
แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารจดัการน้ําของประเทศการบริหารจดัการน้ําของประเทศ

โดยโดย  ผูชวยศาสตราจารยอิทธิพลผูชวยศาสตราจารยอิทธิพล  ศรีเสาวลักษณศรีเสาวลักษณ

ในการประชุมเชงิปฏิบัติการในการประชุมเชงิปฏิบัติการ  การจัดทําแผนที่นําทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตรการจัดทําแผนที่นําทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร  

เรื่องเรื่อง  ““การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  น้ําน้ํา  ที่ดินที่ดิน  และการจัดการสิ่งแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม””

ครั้งที่ครั้งที่  22//25572557วันพฤหัสบดีที่วันพฤหัสบดีที่  1414  สิงหาคมสิงหาคม  25572557  ณณ  หองบุษบาหองบุษบา  ชั้นชั้น  11  โรงแรมแมนดารินโรงแรมแมนดาริน  

ถนนพระรามถนนพระราม  44  เขตบางรักเขตบางรัก  กทมกทม.. 1050010500



ประเด็นนําเสนอประเด็นนําเสนอ

วิวัฒนาการของการจัดการน้ําวิวัฒนาการของการจัดการน้ํา

กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่เกี่ยวของหนวยงานที่เกี่ยวของ

รางกฎหมายทรัพยากรน้ํารางกฎหมายทรัพยากรน้ํา

โครงสรางของรางกฎหมายโครงสรางของรางกฎหมาย

คําถามสําคัญคําถามสําคัญ



การจัดการน้ําในอดีตการจัดการน้ําในอดีต

พระราชบัญญัติรักษาคลองพระราชบัญญัติรักษาคลอง  รัตนโกสินทรศกรัตนโกสินทรศก  121121  และและ

พระราชบัญญัติสําหรับกําจัดผักตบชวาพระราชบัญญัติสําหรับกําจัดผักตบชวา  พุทธศักราชพุทธศักราช  24562456

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ถือวาน้ําในทางน้ําที่ถือวาน้ําในทางน้ําที่

ประชาชนใชรวมกันนั้นเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประชาชนใชรวมกันนั้นเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน



การใชน้ําเพื่อการเกษตรการใชน้ําเพื่อการเกษตร

พระราชบัญญัติคนันาและคูนาพระราชบัญญัติคนันาและคูนา  พุทธศักราชพุทธศักราช  24842484  ถูกยกเลิกถูกยกเลิก
และประกาศใชพระราชบัญญตัิคันและคูน้ําและประกาศใชพระราชบัญญตัิคันและคูน้ํา  พพ..ศศ.. 2505 2505 

พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร  พุทธศักราชพุทธศักราช 2482 2482

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพระราชบัญญตัิการชลประทานหลวง  พุทธศักราชพุทธศักราช  24852485



น้ําบาดาลน้ําบาดาล

พระราชบัญญัติน้ําบาดาลพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พพ..ศศ.. 25202520  ควบคุมการเจาะและใชควบคุมการเจาะและใช

น้ําใตดินซึ่งตองขออนุญาตน้ําใตดินซึ่งตองขออนุญาต  

แตกฎหมายใชควบคุมเฉพาะน้ําใตดินซึ่งอยูลึกในระดับที่แตกฎหมายใชควบคุมเฉพาะน้ําใตดินซึ่งอยูลึกในระดับที่

รัฐมนตรีกําหนดที่เรียกวารัฐมนตรีกาํหนดที่เรียกวา  ““น้ําบาดาลน้ําบาดาล””  ไมมีคลุมใชน้ําใตดินไมมีคลุมใชน้ําใตดิน

ในบริเวณที่ยังไมถือวาเปนน้ําบาดาลในบริเวณที่ยังไมถือวาเปนน้ําบาดาล  



กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย  พุทธศักราชพุทธศักราช  24562456  

พระราชบัญญัติจดัรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพระราชบัญญัติจดัรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พพ..ศศ.. 25172517  

พระราชบัญญัติพฒันาที่ดินพระราชบัญญัติพฒันาที่ดิน  พพ..ศศ.. 2551 2551 พระราชบัญญัติการพระราชบัญญัติการ

ประมงประมง  พุทธศักราชพุทธศักราช  24902490  พระราชบัญญตัิการประปานครพระราชบัญญตัิการประปานคร

หลวงหลวง  พพ..ศศ.. 25102510  พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาคพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  

พพ..ศศ.. 25222522  พระราชบัญญัติรักษาคลองประปาพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา  พพ..ศศ.. 25262526  

พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พพ..ศศ..

25112511



พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงานพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  พพ..ศศ.. 25352535  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พพ..ศศ.. 25502550  

พระราชบัญญัติน้ําบาดาลพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พพ..ศศ.. 25202520  พระราชบัญญตัิพระราชบัญญตัิ

โรงงานโรงงาน  พพ..ศศ.. 25352535  พระราชบัญญตัิควบคุมอาคารพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  พพ..ศศ..

25222522  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พพ..ศศ.. 25352535  

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมืองเรียบรอยของบานเมือง  พพ..ศศ.. 25352535



พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติแหงชาติ  พพ..ศศ.. 25352535  พระราชบัญญตัิลักษณะปกครองทองที่พระราชบัญญตัิลักษณะปกครองทองที่  

พุทธศักราชพุทธศักราช  24572457  และพระราชบัญญตัิกําหนดแผนและและพระราชบัญญตัิกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พพ..ศศ.. 25422542  เปนตนเปนตน



หนวยงานที่เกี่ยวของหนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํามีมากโดยมิไดมีหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํามีมากโดยมิไดมีหนาที่

โดยตรงโดยตรง  ลําดับความสําคัญของการใชน้ําแตละประเภทยังไมมีลําดับความสําคัญของการใชน้ําแตละประเภทยังไมมี

กฎหมายบัญญัติไวกฎหมายบัญญัติไว  ทําใหเกิดความขัดแยงในการใชน้ําเมื่อมีทําใหเกิดความขัดแยงในการใชน้ําเมื่อมี

ความขาดแคลนเกิดขึ้นความขาดแคลนเกิดขึ้น



การปฏิรูประบบราชการการปฏิรูประบบราชการ

การปฏิรูประบบราชการและการปรับปรุงกระทรวงการปฏิรูประบบราชการและการปรับปรุงกระทรวง  ทบวงทบวง  
กรมกรม  ในปในป  พพ..ศศ.. 2545 2545 เกิดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและเกิดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม  มีการตั้งกรมทรัพยากรน้ํามีการตั้งกรมทรัพยากรน้ํา  และกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลบาดาล  ทําใหการจัดการน้ําอยูในความรับผิดชอบของทําใหการจัดการน้ําอยูในความรับผิดชอบของ  2 2 
กระทรวงกระทรวง  คือคือ  กรมชลประทานกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กรมทรัพยากรน้ํากรมทรัพยากรน้ํา  และกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  กระทรวงกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  



กฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํากฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา 

มีความพยายามในการยกรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํามีความพยายามในการยกรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  

พพ..ศศ.. ........  ขึ้นหลายครั้งขึ้นหลายครั้ง  เพื่อใหการใชเพื่อใหการใช  การพัฒนาการพัฒนา  การจัดการการจัดการ  

และการอนุรักษทรัพยากรน้ําเปนไปอยางมีระบบและการอนุรักษทรัพยากรน้ําเปนไปอยางมีระบบ  

ในขณะที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ําในขณะที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา  ไดมีการออกไดมีการออก

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา

แหงชาติแหงชาติ  ตั้งแตปตั้งแตป  พพ..ศศ.. 2531 2531 เปนตนมาถึงฉบับปเปนตนมาถึงฉบับป  พพ..ศศ.. 25502550



รางกฎหมายรางกฎหมายทรัพยากรน้ําทรัพยากรน้ํา  ((ระหวางประหวางป  25502550--2554)2554)

รางพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ํารางพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ํา  พพ..ศศ.. ……..  ของของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เสนอเขาสูการพิจารณาเสนอเขาสูการพิจารณา
ของสภานิติบัญญตัิแหงชาติของสภานิติบัญญตัิแหงชาติ  ในวาระการประชุมครั้งที่ในวาระการประชุมครั้งที่  
74/2550 74/2550 ((วันที่วันที่  21 21 ธันวาคมธันวาคม  25502550))  แตยุติการประชุมแตยุติการประชุม
กอนกอน  จึงมิไดรับการพิจารณาจึงมิไดรับการพิจารณา  ((นายศักดิ์สิทธิ์นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดชตรีเดช  
ประธานฯประธานฯ))

รางพระราชบัญญตัินโยบายและการบริหารจัดการรางพระราชบัญญตัินโยบายและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ําพทรัพยากรน้ําพ..ศศ.. ........  ของคณะกรรมาธิการวิสามัญของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแกไขปญหาน้ําพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาน้ํา  สภาผูแทนราษฎรสภาผูแทนราษฎร  
พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25512551 ((นายเสนาะนายเสนาะ  เทียนทองเทียนทอง  ประธานฯประธานฯ))



รางพระราชบัญญตัิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารางพระราชบัญญตัิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

พพ..ศศ.. ........  ของของคณะทํางานคณะทํางาน  ภายใตคณะกรรมการภายใตคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติทรัพยากรน้ําแหงชาติ  ปป  25532553 ((นายสันตินายสันติ  บางออบางออ  

ประธานฯประธานฯ))

รางพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ํารางพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ํา  พพ..ศศ.. ……..  ของของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไข

ปญหาน้ําทวมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําปญหาน้ําทวมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

สภาผูแทนราษฎรสภาผูแทนราษฎร  ปป  25542554 ((พลเอกพลเอก  สมชายสมชาย  วิษณุวงศวิษณุวงศ  

ประธานฯประธานฯ))



หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล 

ควบคุมการใชน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะควบคุมการใชน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะ

วางหลักเกณฑและมาตรการในการรับประกันสิทธิขั้นวางหลักเกณฑและมาตรการในการรับประกันสิทธิขั้น

พื้นฐานของประชาชนพื้นฐานของประชาชน  

การปองกันและแกไขปญหาวิกฤตน้ําการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตน้ํา  

กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนในลุมน้ํากระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนในลุมน้ํา

จัดตั้งองคกรที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําในระดับชาติจัดตั้งองคกรที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําในระดับชาติ  

ระดับดําเนินการระดับดําเนินการ  และระดับลุมน้ําและระดับลุมน้ํา  รวมทั้งสงเสริมการรวมทั้งสงเสริมการ
จัดตั้งองคกรผูใชน้ําจัดตั้งองคกรผูใชน้ํา 



โครงสรางของรางกฎหมายโครงสรางของรางกฎหมาย

หมวดหมวด  11  แหลงน้ําสาธารณะแหลงน้ําสาธารณะ

หมวดหมวด  22  สิทธิในน้ําสิทธิในน้ํา

หมวดหมวด  33  องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

สวนที่สวนที่  11  คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ําคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ํา
แหงชาติแหงชาติ

สวนที่สวนที่  22  คณะกรรมการอํานวยการทรัพยากรน้ําคณะกรรมการอํานวยการทรัพยากรน้ํา

สวนที่สวนที่  33  ลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ําลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ํา

สวนที่สวนที่  44  องคกรผูใชน้ําองคกรผูใชน้ํา

สวนที่สวนที่  55  กองทุนทรพัยากรน้ํากองทุนทรัพยากรน้ํา



หมวดหมวด  44  นโยบายทรัพยากรน้ํานโยบายทรัพยากรน้ํา

หมวดหมวด  55  การจัดสรรน้ําและการใชน้ําการจัดสรรน้ําและการใชน้ํา

หมวดหมวด  66  การบริหารจัดการน้ําในสภาวะวิกฤตการบริหารจัดการน้ําในสภาวะวิกฤต

หมวดหมวด  77  การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําการอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ํา

หมวดหมวด  88  การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ําการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ํา

หมวดหมวด  99  ความรับผิดทางแพงความรับผิดทางแพง

หมวดหมวด  1010  บทกําหนดโทษบทกําหนดโทษ

บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล



คําถามสําคัญคําถามสําคัญ

กฎหมายตอบโจทยการจัดการน้ําทั้งระบบกฎหมายตอบโจทยการจัดการน้ําทั้งระบบ  ??

สิทธิในน้ําและการจัดลําดับความสําคัญสิทธิในน้ําและการจัดลําดับความสําคัญ

คาใชน้ําคาใชน้ํา  คาบริหารจัดการน้ําคาบริหารจัดการน้ํา

การผันน้ําขามลุมน้ําการผันน้ําขามลุมน้ํา

การจัดการน้ําระหวางประเทศการจัดการน้ําระหวางประเทศ

การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน

ความสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรอื่นความสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรอื่น





ขอบคุณที่ใหความสนใจครับขอบคุณที่ใหความสนใจครับ

ผูชวยศาสตราจารยอิทธิพลผูชวยศาสตราจารยอิทธิพล  ศรีเสาวลักษณศรีเสาวลักษณ

ผูประสานงานศูนยประสานการศึกษานโยบายที่ดินผูประสานงานศูนยประสานการศึกษานโยบายที่ดิน  
สนับสนุนโดยสนับสนุนโดย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ((สกวสกว.).)

EE--mail mail eathipol@gmail.comeathipol@gmail.com

โทรโทร  0202--2182017 Fax 022182017 Fax 02--2182018 2182018 

มือถือมือถือ  081081--61269226126922
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