเป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิ
ใช้น้ำได้เท่ำที่จ้ำเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือที่ดินของตน และสำมำรถกักเก็บน้ำไว้ได้ แต่ต้องไม่เป็นเหตุให้เกิด
ควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยแก่บุคคลอื่น
(๓) องค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้มีองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ๓ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ คณะกรรมกำรลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ
(๔) กำรจัดสรรน้ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้ มีกำรใช้ทรัพยำกรน้ำ
สำธำรณะแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ กำรใช้เพื่อด้ำรงชีพ กำรใช้เพื่อกำรพำณิชย์ และกำรใช้ในกิจกำรขนำด
ใหญ่ที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบข้ำมลุ่มน้ำ โดยกำรใช้ประเภทที่สองและที่สำมต้ องด้ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่ได้รับอนุญำต
(๕) ภำวะน้ำแล้ง ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน้ำแล้งที่เกิดขึน โดยจัดให้มีกำรจัดท้ำแผนรองรับภำวะน้ำแล้งขึนไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ ทังแผนกรณีปกติ
ซึ่งสำมำรถคำดหมำยได้ว่ำ จะเกิดภำวะน้ำแล้งในระยะเวลำใดระยะเวลำหนึ่งเป็ นประจ้ำ และแผนกรณีฉุกเฉินที่มี
ภำวะน้ำแล้งเกิดขึนโดยฉับพลัน
ภำวะน้ำท่วม ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำน้ำท่วมที่เกิดขึน โดยจัดให้มีกำรจัดท้ำแผนรองรับภำวะน้ำท่ วมขึนไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ ทังแผนกรณีปกติซึ่ง
สำมำรถคำดหมำยได้ ว่ำจะเกิดภำวะน้ำท่วมในระยะเวลำใดระยะเวลำหนึ่งเป็ นประจ้ำ และแผนกรณีฉุกเฉินที่มี
ภำวะน้ำท่วมเกิดขึนโดยฉับพลันและยังก้ำหนดให้ ในกำรจัดท้ำแผนต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึนจำกภำวะน้ำท่วม นอกจำกนียังก้ำหนดให้คณะกรรมกำรลุ่มน้ำต้องจัดท้ำระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วมขึน ทังนีในกำรด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำท่วมและน้ำแล้งต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
(๖) กำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำทรัพยำกรน้ำสำธำรณะ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
ก้ำหนดมำตรกำรในกำรอนุรักษ์ และกำรพัฒนำทรัพยำกรน้ำสำธำรณะไว้ หลำยประกำร เช่น กำร
คุ้มครองแหล่งต้นน้ำ ล้ำธำร หรือกำรก้ำหนดหลักเกณฑ์ กำรใช้ประโยชน์ ที่ดินที่มีเขตติดต่อ เพื่อมิให้เกิดอันตรำย
หรือควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้ำสำธำรณะหรือกำรก้ำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดก่อให้เกิดมลพิษทำงน้ำเป็นต้น
(๗) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ให้อ้ำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรเข้ำไปที่สถำนที่หรือที่ดินเพื่อตรวจตรำ รวมถึงกำรท้ำลำยสิ่งกีดขวำงอันอำจเป็ นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ ำที่
ด้วยซึ่งเทียบได้กับอ้ำนำจในกำรตรวจตรำและตรวจค้นของพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต้ำรวจ เพื่อให้มีกำรบังคับให้
เป็นไปตำมกฎหมำยได้
(๘) สภำพบังคับทำงแพ่ง ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้บุคคลที่จงใจหรือ
ประมำทเลินเล่อกระท้ำโดยผิดกฎหมำยก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก!ทรัพยำกรน้ำสำธำรณะต้องรับผิด
ทำงแพ่ง แต่ถ้ำก่อให้เกิดมลพิษต่อทรัพยำกรน้ำสำธำรณะไม่จ้ำเป็นต้องกระท้ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ อก็ต้อง
รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย
(๙) บทก้ำหนดโทษทำงอำญำ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้ควำมผิด
ทังกำรฝ่ำฝืนกำรใช้น้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต หรือฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง หรือกำรขัดขวำง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือกำรบุกรุกทรัพยำกรน้ำสำธำรณะ มีควำมผิดซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีโทษ
~๗~

จ้ำคุกและมีโทษปรับสูงแต่ในกรณีที่เป็นควำมผิดไม่ร้ำยแรงโทษจ้ำคุกไม่เกิน ๑ ปี ให้เปรียบเทียบคดี และให้ถือว่ำ
คดีอำญำเลิกกันโดยไม่ต้องฟ้องศำล
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ..... ที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นมีแนวคิดที่เด่นชัดในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำ ซึ่งก้ำหนดให้มีองค์กรในกำรรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรก้ำหนดนโยบำย แผนกำรบริหำรจัดกำรที่
ต้องกำรควำมเป็นเอกภำพ ให้มีหลักประกันสิทธิของประชำชนที่จะใช้ น้ำ ได้ตำมควำมจ้ำเป็นและไม่กระทบต่อ
สิทธิกำรใช้น้ำของผู้อื่น มีกำรกระจำยอ้ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ โดยให้มีคณะกรรมกำรลุ่มน้ำประจ้ำลุ่มน้ำ
นอกจำกนี ยังให้ประชำชนที่มีส่วนได้เสียในลุ่ มน้ำมีกำรรวมตัวกันเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อร่ วมกันใช้ น้ำ พัฒนำ
บริหำรจัดกำร บ้ำรุงรักษำ ฟื้นฟูและอนุรักษ์น้ำในหมู่สมำชิกได้ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ได้
ก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและเหมำะสมโดยมีกำรใช้ น้ำเพื่อกำรด้ำรงชีพ ซึ่งไม่ต้องเสียค่ำใช้น้ำ
ส่วนกำรใช้น้ำเพื่อกำรประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรม ต้องมีกำรจ่ำยค่ำน้ำเพื่อเป็ นกำรควบคุมกำรใช้ น้ำให้มี
ประสิทธิภำพและกำรจ่ำยมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจจำกกำรใช้ น้ำ และในประเภทที่สำม เป็นกำรใช้น้ำปริมำณมำก
และมีผลกระทบต่อลุ่มน้ำ จึงต้องขออนุญำตและได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรลุ่ มน้ำหรือคณะกรรมกำร
ทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ อีกทังยังมีมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขภำวะน้ำแล้ง และภำวะน้ำท่วม กำรปันส่วนน้ำ
ที่ต้องมีกำรจัดท้ำแผนเพื่อเตรียมควำมพร้ อมที่จะรับมือกับปั ญหำด้ำนทรัพยำกรน้ำที่อำจเกิดขึน ตลอดจนกำร
บังคับใช้กฎหมำยทังทำงปกครองและทำงอำญำที่ชัดเจน รวมถึงกำรก้ำหนดควำมรับผิดทำงแพ่ งในกำรก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรน้ำที่มีรำยละเอียดและก้ำหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจน
สรุปร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....ในรำยละเอียดลักษณะโครงสร้ำง หมวดกำรใช้งำน
ตำมมำตรำส้ำคัญๆ ควำมเกี่ยวข้องในแต่ละองค์กรและบทเฉพำะกำล ได้ดังต่อไปนี
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~ ๑๘ ~

~ ๑๙ ~

นอกจำกข้อมูลจำกสรุปผลกำรรับฟัง ควำมคิดเห็นของประชำชน ที่ไ ด้จำกการจัดกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรของกลุ่มงำนนิติกำร กรมทรัพยำกรน้ำ และที่ปรึกษำคือคณะนิติศำสตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ใน ๕
พืนที่ ทุกภำค ทั่วประเทศแล้ว ยังมีข้อมูลจำกสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ
พ.ศ. ....ที่เป็นไปตำมร่ำงมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ที่กรมทรัพยำกร
น้ำ ท้ำกำรส้ำรวจผ่ำนเว็บไซด์http://www.dwr.go.th รำยละเอียดดังนี
กรมทรัพยำกรน้ำ ได้ด้ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช
๒๕๖๐ เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... โดยได้ถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔
เมษำยน ๒๕๖๐ ดังนี คือ
๑. จัดท้ำหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ้ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญ ญัติ และเผยแพร่เพื่อรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกประชำชนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ ๑๗ พ.ค. – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ และสรุปผล ณ วันที่ ๓๑
ก.ค. ๒๕๖๐
๒. จัดท้ำกำรเผยแพร่ เพื่อรับฟัง ควำมคิดเห็นจำกประชำชนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย
๒.๑ หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ้ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
๒.๒ ภำพรวมของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
๒.๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... พร้อมสรุปสำระส้ำคัญ
๓. กำรเผยแพร่ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมทรัพยำกรน้ำได้ด้ำเนินกำร เผยแพร่กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... บนเว็บไซต์ของกรมทรัพยำกรน้ำ ระหว่ำงวันที่ ๑๗
พฤษภำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลำทังสิน ๗๐ วัน มีผู้ท้ำแบบสอบถำม ๓,๒๓๗ คน
โดยแบ่งหัวข้อค้ำถำม เป็น ๓ ข้อ คือ
ค้ำถำมที่ ๑ ท่ำนทรำบเกี่ยวกับ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... หรือไม่
ค้ำตอบที่ ๑ : ทรำบ จ้ำนวนผู้ตอบ : ๓,๑๘๐ คน (๙๘.๒๔%)
ค้ำตอบที่ ๒ : ไม่ทรำบ จ้ำนวนผู้ตอบ : ๕๖ คน (๑.๗๓%)
ค้ำถำมที่ ๒ ขอเชิญร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
มีผู้ให้ค้ำตอบ ๔๑๔ ควำมคิดเห็น
- ควำมเห็นสนับสนุนร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... จ้ำนวน : ๓๕๐ คน (๘๔.๕๔ %)
- ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน : ๑ คน (๐.๒๔%)
- ไม่แสดงควำมคิดเห็น จ้ำนวน : ๑๔ คน (๓.๓๘ %)
- มีควำมคิดเห็นด้ำนอื่นๆเพิ่มเติม จ้ำนวน : ๔๙ คน (๑๑.๘๔%)
ค้ำถำมที่ ๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... มีควำมเป็นเอกภำพ โดยมีกำรใช้ กำรพัฒนำ กำร
บริห ำรจัด กำร กำรบ้ำ รุง รัก ษำ กำรฟื้น ฟู และกำรอนุรัก ษ์ท รัพ ยำกรน้ำ ที่ส อดคล้อ งกับ รัฐ ธรรมนูญ แห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และสมควรสนับสนุนให้ตรำเป็นกฎหมำย ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่
ค้ำตอบที่ ๑ : เห็นด้วย จ้ำนวนผู้ตอบ : ๓,๑๖๙ คน (๙๘.๔๘%)
ค้ำตอบที่ ๒ : ไม่เห็นด้วย จ้ำนวนผู้ตอบ : ๔๙ คน (๑.๕๒%)

~ ๒๐ ~

กำรวิเครำะห์ผลกระทบในกำรออกกฎหมำยของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ตำมมำตรำ
๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มีดังนี คือ
๑) ผลกระทบในเรื่อง “คน”
(ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ได้ก้ำหนดในเรื่องคน คือ
หมวด ๓ มำตรำ ๙ - มำตรำ ๓๗ ได้ก้ำหนดเรื่ององค์กรบริหำรจัดกำรน้ำเป็น ๓ ระดับ
๑. คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ (กนช.) – องค์กรนโยบำยระดับชำติ
๒. คณะกรรมกำรลุ่มน้ำ – องค์กรระดับลุ่มน้ำ
๓. องค์กรผู้ใช้น้ำ – ประชำชน
มำตรำ ๒๓ ได้ก้ำหนดให้ก รมทรัพ ยำกรน้ำ กระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
ท้ำหน้ำที่เป็นส้ำนักงำนเลขำนุกำรของ กนช.
มำตรำ ๒๖ เมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน้ำตำมมำตรำ ๒๔ แล้ว ให้มีคณะกรรมกำร
ลุ่มน้ำประจ้ำลุ่มน้ำ ประกอบด้วย กรรมกำรลุ่มน้ำโดยต้ำแหน่ง กรรมกำรลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมกำรลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำ กรรมกำรลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ
มำตรำ ๓๗ องค์กรผู้ใช้น้ำ บุคคลซึ่งใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันมีสิทธิ
รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำร
บ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ดังนัน ในเรื่องเกี่ยวกับ “คน” ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. จึงมีคนพร้อมท้ำงำนเมื่อร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ได้รับกำรตรำเป็นกฎหมำยแล้ว
๒) ผลกระทบในเรื่องงบประมาณ
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... เป็นกฎหมำยในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ของประเทศ ซึ่งมีหลำยหน่วยงำนด้ำเนินกำรตำมอ้ำนำจหน้ำที่ของกฎหมำยหลำยฉบับ และมีงบประมำณของแต่
ละหน่วยงำนด้ำเนินกำรไว้อยู่แล้ว ซึ่งหำกมีปัญหำใดๆเกิดขึนเกี่ยวกับเรื่องงบประมำณก็สำมำรถที่จะด้ำเนินกำร
เสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำมำยัง กนช. ในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณเป็นกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำได้ ตำมมำตรำ ๑๗ ซึ่ง เป็นหน้ำที่ของ กนช. ที่มีอ้ำ นำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำโดยทั่วไป
“มำตรำ ๑๗ กนช. มีอ้ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำโดยทั่วไป รวมทังให้ มี
อ้ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี
(๒) เสนอแนะและประสำนแผนงำนหรื อโครงกำรต่ ำงๆ ของหน่ ว ยงำนของรั ฐ และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำย
และแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม และนโยบำยตำม (๑) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท้ำงบประมำณแผ่นดิน”
๓) ผลกระทบต่อกฎหมายอื่นๆ
ปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำทวีควำมรุนแรงมำกขึนทุกปีและเกิดขึนในหลำยพืนที่ไม่ว่ำจะเป็น
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ กำรแย่งชิงน้ำ ปัญหำภัยแล้ง ปัญหำน้ำท่วม มลพิษทำงน้ำ กำรด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้
กระท้ำโดยหลำยหน่วยงำนตำมอ้ำนำจหน้ำที่ซึ่งก้ำหนดไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ ท้ำให้กำรด้ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ
ขำดควำมเป็นเอกภำพ อีกทังปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ำยังท้ำให้ผู้ที่ไม่มีพลัง ต่อรองทำงเศรษฐกิจอยู่ในฐำนะที่
เสียเปรียบ จึงต้องมีกฎหมำยแม่บทเพื่อให้กำรแก้ไขปัญ หำเกี่ยวกับ ทรัพยำกรน้ำด้ำเนินกำรไปอย่ำง เป็นระบบ
และเป็นธรรมบนพืนฐำนของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
(ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ... เป็นร่ำงกฎหมำยที่ตรำขึน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี
~ ๒๑ ~

๑. ให้มีกฎหมำยแม่บทส้ำหรับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้ นฟู
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำ
๒. ให้มีองค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำทังในระดับชำติ ระดับลุ่มน้ำและระดับผู้ใช้น้ำ ภำยใต้
แนวคิดกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่ชุมชนในระดับลุ่มน้ำและมุ่งเน้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสงวน บ้ำรุงรักษำและ
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้ำอย่ำงแท้จริง
๓. ก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและเหมำะสม โดยแบ่ง กำรใช้น้ำออกเป็น ๓
ประเภท ซึ่งกำรใช้น้ำประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ กำรใช้น้ำเพื่อกำรด้ำรงชีพ กำรอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทังกำร
ใช้น้ำตำมจำรีตประเพณี ซึ่งเป็นกำรใช้น้ำของประชำชนส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่ต้ องขออนุญ ำต และกำรใช้น้ำ
ประเภทที่สอง ซึ่งเป็นกำรใช้น้ำในปริมำณมำกเพื่อกำรอุตสำหกรรมหรือกำรเกษตรเพื่อกำรพำณิชย์ กำรประปำ
กำรท่องเที่ยว และกำรใช้น้ำประเภทที่สำม ซึ่งเป็นกำรใช้น้ำในปริมำณมำก อันส่งผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำง หรือ
ส่ ง ผลกระทบข้ ำ มลุ่ ม น้ ำ จะต้ อ งขออนุ ญ ำตใช้ น้ ำ โดยได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร ลุ่ ม น้ ำ หรื อ
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ และในกำรจัดสรรน้ำและกำรอนุญำตใช้น้ำให้ค้ำนึงถึงกำรใช้น้ำประเภทที่
หนึ่งและกำรใช้น้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศน์เป็นล้ำดับแรก
๔. ก้ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันและบรรเทำภำวะน้ำแล้ง และภำวะน้ำ ท่วมแบบบูรณำกำร ที่มี
ประสิทธิภำพ
๕. ก้ำหนดมำตรกำรกำรอนุรักษ์ กำรพัฒนำ ตลอดจนกำรควบคุมและตรวจตรำ ทรัพยำกรน้ำสำธำรณะ
๖. ก้ำหนดควำมรับผิดทำงอำญำและควำมรับผิดทำงแพ่ง ในกรณีที่ท้ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ทรัพยำกรน้ำ
๗. ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ
(๗.๑) เกิดควำมเป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพในกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำของประเทศ เป็นสำเหตุให้มีกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและเป็นประโยชน์ แก่ประชำชน
ทั่วไป
(๗.๒) ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และประชำชนทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรน้ำตำมหลักสิทธิมนุษยชน
เพรำะมีหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและเหมำะสม
(๗.๓) มี อ งค์ ก รระดั บ ชำติ แ ละระดั บ ลุ่ ม น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ ำ นทรั พ ยำกรน้ ำ ที่ ชั ด เจน
ประชำชนสำมำรถติดต่อประสำนงำนได้โดยตรง รวมทังให้มีองค์กรระดับลุ่มน้ำที่รับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยและชี
ขำด ข้อพิพำทระหว่ำงผู้ใช้น้ำท้ำให้ไม่ต้องมีกำรฟ้องร้องคดีในศำล
(๗.๔) ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยและองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้
กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟูและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำ
มำตรำ ๓ ของ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดว่ำ
“มำตรำ ๓ กำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุง รักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน้ำ ให้เป็นไปตำมที่ก้ำหนดในพระรำชบัญญัตินี เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมำยใดก้ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ กำร
พัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำเรื่องใดไว้โดยเฉพำะ ก็ใ ห้
ด้ำเนินกำรไปตำมกฎหมำยเฉพำะนัน”
ดังนัน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... จึงมีขอบเขตของกฎหมำยที่ไม่มีผลกระทบ
หรือมีควำมซ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่นๆ ซึ่งเป็นกฎหมำยเฉพำะที่สำมำรถด้ำเนินกำรตำมอ้ำนำจหน้ำที่ไปตำมกฎหมำย
เฉพำะนันๆ
~ ๒๒ ~

๔) ผลกระทบต่อพันธสัญญาระหว่างประเทศ
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ไม่มีผลกระทบที่ขัดกับพันธสัญญำใดๆ เนื่องจำกเป็น
กฎหมำยฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศและยังไม่เคยท้ำพันธสัญ ญำใดๆ กับ
ต่ำงประเทศ
๕) ผลกระทบต่อภาระประชาชน
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... เป็นกฎหมำยที่ตรำขึนเพื่อวำงหลักเกณฑ์และมำตรกำร
ในกำรรับ ประกันสิ ทธิขันพืนฐำนของประชำชนในกำรเข้ ำถึง น้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน ตำมมำตรำ ๗ ของ (ร่ำง)
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
“มำตรำ ๗ ทรัพยำกรน้ำสำธำรณะเป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บ กักน้ำ ได้เท่ำ ที่
จ้ำเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยแก่บุคคลอื่น
ซึ่ง อำจใช้น้ำ นัน ทังนี เว้นแต่พ ระรำชบั ญญัติ นี หรือ กฎกระทรวง ประกำศ หรื อระเบีย บที่อ อกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตินี หรือกฎหมำยอื่นบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น”
ดังนัน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... จึงก้ำหนดให้ทรัพยำกรน้ำสำธำรณะเป็นของ
ส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ำได้เท่ำที่จ้ำเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดย ไม่เป็น
เหตุให้เกิดควำมเดือนร้อนหรือเสียหำยแก่บุค คลอื่นที่อำจใช้น้ำนันเป็นกำรวำงกรอบเรื่องกำรใช้น้ำว่ำมีไว้ใช้ เพื่อ
ประโยชน์ ร่ ว มกั น ประชำชนสำมำรถเข้ ำ ถึ ง น้ ำ ได้ อ ย่ ำ งเท่ ำ เที ย มกั น ตำมหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ดั ง นั น ร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... จึงไม่สร้ำงภำระให้ประชำชนเพิ่มเติมอีก
๖) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... หมวด ๔ กำรจัดสรรน้ำตำมมำตรำ ๓๙- ๕๓ เป็นเรื่อง
กำรแยกประเภทกำรใช้น้ำโดยค้ำนึงถึงลักษณะกำรใช้น้ำ ซึ่งน้ำมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันและกำรเก็บค่ำใช้น้ำ
เป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรน้ำที่จะควบคุมกำรใช้น้ำซึ่งมีอยู่อย่ ำงจ้ำกัดให้ประชำชนประหยัดกำรใช้น้ำ
และตระหนักถึงควำมส้ำคัญของน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่ำงเพียงพอทั่วถึงกัน ดังนัน บุคคลที่ใช้น้ำมำกกว่ำคนอื่นจึง
ต้องจ่ำยค่ำใช้น้ำคืนให้กับ แผ่นดินตำมลักษณะกำรใช้น้ำประเภทที่สองเพื่อกำรผลิตเชิง พำณิชย์ และกำรใช้น้ำ
ประเภทที่สำมเพื่อกำรพำณิชย์ขนำดใหญ่เท่ำนัน ซึ่งจะเป็นกำรควบคุมกำรใช้น้ำที่มีประสิทธิภำพและเป็นกำรจ่ำย
มูล ค่ ำเพิ่ ม ทำงเศรษฐกิจ จำกกำรใช้ น้ ำมำกกว่ ำ ผู้ อื่น ดั ง นั น ร่ำ งพระรำชบั ญ ญัติ ท รั พยำกรน้ ำ พ .ศ. .... จึ ง มี
ผลกระทบในเชิงบวกที่จะท้ำให้ประชำชนตระหนักถึง ควำมส้ำคัญ ของน้ำ มีกำรประหยั ดกำรใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำ
อุปโภคบริโภคที่เพียงพออย่ำงทั่วถึง
๗) ผลกระทบทางสังคม
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... หมวด ๓ ส่วนที่ ๓ องค์กรผู้ใช้น้ำตำมมำตรำ ๓๗
“มำตรำ ๓๗ บุคคลซึ่งใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัว กันจด
ทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ
กำรฟื้นฟูและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ
วัตถุประสงค์ อ้ำนำจหน้ำที่ และกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทังหลักเกณฑ์ขันตอน และ
วิธีกำรก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำให้เป็นไปตำมที่ก้ำหนดในกฎกระทรวง”
ดังนัน (ร่ ำง) พระรำชบัญญัติ ทรัพ ยำกรน้ำ พ.ศ. .... ตำมมำตรำ ๓๗ จึง เป็น กำรรวมตั วของ
ประชำชนที่ใ ช้ น้ำ ในบริเ วณเดีย วกั น และอยู่ ในเขตลุ่ม น้ ำเดีย วกัน มี สิ ทธิ ร วมตัว กั นเป็น องค์ กรผู้ ใช้ น้ำ ซึ่ ง เ ป็ น
ผลกระทบสังคมในเชิงบวกในเรื่องของสิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วมและเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำร
~ ๒๓ ~

พัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ในแต่ละลุ่มน้ำนันๆ
๘) ผลกระทบทางการเมืองและการปกครอง
(ร่ำ ง) พระรำชบั ญญั ติทรั พยำกรน้ำ พ.ศ. .... ตำมมำตรำ ๒๖ – มำตรำ ๓๖ ได้ ก้ำหนดให้ มี
คณะกรรมกำรลุ่มน้ำประจ้ำลุ่มน้ำ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กรรมกำรลุ่ ม น้ ำ โดยต้ ำ แหน่ ง ได้ แ ก่ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด ในเขตลุ่ ม น้ ำ นั น ผู้ แ ทนกรม
ชลประทำน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมเจ้ำท่ำ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ผู้แทน
กรมป่ำไม้ ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย และผู้แทนกรมโรงงำน
(๒) กรรมกำรลุ่ มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เป็นผู้ บริห ำรองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำนัน จังหวัดละหนึ่งคน
(๓) กรรมกำรลุ่ ม น้ ำ ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ในเขตลุ่ ม น้ ำ นั นที่ ม ำจำกภำคเกษตรกรรม
ภำคอุตสำหกรรม และภำคพำณิชยกรรม ภำคละสำมคน
(๔) กรรมกำรลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำ จ้ำนวนสำมคน
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำม (๑) เลือกกันเองเพื่อเป็นประธำนกรรมกำรลุ่มน้ำ และให้คณะกรรมกำร
ลุ่มน้ำเลือกกรรมกำรลุ่มน้ำอีกสองคนเป็นรองประธำนกรรมกำรลุ่มน้ำ
ให้ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำคในเขตลุ่มน้ำนันเป็นกรรมกำรลุ่มน้ำและเลขำนุกำรและ
ให้ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำคแต่งตังข้ำรำชกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำคอีกไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ดังนัน ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบทำงกำรเมืองและกำรปกครองในเชิง
บวกเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรลุ่มน้ำสำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงต้องก้ำหนดให้มี
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในเขตลุ่มน้ำเป็นประธำนกรรมกำรลุ่มน้ำ เพื่อประสำนกำรด้ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ
ทังภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น้ำ ประชำชนใน แต่ละลุ่มน้ำ เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันในกำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุง รักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้ำ รวมทังมีอ้ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรลุ่มน้ำ ในกำรจัดท้ำแผนแม่บทและกำรจัด ท้ำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำท่วมและน้ำ
แล้ง กำรควบคุมกำรใช้น้ำ กำรจัดสรรน้ำ กำรไกล่เกลี่ยและชีขำดข้อพิพำทในระหว่ำงผู้ใช้น้ำ กำรอนุญำตให้มีกำรผัน
น้ำ ซึ่งอ้ำนำจดังกล่ำวจะมีกำรด้ำเนินงำนเพื่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
น้ำของประเทศ ด้ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบและเป็นธรรมบนพืนฐำนของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
๕. การทบทวนแนวเขตลุ่มนาจำกสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนของกลุ่มงำนนิติกำร
กรมทรัพยำกรน้ำ จำกผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติการในพืนที่ภูมิภาคต่างๆ เปรียบเทียบกับขอบเขตลุ่มน้ำในกำรใช้
ระเบียนข้อมูลลุ่มน้ำฯปี พ.ศ.๒๕๕๔
จำกข้อมูลที่กลุ่มงำนนิติกำรและคณะที่ปรึกษาได้ศึกษาค้นคว้ายกร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า
ทั่วประเทศและร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการก่อตังองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. .... โดยพิจารณา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ ขอบเขตลุ่มน้าหลักของประเทศไทย ข้อมูลลุ่มน้าน้าร่องและลุ่มน้าที่เกี่ยวข้องที่ด้าเนินการ
โดยหน่วยงานต่างๆ น้ามาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ ภารกิจ อ้านาจหน้าที่ การด้าเนินการปัญหาและอุปสรรค
ขององค์กรผู้ใช้น้าให้สอดคล้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระบบลุ่มน้าในปัจจุบัน โดยน้าสภาพ
ทางอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของประชาชนมาประกอบการจัดท้า
~ ๒๔ ~

ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ และร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการก่อตัง
องค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. .... เพื่อใช้ อันเป็นการป้องกันและลดความขัดแย้งจากการบังคับใช้อนุบัญญัติ (กฎหมาย
ล้าดับรอง) ในอนาคต ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้จัดท้าแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่าง
พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศและร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการก่อตัง
องค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. .... โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แจกแบบสอบถาม และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศและร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์
ขันตอน และวิธีการก่อตังองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ....
การประชุมแต่ละครัง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรม
ทรัพยากรน้า ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการลุ่มน้าและ
คณะท้างาน ๒๕ ลุ่มน้า องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพืนที่ลุ่มน้า องค์กรผู้ใช้น้านักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชน โดยได้ด้าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพืนที่ภูมิภาคต่างๆจ้านวน ๕ ครัง ดังนี
ครังที่ ๑ ภำคตะวันออก - วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องจันทบุรีโรงแรม แอมบำส
ซำเดอร์ ซิตีจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ผู้เข้ำร่วมประชุม ๒๗๔ คน ได้รับแบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๑๖๕ ชุด
ครังที่ ๒ ภำคใต้ - วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องริมน้ำ โรงแรม วังใต้ จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๕๒ คน ได้รับแบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๙๙ ชุด
ครังที่ ๓ ภำคเหนือ - วันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๖๕ คน ได้รับแบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๑๐๖ ชุด
ครังที่ ๔ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ - วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรม
เจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๕๒ คน ได้รับแบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๘๒ ชุด
ครังที่ ๕ ภำคกลำง ภำคตะวันตก กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล - วันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐๑๒.๓๐ น. ณ ห้องดอนเมือง ๑-๒ โรงแรม อมำรี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๕๐ คน ได้รับ
แบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๗๒ ชุด
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทัง ๕ ครัง นำงวำสนำ ร้อยอ้ำแพง นักอุทกวิทยำช้ำนำญกำรพิเศษ
ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน้ำ ได้น้ำเสนอในหัวข้อ “กำรก้ำหนดขอบเขตลุ่มน้ำและ
ควำมส้ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ”รองศำสตรำจำรย์ ณรงค์ ใจหำญ นำยวรกร โอภำสนันท์ และอำจำรย์ ชนก
พร พรหมปิ่นชมพู ได้น้ำเสนอในหัวข้อ“ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำลุ่มน้ำและร่ำงกฎกระทรวงเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ ”
ด้ำเนินรำยกำร โดยดร. ผ่องศรี เวสำรัช หลังจำกกำรน้ำเสนอโดยคณะที่ปรึกษำจำกศูนย์วิจัยและให้ค้ำปรึกษำ
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ ณรงค์ ใจหำญ ได้เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุม
น้ำเสนอควำมคิดเห็นต่อ “ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำและร่ำงกฎกระทรวงก้ำหนดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ ” ในกำร
ประชุมห้องรวม เพื่อเริ่มต้นเสนอควำมคิดเห็นและเป็นข้อมูลประกอบให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนก่อ นแยกย้ำย
เข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มย่อย ส้ำหรับกำรประชุมกลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็น ได้แบ่งกลุ่มของผู้เข้ำร่วมประชุมตำม
ลักษณะของภำรกิจและต้ำแหน่งหน้ำที่แบบกว้ำงๆ เป็น ๓ กลุ่มๆ ละประมำณ ๔๐-๖๐ คน ได้แก่
กลุ่มที่ ๑- คณะกรรมกำรลุ่มน้ำและคณะท้ำงำน ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก เจ้ำหน้ำที่กรมทรัพยำกรน้ำผู้แทน
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ ๒- องค์กรพัฒนำเอกชนและองค์กรภำคประชำชนในพืนที่ลุ่มน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชำกำร
กลุ่มที่ ๓ - องค์กรผู้ใช้น้ำ ประชำชนผู้ใช้น้ำทั่วไป
~ ๒๕ ~

๖. สรุปความเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มนาทั่วประเทศ
ทังนีในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทัง 5 ครัง กลุ่มงำนนิติกำร กรมทรัพยำกรน้ำร่วมกับคณะที่ปรึกษำ
ในโครงกำรยกร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศและร่างกฎกระทรวง ได้ท้าการส้ารวจ วิเครำะห์และ
สรุปข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุมกลุ่มย่อยและแบบสอบถำมควำมคิดเห็นประชำชน และคณะกรรมกำรลุ่มน้ำ เพื่อ
กำรด้ำเนินกำรยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน้ำทั่วประเทศ สรุปควำมเห็นส่วนใหญ่เห็นว่ำควรจัดท้ำ “ร่ำง
พระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน้ำทั่วประเทศ” แบบแยกแต่ละลุ่มน้ำเป็นร่ำงแต่ละฉบับ มีควำมเหมำะสมที่สุด โดยให้
เหตุผลดังต่อไปนี
- สำมำรถก้ำหนดควำมชัดเจนและมีรำยละเอียดของแต่ละเขตลุ่มน้ำได้อย่ำงเป็นเอกเทศ มีควำม
เฉพำะในกำรบริหำรจัดกำร
- เป็นพระรำชกฤษฎีกำจ้ำเพำะลุ่มน้ำ เพรำะลักษณะทำงกำยภำพต่ำงกัน รวมถึงวิถีชีวิตประเพณี
ต่ำงกัน ผู้ใช้น้ำย่อมแตกต่ำงกัน
- มีควำมคล่องตัวและเหมำะสมส้ำหรับควำมพร้อมแต่ละพืนที่ เพรำะปัญหำแต่ละพืนที่มีต่ำงกัน
- ควรแยกพระรำชกฤษฎีกำตำมลุ่มน้ำที่พร้อมก่อนประกำศ และมีตัวอย่ำงน้ำร่องก่อน
- กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระรำชกฤษฎีกำท้ำได้ง่ำยและเร็ว
- หำกออกกฎหมำยแล้วมำแก้ไขภำยหลังเป็นกำรยำก ควรจัดท้ำร่ำงแยกออกมำจะบริหำรจัดกำร
ง่ำยกว่ำ
- ควรใช้ค้ำว่ำ “เขตพืนที่” แต่จะใช้เขตพืนที่อะไรก็ตำม แต่เกณฑ์กำรเชื่อมโยงของลุ่มน้ำต้องใช้วิธี
จัดกำรหลักคือใช้จังหวัดเป็นหลักแล้วดึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมำร่วมกัน
- แต่ละลุ่มน้ำมีปริมำณผู้ใช้ไม่เท่ำกันในแต่ละพืนที่ ควรมีกำรแยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำให้เป็นสัดส่วน
น้ำใช้แต่ละประเภทให้ชัดเจน
- องค์ประกอบแต่ละลุ่มน้ำต่ำงกัน และหำกต้องมีกำรปรับเปลี่ยนจะได้ไม่กระทบลุ่มน้ำอื่น
- ควรแยกแต่ละลุ่มน้ำเพรำะจะท้ำให้คนสนใจมำกกว่ำ เนื่องจำกประชำชนในลุ่มน้ำจะรู้สึก เป็น
เจ้ำของและอยำกมีส่วนร่วม กว่ำกำรประกำศฉบับเดียวรวม ๒๕ ลุ่มน้ำ จะท้ำให้คนสนใจน้อย
คณะที่ปรึกษำจึงได้จัดท้ำร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยแยกประกำศเป็น ๒๕
ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ มีสำระส้ำคัญสรุปได้ดังนี
- หลักกำรและเหตุผล
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้กำรก้ำหนดลุ่มน้ำให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ
โดยมีแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้ำแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพระรำชกฤษฎีกำ ทังนี กำร
ก้ำหนดลุ่มน้ำให้ค้ำนึงถึงสภำพอุทกวิทยำ สภำพภูมิศำสตร์ และระบบนิเวศประกอบด้วย (ร่ำงมำตรำ ๒๔) ในกรณี
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเขตหรือกำรเพิกถอนลุ่มน้ำใด ไม่ว่ำทังหมดหรือบำงส่วน ให้กระท้ำได้โดยตรำพระรำช
กฤษฎีกำเช่นเดียวกัน และเฉพำะกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบำงส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนันแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำด้วย(ร่ำงมำตรำ ๒๕) นอกจำกนี ยังก้ำหนดรำยละเอียด
ซึ่งเป็นที่มำของปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยากรน้าในหลายด้าน เพื่อเป็นกฎหมายในการบูรณาการ
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการการบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และเป็นที่มาของการประสานงานของหลายหน่วยงานตามอ้านาจหน้าที่ซึ่งก้าหนดไว้ในกฎหมายหลาย
ฉบับ โดยสมควรก้าหนดเขตที่ดินในท้องที่ให้เป็นลุ่มน้าโดยจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า ทังนี
~ ๒๖ ~

มาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจหลักของส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาที่ควรพิจารณาในประเด็นต่างที่
เกี่ยวข้องกับขอบเขตลุ่มน้ำในกำรใช้ระเบียนข้อมูลลุ่มน้ำฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีดังนี
- ชื่อพระรำชกฤษฎีกำ (ร่ำงมำตรำ ๑)
ก้ำหนดรำยละเอียดของชื่อลุ่มน้ำสำขำทุกสำขำของลุ่มน้ำส้ำคัญซึ่งจะประกอบกันเป็นลุ่ม น้ำแต่ละลุ่ม
น้ำ ตำมที่กรมทรัพยำกรน้ำและภำครัฐได้ก้ำหนดขึน ทังเขตพืนที่และท้องที่เป็นลุ่มน้ำทัง ๒๕ ลุ่มน้ำโดยกำร
ก้ำหนดชื่อร่ำงพระรำชกฤษฎีกำแต่ละฉบับ จึงต้องน้ำเอำชื่อลุ่มน้ำสำขำที่ประกอบกันเป็นแต่ละลุ่มน้ำ มำบัญญัติ
ให้ละเอียดมำกที่สุด ทังนี เพื่อควำมชัดเจนและสำมำรถก้ำหนดแนวเขตลุ่มน้ำ อันจะน้ำมำซึ่งควำมเป็นเอกภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพืนที่หรือท้องที่หนึ่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- กำรก้ำหนดเขตพืนที่ลุ่มน้ำ (ร่ำงมำตรำ ๓)
เนื่องจากการบริ หารจั ดการน้าควรต้อ งท้าอย่างเป็นระบบในแต่ละลุ่มน้า ซึ่ง ในนิ ย ามตามร่า ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ได้ก้าหนดความหมายของค้าว่า “ลุ่มน้า” หมายความว่า พืนที่ซึ่งมีพระราช
กฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินครอบคลุมล้าน้าธรรมชาติซึ่ง เป็นแหล่ง ที่รวมน้าให้ไ หลลงสู่ล้าน้า โดยทางวิชาการจะ
หมายถึง พืนที่รับน้าตามธรรมชาติจากฝนที่ตกลงในพื นที่นันแล้วไหลลงสู่ที่ต่้าไปรวมตัวกันเป็นล้าน้าสายเล็กและ
ไหลรวมตัวกันลงสู่ล้าน้าสายใหญ่ขึนไปจนไหลออกจากพืนที่ลุ่มน้าที่จุดหนึ่งของล้าน้า โดยขอบเขตพืนที่ลุ่มน้าจะ
ก้าหนดได้ ด้วยแนวเส้น สันปั นน้า ที่เริ่ มตรงจุด ไหลออกของลุ่มน้ าวัด จากจุดก้ าเนิ ดแรกหรื อตาน้าและแผ่ออก
ครอบคลุมทังสองด้านของล้าน้าไปจนถึงต้นน้าล้าธาร ขนาดของพืนที่
ลุ่มน้าจะใหญ่ขึนเมื่อเลื่อนจุดไหลออกไปทางท้ายน้าจนสุดพืนที่ลุ่มน้าและจะใหญ่ที่สุดที่จุดไหลออกสู่
ทะเลถือได้ว่าเป็นลุ่มน้าเดียวกัน
ดังนัน การก้าหนดแนวเขตลุ่มน้าตามร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าแต่ละแห่ง จึงเน้นที่การ
เลือกใช้ถ้อยค้าว่า “เขตพืนที่” แทนที่จะใช้ค้าว่า “เขตที่ดิน” ทังนี ตามหลักการทางวิชาการ และสภาพภูมิศาสตร์
ของแนวเขตลุ่มน้าต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้จ้ากัดเพียงแนวเขตพืนดิน เท่านัน แต่ยังหมายรวมถึง ท้องน้า ยกตัวอย่าง กรณี
ลุ่มน้าโตนเลสาป หรือลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา เป็นต้น
นอกจากนี การก้าหนดเขตพืนที่เพื่อวางแนวเขตลุ่มน้าแต่ละแห่ง ซึ่ง ตามร่างพระราชบัญ ญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ก้าหนดให้มีการบ่งชีแนวเขตลุ่มน้าภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานัน
คณะที่ปรึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าอาจจะไม่ชัดเจนเพียงพอ ประกอบกับลักษณะพืนที่รับน้าตาม
ธรรมชาติของแต่ละลุ่มน้า อาจไม่มีความแน่นอนเช่นเดียวกับการก้าหนดเขตการปกครองหรือการก้าหนดท้องที่
ตามเขตปกครอง คณะที่ปรึกษาจึงก้าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในร่างมาตรา ๓ ของทุกร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขต
ลุ่มน้า ให้ต้องอ้างอิงกับเขตท้องที่การปกครองที่ระบุในบัญชีแนบท้ายเขตท้องที่ ซึ่งเพิ่มเติมขึนไปจากที่มีแผนที่
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาอยู่ ทังนี เพื่อความแน่ชัดและสามารถก้าหนดรายละเอียดของเขตพืนที่ลุ่มน้าแต่ละลุ่ม
น้ า ได้ อ ย่ า งชั ด เจนแน่ น อนมากยิ่ ง ขึ น แม้ ว่ า การใช้ เ ขตทางการปกครองเป็ น เขตพื นที่ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนันไม่สอดคล้องกับความจริงของระบบนิเวศแต่เพื่อการบริหารจัดการเฉพาะ
ลุ่มน้าให้สอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกัน และจะท้าให้สามารถแบ่งแยกการด้าเนินการบริหารจัดการลุ่มน้าที่คาบ
เกี่ยวกับพืนที่ลุ่มน้าตังแต่ ๒ ลุ่มน้าขึนไปนัน ได้อย่างสะดวกยิ่งขึน ดังนัน จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะที่
ปรึกษา จึงเห็นสมควรก้าหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตลุ่มน้าต้องมีทังบัญชีแนบท้ายเขตท้องที่และแผน
ที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าแนบท้าย ตามที่กรมทรัพยากรน้าได้จัดท้าแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าไว้แล้วด้วย

~ ๒๗ ~

๗. ตัวอย่างของร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มนาทั่วประเทศ
คณะที่ปรึกษาได้ปรับปรุง “ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ” โดยแยกเป็นร่าง
จ้านวน 25 ฉบับ ตามพืนที่ 25 ลุ่มน้าที่มีการประกาศจัดแบ่งไว้แล้ว แต่ละฉบับมีบทบัญญัติเหมือนกัน รายละเอียด
ปรากฏตามตัวอย่างดังต่อไปนี
(ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มนา)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพืนที่ในท้องที่ลุ่มน้าสาขา น้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่
สาน้าของ น้าแม่ปายตอนล่าง น้าแม่สะมาด น้าแม่สุรินทร์ แม่น้ายวมตอนบน น้าแม่ลาหลวงแม่น้ายวมตอน
ล่าง น้าแม่สะเรียง น้าแม่ริด น้าแม่เงา แม่น้าสาละวินตอนบน น้าแม่แงะ แม่น้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา
และแม่น้าเมยตอนล่าง ให้เป็นลุ่มน้าสาละวิน
พ.ศ. ....
-------------------------------------หลักการ
ก้าหนดเขตพืนที่ในท้องที่ลุ่มน้าสาขา น้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น้าของ น้าแม่ปายตอนล่าง
น้าแม่สะมาด น้าแม่สุรินทร์ แม่น้ายวมตอนบน น้าแม่ลาหลวง แม่น้ายวมตอนล่าง น้าแม่สะเรียง นา้ แม่ริด
น้าแม่เงา แม่น้าสาละวินตอนบน น้าแม่แงะ แม่น้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น้าเมยตอนล่างให้เป็น
ลุ่มน้าสาละวิน
เหตุผล
เนื่องจากในท้องที่ในท้องที่ลุ่มน้าสาขา น้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น้าของ น้าแม่ปายตอน
ล่าง น้าแม่สะมาด น้าแม่สุรินทร์ แม่น้ายวมตอนบน น้าแม่ลาหลวง แม่น้ายวมตอนล่าง น้าแม่สะเรียง น้าแม่
ริด น้าแม่เงา แม่น้าสาละวินตอนบน น้าแม่แงะ แม่น้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น้าเมยตอนล่าง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้าในหลายด้าน การด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้กระท้าโดยหลาย
หน่วยงานตามอ้านาจหน้าที่ซึ่งก้าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ท้าให้การด้าเนินงานแก้ไขปัญหาขาดความ
เป็นเอกภาพ ประกอบกับการจัดท้ากิจกรรมและโครงการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และบางครังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น สมควรก้าหนดเขตที่ดินในท้องที่
ดังกล่าวให้เป็นลุ่มน้าสาละวิน จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี

~ ๒๘ ~

ร่าง
พระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดเขตพืนที่ในท้องที่ลุ่มน้าสาขา น้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น้าของ น้าแม่ปายตอนล่าง
น้าแม่สะมาด น้าแม่สุรินทร์ แม่น้ายวมตอนบน น้าแม่ลาหลวง แม่น้ายวมตอนล่าง น้าแม่สะเรียง นา้ แม่ริด
น้าแม่เงา แม่น้าสาละวินตอนบน น้าแม่แงะ แม่น้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น้าเมยตอนล่าง
ให้เป็นลุ่มน้าสาละวิน
พ.ศ. ....
------------------------------............................................
............................................
............................................
......................................................................................................................................................
...................................................................
โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดเขตพืนที่ในท้องที่ในท้องที่ลุ่มน้าสาขา น้าแม่ปายตอนบน
ห้วยแม่สา น้าของ น้าแม่ปายตอนล่าง น้าแม่สะมาด น้าแม่สุรินทร์ แม่น้ายวมตอนบน น้าแม่ลาหลวง แม่น้า
ยวมตอนล่าง น้าแม่สะเรียง น้าแม่ริด น้าแม่เงา แม่น้าสาละวินตอนบน น้าแม่แงะ แม่น้าเมยตอนบน ห้วย
แม่ละเมา และแม่น้าเมยตอนล่าง ให้เป็นลุ่มน้าสาละวิน
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึนไว้ ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพืนที่ ในท้องที่ลุ่มน้าสาขา
น้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น้าของ น้าแม่ปายตอนล่าง น้าแม่สะมาด น้าแม่สุรินทร์ แม่น้ายวมตอนบน น้า
แม่ลาหลวง แม่น้ายวมตอนล่าง น้าแม่สะเรียง น้าแม่ริด น้าแม่เงา แม่น้าสาละวินตอนบน น้าแม่แงะ แม่น้า
เมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น้าเมยตอนล่าง ให้เป็นลุ่มน้าสาละวิน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้เขตพืนที่ในท้องที่ลุ่มน้าสาขา น้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น้าของ น้าแม่
ปายตอนล่าง น้าแม่สะมาด น้าแม่สุรินทร์ แม่น้ายวมตอนบน น้าแม่ลาหลวง แม่น้ายวมตอนล่าง น้าแม่สะ
เรียง น้าแม่ริด น้าแม่เงา แม่น้าสาละวินตอนบน นา้ แม่แงะ แม่น้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น้าเมย
ตอนล่างตามท้องที่ที่ระบุในบัญชีแนบท้ายเขตท้องที่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี เป็น
ลุ่มน้าสาละวิน
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี…….
.....................................
~ ๒๙ ~
นายกรัฐมนตรี

บัญชีแนบท้ ายเขตท้ องที่ล่ มุ น้าสาละวิน
ลุ่มน้าสาละวิน
จังหวัดเชียงใหม่
อ้าเภออมก๋อย ต้าบลนาเกียน ต้าบลสบโขง ต้าบลอมก๋อย
อ้าเภอฮอด ต้าบลบ่อสลี ต้าบลบ่อหลวง
จังหวัดตาก
อ้าเภอวังเจ้า ต้าบลเชียงทอง
อ้าเภอท่าสองยาง ต้าบลท่าสองยาง ต้าบลแม่ต้าน ต้าบลแม่วะหลวง ต้าบลแม่สอง ต้าบลแม่หละ ต้าบล
แม่อุสุ
อ้าเภอพบพระ ต้าบลคีรีราษฎร์ ต้าบลช่องแคบ ต้าบลพบพระ ต้าบลรวมไทยพัฒนา ต้าบลวาเล่ย์
อ้าเภอเมืองตาก ต้าบลแม่ท้อ
อ้าเภอแม่ระมาด ต้าบลขะเนจือ ต้าบลพระธาตุ ต้าบลแม่จะเรา ต้าบลแม่ระมาด
อ้าเภอแม่สอด ต้าบลด่านแม่ละเมา ต้าบลท่าสายลวด ต้าบลพระธาตุผาแดง ต้าบลพะวอ
ต้าบลมหาวัน ต้าบลแม่กาษา ต้าบลแม่กุ ต้าบลแม่ตาว ต้าบลแม่ปะ ต้าบลแม่สอด
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
อ้าเภอขุนยวม ต้าบลขุนยวม ต้าบลเมืองปอน ต้าบลแม่กิ๊ ต้าบลแม่เงา ต้าบลแม่ยวมน้อย ต้าบลแม่อูคอ
อ้าเภอปางมะผ้า ต้าบลถ้าลอด ต้าบลนาปู่ป้อม ต้าบลปางมะผ้า ต้าบลสบป่อง
อ้าเภอปาย ต้าบลทุ่งยาว ต้าบลโป่งสา ต้าบลเมืองแปง ต้าบลแม่นาเติง ต้าบลแม่ฮี ต้าบลเวียงใต้ ต้าบล
เวียงเหนือ
อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต้าบลจองค้า ต้าบลปางหมู ต้าบลผาบ่อง ต้าบลหมอกจ้าแป่ ต้าบลห้วยปูลิง
ต้าบลห้วยโป่ง
อ้าเภอแม่ลาน้อย ต้าบลขุนแม่ลาน้อย ต้าบลท่าผาปุ้ม ต้าบลแม่โถ ต้าบลแม่นาจาง
ต้าบลแม่ลาน้อย ต้าบลแม่ลาหลวง ต้าบลสันติคีรี ต้าบลห้วยห้อม
อ้าเภอแม่สะเรียง ต้าบลบ้านกาศ ต้าบลป่าแป๋ ต้าบลแม่คง ต้าบลแม่ยวม ต้าบลแม่สะเรียง
ต้าบลแม่เหาะ ต้าบลเสาหิน
อ้าเภอสบเมย ต้าบลกองก๋อย ต้าบลป่าโปง ต้าบลแม่คะตวน ต้าบลแม่สวด
ต้าบลแม่สามแลบ ต้าบลสบเมย

~ ๓๐ ~

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดในท้องที่ลุ่มนาสาขา นาแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา นาของ นาแม่ปายตอนล่าง
นาแม่สะมาด นาแม่สุรินทร์ แม่นายวมตอนบน นาแม่ลาหลวง แม่นายวมตอนล่าง นาแม่สะเรียง นาแม่ริด นาแม่เงา
แม่นาสาละวินตอนบน นาแม่แงะ แม่นาเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่นาเมยตอนล่าง ให้เป็นลุ่มนาสาละวิน

~ ๓๑ ~

บทที่ ๓
สรุปข้อคิดเห็นต่อการใช้งานแผนที่ในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
และร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า
จากสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า ซึ่งได้จากการจัดการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารรั บ ฟั ง คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก้ า หนดลุ่ ม น้ า ทั่ ว ประเทศ ของประชาชน
คณะกรรมการลุ่มน้า ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องและเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่
ลุ่มน้าตลอดจนองค์กรผู้ใช้น้า ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....ในโครงการยกร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดลุ่มน้าทั่วประเทศและร่างกฎกระทรวง ของกลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้า จ้านวน ๕ ครังใน ๕ พืนที่
ทั่วประเทศระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ได้ทาการสารวจ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมกลุ่มย่อยและแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยสรุปความคิดเห็นส่วนใหญ่ว่า ควรจัดท้า
“ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ” แบบแยกแต่ละลุ่มน้าเป็นร่างแต่ละฉบับ รวม ๒๕ ฉบับ โดยให้
เหตุผลดังต่อไปนี
- ก้าหนดความชัดเจนและมีรายละเอียดของแต่ละเขตลุ่มน้าได้อย่างเป็นเอกเทศ
- เป็นพระราชกฤษฎีกาจ้าเพาะลุ่มน้า ตามลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตประเพณีที่แตกต่างกัน
- มีความคล่องตัวและเหมาะสมส้าหรับความพร้อมแต่ละพืนที่ ตามสภาพปัญหาแต่ละลุ่มน้า
- ควรประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาในลุ่มน้าที่พร้อมก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างน้าร่อง
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชกฤษฎีกาแบบแยกฉบับท้าได้ง่ายและเร็ว
- ควรจัดท้าร่าง แยกแต่ละฉบับเป็นลุ่มน้าออกมาจะบริหารจัดการง่ายกว่า
- ควรใช้ค้าว่า “เขตพืนที่” และเชื่อมโยงลุ่มน้า ในลักษณะใช้กลุ่มจังหวัดเป็นหลัก
- แต่ละลุ่มน้ ามีปริ มาณผู้ ใช้ น้า แต่ล ะประเภทไม่เท่า กัน ควรมี การแยกประเภทในร่ างพระราช
กฤษฎีกาเป็นสัดส่วนชัดเจน
- องค์ประกอบแต่ละลุ่มน้าต่างกันและหากต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดจะไม่กระทบลุ่มน้าอื่น
- ควรแยกเป็นแต่ละลุ่มน้า เพราะประชาชนเป็นเจ้าของและควรมีส่วนร่วม หากประกาศฉบับเดียว
รวม ๒๕ ลุ่มน้า จะท้าให้คนสนใจน้อย ประชาชนจะไม่ค่อยเข้ามาร่วมมือ
กลุ่มงานนิติการ(กนก.)กรมทรัพยากรน้า จึงได้จัดท้าร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ
โดยแยกประกาศเป็น ๒๕ ฉบับดังกล่าว และเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้งานพระราช
กฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าดังกล่าว คณะจัดท้ารายงานฉบับนีจึงรวบรวมสรุป ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การใช้
งานแผนที่ในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า ทังจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการ รับฟัง คิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศของกลุ่มงานนิติการ(กนก.)
กรมทรัพ ยากรน้า และจากการสอบถามความเห็น ต่อการใช้ง านแผนที่และระเบีย นข้อมูล ระบบลุ่ม น้าฯของ
เจ้าหน้าที่ สทภ. ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน้า ดังต่อไปนี
๑. ข้อคิดเห็นต่อการใช้งานแผนที่และระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯของประชาชน จากประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มงานนิติการ(กนก.) กรมทรัพยากรน้าและที่ปรึกษา(คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์)
~ ๓๒ ~

สรุปโดยเบื้องต้นจากการประชุมเชิง ปฏิบัติการ รับฟัง คิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ จากประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มน้าและองค์กรผู้ใช้น้า ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....ของ กนก.ในประเด็น
ย่อยเปรียบเทียบการใช้งานแผนที่ขอบเขตลุ่มน้าในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีสาระหลักของ
ข้อมูลที่ตรงกันและใช้บัญชีแนบท้ายเขตท้องที่และแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าแนบท้าย ตามที่กรมทรัพยากรน้าได้
จัดทาแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔
จากการออกพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้าและที่ปรึกษา
คือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ได้เปรียบเทียบกับขอบเขตลุ่มน้าในการใช้ระเบียนข้อมูลระบบลุ่ม
น้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่า สาระหลักในขอบเขตลุ่มน้าตรงกับระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ และใช้
บัญ ชี แนบท้ายเขตท้องที่และแผนที่ แสดงแนวเขตลุ่ม น้าแนบท้ ายตามที่กรมทรั พยากรน้ าได้ จัดท า ไว้ (คณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙)
๒.ข้อคิดเห็นต่อการใช้งานแผนที่และระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯของเจ้าหน้าที่ สทภ. ๑-๑๑
กรมทรัพยากรน้า
จากการสอบถามเจ้ า หน้ า ที่ สทภ. ๑-๑๑ กรมทรั พ ยากรน้ า เกี่ ย วกั บ การใช้ ง านแผนที่ แ ละ
ระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าของกรมทรัพยากรน้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ใน ๒ วิธี ทังแบบเป็นทางการโดยใช้รูปแบบ
เอกสารและอย่างไม่เป็นทางการอีกครัง โดยผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไลน์ โดยสอบถามผอ.ส่วน/หัวหน้าศูนย์
ส้ารวจอุทกวิทยา ทัง ๑๔ แห่ง ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว พบว่าเกือบทุกลุ่มน้าไม่มีปัญหาใน
เรื่องความคลาดเคลื่อนจากสภาพพืนที่จริง มีเพียงพืนที่ลุ่มน้าสาขาของโตนเลสาปคือ ลุ่มน้าพรมโหดที่มีผู้ขอเสนอ
แก้ไ ข โดยแจ้งให้ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา น้ าประเด็นเสนอต่อคณะกรรมการอุทกวิทยาเพื่อทบทวน
ขอบเขตแผนที่ โดยคณะท้างานลุ่มน้าโตนเลสาปมีประเด็นดังต่อไปนี
จากเดิมในแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ ลุ่มน้าพรมโหด
เป็นลุ่มน้าสาขาย่อยอยู่ในลุ่มน้าโตนเลสาป ซึ่งมี ๓ สาขาคือ ลุ่มน้าโตนเลสาปตอนบน ลุ่มน้าพรมโหดและลุ่มน้า
โตนเลสาปตอนล่าง ทังนีลุ่มน้าพรมโหดอยู่ช่วงตรงกลาง รายละเอียดตาม ภาพที่ ๑ โดยพืนที่ช่วงนีจะถูกแบ่งเป็น
๒ ส่วน พืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้าพรมโหดสาขาใหญ่(อยู่ในจังหวัดสระแก้ว) แต่พืนที่ย่อยอีกส่วนรวมอยู่ในลุ่มน้า
โตนเลสาปตอนล่าง (อยู่ในจังหวัดจันทบุรี) ตามรายละเอียดข้อมูลในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ รายละเอียดของลุ่มน้าสาขา (เดิม) ในลุ่มน้าโตนเลสาป

๑
๒

รหัส
ลุ่มน้าสาขา
๑๗๐๑
๑๗๐๒

โตนเลสาปตอนบน
ห้วยพรมโหด

๓

๑๗๐๓

โตนเลสาปตอนล่าง

ล้าดับ

รวม

ลุ่มน้าสาขา

พืนที่
ร้อยละของพืนที่
(ตร.กม)
ในลุ่มน้าโตนเลสาป
๑,๖๑๓.๗๔
๓๙.๕๐
๙๓๒.๙๓
๒๒.๘๓
๑,๕๓๙.๒๕

๓๗.๖๗

๔,๐๘๕.๙๓

๑๐๐.๐๐

ครอบคลุมพืนที่บางส่วน
จังหวัด
อ้าเภอ
สระแก้ว ตาพระยา,โคกสูง,วัฒนานคร
สระแก้ว วัฒนานคร,อรัญประเทศ,
คลองหาด
สระแก้ว อรัญประเทศ,สอยดาว,
จันทบุรี โป่งน้าร้อน

(คณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้าผิวดิน) คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ, กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙)
~ ๓๓ ~

ต่อมาคณะท้างานลุ่มน้าโตนเลสาป(Tonlesap ๙T’s Sub-area Working Group) ซึ่งเป็นโครงการ
ศึกษาแบบจ้าลองในพืนที่ย่อยของลุ่มน้าโขงและเป็น หนึ่งในคณะท้างาน WUP-FIN IWRM Scenario Modeling
ของส้ านั กบริห ารจัด การลุ่ มน้ าโขงร่ว มกั บ Council Study Modeling Team ภายใต้ Mekong River
Commission ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการไหลของน้าในลุ่มน้าพรมโหด จากแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐
ของกรมแผนที่ทหาร (L๗๐๑๘) เพิ่มเติม พร้อมด้าเนินการจัดท้าแผนที่และข้อมูลประกอบ โดยได้มีการลงพืนที่
รวบรวมข้อมูลและการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละอ้าเภอแล้วพบว่า อาจมีการแบ่งพืนที่ลุ่มน้าสาขาของลุ่มน้าโตนเล
สาปคลาดเคลื่อนจากทิศทางการไหลจริงของล้าน้าซึ่งเป็นการศึกษาทางการไหลของน้าจากแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐
ของกรมแผนที่ ทหาร (L๗๐๑๘) เพิ่ มเติ มและได้ด้ า เนิ น การจั ด ท้า แผนที่ และข้ อ มูล ประกอบจากโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) จนได้ข้อสรุปเป็นรายละเอียดของลุ่มน้าสาขา
ในลุ่มน้าโตนเลสาป รายละเอียดตามภาพที่ ๒ และข้อมูลในตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ รายละเอียดของลุ่มน้าสาขาในลุ่มน้าโตนเลสาป

๑
๒

รหัส
ลุ่มน้าสาขา
๑๗๐๑
๑๗๐๒

โตนเลสาปตอนบน
ห้วยพรมโหด

๓

๑๗๐๓

โตนเลสาปตอนล่าง

ล้าดับ

รวม

ลุ่มน้าสาขา

พืนที่
ร้อยละของพืนที่
(ตร.กม)
ในลุ่มน้าโตนเลสาป
๑,๖๑๓.๗๔
๓๙.๕๐
๑,๑๘๗.๐๖
๒๙.๐๕
๑,๒๘๕.๑๓
๔,๐๘๕.๙๓

๓๑.๔๕
๑๐๐.๐๐

ครอบคลุมพืนที่บางส่วน
จังหวัด
อ้าเภอ
สระแก้ว ตาพระยา,โคกสูง,วัฒนานคร
สระแก้ว วัฒนานคร,อรัญประเทศ,
คลองหาด
จันทบุรี สอยดาว,โป่งน้าร้อน

(คณะท้างานลุ่มน้าโตนเลสาป, ๒๕๕๘)
คณะท้างานในพืนที่ลุ่มน้าโตนเลสาปได้แจ้งเสนอให้ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาทราบโดยได้
เสนอแก้ไขในภาพรวม คือให้น้าพืนที่ย่อยช่วงกลางติดลุ่มน้าพรมโหด ส่วนที่เคยรวมอยู่ในลุ่มน้าโตนเลสาปตอนล่าง
(อยู่ในจังหวัดจันทบุรี) มารวมกับลุ่มน้าพรมโหดส่วนใหญ่ (อยู่ในจังหวัดสระแก้ว)
ในเบืองต้น ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นการแบ่งพืนที่ลุ่มน้าพรม
โหดในแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การแบ่ง
พืนที่ลุ่มน้า แต่สาเหตุที่ทิศทางการไหลของน้าในพืนที่ลุ่มน้าพรมโหดเปลี่ยนแปลงไปและเป็นประเด็นให้ทบทวน
พืนที่ลุ่มน้า อาจเกิดจากสาเหตุน้าเท้อกลับในฤดูฝน และหากจะด้าเนินการจัดพืนที่ลุ่มน้าใหม่ ในขันตอนนี จะต้อง
ด้าเนินการโดย คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า ๑๒ หน่วยงานหลัก พร้อม
ด้วยคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ส้านักทรัพยากรน้าแห่งชาติ ต้องร่วมพิจารณา ดังนันส้านักวิจัย พัฒนา
และอุทกวิทยาจึงได้รวบรวมประเด็นขอแก้ไขพืนที่ลุ่มน้าพรมโหดของคณะท้างานในพืนที่ลุ่มน้าโตนเลสาปไว้ เพื่อ
สรุปน้าเสนอในภาพรวมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมอีกครัง

~ ๓๔ ~

ภาพที่ ๑ แผนที่ลุ่มน้าโตนเลสาป ทัง ๓ ลุ่มน้าสาขาคือ โตนเลสาปตอนบน พรมโหด โตนเลสาปตอนล่าง
ในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าและเขตการปกครองของประเทศไทย กรมทรัพยากรน้า, ๒๕๕๔
~ ๓๕ ~

ภาพที่ ๒ แผนที่ลุ่มน้าโตนเลสาป(ใหม่) ที่คณะท้างานลุ่มน้าโตนเลสาป เสนอขอปรับใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
บริเวณลุ่มน้าพรมโหดรวม ส่วนที่เคยอยู่ในโตนเลสาปตอนล่างเข้าไว้เป็นพืนที่เดียวกันในจังหวัดสระแก้ว
(ระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าและเขตการปกครองของประเทศไทย กรมทรัพยากรน้า, ๒๕๕๔)
~ ๓๖ ~

ต่อมาช่วงปลายปี ๒๕๖๐ มีการจัดตังส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้า แห่ง ชาติ เพิ่มขึน ตาม
ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยส้านักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติได้ด้าเนินการว่าจ้าง “โครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพืนที่ลุ่มน้าที่เหมาะสมส้าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าและผลกระทบจากการแบ่งพืนที่ลุ่มน้า ” เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งในโครงการมีเนือ
งานที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนที่ลุ่มน้า ๒๕ ลุ่มน้าเพื่อให้แนบท้าย จึงเป็นโอกาสได้น้าเสนอประเด็นพืนที่ลุ่มน้า
พรมโหดนีให้คณะท้างานทราบและน้าไปศึกษาทบทวนในรายละเอียด หากผลการทบทวนในประเด็นฯได้ข้อยุติ
แล้วจึงจะแจ้งให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าหรือคณะท้างานด้านต่างๆรับทราบและพิจ ารณา ก่อนการประกาศใช้
งานแนบท้ายพระราชกฤษฎีก าก าหนดลุ่ม น้าทั่ วประเทศที่ จะออกตามพระราชบัญ ญัติท รัพยากรน้า พ.ศ. ....
ดังกล่าวต่อไป
สรุปภาพรวมของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากส้านักงานทรัพยากรน้า
ภาค ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน้า และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆมีความเห็นว่า ขอบเขตลุ่มน้าในสภาพจริงตรง
กับระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ จึง ใช้แผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าแนบท้ายและบัญ ชีแนบท้ายเขต
ท้องที่ ตามที่กรมทรัพยากรน้าได้จัดทาไว้ในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีประเด็นที่ผู้ใช้งาน
แผนที่เสนอทบทวน คือ การจัดแบ่งพืนที่ลุ่มน้าโตนเลสาป(ลุ่มน้าพรมโหด) เพียงประเด็นเดียว แต่ปัญ หานีไม่ใช่
ปัญหาใหญ่ เนื่องจากเป็นปรับเกลี่ยพืนที่ในลุ่มน้าสาขาของลุ่มน้าหลักเดียวกัน เช่น การปรับลดขนาดพืนที่ลุ่มน้า
สาขาย่อย จากสาขาหนึ่งไปรวมกับอีกสาขาหนึ่งในลุ่มน้าเดียวกัน เนื่องจาก ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มน้าทั่ว
ประเทศแบ่งออกเป็น ๒๕ ลุ่มน้า ที่เหมือนกันในบทบัญญัติและสาระสาคัญ แต่แตกต่างกันเพียงแผนที่แสดงแนว
เขตลุ่ มน้าแนบท้ ายและบัญชี แนบท้ายเขตท้อ งที่แ ยกกัน เป็น ๒๕ ฉบับ ทาให้ การแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงพระราช
กฤษฎีกาทาได้ง่ายและเร็วขึ้น
นอกจากข้อมูลจากสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ที่ไ ด้จากการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของกลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้า และที่ปรึกษาคือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน ๕
พืนที่ ทุกภาค ทั่วประเทศและข้อมูลจากสรุปผลการสอบถามเจ้าหน้าที่ สทภ. ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน้าเกี่ยวกับ
การใช้งานแผนที่และระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าของกรมทรัพยากรน้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ยังมีข้อมูลจากสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....ที่เป็นไปตามร่างมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไ ทย พุ ทธ ศั ก ร าช ๒ ๕ ๖ ๐ ที่ ก ร มทรั พ ยาก ร น้ า ท้ า ก าร ส้ า ร ว จผ่ า น เว็ บไ ซ ด์
http://www.dwr.go.th ดังกล่าวแล้ว
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บทที่ ๔
บทวิเคราะห์ร่างพระราชกฤษฎีกาและการเตรียมความพร้อมรองรับ
การประกาศใช้ “พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าทั่วประเทศ”
จากร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ฉบับกรมทรัพยากรน้า ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๗/๒๕๕๘ ซึ่ง จัดท้าตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าของประเทศ(เอกสารแนบ ๒) กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้า และที่ปรึกษาคือคณะ
นิติศ าสตร์ม หาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ได้ส้ ารวจความคิด เห็ นของประชาชน ผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้อ งหลายครั ง ใน ๓
รูปแบบ โดยครังส้าคัญๆ เช่น รูปแบบที่ ๑ คือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้อง ๕ ภูมิภาคของประเทศคือ เขตภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และ
กรุงเทพมหานคร และรูปแบบที่ ๒ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้าภาค(สทภ.) ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน้า
เกี่ยวกับการใช้งานแผนที่และระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าของกรมทรัพยากรน้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังมีรูปแบบที่ ๓
การรับฟัง ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....ตามร่างมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ท้าการส้ารวจผ่านเว็บไซด์ และได้ผลสรุปดัง รายละเอียดในบทที่ ๒
ข้างต้น
การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
จากการส้ารวจความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....ทัง ๓ รูปแบบ ได้สรุปผล
ข้อคิดเห็นที่ส้าคัญตรงกัน เรื่อง“พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าทั่วประเทศ” ซึ่งเป็นการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ในส่วนที่ ๒ “ลุ่มน้าและคณะกรรมการลุ่มน้า” มาตรา ๒๔ และ ๒๕ คือ
“มาตรา ๒๔ การก้าหนดลุ่มน้้าให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ให้ค้านึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพ
ภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ ประกอบด้วย
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือเพิกถอนลุ่มน้้าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท้าโดยตรา
พระราชกฤษฎี ก า และเฉพาะกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ ก ถอนบางส่ ว น ให้ มี แ ผนที่ แ สดงเขตที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย”
โดยมีการเสนอความเห็นว่า ควรยกร่างพระราชกฤษฎีกาแยกเป็นรายลุ่มน้า ทัง ๒๕ ลุ่มน้า และ
ประกาศเป็น ๒๕ ฉบับ จึงเป็นที่มาของ “ร่างพระราชพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ” ๒๕ ฉบับ โดย
ทุกฉบับมีสาระส้าคัญที่ตรงกันและ สรุปได้ดังนี
๑. หลักการและเหตุผล ที่มาของร่างพระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าทั่วประเทศ
จากมาตรา ๒๔ ในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....ก้าหนดให้การก้าหนดพืนที่ลุ่มน้าให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาโดยมี “แผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและให้ค้านึงถึงสภาพอุทกวิทยา
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สภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ ประกอบด้วย” และในกรณี “เปลี่ยนแปลงเขตหรือเพิกถอนลุ่มน้้าใด ไม่ว่า
ทั้ง หมดหรือบางส่วน ให้ กระท้าโดยตราพระราชกฤษฎีกา และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
บางส่วน ให้มีแผนที่แสดงเขตที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย” (มาตรา ๒๕)
นอกจากนียังก้าหนดรายละเอียด ซึ่ง เป็นที่มาของปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าใน
หลายด้านเพื่อเป็นกฎหมายในการบูรณาการ การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา ฟื้นฟู และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้าให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเป็นที่มาของการประสานงานของหลายหน่วยงานตามอ้านาจ
หน้าที่ที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ โดยสมควรต้องก้าหนดเขตที่ดินในท้องที่ให้ตราเป็ นลุ่มน้าโดยจ้าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า (ตัวอย่างในเอกสารแนบ ๖)
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า
ในส่ ว นนี มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าลุ่ ม น้ า ทั่ ว ประเทศ
ด้าเนินการโดยส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้า ได้จัดท้า Shapefile แผนที่ ๒๕ ลุ่มน้าหลักของ
ประเทศไทย ในลักษณะเป็นแผนที่ลุ่มน้าในระบบ GIS (DATUM WGS๘๔ UTM Zone ๔๗) พร้อมระเบียนข้อมูล
ระบบลุ่มน้าและเขตการปกครองไทย แสดงตารางแสดงที่ตังลุ่มน้าสาขาย่อย เทียบกับเขตต้าบลครบทุกลุ่มน้า
ครอบคลุมทุกต้าบลในประเทศไทย ทังเป็นเอกสารและแผ่น CD สมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมแจกจ่ายให้ใช้งาน ตังแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถใช้เป็น“แผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า” ได้ทันทีที่
พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....ประกาศใช้
“ระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน้าและเขตการปกครองไทย” ได้รับความร่วมมือและผ่านการพิจารณา
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการและประชาชนในพืนที่ลุ่มน้าที่เกี่ยวข้องในหลายเวทีทั่วทุก ภูมิภาค จึงเป็น
ระเบียนข้อมูลและระบบแผนที่ลุ่มน้ามีความถูกต้องในระดับเชื่อถือได้ กรณีมีการพิจารณาปรับแก้แผนที่แนบท้าย
ขอบเขตลุ่มน้าในพระราชกฤษฎีกาฉบับใดฉบับหนึ่งก็สามารถกระท้าได้โดยง่าย ไม่ส่งผลกระทบฉบับอื่น พืนที่อื่น
๒. ชื่อพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๑ ในพระราชกฤษฎีกา แต่ละฉบับ)
จากการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเห็นตรงกันว่า ควรยกร่างพระ
ราชกฤษฎีกาแยกเป็นรายลุ่มน้า ทัง ๒๕ ลุ่มน้าประกาศเป็น ๒๕ ฉบับและใช้ชื่อพระราชกฤษฎีกาตามลุ่มน้าสาขา
หลัก เช่น พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าสาละวิน, พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าโขง เป็นต้น
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า
กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้า เตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า
ทั่วประเทศ โดยการก้าหนดชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาแต่ละฉบับ มีการน้าลุ่มน้าสาขาที่ประกอบกันในแต่ละลุ่มน้า
มาบัญญัติให้ละเอียดมากที่สุด ทังนีเพื่อความชัดเจนและสามารถก้าหนดเขตแนวลุ่มน้า อันจะน้ามาซึ่งความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการน้าในแต่ละพืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน“ระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน้าและเขตการ
ปกครองไทย” ได้จัดท้าตารางแสดงที่ตังลุ่มน้าสาขาย่อยเทียบกับเขตต้าบลครบทุกลุ่มน้าครอบคลุมทุกต้าบลใน
ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ“เตรียมการรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า” เรียบร้อยแล้ว
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๓. วันที่บังคับใช้ (ร่างมาตรา ๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าแต่ละฉบับ จะก้าหนดให้
สามารถบังคับใช้ได้ทันที กล่าวคือ นับจากวันถัดจากวันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
สามารถด้าเนินการบริหารจัดการน้าในแต่ละเขตพืนที่ได้ทันที
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า
มีการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าทั่วประเทศมาตลอดเวลาโดย
การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคต่างๆมาหลายครัง แต่เนื่องจาก พรบ.ทรัพยากรน้า
ได้รับการปรับ แก้ไขและผ่านการกลั่นกรองแล้วหลายครังเพื่อความชัดเจนในเนือหาและข้อกฎหม าย ในช่วง
สุดท้ายนี ภายหลัง พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาในวาระสุดท้ายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อน
การประกาศใช้งานจริง ควรให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องท้าการประชาสัมพันธ์ ประชุมชีแจง สร้างความเข้าใจใน
ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าแต่ละฉบับให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละระดับได้รับทราบอีกครัง เพื่อให้การด้าเนินการ
ตามนโยบาย กฎหมายและแผนงานของทุกฝ่ายถูกต้องตรงกัน สามารถปฏิบัติปฏิบัติงานได้อย่างมีเอกภาพ และ
เป็นปัจจุบัน
๔. การก้าหนดเขตลุ่มน้า (ร่างมาตรา ๓)
เนื่องจากการบริหารจัดการน้าต้องท้าอย่างเป็นระบบในแต่ละลุ่มน้า การก้าหนดค้านิยามตาม ร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ... ได้ก้าหนดค้าว่า “ลุ่มน้า, เขตพืนที่” และอื่นๆที่จ้าเป็นไว้ค่อนข้างชัดเจน
ต่อมาในภายหลังคณะที่ปรึกษาฯจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงก้าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในร่างมาตรา ๓ ของทุก
ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตลุ่มน้าให้ต้องอ้างอิงกับเขตท้องที่การปกครองที่ระบุในบัญชีแนบท้ายเขตท้องที่ ซึ่ง
เพิ่มเติมขึนไปจากที่มีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาอยู่เพื่อความแน่ชัดและสามารถก้าหนดรายละเอียดของเขต
พืนที่ลุ่มน้าได้ชัดเจนมากขึน
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า
การเตรียมความพร้อมฯในส่วนนี ด้าเนินการแล้วโดยส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากร
น้าโดยการจัดท้าแผนที่แสดงรายละเอียดระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน้าและเขตการปกครองของประเทศไทย ใน
ระบบ GIS, มาตราส่วน ๑:๕๐๐๐๐ L7018 WGS84 โดยใช้เทคนิคการทับซ้อน (Overlay) และเทคนิคขจัดรอย
เหลื่อมเนือที่ขนาดเล็ก (eliminate หรือ globalization) น้าพืนที่ Polygon ขนาดเล็กไปรวมกับแนวเขตลุ่มน้า
เพื่อคงความส้าคัญของระบบลุ่มน้า แนวเขต ๒๕ ลุ่มน้าหลักและ ๒๕๔ ลุ่มน้าสาขา ซึ่งเป็นหน่วยพืนที่ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหน่วยพืนที่ที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับการบริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติ ท้า
ให้ได้ข้อมูล GIS ระบบลุ่มน้าและเขตการปกครองที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล
ได้ทังเชิงพืนที่ ลุ่มน้าและเขตการปกครองซึ่งเป็นข้อมูลพืนฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและ
อ้างอิงใช้งานได้ ทังในเรื่องนโยบาย กฎหมายและแผน การศึกษาวิจัยต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ ในมาตรฐานที่
เชื่อมโยง สืบค้นข้อมูลในระบบ Internet ใช้วิเคราะห์ข้อมูล GIS ได้ถูกต้องแม่นย้า ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
การใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้า ทางเดินน้า เส้นล้าน้า เส้นชันความสูง ภาพถ่ายดาวเทีย ม แผนที่ภูมิประเทศแบบ
(Raster Map) รวมถึง Google Earth
นอกจากนียังมีการด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลระบบลุ่มน้าและเขตการปกครองที่
ประกอบด้วยแผนที่ ข้อมูลGIS บนเว็บไซด์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการน้าเสนอ การวิเคราะห์ การวางแผนจัดการ
และการป้องกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้าอื่นๆ ในลุ่มน้าเดียวกันได้แบบบูรณาการด้วย
~ ๔๐ ~

๕.ความเชื่อมโยงและผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าทั่วประเทศ
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและผลกระทบต่อองค์กร กฎหมาย นโยบายและแผนงานฯที่อาจเกิดขึน
เพื่อเป็นแนวทางในการ “เตรียมการรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้า” โดยใช้ผลของการการ
วิเคราะห์จากผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน ในร่างพระราชบัญ ญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ๑๗ พ.ค. – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ และสรุปผล ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาทังสิน
๗๐ วัน มีผู้ท้าแบบสอบถาม ๓,๒๓๗ คน คัดเลือกเฉพาะในประเด็น“ร่างพระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าทั่วประเทศ”
โดยเฉพาะส่วนที่ ๒ ลุ่มน้าและคณะกรรมการลุ่มน้า มาตรา ๒๔ ๒๕ และ ๒๖ ในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ....และมาตราต่างๆในร่างพระราชกฤษฎีกาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงผลกระทบด้านต่างๆ รวมถึงองค์กร
กฎหมาย นโยบายและแผนงาน ดังต่อไปนี
๑) ผลกระทบในเรื่อง “คน” สืบเนื่องจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ได้ก้าหนดในเรื่องคน
คือ หมวด ๓ มาตรา ๙ - มาตรา ๓๗ ได้ก้าหนดเรื่ององค์กรบริหารจัดการน้าเป็น ๓ ระดับ
ระดับที่ ๑. คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) – องค์กรนโยบายระดับชาติ
ระดับที่ ๒. คณะกรรมการลุ่มน้า – องค์กรระดับลุ่มน้า
ระดับที่ ๓. องค์กรผู้ใช้น้า – ประชาชน
ระดับ๑-คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) - ผลกระทบในเรื่อง”คน”เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
ถึง องค์กรนโยบายระดับชาติ ที่ก้า หนดให้ มี คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ (กนช.) โดยมาตรา ๒๓ ได้
ก้า หนดให้ “กรมทรัพ ยากรน้ า กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม ” ท้า หน้าที่ เป็นส้า นักงาน
เลขานุการของ กนช. ดูแลและจัดท้าและปรับปรุง “แผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและหาก
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วนพระราชกฤษฎีกา ให้มีแผนที่แสดงเขตที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนัน
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกานันด้วย”
จาก(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... “มาตรา ๒๔ การก้าหนดลุ่มน้้าให้ตราเป็น พระราช
กฤษฎีกา ทั้งนี้ให้ค้านึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ ประกอบด้วยพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคหนึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา
โดย มาตรา ๒๕ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือเพิกถอนลุ่มน้้าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท้าโดยตราพระราช
กฤษฎีกา และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วน ให้มีแผนที่แสดงเขตที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิกถอนนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย”
จากพรบ.ทรัพยากรน้า ทัง ๓ มาตราคือ ๒๓, ๒๔ และ ๒๕ ดัง กล่าวข้างต้น จะเชื่อมโยงถึง เรื่อง
“คน”ในมาตรา ๒๖, ๒๗ คือ
มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให้มีคณะกรรมการลุ่มน้า
ประจ้าลุ่มน้า ประกอบด้วย กรรมการลุ่มน้าโดยต้าแหน่ง กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
ลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในเขตลุ่มน้า กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๒๗ องค์กรผู้ใช้น้า บุคคลซึ่งใช้น้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้าเดียวกันมีสิทธิรวมตัว
กันจดทะเบีย นก่อ ตังองค์ก รผู้ใ ช้น้า เพื่ อประโยชน์ร่ วมกั นเกี่ ยวกั บการใช้ การพั ฒนา การบริ หารจัดการ การ
บ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
~ ๔๑ ~

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า
“กรมทรัพยากรน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม” ผู้ท้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ของ กนช.ในการดูแลและจัดท้าและปรับปรุง “แผนที่แสดงแนวเขตลุ่มน้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา”ควรจัดท้า
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า เพิ่มเติมในรายละเอียดขันปฏิบัติการคือ
- จัดท้าเพิ่มในส่วนฐานข้อมูลและระบบบริการข้อมูลที่ทันสมัย ในระบบล่าสุด เช่น ทังแบบให้บริการ
ออนไลน์บนพีซี แท็บเล็ต ตลอดจนในโทรศั พท์มือถื อ เพื่อ การบริ การแผนที่ แบบจ้าลองที่พร้อ มใช้ง าน และ
งานวิจัยต่างๆ ตลอดจน งานวิชาการ ข้อมูลแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่อิงระบบลุ่มน้าทัง
ในรูปแบบ ๓ มิติที่สามารถแสดงสถานะและปริมาณน้าในล้าน้าธรรมชาติ อ่าง/แหล่งเก็บกักน้า การคาดการณ์ฝน
ทิงช่วง ระดับน้าท่วมและ รวมถึงคุณภาพน้าในแต่ละลุ่มน้า ตลอดจน สมดุลน้า และการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพ
ที่ดินที่เหมาะสมในการท้าการเกษตร เพื่อบริการภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ในทุกพืนที่โดยอ้างอิง
ได้ทังแบบลุ่มน้าหลัก,สาขา และอ้างอิงในแบบเขตการปกครองลงลึกในระดับต้าบลและหมู่บ้าน ตามศักยภาพของ
เทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันและเพื่อจัดเก็บข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้า ในแต่ละลุ่มน้าและ องค์กรผู้ใช้น้า
สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า ประชาชนผู้ใช้น้าที่มิได้เป็นสมาชก นิติบุคคล ค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่ก้าหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกา
- ควรมีระบบ Applications ที่ทันสมัย น้าเสนอเนือหาพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าทั่วประเทศ
และร่างกฎกระทวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิธีก่อตังองค์กรผู้ใช้น้า รวมถึงในขันตอน การจดทะเบียนก่อตัง
องค์กรผู้ใช้น้า และแสดงแบบฟอร์มส้าหรับจดทะเบียน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม อัตราค่าใช้น้า ระบบจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้น้า(หากมี) ตลอดจนรับจ่าย/โอนเงินบนระบบมือถือ เพื่อความสะดวกของผู้เกี่ยวข้อง
- ควรจัดท้าโครงสร้างและจัดหาผู้ท้าหน้าที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติของภาครัฐให้พร้อมในแต่ละภาค
ส่วนให้ทั่วถึงทังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น หน่วย/สถานที่ที่ออกใบอนุญาต นายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงินผู้ท้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หน่วยงานผู้รับค้าขอจดทะเบียน ผู้รับมอบอ้านาจหรือ
บุคคลที่ท้าหน้าที่แทนนายทะเบียน เป็นต้น
ทังนีเพื่อการอ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนและเพื่อพัฒนาการใช้กฎหมายที่เป็นรูปธรรมและมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง
ระดับ ๒ - คณะกรรมการลุ่มน้า – องค์กรระดับลุ่มน้า ที่คาดว่าจะมีผลกระทบในเรื่อง” คน” ทังนี
กรมทรัพยากรน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีหน้าที่ตามภารกิจหลักที่ส้าคัญ ที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง “ส้านักส่งเสริมประสานมวลชน”ท้าหน้าที่
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การมี
ส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้าและส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการลุ่มน้า พร้อมทังการให้ความรู้และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากร
น้าและด้านอื่น
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมกรมทรัพยากรนา้ ที่ต้องท้างานประสานกับคณะกรรมการลุ่มน้า คือ
ส้านักงานทรัพยากรน้าภาค ๑-๑๑ ท้าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตังองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในระดับลุ่มน้าและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเป็นศูนย์
เครือข่ายข้อมูล และสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ในระดับลุ่มน้า และจัดท้าแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการ รวมทังด้าเนินการส้ารวจออกแบบและพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหา
ของลุ่มน้า
~ ๔๒ ~

ทังนีคณะกรรมการลุ่มน้าและองค์การผู้ใช้น้าที่ท้างานเชื่อมประสานอยู่กับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตังแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดตังคณะกรรมการลุ่มน้า ๒๕ ลุ่มน้าที่ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปน
รองประธาน กรรมการคนที่หนึ่ง .... ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๑๕ ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ณ วั น ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้
คณะกรรมการน้าท้างานร่วมกับการท้างานที่จะต้องท้างานร่วมกับ “คณะกรรมการทรัพยากรน้าแหงชาติ” เรียก
โดยยอวา “กนช.” โดยหน้าที่เดิมของคณะกรรมการลุ่มน้า คือ
(๑) เสนอความเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับการก้าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทาง แก้ไขปญหา
และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรน้า (๒) จัดท้าแผนการบริหารทรัพยากรน้าในพืนที่ลุมน้า (๓) ประสานการ
จัดท้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสวนราชการและองคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใหเปนไป
ตามแผนการบริหารทรัพยากรน้าในพืนที่ลุมน้าตามข้อ(๒)ตามกรอบงบประมาณ (๔)พิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญ
พร้อมทังก้าหนดปริมาณการใชน้าในแตละกิจกรรมอยางชัดเจนและก้าหนดมาตรการจัดสรรน้าใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้าที่มีอยู ด้วยความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด
๒ ข้อ ๑๒ (เดิม) ระบุให้“กนช. แตงตังคณะกรรมการลุ มน้าขึน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแตละลุมน้า จ้านวนไมเกิน
สามสิบห้าคน ประกอบด้วย ผู แทนสวนราชการ ผู แทนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ผูแทนองคกรผูใช้น้า และผู
ทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้า เป็นกรรมการส้าหรับประธานกรรมการ
ให้แตงตังจากกรรมการในลุ มน้านัน ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้าภาคซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพืนที่ลุมน้าที่
รับผิดชอบเปนกรรมการและเลขานุการและใหผูอ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้าภาคแตงตังผู้ชวยเลขานุการได้
ตามความจ้าเป็น”
เมื่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ได้รับการตราเป็นกฎหมายแล้ว จึงคาดว่าน่าจะไม่มี
ปัญ หาใดทังในส่วนของคณะกรรมการลุ มน้า ทังผู้ปฏิบัติง านภาครัฐและผู้มีส่วนร่วมภาคประชาชน เพราะการ
คัดเลือกและขันตอนการสรรหาคณะกรรมการลุ่มน้าที่คาดว่าจะได้ตาม พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ...ฉบับนี เนื่องจาก
ส่วนหนึ่งจะเป็นยังเป็นกลุ่มผู้ที่มีความรู้และประสบการณที่เคยปฏิบัติงานเดิมมาก่อน
ระดับที่ ๓ ระดับที่ ๓. องค์กรผู้ใช้น้า – ประชาชน
ในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้า – ประชาชน ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ....พระราชกฤษฎี ก าก้ า หนดลุ่ ม น้ า และกฎหมายลู ก ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ทั งนี “กรมทรัพ ยากรน้ า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ได้มีการจัดท้า “กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิธีการก่อตัง
องค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ... ” ซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในเบืองต้น
ตามอ้านาจในมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียดพร้อมขันตอนการ
ด้าเนินงานขององค์กร การยกเลิกองค์กรผู้ใช้น้า ตลอดจน แบบขอขึนทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าที่จ้าเป็น ท้าให้ ผู้ท้า
หน้าที่รับผิดชอบในภาครัฐ ทังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ ท้าหน้าที่ส่ง เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า และส่งเสริมการรวมกลุ่มในภาพรวมทังประเทศ การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนฯลฯ และผู้ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดตังองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้า ในระดับลุ่มน้าและ
ท้องถิ่น สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยทันที ภายหลังการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าแล้ว

~ ๔๓ ~

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้กับพระราชกฤษฎีกาฯ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
ทังนีมีข้อเสนอของภาคประชาชนจากการส้ารวจความคิดเห็นประชาชนในหลายครังที่ผ่านมาใน
ประเด็ น ส้ า คั ญ ที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ โดยที่ ก ลุ่ ม งานนิ ติ ก ารปรึ ก ษาได้ ท้ า การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงไว้ ใ นร่ า ง
กฎกระทรวงแล้วดังนี
- ในส่วนของนิยามศัพท์ “ผู้ใช้น้า” มีข้อเสนอของภาคประชาชนว่า ควรเพิ่มนิยามของ“ผู้อาจได้รับ
ผลกระทบจากการใช้น้า” “ผู้อาจได้รับผลกระทบจากการจัดการลุ่มน้าทางอ้อม” “ผู้อาศัยภายในเขตลุ่มน้า ”
“ผู้ใช้น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค” “ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้า” “ผู้ใช้น้าตามจารีตประเพณี ”
“องค์ กรด้ านสิ่ งแวดล้อ มอื่น ที่เกี่ ยวข้ องกั บ การอนุ รักษ์ ป่าไม้และต้น น้าล้ าธาร” และควรตัด “ผู้ใ ช้น้า เพื่ อ
อุตสาหกรรม” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”ออกจากการเป็นผู้ใช้น้า ซึ่งในประเด็นนีกลุ่มงานนิติการได้
ด้าเนินการเตรียมร่างใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว
- ในประเด็นหลักเกณฑ์ ขันตอน วิธีการก่อตังองค์กรผู้ใช้น้า เกี่ยวกับจ้านวนบุคคลที่จะยื่นค้าขอจด
ทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้า ในข้อ ๖ “นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งใช้น้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้า
เดียวกันมีสิทธิรวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๓๐ คน (ที่ปรับลดจากเดิม ๕๐ คน) เพื่อยื่นค้าขอจดทะเบียนผู้ใช้น้าได้...
ทังนีเพื่ อความเหมาะสมกับ การใช้ น้ าในพื นที่ช นบทห่า งไกล หรื อ พืนที่ที่ ป ระชากรไม่ ห นาแน่ น
โดยเฉพาะพืนที่ทุรกันดาร
- สถานที่ยื่นค้าขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้าในท้องที่อื่นที่มิใช่กรุงเทพมหานคร มีผู้เสนอให้ยื่น
ค้าขอได้ที่ “ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ผู้ยื่นค้าขอมีถิ่นที่อยู่ ” แต่ในกรุงเทพมหานคร
ยังคงเป็น “กรมทรัพยากรน้า” อยู่เช่นเดิม
ในประเด็นนี กรมทรัพยากรน้าควรเตรียมแบบฟอร์มและสถานที่ จัดเตรียมผู้รับผิดชอบ ตลอดจน
อบรมท้าความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้าทังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในเรื่องคุณสมบัติผู้ยื่นขอจด ขันตอน ค่าธรรมเนียม(หากมี) ไว้ให้พร้อม
ทังนีหากพระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าพร้อมกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิธีการก่อตัง
องค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ...ประกาศใช้ ควรท้าการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และ เปิดช่องทางการสื่อสารโดยใช้
ช่องทางที่ทันสมัย เข้าถึงและทั่วถึงภาคประชาชนเพิ่มขึน ให้มากเท่าที่จะด้าเนินการได้เช่น เว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์
ผ่านโฆษณาในทีวี หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ เฟสบุ๊ก ไลน์@ เป็นต้น
- ประเด็นระยะเวลาในการอุทธรณ์กรณีเอกสารไม่ครบในการยื่นค้าขอจดทะเบียนจัดตังองค์กรผู้ใช้
น้า จากการที่มีผู้เสนอว่า ระยะเวลาในการอุทธรณ์กรณีเอกสารไม่ครบ เดิม ก้าหนดไว้ที่ ๑๕ วัน น้อยไป การไม่
รับค้าขอจดทะเบียนอาจเกิดได้ทังในกรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง และควรระบุว่าการควรท้าเป็นหนังสือ
เอกสารหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี กลุ่มงานนิติการได้ยืนยันที่ระยะเวลา ๑๕ วันเช่นเดิม แต่เพิ่มสิทธิในการอุทธรณ์ตาม
ข้อ๑๐ ที่ว่า “กรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับค้าขอจดทะเบียนโดยให้เหตุผลว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” ผู้ขอ
จดทะเบียนจัดตังองค์กรผู้ใช้น้ามีสิทธิในการอุทธรณ์ ต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยค้า
อุทธรณ์ต้องท้าเป็นหนังสือและให้นายทะเบียนพิจารณาค้าอุทธรณ์ของผู้ขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จใน ๓๐ วันท้า
การนับตังแต่วันที่ได้รับค้าอุทธรณ์ และค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด
- ประเด็นการใช้สิทธิอุทธรณ์กรณีนายทะเบียนไม่อนุมัติค้าขอ จากการที่มีผู้เสนอว่าควรอุทธรณ์ไปที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่มงานนิติการพิจารณาแล้ว ปรับแก้ไขในข้อ ๑๔ ดังนี
“ข้อ๑๔ กรณีนายทะเบียนไม่อนุมัติค้าขอ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิ ในการอุทธรณ์ ต่อปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน ค้าอุทธรณ์ต้องท้าเป็น
หนังสือระบุข้อโต้แย้งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอ้างอิงประกอบด้วย
~ ๔๔ ~

ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ง แวดล้อม พิจารณาค้าอุทธรณ์ของผู้ขอจดทะเบียนให้
แล้วเสร็จใน ๓๐ วันท้าการนับตังแต่วันที่ได้รับค้าอุทธรณ์ และค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด”
ในประเด็นนี กรมทรัพยากรน้าควรจัดทีมงานเดินสาย อบรม หรือจัดการประชุมท้าความเข้าใจกับ
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดและผู้รับผิดชอบในระดับกระทรวงให้ชัดเจนใน
เรื่องกฎเกณฑ์วิธีการพิจารณาและเงื่อนไขที่ระบุ ก่อนเริ่มรับจดทะเบียนผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนจัดตังองค์กรผู้ใช้น้า
๒) ผลกระทบในเรื่องงบประมาณ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายในการบูรณาการการบริหารจัดการน้า
ของประเทศ ซึ่งมีหลายหน่วยงานด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ของกฎหมายหลายฉบับ และมีงบประมาณของแต่
ละหน่วยงานด้าเนินการไว้อยู่แล้ว ซึ่งหากมีปัญหาใดๆเกิดขึนเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณก็สามารถที่จะด้าเนินการ
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณามายัง กนช. ในการขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นการเร่งด่วนตามนโยบายเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าได้ ตามมาตรา ๑๗ ซึ่ง เป็นหน้าที่ของ กนช. ที่มีอ้า นาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าโดยทั่วไป
“มาตรา ๑๗ กนช. มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยทั่วไป รวมทังให้ มี
อ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(๒) เสนอแนะและประสานแผนงานหรื อโครงการต่ างๆ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรน้า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนโยบายตาม (๑) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท้างบประมาณแผ่นดิน”
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าจะท้าให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการน้าของประเทศ
มากขึน เมื่อการจัดท้าโครงการและค้าของบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพืนที่ลุ่มน้า ไม่ทับซ้อน
ขัดแย้งกัน ดังนันทุกหน่วยงานต้องยึดโยงพืนที่ด้าเนินการในแต่ละโครงการเข้ากับ พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าโดยใช้
แผนที่ฉบับเดียวกันและระบบฐานข้อมูลเดียวกัน มีการเตรียมความพร้อมในด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจของ
บุคคลากรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงบประมาณ ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงผู้ท้า
หน้าที่อนุมัติงบประมาณ และคณะกรรมการลุ่มน้าและองค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า
๓) ผลกระทบต่อกฎหมายอื่นๆ
(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า เป็นกฏหมายลูกที่ออกตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ... เป็น
ร่างกฎหมายที่ตราขึน โดยมีลักษณะเด่นคือ
1. แบ่งพืนที่บริหาร จัดการตามขอบเขตลุ่มน้าหลักและสาขาที่สอดคล้องตามสภาพภูมิศาสตร์และ
ธรรมชาติ ที่มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้าทังในระดับชาติ ระดับลุ่มน้าและระดับผู้ใช้น้า
2. ก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรน้าที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความจ้าเป็น
3. ก้าหนดให้มีมาตรการป้องกันและบรรเทาภาวะน้าแล้ง และภาวะน้าท่วมแบบบูรณาการไม่ทับ
ซ้อนและมีประสิทธิภาพ
4. มีการก้าหนดความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่ท้าให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยากรน้า

~ ๔๕ ~

- มีองค์กรระดับชาติและระดับลุ่มน้าที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรน้าที่ชัดเจน ประชาชนสามารถ
ติดต่อประสานงานได้โดยตรง รวมทังให้มีองค์กรระดับลุ่มน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยและชีขาด ข้อพิพาท
ระหว่างผู้ใช้น้าท้าให้ไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีในศาล
ดังนัน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....และ(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า จึงมีขอบเขต
ของกฎหมายที่ไม่มีผลกระทบหรือมีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่สามารถด้าเนินการตาม
อ้านาจหน้าที่ไปตามกฎหมายเฉพาะนันๆ
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า
(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าเป็นกฎหมายที่แบ่ง การบริหารจัดการน้าเป็นลุ่มน้า ดัง นันผู้เกี่ยวข้อง
นักวิชาการ และภาครัฐ จึงควรมีการศึกษา หารือด้านวิชาการ ในแต่ละลุ่มน้าที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางจัดการในเรื่อง
นีก่อนการประกาศใช้ โดยควรค้านึงถึงการผันน้าข้ามลุ่มน้า (ฤดูแล้ง) และ การระบายน้าข้ามลุ่มน้า (ฤดูน้าหลาก)
โดยหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการลุ่มน้ าต้องศึกษาศักยภาพและปริ มาณน้ าในแต่ละลุ่มน้า แล ะควรท้ า
ข้อตกลงงเพื่อช่วยเหลือเกือกูลกันในระหว่างลุ่มน้า เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจมีขึน
ในส่วนของภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอบรมท้าความเข้าในในเนือหาของพรบ.และร่างพระราช
กฤษฎีกาลุ่มน้าและกฎกระทรวงต่างๆเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในแต่ละภาคส่วน พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอีกครังเมื่อใช้ พรบ. ทรัพยากรน้าไปได้สัก 1- 2 ปี เพื่อปรับให้การใช้กฎหมายตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ให้มากที่สุด
๔) ผลกระทบต่อพันธสัญญาระหว่างประเทศ
เมื่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....และ(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าซึ่งเป็นกฎหมายที่
แบ่ง การบริหารจัด การน้าเป็นลุ่มน้า ดังนันหากเป็นการบริหารจัดการน้ าภายในแต่ละลุ่มน้ า ขอบเขต จะไม่ มี
ผลกระทบที่ขัดกับพันธสัญญาใดๆ เนื่องจากเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ
ประเทศและยังไม่เคยท้าพันธสัญญาใดๆ กับต่างประเทศ แต่กรณีการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าที่อยู่ในพืนที่
ชายแดน ควรระวังลุ่มน้าที่คาบเกี่ยวหรือเป็น แม่น้านานาชาติ เช่นแม่น้าโขง ทังนีควรท้าการประชาสัมพันธ์ให้
คณะกรรมการลุ่มน้าเข้าใจข้อตกลง(MOU) ใดๆ(หากมี) เช่น ข้อตกลง(Agreement) ของคณะกรรมาธิการแม่น้า
โขง (MEKONG RIVER COMISSION) ด้วยเช่น เรื่องระดับ-ปริมาณน้าต่้าสุดในฤดูแล้ง (Minimal Flow) ในพืนที่ที่
เป็นล้าน้าโขงสายประธาน เพื่อป้องกันผลกระทบในอนาคต
๕) ผลกระทบต่อภาระประชาชน
(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า ก้าหนดให้มีการใช้น้าภายในลุ่มน้าตามประเภทการใช้น้าแบบต่างๆ
เป็นกฎหมายลูกที่ยกร่างตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ตราขึนเพื่อวางหลักเกณฑ์
และมาตรการในการรับประกันสิทธิขันพืนฐานของประชาชนในการเข้าถึงน้าอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรา ๗ ของ
(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
เน้นการบริหารจัดการในแต่ละลุ่มน้าเป็นเอกเทศ ดังนัน หากไม่มีการผันน้าข้ามลุ่มน้าจะไม่เป็นเหตุ
ให้เกิดความเดือนร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอื่นที่อาจใช้น้านันเป็นการวางกรอบเรื่องการใช้น้าว่ามีไว้ใช้เพื่อประโยชน์
ร่วมกัน ประชาชนสามารถเข้าถึงน้าได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน

~ ๔๖ ~

๖) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในส่วนของเศรษฐกิจภาคประชาชนในแต่ละลุ่มน้า (ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้า จะเป็นการ
ควบคุมการใช้น้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นการจ่ายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้น้ามากกว่าผู้อื่น ดังนัน ร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบในเชิงบวกที่จะท้าให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญของ
น้า มีการประหยัดการใช้น้าเพื่อให้มีน้าอุปโภคบริโภคที่เพียงพออย่างทั่วถึง ไม่ขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง การเกษตร
กรรมได้ผลผลิตดีขึนและกระตุ้นรายได้ในภาพรวมของแต่ละพืนที่ได้มากขึน
ในส่วนของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากการบริหารจั ดการน้า แบบบูร ณาการจะท้าให้
ประหยัดงบประมาณในโครงการภาครัฐที่ไม่จ้าเป็นและทับซ้อน ท้าให้สามารถจัดสรรงบประมาณส่วนเกินไปใช้ใน
โครงการที่จ้าเป็นและเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ การบริหารจัดการน้าในพืนที่ลุ่มน้าตาม
(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าก้าหนดถูกต้องตามหลักวิชาการและสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
น้าในภาพรวมของประเทศ
๗) ผลกระทบทางสังคม
(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าที่เน้นการบริหารจัดการน้าในแต่ละพืนที่ลุ่มน้าจะสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวกันของประชาชนในแต่ละลุ่มน้าที่ใช้น้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้าเดียวกัน สร้างความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวกัน จากการรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้า จึงเป็นผลกระทบสังคมในเชิงบวกในเรื่องของ
สิท ธิ ชุม ชนที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มและเพื่ อประโยชน์ร่ ว มกั น เกี่ ย วกับ การใช้ การพั ฒนา การบริ ห ารจั ดการ การ
บ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละลุ่มน้านันๆ
๘) ผลกระทบทางการเมืองและการปกครอง
(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าที่เน้นการบริหารจัดการน้าในแต่ละพืนที่ลุ่มน้าที่สอดคล้องตาม
(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖ – มาตรา ๓๖ ได้ก้าหนดให้มีคณะกรรมการลุ่มน้า
ประจ้าลุ่มน้า ซึ่งประกอบด้วย
(๑) กรรมการลุ่ ม น้ า โดยต้ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในเขตลุ่ ม น้ า นั น ผู้ แ ทนกรม
ชลประทาน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้าบาดาล ผู้แทน
กรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และผู้แทนกรมโรงงาน
(๒) กรรมการลุ่ มน้า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เป็นผู้ บริห ารองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในเขตลุ่มน้านัน จังหวัดละหนึ่งคน
(๓) กรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ในเขตลุ่ ม น้ า นั นที่ ม าจ ากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน
(๔) กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้า จ้านวนสามคน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม (๑) เลือกกันเองเพื่อเป็นประธานกรรมการลุ่มน้า และให้คณะกรรมการ
ลุ่มน้าเลือกกรรมการลุ่มน้าอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการลุ่มน้า
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้าภาคในเขตลุ่มน้านันเป็นกรรมการลุ่มน้าและเลขานุการและ
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้าภาคแต่งตังข้าราชการของส้านักงานทรัพยากรน้าภาคอีกไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
~ ๔๗ ~

ดังนัน ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบทางการเมืองและการปกครองในเชิง
บวกเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้าสามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องก้าหนดให้มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้าเป็นประธานกรรมการลุ่มน้า เพื่อประสานการด้าเนิ นงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ทังภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น้า ประชาชนใน แต่ละลุ่มน้า เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารจัดการ การบ้ารุง รักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า รวมทังมีอ้านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้า ในการจัดท้าแผนแม่บทและการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้า
แล้ง การควบคุมการใช้น้า การจัดสรรน้า การไกล่เกลี่ยและชีขาดข้อพิพาทในระหว่างผู้ใช้น้า การอนุญาตให้มีการผัน
น้า ซึ่งอ้านาจดังกล่าวจะมีการด้าเนินงานเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการ
น้าของประเทศ ด้าเนินไปอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมบนพืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน



~ ๔๘ ~

บทที่ ๕
ข้อสังเกตและข้อเสนอ
เพื่อการเตรียมการเพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้าและกฎกระทรวง
การนาข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ของประชาชนที่ได้ จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเวที
ประชุมและการนาเสนอร่าง พรบ.ทรัพยากรนา พ.ศ. ....ของกลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรนาใน ๕ ภูมิภาคทั่ว
ประเทศไปปรับให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการยอมรับร่าง
พระราชกฤษฎีกา กาหนดลุ่มนาและกฎกระทรวงที่จะออกตามมา และแสดงให้เห็นถึงความจริง ใจในการรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคประชาชนว่ามิใช่เพียง “การสร้างความชอบธรรม” ในการออกกฎหมายของทางราชการ
เท่านัน และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการระดมความคิดเห็นของทัง ๓ ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน
และนักวิชาการ โดยวัตถุประสงค์หลักของการออกพรบ.ทรัพยากรนา พ.ศ. ....และพระราชกฤษฎีกากาหนดเขต
ลุ่มนาคือ เพื่อให้ “มีมาตรการควบคุมและบริหารแหล่งนา ที่ดินที่ต่อเนื่องกับแหล่งนา และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับนา โดยให้มีองค์การบริหารการใช้นาในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเพื่อวางนโยบายและกากับ
ดูแลการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรนาให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและเหมาะสม ตลอดจนการกาหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนา ปัญหานาท่วม การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรนาอย่างถาวร ” แต่
ทังนียังมีข้อคัดค้านจากหน่วยงานภาคประชาชนในบางประเด็น เนื่องจากการขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนัน
เพื่อป้องกันปัญหาและข้อขัดแย้งในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ พรบ.ทรัพยากรนา พระราชกฤษฎีกาและ
กฎกระทรวงต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรนา จึงขอเสนอดังนี
๑) ก่อนการประกาศใช้ พรบ.ทรัพยากรนา พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงต่างๆ ภาครัฐความ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลของประชาชน เช่น การจากัด ประเภทการใช้นา การ
รวมกลุ่มผู้ใช้นาที่อาจเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มผู้ใช้นาตามจารีตประเพณีแบบเดิม เช่น เหมือง ฝาย ต่างๆ
๒) ก่อนการประกาศใช้ พรบ.ทรัพยากรนา พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงต่างๆ ควรกาหนด
เกณฑ์การใช้นาที่เหมาะสมและเป็นธรรมสาหรับการใช้นาภาคต่างๆ ทังเพื่อ ตอบสนองความจาเป็นพืนฐานด้าน
เกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค โดยจัดลาดับความสาคัญของประเภทการใช้นาในแต่ละพืนที่ ให้เหมาะสมกับนา
ต้นทุนของทุกลุ่มนาเพื่อการใช้นาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้กติกาการจัดสรรนาที่ชัดเจน
๓) ภาครัฐควรกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการจัดหานาและพัฒนาแหล่ง นา เพื่อจัดหานาต้นทุนที่
สอดคล้อ งกับศัก ยภาพและความต้องการ มีคุ ณภาพเหมาะสมสาหรับ ทุกกิจกรรม โดยคานึ ง ถึง การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรนาธรรมชาติอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
๔) พัฒ นาและประชาสั ม พั นธ์ ค วามรู้ เรื่ อ งนาทุ ก ลุ่ม น า ในหลัก สู ตรการศึ ก ษาเพื่ อ ปลู ก ฝั ง สร้ า ง
จิต ส านึก ให้ ป ระชาชนตระหนัก ถึ ง คุ ณค่ า ของน าตั งแต่ เ ยาว์วั ย สร้า งเข้ าใจความส าคั ญ ของการใช้ น าอย่ า งมี
~ ๔๙ ~

ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความจาเป็นและหน้าที่ในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งนาธรรมชาติและ
แหล่งนาที่สร้างขึน และควรเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานในแต่ละพืนที่ทราบข้อมูลปริมาณ
นา สภาพธรรมชาติของแหล่งนาและปริมาณความต้องการใช้นาในแต่ละลุ่มนา แต่ละประเภท ในแต่ละเดือนอย่าง
ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม รวมถึงจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการใช้นาต่างๆ
๕) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมทังกาหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม สิทธิและหน้าที่อย่าง
ของประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรนาอย่างชัดเจน ทังการใช้
นา การดูแลรับผิดชอบ การอนุรักษ์แหล่งนา และการตรวจสอบดูแลคุณภาพนา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) เร่งรัดให้มีก ารวางแผนการบรรเทาและแก้ไ ขปัญ หาอุทกภัยและภัยแล้ง ทังการเตือนภัยและ
กาหนดแนวทางการบรรเทาและการฟื้นฟูบูรณะภายหลัง การเกิดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดย
คานึงถึงการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในลักษณะยึดโยงเป็นลุ่มนา
๗) สนั บ สนุ น งบปร ะมาณส าหรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามนโยบาย รวมทั งการวิ จั ย การ
ประชาสัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องนาต่อสาธารณชนทุกลุ่มนา
อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องและเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลุ่มนาชายแดนและลุ่มนาระหว่างประเทศ
๘) หลังจากที่กฎหมาย พรบ.ทรัพยากรนาผ่านการพิจารณาแล้ว เสร็จ ไม่ควรจัดแบ่งเขตลุ่มนาหรือ
เปลี่ยนชื่อ ลุ่มนาใหม่ ที่ผิดจากชุดระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มนาและเขตการปกครองของประเทศไทย ของกรม
ทรัพยากรนา เนื่องจากเป็นแผนที่ชุดนีใช้เป็นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและที่มาของการแบ่งเขต ๒๕ ลุ่มนาใน
ปัจจุบันเป็นการแบ่งตามหลักอุทกวิทยาที่ถูกต้องของคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ หากจาเป็นแก้ไขเพื่อการ
ประโยชน์ต่อบริหารจัดการทรัพยากรนา ควรมีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและปฏิบัติตามประชามติ
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะลุ่มนาชายแดนระหว่างประเทศ เพราะอาจกระทบเรื่องเส้นปักปันชายแดน และทุกครังที่
แก้ไขแผนที่แนบท้ายต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกาในลุ่มนาที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศใช้ใหม่ทุกครัง
๙) ควรให้คณะกรรมการลุ่มนาแต่ละลุ่มนา รับฟังความคิด เห็นของประชาชนในลุ่มนาก่อน การ
กาหนดปริมาณการใช้นาแต่ละประเภท ในสาขาอาชีพที่แตกต่าง โดยตัวแปรสาคัญ ขึนอยู่กับปริมาณนาต้นทุน ใน
แต่ละลุ่มนา ยกตัวอย่าง ชาวนาจังหวัดเชียงใหม่ใช้ปริมาณนาทานาต่างจากปริมาณที่ชาวนาภาคใต้ใช้ เพื่อการ
สร้างการยอมรับ ลดความขัดแย้ง รวมถึงกรณีมีโครงการผันนาและการดาเนินการที่มีผลกระทบข้ามลุ่มนา
๑๐) ภายหลังการผ่านร่าง พรบ.ทรัพยากรนาควรประชุมหน่วยงานทังหมดที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับนาทังภาคประชาชนและหน่วยงานราชการทัง ๒๕ แห่ง เพื่อทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่จัดแบ่ง ตาม
อานาจใน พรบ.ทรัพยากรนา ร่างพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงที่จะออกตามมาเพื่อความเข้าใจและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกันและไม่สับสน ทับซ้อน มีเอกภาพและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการนาในภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืน
~ ๕๐ ~

(เอกสารแนบ๑)
๑.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้า
วัตถุประสงค์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวกับน้า
๑. การใช้นา พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.
เพื่อ
๒๔๘๒
การเกษตร พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๒๖
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๔๙๗
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๐๗
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่
๔) พ.ศ.๒๕๑๘
พ.ร.บ.คันและคูนา พ.ศ.๒๕๐๕
พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.๑๒๑
พ.ร.บ.สาหรับการกาจัดผักตบชวา
พ.ศ..๒๔๕๖
พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.๒๕๑๘
๒. การใช้นา พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕
ในภาค
อุตสาหกรรม พ.ร.บ.นาบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒
พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐

พืนที่บังคับใช้
เขตชลประทานที่ราษฎรได้จัด
ขึน

องค์กร
-

เขตชลประทาน

คัน, คูนา
ทางนา, คลอง, คูนา
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน

เขตชลประทาน
เขตนาบาดาล
เขตนิคมอุตสาหกรรม
เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่,

~ ๕๑ ~

คณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินกลาง

คณะกรรมการนา
บาดาล
คณะกรรมการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

๓. การใช้นา
เพื่อการผลิต
พลังงาน

๔. การใช้นา
เพื่อการ
สาธารณูปโภ
ค

เขตแต่งแร่ และเขตโลหะกรรม
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
เขตชลประทาน
๒๔๘๕
เขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ เขตพลังงาน
ไทย พ.ศ.๒๕๑๑
พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เขตการพลังงาน
พ.ศ.๒๕๓๕
เขตเทศบาล
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
เขตสุขาภิบาล
พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.๒๔๙๖
เขตการประปานครหลวง
พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.
เขตการประปาส่วนภูมิภาค
๒๕๑๐
เขตนาบาดาล
พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.
เขตหมู่บ้าน, อาเภอ
๒๕๒๒
พ.ร.บ.นาบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐
เขตแหล่งนา, ทางระบายนา
พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่
เขตการนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ.๒๔๕๗

คณะกรรมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
คณะกรรมการพลังงาน
แห่งชาติ
คณะกรรมการพลังงาน
แห่งชาติ
เทศบาลตาบล, เมือง,
นคร
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
คณะกรรมการประปา
นครหลวง
คณะกรรมการประปา
ส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการนา
บาดาล
คณะกรรมการหมู่บ้าน,
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ร.บ.สาธารณะสุข พ.ศ.๒๔๘๔
ตาบล,
ทางน
า,
ล
าคลอง,
คู
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
อาเภอ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒
เขตคลองประปา
พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เขตการชลประทานของราษฎร
คณะกรรมการนิคม
พ.ศ.๒๕๑๗
ทางนา, เขตชลประทาน
อุตสาหกรรม
พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.๑๒๑
เขตการพลังงาน
แห่งประเทศไทย
พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖
คณะกรรมการจัดรูป
พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.
ที่ดินกลาง
๒๔๘๒
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕
-คณะกรรมการ
พ.ร.บ.การพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.
พลังงานแห่งชาติ
๒๔๙๖
~ ๕๒ ~

๕. การใช้นา พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐
ในการ
ประมง
๖. การใช้นา พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
เพื่อการ
พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.๒๔๙๕
คมนาคม
พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนาไทย พ.ศ.
๒๔๕๖
พ.ร.บ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๔๙๔
พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘
เรื่องการควบคุมการจอดเรือ
พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.๑๒๑
พ.ร.บ.สาหรับการกาจัดผักตบชวา
พ.ศ.๒๔๕๖
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕
๗. การ
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
ทรัพยากรนา พ.ร.บ.นาบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนาไทย พ.ศ.
๒๔๕๖
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘
เรื่องการควบคุมการจอดเรือ
พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๔๘๔

แม่นา, ลาคลอง

-

เขตเทศบาล
เขตสุขาภิบาล
น่านนาไทย, น่านนาประมง
น่านนาไทย, คลอง, แม่นา, บึง,
อ่างเก็บนา
เขตการท่าเรือ

เทศบาลตาบล, เมือง,
นคร
คณะกรรมการ
สุขาภิบาล
-

น่านนาไทย, ทะเลหลวง
แม่นาลาคลอง
แม่นา, ลาคลอง, คู
แม่นา
เขตพืนที่ชลประทาน

เขตอนุรักษ์และพืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม
เขตนาบาดาล
เขตโรงงาน
น่านนาไทย, คลอง, แม่นา, บึง,
อ่างเก็บนา
แม่นา, คลอง

คณะกรรมการของการ
ท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการนา
บาดาล
-

เขตแหล่งนา, ทางระบายนา

~ ๕๓ ~

๘. การ
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ป้องกันและ ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒
แก้ไขมลพิษ พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.๑๒๑
ทางนา
พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖
พ.ร.บ.สาหรับการกาจัดผักตบชวา
พ.ศ.๒๔๕๖
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
๒๕๓๕
พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐

เขตการนิคมอุตสาหกรรม
ทางนา, ลาคลอง, คู
เขตคลองประปา
แม่นา
เขตพืนที่ชลประทาน
เขตอุทยานแห่งชาติ
เขตป่าสงวน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่,
เขตแต่งแร่, เขตโลหกรรม

~ ๕๔ ~

คณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติ
-

รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ../.... 1427/2558
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ....

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา
เหตุผล
โดยที่ป(จจุบันประเทศไทยประสบป(ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในหลายดาน
การดําเนินการแกไขป(ญหาดังกลาวไดกระทําโดยหลายหนวยงานตามอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวใน
กฎหมายหลายฉบับ ทําใหการดําเนินงานแกไขป(ญหาขาดความเป0นเอกภาพ ประกอบกับการจัดทํา
กิจกรรมและโครงการบางอยางเพื่อแกไขป(ญหาดังกลาวขาดการมีสวนรวมของประชาชน และบางครั้ง
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําใหเกิดความเป0น
เอกภาพ กําหนดมาตรการในการป<องกันและแกไขป(ญหาภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม วางหลักเกณฑ;
ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดใหมี
องค;กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งในระดับชาติ ระดับลุมน้ํา และระดับองค;กรผูใชน้ําซึ่งสะทอนการมี
สวนรวมของประชาชน เพื่อรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จึงจําเป0นตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ....

..........................................
..........................................
..........................................
............................................................................................................................
..........................................
โดยที่เป0นการสมควรมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา
............................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นตนไป
มาตรา ๓ การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และ
การอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา ใหเป0นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่มีกฎหมายใด
กําหนดเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;
ทรัพยากรน้ําเรื่องใดไวโดยเฉพาะ ก็ใหดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“น้ํา” หมายความวา น้าํ ในบรรยากาศ น้ําบนผิวดิน น้าํ ใตดิน และน้ําในทะเลอาณาเขต
“ทรัพยากรน้ํา” หมายความวา น้ํา แหลงตนน้ําลําธาร แหลงกักเก็บน้ําไมวาจะ
เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย;สรางขึ้น คลองสงน้ํา และสิ่งอื่นที่ใชเพื่อการจัดการน้ํา
“ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” หมายความวา น้ําในแหลงน้ําที่ประชาชนใชหรือ
ที่สงวนไวใหประชาชนใช หรือโดยสภาพประชาชนอาจใชประโยชน;รวมกัน และใหหมายความรวมถึง
แมน้ํา ลําคลอง ทางน้ํา บึง แหลงน้ําใตดินที่มีความลึกจากผิวดินไมเกินสิบหาเมตร ทะเลสาบ
ทะเลอาณาเขต พื้นที่ชุมน้ํา แหลงน้ําตามธรรมชาติอื่น ๆ แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางหรือพัฒนาขึ้นเพื่อให
ประชาชนใชประโยชน;รวมกัน และแหลงน้ําระหวางประเทศที่รัฐอาจนํามาใชประโยชน;ได

๒
“การใชน้ํา” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมในแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน การรักษาระบบนิเวศ
หรือเพื่อประโยชน;อื่นใด ไมวาจะทําใหน้ํามีปริมาณเปลี่ยนไปหรือไมก็ตาม
“ลุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินครอบคลุม
ลําน้ําธรรมชาติซึ่งเป0นแหลงที่รวมน้ําใหไหลลงสูลําน้ํา
“ภาวะน้ําแลง” หมายความวา ภาวะที่ปริมาณน้ําฝนลดลงจนอาจเกิดผลกระทบตอ
การขาดแคลนน้ําอยางรุนแรงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือภาวะที่การไหลของน้ําหรือระดับน้ํานั้นต่ําลง
จนอาจกอใหเกิดอันตรายตอการดํารงชีวิตของคน สัตว; และพืชที่ตองอาศัยแหลงน้ํานั้น
“ภาวะน้ําทวม” หมายความวา ภาวะที่พื้นผิวดินซึ่งปกติไมไดมีน้ําปกคลุม
แตกลายเป0นพื้นผิวดินซึ่งมีน้ําปกคลุม โดยเกิดจากน้ําฝน น้ําบนผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําในทะเลอาณาเขต
แตไมรวมถึงภาวะน้ําขึ้นและน้ําลงซึ่งเป0นปรากฏการณ;ปกติตามธรรมชาติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
“องค;กรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องค;การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องค;การบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค;กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น
รวมทั้งออกประกาศ ระเบียบ และคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
หมวด ๑
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๖ รัฐมีอํานาจพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ โดยเปลี่ยนแปลงรูปรางของ
แหลงน้ําหรือขยายพื้นที่ของแหลงน้ําได แตถาเป0นการลดพื้นที่หรือใหเลิกใชเพื่อประโยชน;สาธารณะ
ตองดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๓
เพื่อประโยชน;ในการบริหารทรัพยากรน้ําสาธารณะ รัฐมนตรีอาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นใดเป0นผูรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะแหงใดก็ได
ใหหนวยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบตามวรรคสอง
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ;การเขาใชสอยทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตามที่เห็นสมควรได
โดยหลักเกณฑ;ดังกลาวตองมิใชหลักเกณฑ;เกี่ยวกับการจัดสรรน้ําตามที่กําหนดไวในหมวด ๔
หลักเกณฑ;ตามวรรคสาม เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๒
สิทธิในน้ํา
มาตรา ๗ ทรัพยากรน้ําสาธารณะเป0นของสวนรวม บุคคลมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ํา
ไดเทาที่จําเป0นแกประโยชน;ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไมเป0นเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือ
เสียหายแกบุคคลอื่นซึ่งอาจใชน้ํานั้น ทั้งนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไวเป0นอยางอื่น
มาตรา ๘ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินซึ่งมีน้ําพุเกิดขึ้นหรือมีน้ําไหลผานตาม
ธรรมชาติไมวาบนดินหรือใตดิน ยอมมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ํานั้นไดเทาที่จําเป0นแกประโยชน;ในที่ดิน
ของตน และไมเป0นเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกบุคคลอื่น
หมวด ๓
องค;กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
สวนที่ ๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กนช.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป0นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป0นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป0นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ; ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และผูอํานวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค;การมหาชน)

๔
(๕) กรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา จํานวนหกคน ซึ่งไดรับการคัดเลือกมาจาก
กรรมการลุมน้ําผูแทนองค;กรผูใชน้ําสองคน กรรมการลุมน้ําผูแทนองค;กรปกครองสวนทองถิ่นสองคน
และกรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิสองคน
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู
และประสบการณ;เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
ใหอธิบดีเป0นกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการของ
กรมทรัพยากรน้ําอีกไมเกินสองคนเป0นผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๐ การคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๙ (๕) ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) และ (๖) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปT และอาจไดรับการคัดเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๙ (๕)
และ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) เป0นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) พนจากการเป0นกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเป0นโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการนั้น
พนจากตําแหนง และใหผูไดรับการคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนแทน แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางก็ได และในระหวางที่ยังไมมีการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ให กนช.
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการนั้น
พนจากตําแหนง และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได และ
ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ให กนช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู

๕
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) หรือ (๖) ดํารงตําแหนงครบวาระแลว
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
มาตรา ๑๖ การประชุม กนช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป0นองค;ประชุม
ในการประชุม กนช. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการตามลําดับเป0นประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป0นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป0นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรง กรรมการ
ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมพิจารณาเรื่องนั้น
มาตรา ๑๗ กนช. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยทั่วไป
รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะและประสานแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐและ
องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และนโยบายตาม (๑) เพื่อเป0นแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณแผนดิน
(๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการลุมน้ํา
เสนอตามมาตรา ๓๔ (๑)
(๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ และใหคําแนะนําการดําเนินการตาม
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และการดําเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการตาม (๒) และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
(๕) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบแผนการใชงบประมาณของหนวยงานของรัฐและ
องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
(๖) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาป(ญหาจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
และองค;กรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละหนวยงาน
ในสวนที่เกี่ยวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;
ทรัพยากรน้ํา
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุมน้ํา และกําหนด
ลําดับความสําคัญของการใชน้ําสําหรับกิจการประเภทตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการลุมน้ํานําไป
พิจารณาในการจัดสรรน้ํา
(๘) ใหความเห็นชอบแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนป<องกันและแกไข
ป(ญหาภาวะน้ําทวมของคณะกรรมการลุมน้ําตาง ๆ

๖
(๙) ใหความเห็นชอบการอนุญาตใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๔๒
(๑๐) พิจารณาและใหความเห็นชอบในการผันน้ําระหวางลุมน้ํา
(๑๑) ไกลเกลี่ยและชี้ขาดขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลุมน้ํา
(๑๒) เสนอแนะเกี่ยวกับการออกหรือการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ และองค;กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของใหมีการตรากฎหมายหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่น
กําหนดใหเป0นอํานาจหนาที่ของ กนช. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
การเสนอขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลุมน้ําเพื่อให กนช. ไกลเกลี่ยและชี้ขาด
ตาม (๑๑) ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ กนช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให กนช. จัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) ทุกหาปT
ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
ตามวรรคหนึ่ง ให กนช. จัดใหมีการรับฟ(งความคิดเห็นของประชาชน องค;กรผูใชน้ํา ผูมีสวนไดเสีย
หนวยงานของรัฐ และองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ กนช. กําหนด
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และใหหนวยงานของรัฐและ
องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ําดังกลาว
มาตรา ๑๙ ในระหวางที่นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) มีผลใชบังคับอยู ให กนช. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
รวมทั้งพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ําดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพความเป0นจริงที่มีความเปลี่ยนแปลง และรายงานตอ
คณะรัฐมนตรีทุกปT
ในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ํา ให กนช. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ กนช. อาจมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป0นผูรับผิดชอบในกิจการดานตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ กนช.
แลวรายงานตอ กนช. หรือดําเนินการตามที่ กนช. มอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ กนช. มอบหมายได

๗
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให กนช. กรรมการที่ กนช.
มอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการที่ กนช. แตงตั้งมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเป0น
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่เป0นสํานักงานเลขานุการของ กนช. โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของ กนช.
(๒) ประสานการดําเนินงานกับคณะกรรมการลุมน้ําเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) รวบรวมและจัดเตรียมขอมูล ศึกษา วิเคราะห; และริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ
เพื่อประโยชน;ในการดําเนินงานของ กนช.
(๔) ชวยเหลือและใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ําตามที่
ไดรับการรองขอ
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ํา
(๖) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนและโครงการพัฒนา บริหารจัดการ
บํารุงรักษา ฟ9:นฟู และอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําตอ กนช.
(๗) ประสานขอมูลดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อประโยชน;ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําของ
กนช.
(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในดานการอนุรักษ; การพัฒนา
การใช และการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
(๙) จัดทํางบประมาณรายจายเพื่อเป0นคาใชจายในการดําเนินงานของ กนช. และ
คณะกรรมการลุมน้ํา
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย
สวนที่ ๒
ลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ํา
มาตรา ๒๔ การกําหนดลุมน้ําใหตราเป0นพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงสภาพ
อุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร; และระบบนิเวศประกอบดวย

๘
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตลุมน้ําแนบทายพระราช
กฤษฎีกา และใหถือเป0นสวนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนลุมน้ําใด ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ใหกระทําไดโดยตราพระราชกฤษฎีกา และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
บางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย
มาตรา ๒๖ เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว ใหมี
คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ํานั้น ประกอบดวย
(๑) กรรมการลุมน้ําโดยตําแหนง ไดแก ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ํานั้น
ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมประมง ผูแทนกรมเจาทา ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแทน
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ผูแทนกรมปUาไม ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตว;ปUา และพันธุ;พืช
ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๒) กรรมการลุมน้ําผูแทนองค;กรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเป0นผูบริหารองค;กร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํานั้น จังหวัดละหนึ่งคน
(๓) กรรมการลุมน้ําผูแทนองค;กรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํานั้นที่มาจากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน
(๔) กรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ;เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
จํานวนสามคน
ใหผูวาราชการจังหวัดตาม (๑) เลือกกันเองเพื่อเป0นประธานกรรมการลุมน้ํา และให
คณะกรรมการลุมน้ําเลือกกรรมการลุมน้ําอีกสองคนเป0นรองประธานกรรมการลุมน้ํา
ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคในเขตลุมน้ํานั้นเป0นกรรมการลุมน้ําและ
เลขานุการ และใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้าํ ภาคแตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค
อีกไมเกินสองคนเป0นผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๗ การไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) (๓) และ (๔) ใหเป0นไป
ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก
เป0นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือพนจากการเป0นผูบริหารองค;กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํา
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พนจากตําแหนง
ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
กรรมการลุมน้ํานั้นพนจากตําแหนง และในระหวางที่ยังไมไดกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วาง
ใหคณะกรรมการลุมน้ําประกอบดวยกรรมการลุมน้ําเทาที่เหลืออยู

๙
มาตรา ๓๐ กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสามปT และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๔) เป0นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) พนจากการเป0นผูแทนองค;กรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํา
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเป0นโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนง
กอนครบวาระ ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่กรรมการลุมน้ํานั้นพนจากตําแหนง และใหผูเขามาเป0นกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนง
ที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการลุมน้ําซึ่งตนแทน แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วางก็ได และในระหวางที่ยัง
ไมไดกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการลุมน้าํ ประกอบดวยกรรมการลุมน้ําเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) หรือ (๔) ดํารงตําแหนง
ครบวาระแลว ใหกรรมการลุมน้ําซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการดําเนินการ
ใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําขึ้นใหม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําโดยทั่วไปในเขตลุมน้ํา รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู
และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําเสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
(๒) จัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม
เสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
(๓) พิจารณาปริมาณการใชน้ํา การจัดสรรน้ํา และจัดลําดับความสําคัญในการใชน้ํา
ในเขตลุมน้ํา และควบคุมการใชน้ําใหเป0นไปตามที่ไดรับการจัดสรรจาก กนช.
(๔) กําหนดหลักเกณฑ;และระเบียบการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา ทั้งนี้ ภายใตกรอบและแนวทาง
ที่ กนช. กําหนด
(๕) ใหความเห็นชอบการอนุญาตใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑
(๖) พิจารณาและเสนอความเห็นในการผันน้ําระหวางลุมน้ําตอ กนช.

๑๐
(๗) เสนอขอคิดเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการดําเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําของหนวยงานตาง ๆ
(๘) รับเรื่องรองทุกข; ไกลเกลี่ย และชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ํา
(๙) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ําในเขตลุมน้ํานั้น
(๑๐) สงเสริมและรณรงค;การสรางจิตสํานึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่น
กําหนดใหเป0นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลุมน้ํา หรือตามที่ กนช. มอบหมาย
การเสนอเรื่องรองทุกข;หรือขอพิพาทระหวางผูใชน้ําเพื่อใหคณะกรรมการลุมน้ํา
ไกลเกลี่ยและชี้ขาดตาม (๘) ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ กนช. กําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒
มาใชบังคับกับการประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ําโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค กรมทรัพยากรน้ํา ทําหนาที่เป0นสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ํา โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการลุมน้ํา
(๒) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดทํา
แผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา
ในเขตลุมน้ํา
(๓) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องค;กรปกครองสวนทองถิ่น และองค;กรผูใชน้ํา
ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู
และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ําในเขตลุมน้ํา
เพื่อใหเป0นไปตามแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู
และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา
(๔) สงเสริมและติดตามการใชน้ําประเภทที่สองในเขตลุมน้ําใหเป0นไปตาม
หลักเกณฑ;และเงื่อนไขที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุมน้ํา
(๕) เสนอมาตรการป<องกันการขัดแยงและแนวทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง
ผูใชน้ําในเขตลุมน้ําตอคณะกรรมการลุมน้ํา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการลุมน้ํามอบหมาย

๑๑
สวนที่ ๓
องค;กรผูใชน้ํา
มาตรา ๓๗ บุคคลซึ่งใชน้ําในบริเวณใกลเคียงกันและอยูในเขตลุมน้ําเดียวกัน
มีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนกอตั้งองค;กรผูใชน้ําเพื่อประโยชน;รวมกันเกี่ยวกับการใช การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในหมูสมาชิกขององค;กร
ผูใชน้ํา
วัตถุประสงค; อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานขององค;กรผูใชน้ํา รวมทั้งหลักเกณฑ;
ขั้นตอน และวิธีการกอตั้งองค;กรผูใชน้ําใหเป0นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ กฎกระทรวงตามมาตรา ๓๗ จะกําหนดหลักเกณฑ;การจัดตั้ง ภารกิจ
และอํานาจหนาที่ขององค;กรผูใชน้ําในแตละลุมน้ําใหแตกตางกันก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา
สภาพภูมิศาสตร; ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนในการใชน้ําประเภทตาง ๆ
และความจําเป0นในการบริหารจัดการดวย
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีการรับฟ(งความคิดเห็นของ
ประชาชนกอน
หมวด ๔
การจัดสรรน้ํา
มาตรา ๓๙ การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะ แบงเป0นสามประเภท คือ
(๑) การใชน้ําประเภทที่หนึ่ง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อการดํารงชีพ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว;เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
และการใชน้ําในปริมาณเล็กนอย
(๒) การใชน้ําประเภทที่สอง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตร
หรือการเลี้ยงสัตว;เพื่อการพาณิชย; การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ<า การประปา
และกิจการอื่น
(๓) การใชน้ําประเภทที่สาม ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ
ที่ใชน้ําปริมาณมาก หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ํา หรือครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง
ลักษณะหรือรายละเอียดการใชน้ําแตละประเภทตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเป0นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ําที่เกี่ยวของและ
โดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขการใชน้ํา
ประเภทที่หนึ่งสําหรับแตละลุมน้ําได

๑๒
การกําหนดหลักเกณฑ;ตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
เป0นสําคัญ
มาตรา ๔๑ การใชน้ําประเภทที่สองตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการลุมน้ําที่ทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตั้งอยู
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สอง รวมทั้งการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการใชน้ําของหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององค;กร
มาตรา ๔๒ การใชน้ําประเภทที่สามตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของ กนช.
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สาม รวมทั้งการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการใชน้ําของหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององค;กร
มาตรา ๔๓ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและประเภทที่สาม
ใหแกผูขอรับใบอนุญาต ใหคํานึงถึงความสมดุลของน้ําในทรัพยากรน้ําสาธารณะ รวมทั้งลุมน้ําที่เกี่ยวของ
เพื่อมิใหสงผลกระทบตอภาพรวมความสมดุลของลุมน้ํา
มาตรา ๔๔ ในการขอรับใบอนุญาตการใชน้ําตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒
ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นแผนการบริหารจัดการน้ํามาพรอมกับคําขอดวย
แผนการบริหารจัดการน้ําตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงค;ของการใชน้ําและแหลงน้ําที่จะใช
(๒) ประมาณการปริมาณน้ําที่จะใชหรือจะกักเก็บไวเพื่อใช
(๓) สถานที่กักเก็บน้ํา
(๔) วิธีการใชน้ํา
(๕) แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําแลง
(๖) แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําทวม
(๗) วิธีการบํารุงรักษา ฟ9:นฟู และอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้น
แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําแลงตาม (๕) อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับวิธีการใชน้ําในระหวางที่เกิดภาวะน้ําแลง การลดปริมาณการใชน้ํา การหาแหลงน้ําทดแทน
และอัตราความเป0นไปไดในการเฉลี่ยน้ําที่มีเพื่อประโยชน;สาธารณะ

๑๓
แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําทวมตาม (๖) อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการป<องกันมิใหน้ําที่กักเก็บไวลนออกไปนอกสถานที่กักเก็บน้ําจนอาจกอใหเกิดน้ําทวม
หรือไปเพิ่มปริมาณน้ําที่ทวมอยูแลวใหมากขึ้นไปอีก
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่แหลงน้ําใดเปลี่ยนสถานะจากเดิมมาเป0นทรัพยากรน้ํา
สาธารณะภายหลังจากวันที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ;
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๔๒
ใชบังคับแลว ใหผูใชน้ําในแหลงน้ํานั้นที่เขาลักษณะของการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๓๙ (๒)
หรือการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๓๙ (๓) แลวแตกรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่แหลงน้ําดังกลาวเปลี่ยนสถานะมาเป0นทรัพยากรน้ําสาธารณะ และเมื่อไดยื่น
คําขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหใชน้ําตอไปไดจนกวาอธิบดีจะมีคําสั่งไมอนุญาต
มาตรา ๔๖ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใชน้ํา
ประเภทที่สาม ไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๗ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนด
(๑) อัตราคาใชน้ําสําหรับการใชน้ําประเภทที่สองและการใชน้ําประเภทที่สาม
(๒) หลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหยอน หรือยกเวนคาใชน้ํา
ทั้งนี้ จะกําหนดใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณของการใชน้ําในแตละ
ประเภทและในแตละลุมน้ําก็ได
มาตรา ๔๘ ในการออกใบอนุญาตการใชน้ํา อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขการใชน้ํา
ที่ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ําสูงสุดที่จะ
อนุญาตใหมีการใชหรือกักเก็บไวเพื่อใช กําหนดเวลาที่จะนําน้ําที่เป0นทรัพยากรน้ําสาธารณะขึ้นมาใช
บริเวณที่จะใหนําน้ําขึ้นมาได สถานที่กักเก็บน้ํา และบริเวณที่จะใชน้ํา ตลอดจนเงื่อนไขอื่นอันจําเป0นแก
การควบคุมปริมาณและคุณภาพของน้ํา
มาตรา ๔๙ ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและประเภทที่สามที่ออกไปแลวนั้น
ถาตอมากฎหมายหรือสาระสําคัญแหงพฤติการณ;ไดเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุสําคัญเพื่อประโยชน;
สาธารณะ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุมน้ําหรือ กนช. แลวแตกรณี มีอํานาจสั่ง
แกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการใชน้ําที่ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติได
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน;ในการตรวจสอบและควบคุมการใชทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ําตองติดตั้งเครื่องมือวัด

๑๔
ปริมาณน้ําที่ใช และการเก็บขอมูลที่จําเป0นเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ;
และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่การใชน้ําตามใบอนุญาตเป0นเหตุใหเกิดผลกระทบ
ตอความสมดุลของทรัพยากรน้ําสาธารณะในลุมน้ําที่เกี่ยวของ หรือกอใหเกิดผลกระทบอยางสําคัญ
ตอประโยชน;สาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือใหผูรับใบอนุญาต
การใชน้ําหยุดการใชน้ําตามใบอนุญาตไวเป0นการชั่วคราว และใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ําดําเนินการ
ตามความจําเป0นเพื่อแกไขหรือระงับเหตุแหงผลกระทบดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด
มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตการใชน้ําฝUาฝ9นหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมสามารถดําเนินการให
เป0นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ําตามมาตรา ๔๔ ได ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตการใชน้ําไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตองทําการแกไขหรือดําเนินการใหถูกตอง พนักงาน
เจาหนาที่จะกําหนดเวลาใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองดวยก็ได และเมื่อผูรับใบอนุญาตไดทําการ
แกไขหรือดําเนินการใหถูกตองแลว พนักงานเจาหนาที่จะยกเลิกคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนครบ
กําหนดเวลาก็ได
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตการใชน้ําฝUาฝ9นคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือไมทําการแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ที่ออกตามมาตรา ๕๒ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ํา
หมวด ๕
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
สวนที่ ๑
การป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่มีขอมูลเพียงพอที่จะชี้ไดวาจะเกิดภาวะน้ําแลง
ใหคณะกรรมการลุมน้ําโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
เขตภาวะน้ําแลง และกําหนดใหกิจการใดสามารถใชน้ําไดในปริมาณที่เห็นสมควรได
การกําหนดใหกิจการใดสามารถใชน้ําไดในปริมาณที่เห็นสมควร ใหทําเป0นประกาศ
ปVดไวในที่เปVดเผยและเห็นไดงายในเขตภาวะน้ําแลงนั้น
เมื่อภาวะน้ําแลงไดพนไปแลว ใหคณะกรรมการลุมน้ําประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ําแลง

๑๕
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่เกิดภาวะน้ําแลงอยางรุนแรงจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
เศรษฐกิจหรือการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใด ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดเขตภาวะน้ําแลงฉุกเฉินในพื้นที่นั้น และกําหนดวิธีการใชน้ําเพื่อลดปริมาณการใช
หรือหามการใชน้ําบางประเภทเกินกวาจําเป0นแกการอุปโภคบริโภค รวมทั้งกําหนดวิธีการแบงป(นน้ํา
ในพื้นที่เพื่อบรรเทาภาวะน้ําแลงนั้น
ในระหวางที่ยังไมมีประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจกําหนด
วิธีการใชน้ําและการแบงป(นน้ําในพื้นที่ไดเทาที่จําเป0นในการแกไขป(ญหาที่เกิดขึ้น
การแบงป(นน้ําเมื่อเกิดภาวะน้ําแลงฉุกเฉิน ตองเป0นไปเพื่อใหเกิดประโยชน;แกสวนรวม
และใหผูใชน้ําตองเสียหายนอยที่สุดเทาที่จะเป0นไปได
เมื่อภาวะน้ําแลงฉุกเฉินไดพนไปแลว ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ําแลงฉุกเฉิน
มาตรา ๕๖ ในกรณีมีความจําเป0นตองผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่ง
เพื่อบรรเทาภาวะน้ําแลง รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจสั่งใหดําเนินการดังกลาวได
เทาที่จําเป0นในการบรรเทาภาวะน้ําแลงนั้น
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่เกิดภาวะน้ําแลงในพื้นที่ใด รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรี
มอบหมายมีอํานาจสั่งใหบุคคลซึ่งกักเก็บน้ําไวตามความจําเป0นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง
ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น ตองเฉลี่ยน้ําเพื่อ
ประโยชน;สาธารณะตามปริมาณและวิธีการที่กําหนด ในกรณีเชนวานี้ ใหผูกักเก็บน้ําดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทนจากการที่ตองสูญเสียน้ําที่กักเก็บไว แตถาบุคคลใดกักเก็บน้ําไวเกินกวาความจําเป0น
ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อนําน้ําสวนที่เกินมาใชสอย
เพื่อประโยชน;สาธารณะโดยผูนั้นจะเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ มิได
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘ ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงขึ้นไว
เป0นการลวงหนา โดยใหจัดทําเป0นแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายไดวา
จะเกิดภาวะน้ําแลงในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป0นประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ําแลงเกิดขึ้น
โดยฉับพลัน
แผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานผูรับผิดชอบ
(๒) งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
(๓) การจัดเตรียมขอมูลที่จะเป0นประโยชน;ในการป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง
(๔) การเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ
(๕) วิธีการควบคุมการใชน้ําในพื้นที่
(๖) การหาแหลงน้ําทดแทนและการขนสงน้ําจากแหลงน้ําทดแทนมายังพื้นที่
ซึ่งเกิดภาวะน้ําแลง

๑๖
(๗) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะน้ําแลง
ในการจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดใหมีการ
รับฟ(งความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐ องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และประชาชน
ในเขตลุมน้ําตามความเหมาะสม
มาตรา ๕๙ เมื่อคณะกรรมการลุมน้ําไดจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง
ขึ้นแลวใหเสนอตอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ และจัดสงแผนดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัด
หนวยงานของรัฐ และองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการ ในการนี้
ใหหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของจัดสรางหรือเตรียมอุปกรณ;ที่จะตองใช
ในการป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง รวมทั้งบํารุงรักษาสิ่งกอสรางหรืออุปกรณ;นั้น หรือดําเนินการใด ๆ
เพื่อใหเป0นไปตามแผนดังกลาว
กรณีที่หนวยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นใดไมอาจดําเนินการให
เป0นไปตามแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงได ใหคณะกรรมการลุมน้ําเสนอเรื่องตอ กนช. เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป
มาตรา ๖๐ ใหคณะกรรมการลุมน้ําติดตามการดําเนินการใหเป0นไปตามแผนป<องกัน
และแกไขภาวะน้ําแลงที่ กนช. ใหความเห็นชอบ และทบทวนแผนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณ;ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหอยูในสภาพที่พรอมจะดําเนินการไดเมื่อเกิดภาวะน้ําแลง
สวนที่ ๒
การป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม
มาตรา ๖๑ ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวมขึ้นไว
เป0นการลวงหนา โดยใหจัดทําเป0นแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายไดวา
จะเกิดภาวะน้ําทวมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป0นประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ําทวมเกิดขึ้น
โดยฉับพลัน โดยในการจัดทําแผนตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอม ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพื้นที่นั้นประกอบดวย
แผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวมตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานผูรับผิดชอบ
(๒) งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
(๓) การจัดเตรียมขอมูลที่จะเป0นประโยชน;ในการป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม
(๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ําทวม
(๕) การจัดทําระบบเตือนภัยน้ําทวม
(๖) การเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ
(๗) วิธีการระบายน้ําที่รวดเร็วและถูกตองตามหลักวิชาการใหน้ําระบายไปตาม
แนวทางที่กําหนด

๑๗
(๘) วิธีการกักเก็บน้ําเพื่อนําไปใชประโยชน;ตอไป
(๙) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนที่อาจไดรับ
ภัยพิบัติจากน้ําทวม
ในการจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดใหมีการ
รับฟ(งความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐ องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และประชาชน
ในเขตลุมน้ําตามความเหมาะสม
แนวทางการจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ําทวม และ
แนวทางการจัดทําระบบเตือนภัยน้ําทวม ตามวรรคสอง (๔) และ (๕) ใหเป0นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๖๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ มาใชบังคับกับ
การผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่งเพื่อป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม การเสนอแผนป<องกัน
และแกไขภาวะน้ําทวมตอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ การจัดสงแผนดังกลาวไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อทราบและดําเนินการ และการแกไขป(ญหากรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของไมอาจดําเนินการใหเป0นไป
ตามแผนดังกลาวได รวมทั้งการติดตามการดําเนินการใหเป0นไปตามแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ํา
ทวมและการทบทวนแผนดังกลาวโดยอนุโลม
สวนที่ ๓
อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการป<องกันและแกไข
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
มาตรา ๖๓ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในที่ดินของบุคคลใด ๆ เพื่อทําการ
สํารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อการป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงและ
ภาวะน้ําทวมได
ในการดําเนินการเพื่อป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ทําลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟ(นตนไม ขุดดิน ปVดกั้นแนวเขตที่ดิน รื้อถอนสิ่งปลูกสรางซึ่งมิใชเป0นบานเรือน
ที่อยูอาศัยของบุคคลใด ๆ หรือดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเป0นแกการป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวมได
แตตองชดเชยความเสียหายแกบุคคลนั้นดวย
การชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีความจําเป0น พนักงานเจาหนาที่อาจใชที่ดินของบุคคลใด ๆ เพื่อ
กอสราง วางสิ่งของ สูบน้ําหรือระบายน้ําผานที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ;ใด ๆ เพื่อประโยชน;ในการป<องกัน
และแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมได โดยแจงเป0นหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ ทั้งนี้ ตองแสดงวัตถุประสงค;และลักษณะ
ของการใชที่ดินและวันเวลาที่จะใชประโยชน;ในที่ดินดวย

๑๘
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป<องกันภัยพิบัติสาธารณะจากภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาใชที่ดินเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดทันทีโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
ในการใชที่ดินตามมาตรานี้ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบกําหนดคาทดแทนการใชที่ดิน
ใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน และกรณีที่เกิดความเสียหายแกทรัพย;สินของเจาของหรือ
ผูครอบครองที่ดินจากการใชที่ดิน ใหหนวยงานผูรับผิดชอบชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นดวย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ การที่พนักงานเจาหนาที่เขาไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ใหกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตย;ขึ้นถึงพระอาทิตย;ตก
ในกรณีที่มีความจําเป0นจะตองดําเนินการตอเนื่องจากเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
หรือมีกรณีฉุกเฉิน จะดําเนินการในเวลาอื่นนอกจากเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๖๖ ในกรณีมีความจําเป0น พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งกําหนดให
บุคคลใดตองปฏิบัติการใด ๆ เพื่อป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม ตามหลักเกณฑ;ที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนดก็ได
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวตองเสียคาใชจายในการนี้ และการปฏิบัติการดังกลาวมิได
เป0นไปเพื่อประโยชน;เฉพาะตนเพียงผูเดียว ใหหนวยงานผูรับผิดชอบกําหนดคาทดแทนเพื่อจายใหแก
บุคคลนั้น ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไมยินยอม
ตกลงในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงานผูรับผิดชอบจายใหตาม
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๖ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบนําเงินจํานวนดังกลาว
ไปวางไวตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย; หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของผูมีสิทธิไดรับ
คาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหาย โดยแยกฝากไวเป0นบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ยหรือ
ดอกผลใดเกิดขึ้น เนื่องจากการฝากเงินนั้น ใหตกเป0นสิทธิแกผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชย
ความเสียหายนั้นดวย
เมื่อหนวยงานผูรับผิดชอบนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางไวตอ
ศาลหรือสํานักงานวางทรัพย; หรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายทราบ โดยสงทาง
ไปรษณีย;ตอบรับ
หลักเกณฑ;และวิธีการในการนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางตอ
ศาลหรือสํานักงานวางทรัพย; หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินคาทดแทนหรือ
คาชดเชยความเสียหายดังกลาวใหเป0นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไมพอใจ
ในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงานผูรับผิดชอบจายให ไมวาบุคคลนั้น
จะรับหรือไมรับเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงานผูรับผิดชอบวางไวหรือฝากไว

๑๙
บุคคลนั้นมีสิทธิฟ<องคดีตอศาลภายในหนึ่งปTนับแตวันที่หนวยงานผูรับผิดชอบไดดําเนินการตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสองแลว
การฟ<องคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งไมเป0นเหตุใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย;
หรือการดําเนินการใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือ
มาตรา ๖๖ ตองสะดุดหยุดลง
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายยินยอมตกลงและไดรับ
เงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปแลว หรือมิไดฟ<องคดีเรียกเงินคาทดแทนหรือคาชดเชย
ความเสียหายตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือไดแจงเป0นหนังสือสละสิทธิไมรับเงิน
คาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความ
เสียหายนั้นอีกไมได
มาตรา ๖๙ หามมิใหบุคคลใดเอาไป ยักยาย ทําอันตราย หรือทําใหเสียหายแก
สิ่งกอสราง สิ่งของ หรืออุปกรณ;ใด ๆ หรือละเมิดมาตรการใด ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่จัดใหมีขึ้นเพื่อ
ป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
ในกรณีที่มีการฝUาฝ9นบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให
ผูกระทําแกไขใหกลับคืนดีดังเดิม ถาผูนั้นไมยินยอมกระทํา ใหพนักงานเจาหนาที่เป0นผูดําเนินการ
โดยผูนั้นจะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
มาตรา ๗๐ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่เพื่อป<องกันและ
แกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมตามพระราชบัญญัตินี้ หากไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่
และไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุและมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่
ผูกระทําการนั้นพนจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
หมวด ๖
การอนุรักษ;และการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ กนช. เห็นวาพื้นที่ใดมีลักษณะเป0นแหลงตนน้ําลําธาร สมควร
สงวนไวเพื่อประโยชน;ในการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ให กนช. มอบหมายใหรัฐมนตรีพิจารณา
ดําเนินการใหพื้นที่นั้นเป0นเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มาตรา ๗๒ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ;การใชประโยชน;ที่ดินที่มีเขตติดตอหรืออาจสงผลกระทบกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ
เพื่อมิใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน;ในการอนุรักษ;
หรือพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะใหเป0นไปโดยเหมาะสมได
หลักเกณฑ;การใชประโยชน;ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดให
เรื่องใดเรื่องหนึ่งใชบังคับเป0นการทั่วไปทุกทองที่ หรือใหใชบังคับเฉพาะทองที่ใดทองที่หนึ่งก็ได

๒๐
ในกรณีที่มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองหรือกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑ;เกี่ยวกับการใชประโยชน;ที่ดินในบริเวณเดียวกันหรือ
ในเรื่องเดียวกันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหบังคับตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง
เวนแตกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวจะมีขึ้นเพื่อคุมครอง
ประโยชน;สาธารณะที่สําคัญยิ่งกวา
มาตรา ๗๓ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๒ ใชบังคับแลว หามมิใหผูใด
ใชประโยชน;ที่ดินแตกตางหรือขัดกับขอกําหนดในกฎกระทรวงนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ไดใช
ประโยชน;ที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับและจะใชประโยชน;ที่ดินเชนนั้นตอไป
แตถารัฐมนตรีเห็นวาการใชประโยชน;ที่ดินเชนนั้นตอไปอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ
รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือถึงเจาของหรือผูครอบครองที่ดินใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ระงับการใชประโยชน;ที่ดินตามหลักเกณฑ; วิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได
แตถาการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวทําใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้นตองเสียหาย หรือขาดประโยชน;
ที่เคยไดรับเกินสมควร ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคาทดแทนดวย
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคสอง ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามวรรคสองไมยินยอมตกลงหรือไมพอใจ
ในจํานวนเงินคาทดแทน ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือมีภยันตรายใดที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา
สาธารณะอยางรุนแรง ซึ่งจําเป0นตองมีการป<องกันหรือแกไขโดยเรงดวน ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจเขาไปดําเนินการใด ๆ ในที่ดิน หรือใชประโยชน;ในที่ดินของบุคคลอื่นเพื่อป<องกัน ระงับ
หรือบรรเทาเหตุนั้นได โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๕ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ;และวิธีการเพื่อคุมครองและอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ในเรื่องดังตอไปนี้ได
(๑) กําหนดการใชประโยชน;ทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกี่ยวของ
(๒) กําหนดหามการกระทําใด ๆ ที่มีผลเป0นการเสื่อมสภาพแหลงน้ําหรือเสื่อมประโยชน;
ตอการใชน้ํา หรือทําใหเกิดภาวะมลพิษแกแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือทําใหน้ํามีสภาพ
เป0นพิษจนนาจะเป0นอันตรายตอแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือสุขภาพของบุคคล
(๓) กําหนดใหผูใชน้ําซึ่งมีที่ดินติดตอหรือใกลเคียงกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ จัดใหมี
สิ่งปลูกสราง ติดตั้งอุปกรณ;หรือเครื่องมือ หรือใชกรรมวิธีใดตามที่กําหนด เพื่อตรวจสอบแหลงที่กอใหเกิด
อันตรายหรือความเสียหายแกคุณภาพน้ํา หรือเพื่อป<องกันหรือแกไขอันตรายหรือความเสียหายแก
คุณภาพน้ํา

๒๑
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกรณีใดกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่คณะกรรมการลุมน้ํากําหนดก็ได
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ใหหนวยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะ
ในบริเวณดังกลาวมีหนังสือขอความรวมมือใหผูที่กระทําการอันอาจกอใหเกิดความเสียหายนั้นดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดเพื่อป<องกันมิใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะภายในระยะเวลาที่กําหนดได
ในกรณีที่เกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือความเสียหายตอ
ทรัพยากรน้ําสาธารณะเป0นกรณีฉุกเฉิน จําเป0น และอาจกอความเสียหายอยางรายแรง ใหหนวยงาน
ของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะในบริเวณดังกลาว
มีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือใหผูที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อขจัด
ความเสียหายและทําใหทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม
หรือเหมาะสมจะใชประโยชน;ภายในระยะเวลาที่กําหนดได
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๗๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในที่ดินของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตย;ขึ้นถึงพระอาทิตย;ตก
เพื่อตรวจตราแหลงน้ํา สํารวจ หรือเก็บขอมูลที่จําเป0นตอการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ํา
(๒) เขาไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหวาง
พระอาทิตย;ขึ้นถึงพระอาทิตย;ตก เพื่อดําเนินการบําบัดฟ9:นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ
(๓) เขาไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหวาง
พระอาทิตย;ขึ้นถึงพระอาทิตย;ตก ในกรณีที่มีหลักฐานอันสมควรเชื่อไดวามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจคน กัก ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งใดที่เกี่ยวของ และหากมีความจําเป0น
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายสิ่งกีดขวางอันเป0นอุปสรรคในการที่จะเขาไปปฏิบัติหนาที่ได
แตจะตองใชความระมัดระวังใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด
มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูที่เกี่ยวของ และใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเป0นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เป0น
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๒๒
หมวด ๘
ความรับผิดทางแพงในกรณีที่ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๘๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําโดยผิดกฎหมายทําใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือใชทรัพยากรน้ําสาธารณะโดยไมมีสิทธิตามกฎหมาย
ผูนั้นกระทําละเมิดตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอรัฐเพื่อการนั้น
ถาความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิด
อันตรายหรือเป0นพิษ ผูครอบครองหรือควบคุมวัตถุหรือสิ่งอื่นใดนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้นแมจะมิไดเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม เวนแตจะพิสูจน;ไดวาความเสียหายนั้น
เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเป0นการกระทําตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
คาสินไหมทดแทนตามมาตรานี้หมายความรวมถึง
(๑) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการกําจัด เคลื่อนยายสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหาย
หรือกระทําใหสิ่งนั้นหมดสภาพความเป0นอันตรายหรือความเป0นพิษ ตลอดจนการนําเอาของนั้น
มาเก็บ กัก หรือรักษาไว
(๒) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการทําใหทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิม
(๓) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการชวยเหลือบุคคลหรือทรัพย;สินของบุคคลอื่น
เนื่องในความเสียหายนั้น
(๔) คาดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมินคาใชจาย
ในการเยียวยาผลกระทบตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ สิ่งแวดลอม และสุขภาพของบุคคล
(๕) คาใชจายตาง ๆ ที่รัฐไดจายไปในการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหไดรับคาสินไหม
ทดแทนตามกฎหมาย เชน คาใชจายที่รัฐจายเป0นคาทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ คาใชจายในการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดีในศาล และคาธรรมเนียมศาล
(๖) มูลคาของทรัพยากรน้ําสาธารณะที่ตองเสียหายหรือถูกใชไปโดยไมมีสิทธิตาม
กฎหมาย
(๗) คาเสียหายที่เกิดจากการใชงบประมาณของรัฐหรือจากแหลงเงินทุนอื่น เพื่อใช
ในการบําบัดฟ9:นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ําสาธารณะใหกลับคืนสูสภาพเดิม
(๘) คาเสียโอกาสในการนํางบประมาณหรือเงินทุนที่ใชตาม (๗) ไปลงทุนในโครงการอื่น
ของรัฐเพื่อสังคมโดยรวม
(๙) คาเสียหายตอเนื่องอื่น ๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต
ใหกรมทรัพยากรน้ําเป0นตัวแทนของรัฐในการฟ<องคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะตามมาตรานี้ โดยใหพนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ดําเนินคดี
ในศาลตามที่กรมทรัพยากรน้ํามีคําขอ
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผูกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะไดกระทํา
ตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง และมีผลเป0นการขจัดหรือบรรเทาความเสียหาย และทําให
ทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเหมาะสมจะใชประโยชน;
ใหมีผลเป0นการลดจํานวนคาสินไหมทดแทนตามสวนที่ไดกระทํา

๒๓
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๘๒ ผูใดฝUาฝ9นหลักเกณฑ;การเขาใชสอยแหลงน้ําตามมาตรา ๖ วรรคสาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปT หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผูใดฝUาฝ9นคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผูใดฝUาฝ9นคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๓
มาตรา ๘๕ ผูใดฝUาฝ9นกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผูใดฝUาฝ9นมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปT หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผูใดฝUาฝ9นมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปTถึงสามปT
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ผูใดฝUาฝ9นหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปT หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๗๗ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๖ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๐ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๖๖ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๔ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๘๙
มาตรา ๙๑ ผูใดฝUาฝ9นมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปT หรือ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๒๔
มาตรา ๙๒ ผูใดฝUาฝ9นมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๗๔ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๑
มาตรา ๙๓ ผูใดฝUาฝ9นคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง หรือฝUาฝ9น
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปT หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๔ ผูใดฝUาฝ9นหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๕
วรรคหนึ่ง (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปT หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ ความผิดตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕
มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่พบวาผูใดกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่งและผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี
สงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป
มาตรา ๙๖ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๙๕ ใหประกอบดวยบุคคล
ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป0นประธาน
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเป0นกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเป0นกรรมการ
และเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยอัยการจังหวัดเป0นประธาน ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเป0นกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเป0นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ;และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบใหเป0นไปตามที่
รัฐมนตรีกําหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๗ ในระหวางที่ยังไมไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๔ หรือมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว โดยลุมน้ําที่กําหนดขึ้น
ไมไดแตกตางจากลุมน้ําที่มีอยูในป(จจุบัน และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖

๒๕
ใหคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหนาที่ตามเดิมในแตละลุมน้ําที่รับผิดชอบไปพลางกอน ทั้งนี้ ไมเกินสองปTนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว โดยลุมน้ํา
ที่กําหนดขึ้นแตกตางจากลุมน้ําที่มีอยูในป(จจุบัน และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่รับผิดชอบในแตละลุมน้ําที่มีเขตพื้นที่แตกตางไปจากเขตพื้นที่ลุมน้ําที่กําหนดขึ้นใหม
สิ้นสุดลง และใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําที่กําหนด
ขึ้นใหม เพื่อปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖
ทั้งนี้ ไมเกินสองปTนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําที่กําหนดขึ้นใหมตามวรรคสอง ประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ํา และผูบริหารองค;กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํา เป0นกรรมการ โดยให
ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ําเลือกกันเองเพื่อเป0นประธานกรรมการ และเป0นรองประธานกรรมการ
อีกหนึ่งคน ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคเป0นกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคแตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคอีกไมเกินสองคนเป0น
ผูชวยเลขานุการ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับ
การประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ําตามวรรคสามโดยอนุโลม
มาตรา ๙๘ ในระหวางที่ยังไมไดมีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา
ตามมาตรา ๙ (๕) และยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๖) ใหคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการ
คัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๙ (๕) และแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๙ (๖)
มาตรา ๙๙ ในวาระเริ่มแรก ใหนําแผนยุทธศาสตร;การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(ปT พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการจัดทํา
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ
แผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา
ในเขตลุมน้ําตามมาตรา ๓๔ (๑) หรือแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนป<องกันและแกไข
ภาวะน้ําทวมตามมาตรา ๓๔ (๒) ขึ้นใชบังคับ
มาตรา ๑๐๐ เมื่อกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทสาม

๒๖
ตามมาตรา ๔๒ ใชบังคับแลว ใหผูใชน้ําที่เขาลักษณะของการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๓๙ (๒)
หรือการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๓๙ (๓) แลวแตกรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวแลวใหใชน้ําตอไปไดจนกวาอธิบดีจะมีคําสั่งไมอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
......................................
นายกรัฐมนตรี

๒๗
อัตราคาธรรมเนียม
คําขอ
ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สอง
ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สาม
ใบแทนใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ
คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต
แตละฉบับ
๖. การโอนใบอนุญาตครั้งละเทากับ
คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต
แตละฉบับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
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