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เอกสารประกอบการการเสวนาเรื่อง “พ.ร.บ.ทรพัยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. ................” 
 
จัดโดย 
 สมาคมทรัพยากรนํ้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพ้ืนที่ 
 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 30 มีนาคม 2560 
 
โดย  รศ.ดร.สุจริต คณูธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
เนื้อหา 
ส่วนที่ 1  ความเป็นมาของพรบน้ํา 
พรบ. นํ้า มีการร่างกันหลายฉบับภายใต้แต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
1.1  ยุคก่อนสภาปฏิรูป  ต้องการสร้างกลไกการดูแล  ตามแผนพัฒนา 
1.2  ยุคสภาปฏิรูป  รัฐธรรมนูญ ดร บวรศักด์ิ  รา่ง พรบ เพ่ิมกลไกประชาชน 
1.3  ยุคสภาขับเคลือ่น  รัฐธรรมนูญ อจ มีชัย  กําหนดอํานาจประชาชน 
         มีปรับปรุงร่างพรบ  ทรัพยากรนํ้า มีการกําหนดยุทธศาสตร์ 20 ปีและ SDG 
 
ส่วนที่ 2 องคป์ระกอบที่ต้องพิจารณาร่วม 
2.1   รัฐธรรมนูญ 59 
"มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

(1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมปัิญญา ศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดี
งามท้ังของท้องถิ่นและของชาติ 

(2) จัดการ บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(3) เข้าช่ือกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ ให้ดําเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
หรือชุมชน หรืองดเว้นการดําเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชน
หรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะน้ันโดยให้ประชาชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึง
สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกล่าวด้วย" 
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2.2   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน) 
ข้อ 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุม่นํ้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ (เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่ง
กักเก็บนํ้าต้นทุนและแหล่งชะลอนํ้าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักนํ้า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายนํ้า และการผันนํ้า และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการ
เตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฏหมาย รวมทั้ง
การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้า  (โดยมีเป้าหมาย เช่น การบริหารจัดการนํ้ามี
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และเน้นการจัดหานํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภค
ให้เพียงพอเป็นลาดับแรก)) 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
2.3    กรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

(1) บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงนํ้าด่ืมที่ปลอดภัยและมีราคาที่ย่อมเยาภายในปี 2573 
(2) บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง 

โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในปี 2573 

(3) ยกระดับคุณภาพนํ้า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย 
ลดสัดส่วนนํ้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหน่ึง และเพ่ิมการนากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 
2573 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้นํ้าและจัดหานํ้าที่
ย่ังยืน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจานวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาด
แคลนนํ้า ภายในปี 2573 

(5) ดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

(6) ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งนํ้า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มนํ้า แม่นํ้า ช้ันหิน
อุ้มนํ้า และทะเลสาบ ภายในปี 2563 
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(7) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถใหแ้ก่
ประเทศกาลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เก่ียวข้องกับนํ้าและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการ
เก็บนํ้า การขจัดเกลือ การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการนํ้าเสีย เทคโนโลยีการนาน้ํา
กลับมาใช้ใหม ่

(8) สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการนํ้า
และสุขอนามัย 

 
2.4  สภาพปญัหา และแนวทางในแผน 12 

(1) ความต้องการใช้นํ้ามากกว่าปริมาณนํ้าต้นทุนที่มีอยู่ 
(2) ภัยแลง้ และนํา้ท่วมมีความถีแ่ละความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
(3) การขาดระบบการกระจายน้ําจากแหล่งเก็บกักนํ้าและระบบที่อยู่เดิมมีสภาพทรุดโทรม 
(4) การใช้นํ้าไม่มีประสิทธิภาพ 
(5) การบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคขาดประสิทธิภาพ 
(6) การบริหารจัดการน้ําในระดับชาติขาดเอกภาพ ทั้งด้านกฎหมายและกลไกการดําเนินงาน 

แนวทางของแผน 12 ด้านทรัพยากรนํ้า 
- การบริหารจัดการนํ้ามีความสมดุลและเน้นการจัดหานํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้

เพียงพอ 
- ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้นทั้งใน 
 ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 
- การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 
2.5  ข้อสรุปและเสนอแนะจากการวิจัย   (ณ กรกฏาคม 58) 
 ก)  ผลงานวิจัยในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 ด้านกม. 

- กม. ที่มีอยู่เน้นการจัดการตามภารกิจ หนํ้าที่ (เกษตร การผลิตพลังงาน อุปโภค บริโภค ป้องกัน
ภัย)  

- มีความซ้ําซ้อน ล้าสมัย บูรณการกันยาก 
- กม. ปภ. เน้นช่วงเกิดภัย ไม่ทันการณ์ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ (ไมส่ง่เสริมการบูรณการงาน) 
- กม. ด้านทรัพยากรไม่สอดคล้องกับการดํารงชีวิตของคนในพ้ืนที่ 
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 ด้านเครื่องมือบริหาร 
- ข้อมูลมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน 
- สายบังคับบัญชาเป็นแนวด่ิง 
- ไม่มีงบประมาณในการบูรณาการกัน 
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่ย ในสายงาน ไม่มีความต่อเน่ือง 
- การพัฒนายังเน้นในการก่อสร้าง ไม่มีมิติของการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 

 ด้านกระบวนการยุติธรรม 
- มีปัญหาการรุกพ้ีนที่ป่า  
- อุปสรรคในการพัฒนาแหล่งนํ้า โดยเฉพาะขนาดใหญ่ (กระทบต่อพ้ืนที่เกษตร และวิถชีีวิต) 
- การไม่ปฏิบัติตีมกม ผังเมืองในเขตชุมชน รวมทั้งการขาดอายุของแผนผังเมือง 
- การจัดการและความขัดแย้งในช่วงภัยแล้ง และน้ําท่วม 
- การปล่อยนํ้าเสียจากภาคส่วนต่างๆ ก่อผลเสียหายต่อระบบนิเวศ 

 ด้านการมีส่วนร่วม 
- การกําหนดสิทธิในที่ดินในพ้ืนที่ทับซ้อน (ขาดการร่วมตัดสินใจในระดับพ้ืนที่) 
- การขาดการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ ่
- การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และนํ้าท่วม ที่มผีลกระทบกับพ้ืนที่ 
- โจทย์การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ 
- การแบ่งบทบาทและขอบเขตอํานาจหนํ้าที่ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นในการจัดการนํ้า 
- การกําหนดขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายพ้ืนที่

ที่อยู่ในลุ่มนํ้าเดียวกัน หรือ เขตที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา แก้ปัญหาเกี่ยวกับนํ้า
ร่วมกัน 

- เครื่องมือและกลไกในการประสาน สร้างความร่วมมือระวห่างส่วนกลาง ท้องถิ่นและระหว่าง
ท้องถิ่นกันเอง 

- การเพ่ิมขีดความสามารถของท้องถิ่นในการบริหารจัดการนํ้า 
 
 ข)  พรบ. ที่เก่ียวข้องกับนํ้าในปัจจุบัน 

1. ร่างพรบ.นํ้า พรบ.ชลประทานราษฏร์ 
 ให้อํานาจอธิบดีกรมชลประทานในการดูแลในพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด รวมทั้งทางนํ้า (มี
การแบ่งเป็นประเภทต่าง)  รวมท้ังการปรับค่าใช้นํ้า  (ซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายนํ้าในยามนํ้า
ท่วม) 
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2. พรบ. สถาบันสารสนเทศเพ่ือการเกษตรและนํ้า 
 ครม. ได้อนุมติัให้ส่งพรบ. สถาบันสารสนเทศเพ่ือการเกษตรและนํ้า เข้าสู่ สนช. เพ่ือให้
เกิดองค์กรการบริหารสารสนเทศด้านนํ้าของประเทศ  (ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเผยแพร่ และ
กระจายสารสนเทศด้านน้ีต่อไป) 

3. พรบ.นํ้า 
 ปัจจุบันมี 3 ชุด เน้ือหา (กมธ. สส.  สํานักเลขาวุฒิสภา  สปช.) สมควรจัดเน้ือหาและ
กําหนดให้เป็นกฏหมายแม่บท ( ให้ครอบคลุมและดูแล พรบ ชลประทานราษฏร์  พรบ สถาบัน
สารสนเทศเกษตร และนํ้า) ร่างพรบข้างเคียง (การบริหารท้องถิ่น การกระจายอํานาจ) การ
บริหารส่วนท้องถิ่น  งบประมาณเชิงพ้ืนที่ ซึ่งกําลังอยู่ในการร่างของ สปช. ก็จะมีผลต่อการ
วางแผนและจดัการนํ้าในระดับพ้ืนที่ จะมีการเช่ือมโยงกันอย่างไร  ควรมีการศึกษา เตรียมพร้อม
ไว้ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (2558 - 2569) 
 ครม. ได้อนุมติยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีมูลค่ากว่า เก้าแสนล้านบาท เพ่ือเป็นกรอบการ
ดําเนินการในขณะนี้ไปก่อน ซึ่งเมื่อมีการต้ังคณะกรรมการน้ําแห่งชาติขึ้น สมควรมีการทบทวน 
และมีกระบวนการมีส่วนร่วมอีกคร้ัง 

 
 ค)  ความต้องการ  

- ต้องการแก้ไขปัญหาน้ํา (ต้นนํ้า นํ้ากินนํ้าใช้ นํ้าเสีย ทางนํ้า) ให้ประสานและยั่งยืน มีกลไขแก้
ความขัดแย้ง) 

- ต้องการกลไก (วางแผน ควบคุม ผู้ให้บริการ/ดําเนินการ ผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม)(MANAGEMENT 
(PLAN, DO , CHECK, ACTION), DEMAND, SUPPLY, HARD, SOFT, HUMAN, 
INDEGENIOUS) 

 การแก้ไขปัญหา ต้องมีส่วนร่วม การบูรณาการ การแบ่งปัน ชดเชย ซึ่งต้องมีกลไก และทดลอง
ทํา สําเร็จ จึงม ีกม. หรือระเบียบรองรับ 
 พรบ. ควรช่วยแก้ปัญหา มองอนาคต และใช้กลไกที่มีอยู่ให้มากทีสุ่ด เน้นการติดตามปรับปรุง 
(ใช้เวลา แบบมีกลไก ใช้ข้อมลู และความรู้ ในกระบวนการ) 

 
 ง)  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  (ห้าประเด็น) 

1. โครงสร้างและ กม. 
- เพ่ิมองค์ประกอบการมีส่วนร่วม อนาคต(เชิงรุก) ความเป็นกมแม่บทของประเทศ ความ

เช่ือมโยงของกม การกําหนดนโยบายร่วม (เกษตร ปภ. สิ่งแวดล้อม) การจัดทําแผนแมบ่ท 
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cc มิติใหม่ ใน พรบ. นํ้า และกําหนดให้พรบ.นํ้าน้ีเป็นกมแม่บท (เหนือ พรบ. ชลประทาน
ราษฏร์และ พรบ. สถาบันสารสนเทศเกษตรและนํ้า) 

- การจัดความสัมพันธ์ระดับนโยบายและพ้ืนที่  
• (กรรมาธิการ รัฐบาล หน่วยงาน)  ผ่าน สาํนักยุทธศาสตร์ (หรือ กลไกสถาบันวิจัย

ยุทธศาสตร์) 
• (หน่วยงาน จังหวัด อปท ชุมชน)  ผ่านกลไกจังหวัด (กลุ่มจังหวัด) 

2. กฏกติกา การกําหนดกติกา (มอบอํานาจสู่ลุ่มนํ้า)   
3. กระบวนการทาง กม.  การแก้ไขข้อพิพาท  (procedural justice) 
4. การมีส่วนร่วม  

  - แก้ไขช่องว่างเชิงกระบวนการ ข้อต่อ เข้าถงึข้อมูลอย่างเป็นธรรม สิทธิและบทบาท 
  - อ่ืนๆ  

5. การส่งเสริมการใช้ความรู้แก้ปัญหา พัฒนาประเทศ  สถาบันวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ มติิทางสังคม 
via experimental social research 

 
ส่วนที่ 3 กรอบแนวคิดทีพ่ึงมีในการพิจารณา พรบ.น้าํ 
1.  กรอบรัฐธรรมนูญ 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
3. กรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
4. ส่งเสริมการพัฒนา ปฏิรูปการจัดการ (มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ) 
5. การมีส่วนร่วม เป็นธรรม ย่ังยืน 
6. การตอบสนองต่อการพัฒนา และแก้ปัญหา (ปัจจุบันและอนาคต) ในเวลาเดียวกัน  
 (ทั้งบริบทไทย และ สากล) 
 
ส่วนที่ 4 ประเด็นต่อร่างพรบน้ําฉบับล่าสดุ 
1. พรบ. ฉบับน้ี ตอบโจทย์ข้อกําหนดทั้งหลายของประเทศ ด้านทรัพยากรนํ้าไหม? 

- เป็นพรบ แม่บทหรือไม่ บูรณการได้หรือไม่ (PDCA).... ไม่ชัดเจน 
- จัดบทบาท ขอบเขตครบ เหมาะกับภาวะปัจจุบัน และอนาคตหรือไม่... ไม่ชัดเจน 
- โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม การลดขนาดขององค์กรรัฐ การใช้กลไกภาคเอกชน 
- มีหลักประกันพ้ืนฐานหรือไม่  สร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืนหรือไม่ 
- แก้ไขปัญหา ขอ้ขัดแย้ง (ชดเชย) ที่มีอยู่ และจะมี ได้หรือไม่ 
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2. กลไกการเงิน (รับเข้า การใช้ การชดเชย ฯลฯ) ไม่มีกองทุนแล้วจะบริหารด้วยระเบียบอะไร 
3. การมีส่วนร่วม (รับฟัง สนับสนุน ส่งเสริม) ส่วนร่วมในการจัดการ บํารุงรักษา ใช้ประโยชน์ – ชุมชน (ไม่

มีการวางแผน เสนอโครงการร่วม) 
4. บทบาทของ กนช. (สํานักงานเลขา) ควรกําหนดนโยบายและกฏกติกา พร้อมติดตามผล แก้ไขระบบ

บริหาร การจัดการใช้ระบบให้ใบอนุญาติ หรือ มอบหมาย ภายใต้กติกา มาตรฐาน)  กก ลุ่มนํ้า  (ทําห
นํ้าที่ประสานแผน และรับรองกติกาในพ้ืนที่) 

5. บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา การใช้สอย) ไม่มีการพัฒนา 
6. การวิจัย พัฒนา (คนและความรู้) ... ไมม่ีการกล่าวถึง 

การเปลี่ยนผ่าน  (สองปี บทเฉพาะกาล) การจัดทําฐานข้อมูลการใช้นํ้า การข้ึนทะเบียน ผู้ประกอบการ 
การข้ึนทะเบียนผู้ใช้นํ้า (นอกเขตประกอบการ ถ้ามี) 

7. ความทันสมัย (องค์กร เทคโนโลยี) ... ไม่มกีารกล่าวถึง 
8. เจ้าพนักงาน  ทําไมเป็นไปตามรัฐมนตรีแต่งต้ัง ไม่เป็นหน่วยงาน กรณีข้ามกระทรวง  ทําได้ไหม

  (จํานวนเพียงพอไหม) 
9. บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา การใช้สอย) 
 ไม่มีการพัฒนา  ขัดแย้งกับการกระจายอํานาจ หรือ การบูรณการพ้ืนที่ไหม 
10. ควรแยกบทบาทคณะ กก. (กําหนดนโยบาย) กับหน่วยงานปฏิบัติ (เสนอแผน) ผู้ควบคมุ (regulator ให้

ใบอนุญาติ)  ผูใ้ห้บริการ (service provider) ผู้ใช้นํ้า (water end users) 
11. หมวด 4 การจัดสรรนํ้า ไม่มีเรื่องการเลี้ยงสัตว์นํ้า การใช้วิชาการ หรือ มาตราฐานในการจัดสรรนํ้า 
12. หมวด 5  ภาวะนํ้าแล้ง และนํ้าท่วม 
 นิยาม กําหนดนโยบาย วางแผน  บรหิาร ลดความเสี่ยง ต้ังกติกา 
 งานปฏิบัติควรทําไหม  จะโยงกับ ปภ หรือ หน่วยงานในพ้ืนที่ หรือ มอบหมายกันอย่างไร 
 
ส่วนที่ 5 ความเห็นในรายมาตราต่อ ร่างพรบน้ําฉบบัลา่สุด  
1. มาตรา 4 ความหมายของทรัพยากรนํ้า คลุมทั้งนํ้า และแหล่งเก็บกักนํ้า คลองส่งนํ้า (ทางน้ํา  คลอง 

แม่นํ้า จะไปครอบคลุมของพรบอ่ืนหรือไม่) 
2. มาตรา 4 การใช้นํ้า หมายความถึง การดําเนินกิจกรรม รวมกิจการหรือไม่  (ควรรวมเรื่องการเลี้ยงสัตว์

นํ้าด้วย) 
3. มาตรา 4 ภาวะนํ้าแล้ง และนํ้าท่วม ควรเป็นนิยามท่ีวัดได้ กําหนดตําแหน่งอ้างอิงได้ 
4. มาตรา 6 อํานาจในการพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะ จะขัดแย้งกับพรบอ่ืน (ชลประทาน เจา้ท่า) 

หรือไม่ การกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือ อปท เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล  แต่ไม่มีงานพัฒนา  
นอกจากน้ี การให้หน่วยงานรัฐฯมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอย  แต่ ต้องมิใช่
หลักเกณฑ์ ในหมวด  4  จะมีความหมายอย่างไร   
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5. มาตรา 9  กรรมการโดยตําแหน่ง ควรเป็นหน่วยราชการ หรือไม่ 
6. มาตรา 17 ควรกําหนดบทบาทของกนช เป็น ผู้บูรณาการแผนงาน เพ่ือให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์  

จึงควรให้อํานาจกนช. ในการบูรณการแผน ของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนแผนงานให้โยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ  ควรเพ่ิมงานติดตามและประเมินผลของการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เทียบกับเป้าหมาย
และในมิติของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  และมีกลไกการรับฟังจากผู้ใช้นํ้า (feed back) ที่ชัดเจน 
(ตาม วงจร PDCA)  ควรส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเข้าร่วมการจัดการนํ้า (เช่น PPP) ด้วย 

7. มาตรา 34 การดําเนินการของคณะกรรมการลุ่มนํ้า จะทาํได้โดยใคร 
การพิจารณาปริมาณการใช้นํ้า ต้องดูศักยภาพ และสมดุลนํ้า มีนยาบยการปรับโครงสร้างการใช้นํ้าตาม
ภาวะการพัฒนาของแต่ละลุ่มนํ้า พร้อมติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายในลุ่มนํ้า  
ควรบูรณการแผนนํ้ากับหน่วยงานต่างๆในลุ่มนํ้าได้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในพ้ืนที่ 

8. มาตรา 37  การต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้า ควรระบุวัตถุประสงค์ เป็นกรอบ (เช่นในฐานะผู้ใช้นํ้า ผู้ประกอบกิจการ
นํ้า ผู้ร่วมพัฒนาทรัพยากรนํ้าสาธารณะ ) 

9. มาตรา 39  ควรกําหนดนิยามและปริมาณ เล็กน้อย มาก ขนาดใหญ่ ใหชั้ดเจน 
10. มาตรา 41 การไม่ใช้บังคับกับการใช้นํ้าของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า

อย่างไร (เพ่ือชลประทาน เพ่ือการประมง เพ่ือประปาหมู่บ้าน)  จะบูรณาการกันอย่างไร 
11. มาตรา 43  คณุสมบัติของผูข้อรับใบอนุญาติ เป็นใคร (ที่จะไม่มี conflict of interest) 
12. มาตรา 47 ความหมายของการเก็บค่านํ้า จะต้องรับผิดชอบอะไร การเก็บรักษา การใช้ มิได้มีการระบุ 
13. มาตรา 50 การให้ผู้รับใบอนุญาติติดต้ังเคร่ืองมือ จะมีระบบ cross check อย่างไร (ต้องมีการกําหนด

จุดควบคุม มาตราการวัด และเกณฑ์มาตราฐาน) 
14. มาตรา 54 ความหมายของกิจการ รวมหน่วยงานราชการหรือไม่ 
15. มาตรา 58/61  ต้องกําหนดผัง พ้ืนที่ และจุดควบคุม   ต้องมีการบูรการแผนทั้งจากบนลงล่าง และล่าง

ขึ้นบน ในกระบวนการวางแผน เพราะแต่ละหน่วยงานก็มีแผนของตนเอง รวมท้ังหน่วยงาน อปท ที่มี
แผนของตนเองตามภาระกิจ 

16. ส่วนที่ 3 (ต้ังแต่มาตรา 63) จะเป็นงานปฏิบัติ กนช. ควรทําหนํ้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล  และให้
หน่วยงานอ่ืนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ดําเนินการ (ตามพรบอ่ืนเก่ียวข้องมากมาย) เป็นการเสริมบทบาทน้ีของ
พรบอ่ืนที่มีแทนหรือไม่  

17. หมวด 7 มาตรา 77 พนักงานเจ้าหนํ้าที่ ไม่มรีะบุเป็นหน่วยงาน เพราะอะไร 
18. มาตรา 80 ใหก้รมทรัพยกรนํ้าเป็นตัวแทนของรัฐในการฟ้องคดี ทําไหมหรือ 
19. มาตรา 99 กําลังปรับแผนยุทธศาสตร์ นํ้า เป็น ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
20. พรบ. น้ีไม่มีการกล่าวถึง การพัฒนาคน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเลย 
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เอกสารอ้างอิง 
- สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 (ในชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย) 
 รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ สกว. กรกฎาคม 2558 
- สุจริต คณูธนกุลวงศ์ ข้อเสนอต่อการปฏิรูป ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เสนอต่อ 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 พฤศจิกายน 58 
- ลดาวัลย์ คําภา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Sustainable Development Goals และแผนฯ 12 ของ

ประเทศ เอกสารสัมมนา เวทสีาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั งที่ 7 เรื่อง การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการนํ้ากับยุทธศาสตร์ชาติ  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ 

- ลดาวัลย์ คําภา การบริหารจัดการนํ้าในบริบทของการวางแผน  พัฒนาอย่างย่ังยืนและการบูรณาการ
เชิงพ้ืนที่ เอกสารสัมมนาเวทสีาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั้งที่ 8  23 มนีาคม 2560 

 
 


