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กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความอนุเคราะหจากบุคคลหลายฝายท่ีผูวิจัยขอ
สํานึกในพระคุณจนมิอาจลืมเลือน และปรารถนาจะแสดงความกตเวทีในทุกโอกาสท่ีเอ้ืออํานวย 

ณ เบ้ืองตนนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมายังทานอาจารย ดร. พีรพันธุ พาลุสุข ท่ีไดกรุณาสละ
เวลาอันมีคา เพื่อรับทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาใหแกผูวิจัย นับตั้งแตการช้ีแนะแนวทางการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และพ้ืนฐานความรูทางกฎหมายส่ิงแวดลอม และคอยใหการดูแลแนะนําวิธีการนําเสนอปญหา แนว
ทางการเขียน ตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ อันมีประโยชนตอ วิทยานิพนธฉบับนี้ ถึงแมวาทานจะมีภารกิจทางดาน
วิชาการและทางการเมืองระหวางการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ แตก็ยังดูแลแนะนําและควบคุมวิทยานิพนธดวย
ความหวงใยอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงนับวาเปนความเมตตากรุณาแกผูวิจัยเปนอยางยิ่ง 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. ไพศิษฐ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธท่ีไดแนะนําแกผูวิจัยเกี่ยวกับความรูและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนจนสามารถนํามาปรับใช
กับวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเปนรูปเลมดวยความเมตตากรุณา 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานรองศาสตราจารย ดร. วีระ โลจายะ ท่ีกรุณารับเปนกรรมการสอบ
วิ ท ย า นิ พ น ธ ท่ี ไ ด ใ ห คํ า แ น ะ นํ า แ ล ะ แ น ว คิ ด ใ น เ ร่ื อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ใ น ก า ร นํ า ม า ป รั บ 
ใชกับวิทยานิพนธฉบับนี้ดวยความเมตตากรุณาเปนอยางยิ่ง 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานรองศาสตรจารย ดร. อํานาจ  วงศบัณฑิต ท่ีกรุณารับเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธและทานไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดลอมตลอดแนวทางในการเขียน ซ่ึงทาน
อาจารยไดใหความกรุณาท้ังท่ีทานอาจารยมีภารกิจในหนาท่ีมากมายแตก็ไดสละเวลามาเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธใหดวยความเมตตากรุณาอยางยิ่ง 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทาน ดร. วิจารณ สิมาฉายา ท่ีกรุณารับเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
และยังไดกรุณาแนะนําการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความเมตตากรุณาเปนอยางยิ่ง 

นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีให
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเขารูปเลมและใหขอมูลตางๆ 
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บทคัดยอ 
 
การศึกษาวิจยัของวิทยานพินธฉบับนี้มีจุดความมุงหมายเพื่อศึกษาการใชอํานาจตามกฎหมายของ

องคกรภาครัฐ ในการปองกนัและแกไขปญหามลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจนี 
ผลจากการศึกษาวิจัย พบวาในปจจบัุนรัฐยังไมไดใชบทบาทอํานาจหนาท่ีในการ 

ปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นท่ีลุมน้ํา ในการกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจนและการปฏิบัติตามนโยบาย
ประกอบกับมีองคกรภาครัฐหลายหนวยงานท่ีมีบทบาทเกี่ยวของท้ังราชการสวนกลางราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถ่ิน ท่ีมีความซํ้าซอนและขัดแยงกนัในทางปฏิบัติ และยังพบวามีบทบัญญัติของกฎหมายหลาย
ฉบับท่ีเกี่ยวของในการบังคับใชยังขาดประสิทธิภาพ เชน ในเร่ืองความลาสมัย ซํ้าซอนและขาดบทลงโทษท่ี
ชัดเจน ตลอดจนปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการทําเปนกจิกรรมตางๆ ซ่ึงมีความแตกตางกับของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุนซ่ึงเปนปญหาและอุปสรรคในการปองกันและแกไขปญหามลพิษใน
พื้นที่ลุมน้ํา 

ขอเสนอแนะ  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาพ้ืนท่ีลุมน้ําจงึเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญในการ
ปรับปรุงและแกไขแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาส่ิงแวดลอม รัฐบาลควรจะไดกําหนดนโยบายและ
แผนงานเพื่อใหแผนพัฒนาส่ิงแวดลอมเดนิควบคูไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยางชัดเจน อันจะเปนผลให
สามารถนําไปสูภาคปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและจริงจังรวมท้ังการกําหนดแนวบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของ 
องคกรท่ีเกี่ยวของท้ังในดานการจัดวางนโยบาย และการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายตางๆ ท่ีจะนํามาใชบังคับควรจะไดรับการปรับปรุงใหมี
ความเปนเอกภาพและมีสภาพบังคับท่ีเขมงวดมากข้ึน ตลอดจนประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายขององคกร
ดังกลาว และรัฐควรจะมีบทบัญญัติกฎหมายน้ําข้ึนบังคับใชโดยเฉพาะ และดานการมีสวนรวมของประชาชน
โดยใชแนวคิดธรรมมาภิบาล คือ ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทําตามบทบาทในการ
ตรวจสอบเฝาระวังและจัดตัง้องคกรส่ิงแวดลอมใหมากยิง่ข้ึน  

ฆ 
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ABSTRACT 
 

 This thesis aims to study the legal authorization of public entities in preventing and redressing 

pollution in the area of the Thachine Basin.  

  Findings: It is found that the State is not exercising its functions and powers in preventing and 

redressing pollution around the basin area; setting forth explicit policies; and conforming with such policies. 

Additionally, many public entities have practically overlapping and conflicting roles relating to the Central, 

Regional and Local Administrations. It is also found that the provisions of many laws in connection with 

enforcement lack efficiency, in that they are out of date, overlap and have inexplicit penalties. This includes 

the problem of the people’s participation in various activities. The findings of this thesis are that the situation 

in Thailand is different from that in the United States of America and Japan.  Therse are problems and barriers 

in preventing and redressing pollution in the basin area. 
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 Recommendations: Possible ways to prevent and redress problems in the basin area are to 

improve and amend the policies and measures for developing the environment. The government should set 

forth policies and plans in order that the environmental development plan shall be clearly in line with the 

economic development plan. In this regard, consecutive and intensive practice should be implemented. This 

should also include provision of practical standards for organizations concerned with both policy making, and 

bringing the plan into practice in a coordinated manner. Particularly, all laws which are going to be enforced 

should be unified, have more strict sanctions, and achieve efficiency in law enforcement of such 

organizations.  Moreover, a Water Law should be drafted for the particular situation in the Thachine Basin. 

The people’s participation should be improved by applying the concept of good governance, that is, the people 

should be given more opportunity to express their opinions, and play their roles in inspecting, monitoring and 

establishing the environmental organizations. 
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บทที่  ๑ 
บทนํา 

 
ความสําคัญและสภาพของปญหามลพิษในพ้ืนที่ลุมน้ําทาจีน 

น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งท่ีมีคาสูงสุดตอมนุษย สัตว พืช และสรรพส่ิงท่ีมีชีวิตท้ังหลายท่ี
จําเปนจะตองพึ่งพาอาศัยเพื่อการดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีคุณคาในทางเศรษฐกิจอีกดวย ผูท่ีรูจักคุณประโยชน
ของน้ําทางเศรษฐกิจจะรูดีวาน้ําไดอํานวยผลประโยชนใหแกประเทศท่ีเจริญกาวหนาอยาง  มากมาย เชน น้ําให
พลังงาน น้ําชวยในอุตสาหกรรมนอกไปจากประโยชนทางการเกษตร การประมง การประปา ตลอดจนการลําเลียง
ขนสงทางน้ํา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และรัตนโกสินทร ไทยไดใชประโยชนของน้ําในการคมนาคมเปนสวนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร คือใหน้ําลอมเมือง ในตางประเทศ เชน ประเทศจีน และญ่ีปุนมีคําพังเพยวา “ผูใดก็ตามถา
ควบคุมน้ําไวไดก็เทากับควบคุมประเทศได”1 

จากการเพิ่มของจํานวนประชากร และการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนสาเหตุท่ีทําใหมนุษยเรานํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางมหาศาล โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาไมกี่สิบปท่ีผานมาเรามุงพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไปใหสูงข้ึนจนลืมนึกถึง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนตามมาไมวาจะเปนการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะมลพิษตางๆ 
การจัดการท่ีไมถูกตอง รวมไปถึงเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก ซ่ึงลวนแลวแตเปนเร่ืองนาวิตก
กังวลอยางยิ่ง จนถึงทุกวันนี้ ส่ิงท่ีเรากระทําลงไปก็จะมีผลกระทบตออีกส่ิงหนึ่งเสมอจนเปนท่ีตระหนักกันแลว
วา เร่ืองของส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองระดับโลกท่ีมีความสําคัญจะละเลยเสียมิได และสมควรท่ีเราทุกคนจะไดเรียนรู
เ พ่ื อ เ พิ่ ม ค ว า ม เ ข า ใ จ ท่ี 
ถูกตอง2 โดยเฉพาะปญหามลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ําเพราะทรัพยากรน้ําเม่ือผานการใชคร้ังหนึ่งๆ ยอมมี 
คุณภาพที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจไมเหมาะสมสําหรับท่ีจะนําไปใชในทางอื่นๆ ไดอีก ความรุนแรงของปญหา
มลพิษในพื้นท่ีลุมน้ํานั้นก็เกิดมาจากสาเหตุมาท่ีกลาวมาแลวขางตน3 การเกิดมลพิษในแหลงน้ําก็เปนปญหา
สําคัญเร่ืองหนึ่งท่ีท่ัวโลกใหความสนใจปญหามลพิษในแหลงน้ํานั้นนอกจากจะเปนพิษเปนภัยตอการอุปโภคบริโภค 
โดยตรงแลวยังกอใหเกิดผลเสียตอสภาวะสมดุลของ ระบบนิเวศน ทําใหประชากรปลา และสัตวน้ําอ่ืนๆ 
ปริมาณลดนอยลง และเกิดผลตอดานเกษตรกรรม เชน กรณีของลุมน้ําทาจีนเนาเสียทําใหปลาตาย ผักกระเฉด 

                                                        
1 .พิริยดิส  ดิศกุล.  “กฎหมายส่ิงแวดลอม” เอกสารการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๓๘ หนา ๒๔๖. 
2
 วสันต  พงศาพิธญ. สภาวะแวดลอมของเรา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๒, หนาคํานํา 

3 .ณ รงค  ณ เชียงใหม.  มลพิษสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๕ หนา ๒๗. 
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ผักบุง และการเล้ียงปลาในกระชังของประชากรท่ีอาศัยอยูตามริมฝงลุมน้ําไดรับความเสียหาย สาเหตุเกิดจากการ
ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําโดยมิไดผานกระบวนการบําบัดเพ่ือขจัดส่ิงปนเปอนในรูปของสารโลหะหนักมีผลทํา
ใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียตามมาสงผลกระทบตอทรัพยสิน ชีวิตรางกาย และอนามัยของประชาชน อยางไมอาจที่
จะหลีกเล่ียงไดปญหาของลุมน้ําทาจีนในระยะหลังนี้เปนปญหาอันสืบเนื่องมาจากคุณภาพนํ้าอยูในสภาพเส่ือม
โทรม และตํ่ากวามาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําท่ีอยูในข้ันวิกฤตท่ีสุดของประเทศไทย โดยเฉพาะในชวงตอนกลาง
จนถึงตอนลาง (ตั้งแตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จนถึงปากน้ําสมุทรสาคร) ซ่ึงเปนชวงท่ีมีของเสียจากแหลงกําเนิด
มลพิษประเภทตางๆระบายลงสูลุมน้ําทาจีนเปนจํานวนมากเกินขีดความสามารถรองรับของเสียของลุมน้ําท้ัง
จากนํ้าท้ิงฟารมไก เปด และสุกรท่ีนิยมเล้ียงกันมากในเขตจังหวัดนครปฐม น้ําท้ังจากแหลงอุตสาหกรรมท่ีมีอยู
หนาแนนท่ีมีอยูในเขตจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร การระบายน้ําจากพื้นท่ีนาขาวในชวงเก็บเกี่ยวหรือ
ในชวงน้ําทวมขัง ตลอดจนนํ้าท้ิงจากแหลงชุมชนตางๆ ท่ียังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือมีแตไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ลวนเปนสาเหตุทําใหลุมนําทาจีนเส่ือมโทรมลงได4 โดยเฉพาะในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๔๓ ลุมน้ําทาจีนอยูในสภาวะวิกฤตเนื่องจากการระบายนํ้าท้ิงจากการเนาเสียของพื้นท่ีปลูกขาวหรือจาก
แหลงกําเนิด ประเภทท่ีไมมีแหลงกําเนิดท่ีแนนอน (Non-point Source Pollution) แลวสงผลกระทบตอการใช
ประโยชนแหลงน้ําอยางกวางขวาง รวมท้ังผลกระทบตอนิเวศนแหลงน้ํา และในชวงท่ีเกิดปญหานั้นประชาชน
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีนยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับสภาพของปญหา แหลงกําเนิดของปญหา รวมท้ังการแกไขปญหา
ท้ังนี้เนื่องจาการขาดการประสานงานดานขอมูลระหวางพ้ืนท่ีตนน้ํา และพ้ืนท่ีทายน้ํา5 ตลอดจนปญหาเร่ือง
นโยบายการปองกันแกไขปญหามลพิษทางน้ํา และบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ีขาดประสิทธิภาพ และลาสมัย
ต ล อ ด จ น บ ท 
ลงโทษที่ไมเด็ดขาด ประกอบกับปญหาในเร่ืององคกรผูมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมายท่ีซับซอน และขัดแยงกัน
เนื่องมาจากมีองคกรหลายองคกรเขามาดูแลรับผิดชอบตอปญหามลพิษทางน้ําท่ีจริงจะเปนเร่ืองท่ีดี ถาแตละ
องคกรรวมมือประสานกันทํางาน แตในสภาพความเปนจริงแตละองคกรตางก็มีกฎหมายของตนและไมเปนไป
ในทางเดียวกัน ในบางคร้ังจะมีการขัดแยงกันและกัน และเกี่ยงกันรับผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึน6 

ดวยเหตุนี้ผูทําการศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีจะนํามาบังคับใชในการ
ปองกันมลพิษในระบบลุมน้ําท่ีเปนจุดเร่ิมตนของแมน้ําจนไหลออกทะเล ท้ังนี้จะไดพิจารณานโยบายของรัฐ 
จากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันควบคูไปกับการพิจารณาปญหา และอุปสรรคขององคกร
ของรัฐซ่ึงเปนผูมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังสภาพปญหาที่เกิดข้ึนไมวาในสวนของบุคคลและ

                                                        
4 .กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณมลพิษประเทศไทย ๒๕๔๔, หนา ๑๑. 
5 วิจารย  สิมาฉายา. “ประสบการณการจัดการคุณภาพนํ้าในระบบลุมนํ้า: กรณีศึกษาลุมนํ้าทาจีน” ๒๕๔๔, 

หนา ๑. 
6 กมลทิพย แจมกระจาง และคณะ. “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมนํ้าปาสัก” ๒๘๔๙, หนา ๑-๒. 
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ธรรมชาติตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนและเปรียบเทียบกับกฎหมาย และองคกรท่ีไดดําเนินการแลวใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลวบางประเทศ เพื่อจะไดเปนแนวทางในการเสนอแนะบทบัญญัติกฎหมายน้ําโดยเฉพาะ ท่ีมี
มาตรการในทางกฎหมายในการควบคุม และปองกันมลพิษโดยใชหลักการบริหารจัดการจัดการในระบบลุมน้ํา
มาปรับใชใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น และเพื่อใหมีการพัฒนาแหลงน้ําท่ียั่งยืนตอไป 

๑. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรค ขอจํากัดของกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยู 

เปรียบเทียบกับของท่ีพัฒนาแลวประสบผลสําเร็จ เชน สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน 
๒. เพื่อศึกษาแนวทางถึงการบริหารจัดการระบบลุมน้ํา  นํามาใช เปนแนวทาง 

ปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นท่ีลุมน้ํา 
๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบัญญัตกิฎหมายน้ํา ใหสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการใน

ระบบลุมน้ําในการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางน้ํา ใหประสานสอดคลอง และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน
อยางเปนระบบ  

๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริม และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ํา 

๒. สมมุติฐานการวิจัย  
มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและแกไขปญหามลพิษในพื้นท่ีลุมน้ําท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน ยังมีขอจํากัด รวมถึงปญหาการซํ้าซอนของกฎหมาย ชองวางของกฎหมายตลอดจนความลาสมัยของ
กฎหมายท่ีใชในปจจุบันรวมท้ังองคกรท่ีบังคับใชกฎหมายยังมีปญหาอุปสรรคในการนํากฎหมายไปบังคับใชใน
การปองกัน และแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ลุมน้ําท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มุงท่ีจะศึกษาวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายและนโยบายของรัฐรวมถึง

องคกรท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมปองกันและแกไขปญหามลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ําของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ขอกฎหมายในตางประเทศโดยมองภาพรวมเปนพื้นท่ีลุมน้ํารวมท้ังการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการแกไข
ปญหาในพื้นท่ีลุมน้ําตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนและขอเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายโดยจะใชลุม
น้ําทาจีนเปนกรณีศึกษา 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
เปนการวิจัยเชิงวิเคราะห (Analytical descriptive) โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) ไปรวมกับเนื้อหาของกฎหมาย (Legal approach) เปนหลัก โดยการ 
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คนควารวบรวมขอมูลโดยใชวิธีรวบรวมข้ึนมูลทุติยภูมิซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการคนควา จากหนังสือวิชาการ
บทความนิตยสาร เอกสารตางๆ รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนเอกสารทางราชการและเอกชน โดย
ทําการศึกษาขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- กรมทรัพยากรน้ํา 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 
- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
- กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

๒. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กรมการปกครอง 
- กรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
- จังหวัด (ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร) 
- องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

เทศตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัด) 
๓. กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๔. กระทรวงสาธารณสุข 

- กรมอนามัย 
- สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 

๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมสงเสริมการเกษตร 
- กรมประมง 
- กรมชลประทาน 
- กรมปศุสัตว 

๖. กระทรวงคมนาคม 
- กรมขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
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๗. สํานักนายกรัฐมนตรี 
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ทําใหเกิดความรูความเขาใจถึงปญหาในการควบคุมปองกัน และแกไขปญหามลพิษในพ้ืนท่ีลุม

น้ํา 
๒. ทําใหทราบถึงหลักกฎหมายแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ตลอดจนบทบาทอํานาจและหนาท่ีของรัฐ

ท่ีใชในบริหารจัดการควบคุมปองกัน และแกไขปญหามลพิษในพื้นลุมน้ําของตางประเทศ และของประเทศไทย 
๓. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายขอจํากัด และขอบกพรองความลาสมัยของกฎหมาย ท่ีใช

อยูในปจจุบันเพื่อจะไดเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากฎหมายแมบทในเร่ืองทรัพยากรน้ําใหเปน
ระบบ และสอดคลองกับสภาพการปจจุบัน และอนาคต 

๔. ทําใหทราบถึงปญหา และอุปสรรคในองคกรท่ีบังคับใชกฎหมาย เพื่อจะไดเสนอแนวทาง หรือ
วิธีการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีจะใชในการควบคุมปองกัน และแกไขปญหามลพิษ โดยนําระบบลุมน้ํามา
ประกอบการพิจารณาควบคูกับการบังคับใชกฎหมายน้ํา ท่ีใหเกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณของกฎหมาย 
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บทที่  ๒ 
สภาพและปญหามลพิษในพ้ืนที่ลุมน้ําทาจีน 

 
เปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลายในหมูนักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอมวาควรจะตองใชระบบนิเวศลุมน้ําเปนหนวยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะในการควบคุมปองกันและแกไขปญหามลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพราะส่ิง
ตางๆ ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตในพื้นท่ีของแตละลุมน้ํามีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และมี
ความสัมพันธกันตามธรรมชาติอยางสมดุล การทํากิจกรรมในบริเวณในบริเวณหนึ่งของพื้นท่ีลุมน้ํา 
สามารถสงผลกระทบตอบริเวณอ่ืนในลุมน้ําเดียวกันได การใชการพัฒนา การบริหารจัดการ และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําจึงตองดําเนินไปอยางมีระบบ1 

ระบบนิเวศลุมน้ํา (Watershed Ecosystem) หมายถึง ระบบท่ีใชสันปนน้ําเปนอาณาเขต
ของระบบเปนท่ีนิยมกันในการกําหนดขอบเขตของระบบนิเวศ เพ่ือใชในการศึกษาวิจัย และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางกวางขวางในปจจุบัน2 

ลุมน้ํามีความหมายตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา “Watershed” โดย Webster’s 
Dictionary ไดใหคําจํากัดความวา ลุมน้ําคือพื้นท่ีผิวลาดชัน ซ่ึงจะระบายนํ้าจากเสนสันปนน้ํา 
(Topograaphic divide) ไหลลงสูท่ีระบายนํ้า (Drainage basin) ตั้งแตสองแหงหรือมากกวาสองแหง
ข้ึนไป หรือ ลุมน้ําคือพื้นท่ีท่ีมีการลอมรอบตัวเองดวยเสนสันปนน้ํา 

ในขณะท่ี USDA ในหนังสือ SOILS ป ๑๙๕๗ ไดใหความหมายวา ลุมน้ําคือพื้นท่ีเหนือ
จุดๆ หนึ่งบนลําธารท่ีใหการระบายนํ้าผานจุดนั้น และ Dr. R.E. Dils ไดใหคําจํากัดความวา ลุมน้ํา
คือพื้นท่ีหนวยหนึ่งท่ีใหการระบายนํ้าสูลําธารหรือแมน้ํา โดยมิไดเนนหนักเฉพาะพื้นท่ีปาไมเทานั้น
และไมจําเปนตองใชสันเขาเปนสันปนน้ํา แตจะเนนหนักไปถึงพ้ืนท่ีกสิกรรม เหมืองแร ชุมชน 
ทุงหญาและอ่ืนๆ หรือกลาวไดวา ลุมน้ําหมายถึงหนวยงานของพื้นท่ีหนึ่ง (unit area) ซ่ึงมีสวน 
เกี่ยวของกับการจัดการน้ําโดยเฉพาะมีขนาด ขอบเขตและองคประกอบไมแนนอนแลวแต

                                                        
1

 อํานาจ  วงศบัณทิต.  “รูปแบบองคกรบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนที่ลุมนํ้าของประเทศไทย” วารสารนิติศาสตร ๗. ปที่ ๒๗, ฉบับที่ ๗. ๒๕๓๙ หนา ๑๔. 

2 คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “รูปแบบองคกรบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ลุมนํ้าของประเทศไทย” รายงานฉบับสมบูรณเสนอ สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี่ และสิ่งแวดลอม พฤศจิกายน ๒๕๓๙, หนา ๔. 
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วัตถุประสงคของผูท่ีจัดการพื้นท่ีนั้นเปนสําคัญ3 (Operational concept) ในการจัดการพื้นท่ีหนึ่งๆ ท่ี 
เกี่ยวของกับน้ํา ตั้งแตฝนหยดแรกท่ีตกสูพื้นท่ีลุมน้ํา แลวดูดซึบไวตามใบ ดอก ผลของตนไม 
รวมท้ังในซากพืชตามผิวดินและการท่ีดินดูดซับน้ําเอาไว แลวไหลลงสูพื้นท่ีตอนลางไปตามแมน้ํา 
ลําธาร ตลอดจนสวนที่น้ําจะสูญเสียจากลุมน้ํา ท้ังโดยขบวนการระเหยและร่ัวไหลจากลุมน้ําซ่ึง
ดําเนินการนั้น โดยตองทําอยางไรใหมีน้ําใชตลอดเวลา มีปริมาณ คุณภาพและชวงการไหลตาม
ความเหมาะสม และไดใหความหมายของการจัดการลุมน้ําไววาหมายถึง การจัดการพื้นท่ีเพื่อใหได
นําท่ีมีปริมาณมากพอ คุณภาพดี มีการไหลสม่ําเสมอ พรอมท้ังควบคุมเสถียรภาพของดินและการใช
ทรัพยากรอื่นๆ ในลุมน้ํานั้นดวย 

โดยตองตระหนักอยูเสมอวา น้ําจากลุมน้ําเปนส่ิงสําคัญ จะตองมีปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสมในการนํามาใชท้ังอุปโภคและบริโภค การกระทําการใดๆ ภายในลุมน้ํา เชน ทําการเกษตร 
อุตสาหกรรม ปาไม ปลูกสรางบานเรือน สรางถนน ทําเหมืองแร เล้ียงสัตว หรือกิจการใดๆ จะตอง
ไมเกิดปญหาทําใหน้ําลดปริมาณ คุณภาพเสีย ไมทําใหเกิดการพังทลายของดินในลุมน้ํา ซ่ึงทําให
พื้นที่ตอนบนเส่ือมคุณภาพใชประโยชนไดไมเต็มท่ี และสรางปญหาการพัดพาตะกอนของดินจากท่ี
สูงลงสูตอนลาง ทําใหน้ําขุนขน ลําน้ําตื้นเขิน เกิดอุทกภัย ฯลฯ4 

จากคําจํากัดความดังกลาว การจัดการลุมน้ําเปนการจัดการพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหไดน้ําท่ีมีปริมาณท่ีเหมาะสม คุณภาพดี มีการไหลของน้ําสมํ่าเสมอตลอดป พรอมท้ัง
ดําเนินการตอทรัพยากรธรรมชาติของลุมน้ําเพื่อใหไดผลผลิตและรักษาทรัพยากรน้ํา รวมท้ัง
ควบคุมเสถียรภาพของดิน อุทกภัย และการใชทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ในลุมน้ํานั้นควบคูไปดวย
ลุมน้ําทาจีนเปนลุมน้ําท่ีสําคัญในพื้นท่ีลุมน้ําภาคกลางพื้นท่ีประมาณ ๑๓,๗๐๐ ตารางกิโลเมตร โดย
มีลุมน้ําทาจีนเปนลุมน้ําสายหลัก ซ่ึงแยกจากแมน้ําเจาพระยาท่ีอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท มีความ
ยาวประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร ไหลผานพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด  ไดแก ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และ
สมุทรสาคร ประชากรในพ้ืนท่ีลุมน้ําประมาณ ๒.๕ ลานคน น้ําในลุมน้ําทาจีนไดถูกนํามาใช
ประโยชนในพื้นท่ีลุมน้ําอยางกวางขวาง ไดแก การเกษตร การบริโภคอุปโภค และการ
อุตสาหกรรมเปนตน5 

                                                        
3 .เกษม จันทรแกว และสามัคคี บุญยะวัฒน. “หลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและ

บริหารลุมนํ้า” การจัดการประยุกต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๙, หนา ๒-๕. 
4 เกษม จันทรแกว และสามัคคี บุญยะวัฒน. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙-๑๐. 
5วิจารย  สิมาฉายา. “ประสบการณการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา: กรณีศึกษา

ลุมน้ําทาจีน” ๒๕๔๔, หนา ๑. (อัดสําเนา) 

DPU



 

 

 

๓

เนื่องจากลุมน้ําเปนระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะท่ีมีองคประกอบท้ังส่ิงมีชีวิต และไมมี
ชีวิตรวมท้ังหนาท่ีในการแลกเปล่ียนสะสาร และพลังงาน ดังนั้นเม่ือเกิดผลกระทบสวนใดสวนหนึ่ง
ในพื้นท่ีลุมน้ําก็จะสงผลกระทบตอพื้นท่ีอ่ืนๆ ดวยการจัดการทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรที่เกี่ยวของ
กับลุมน้ําเปนหนวยอุทกวิทยา (Hydrological Unit) การจัดการลุมน้ํา และส่ิงแวดลอมจะเกี่ยวของ
กัน ไดแกการตรวจวัดคุณภาพน้ํา และธาตุอาหารที่ถูกปลอยจากพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีมีการใชประโยชนใน
ลักษณะแตกตางกัน ดังผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ําทา จากลุมน้ําท่ีมีลักษณะปาดิบธรรมชาติ 
ท่ีหวยคอกมา จังหวัดเชียงใหม และลุมน้ําที่มีการใชประโยชนหลากหลายในพ้ืนท่ีทุงจอ จังหวัด
เดียวกันพบวาสัดสวนปริมาณนํ้าทาไดเปล่ียนแปลงไป และปริมาณแบคทีเรียมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 
๔๙๐ เปน ๑๐,๓๐๐ หนวย(เอ็มพีเอ็นตอ ๑๐๐ มิลลิลิตร)6 

ปญหามลพิษทางน้ําของลุมน้ําทาจีนในระยะหลังเปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอ
การใชประโยชนแหลงน้ํา โดยคุณภาพน้ําอยูในระดับ ต่ํากวามาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําท่ีกําหนดไว 
โดยมีคาออกซิเจนละลายตํ่ากวา ๒ มิลลิกรัมตอลิตรและปริมาณฟคอล โคลิฟอรมแบคทีเรียมากกวา 
๕๐,๐๐๐ หนวย โดยเฉพาะในบริเวณตอนกลาง และตอนลางของลุมน้ําทาจีนยังคงเผชิญกับวิกฤษ
น้ําเนาเสีย อยางตอเนื่องและรุนแรงอันเนื่องมาจากการปลอยน้ําท้ิงท่ียังไมผานการบําบัดลงสูลุม
น้ําทาจีน7 ไดแก การระบายน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะแหลงจากกําเนิด ประเภทท่ีมี
แหลงกําเนิดแนนอน ไดแกแหลงชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และฟารมสุกร เปนตน ท่ีเกิน
ศักยภาพการรองรับของเสียของแหลงน้ํา นอกจากนี้ในระยะ ๕ ป ท่ีผานมานี้ลุมน้ําทาจีนอยูในภาวะ
วิกฤติท่ีมีสาเหตุมาจากปริมาณความเนาเสียของแหลงน้ําท่ีมีอยูแลว และจากการเนาเสียของพื้นท่ี
ปลูกขาว หรือจากแหลงกําเนิดประเภทที่ไมมีแหลงกําเนิดท่ีแนนอน และสงผลกระทบตอการใช
ประโยชน และระบบนิเวศของแหลงน้ํา ยกตัวอยางในกรณีวิกฤติแมน้ําทานเนาเสียประมาณรอยละ 
๕๐ ของพื้นท่ีในป ๒๕๔๓ นอกจากน้ีในชวงท่ีเกิดปญหามลพิษของแหลงน้ํานั้น ประชาชนใน
พื้นที่ลุมน้ํามีความสับสนเกี่ยวกับสภาพของปญหา แหลงกําเนิดของ 

ปญหารวมท้ังการแกไขปญหาเนื่องจากการขาดการประสานงานดานขอมูลระหวาง
พื้นที่ตนน้ําและพื้นท่ีทายน้ํา และการมองภาพรวม ท้ังพื้นท่ีเปนจุดกําเนิดของการจัดคุณภาพน้ําเปน
ระบบพื้นท่ีลุมน้ํา โดยประชาชนในพื้นท่ีไมมีสวนรวม  

                                                        
6วิจารย  สิมาฉายา. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑-๒. 
7

 มูลนิธิโลกสีเขียว สถานะทางสิ่งแวดลอมไทย ๒๕๔๔-๒๕๔๕, หนา ๔๔. 
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๑. แหลงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีน 
แหลงกําเนิดมลพิษท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําแบงออกเปน ๒ 

ประเภทใหญๆ ไดแก แหลงท่ีมีจุดกําเนิดแนนอน (Point Source) ไดแก แหลงชุมชน โรงงาน 
อุตสาหกรรม เปนตน และแหลงท่ีมีจุดกําเนิดไมแนนอน (Non-Point Source) ไดแก การเกษตร เปน
ตน8 

๒. แหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีจุดกําเนิดแนนอน (Point Source) 

แหลงชุมชน  
น้ําเสียจากแหลงชุมชนเปนน้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการดํารงชีวิตประจําวันของ

ประชากร แหลงกําเนิดน้ําเสียจากชุมชนในลุมน้ําทาจีนสามารถแบงไดเปนน้ําท้ิงจากท่ีอยูอาศัย 
อาคารชุด บานจัดสรร หอพัก สถานประกอบการตางๆ ในยานพาณิชยกรรม ไดแก โรงแรม 
โรงพยาบาล ตลาดสด ศูนยการคา รานอาหาร นอกจากนี้ยังรวมถึงสถาบัน และหนวยงานราชการ
ตางๆ ไดแก โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา อาคารท่ีทําการราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ลักษณะน้ําเสีย
โดยท่ัวไปมีท้ังสารอินทรีย และอนินทรียท่ีเปนของแข็งแขวนลอย และ ของแข็งละลายน้ํา (สวน
ใหญเปนสารอินทรีย) นอกจากนี้ยังอาจมีเช้ือโรคปะปนอยูดวย เชน แบคทีเรียชนิดตางๆ เปนตน 

ปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากแหลงชุมชนจะเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวน
ประชากร และมีความสัมพันธกับปริมาณการใชน้ําจากครัวเรือน โดยน้ําเสียจากครัวเรือนจะ
ประกอบดวยส่ิงปฏิกูล และน้ําท้ิงจากกิจกรรมประจําวันของมนุษย ไดแก การอาบ ซักลาง และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวย สารอินทรีย ไขมัน องคประกอบสารซักฟอก น้ําเสียจากครัวเรือน 
โดยปกติแลวจะมีความเขมขนของอินทรียสาร หรือความสกปรกในรูป BOD คอนขางสูง ปริมาณ
แ บ ค ที เ รี ย ช นิ ด 
ฟคอล โคลิฟอรม และปริมาณสารแขวนลอยตางๆ9 

โรงงานอุตสาหกรรม 

                                                        
8 วิจารย  สิมาฉายา. “สถานการณและการจัดการมลพิษทางน้ําในประเทศไทย” เอกสาร

ประกอบการ อบรม เรื่อง “การจัดการนํ้าเสียจากชุมชน อุตสาหกรรมและโรงพยาบาล” ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔, 
หนา ๔. 

9
 วิจารย สิมาฉายา. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕ - ๗. 
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น้ําเสียจากการอุตสาหกรรม เปนสาเหตุสําคัญอันหนึ่งท่ีเปนตนเหตุของปญหา 
มลพิษทางน้ํา เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก และนํ้าเสียจากการ
อุตสาหกรรมจะขยายตัวตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณรอยละ ๓ - ๔ ตอป 

น้ําเสียจากการอุตสาหกรรมสวนใหญมักเปนน้ําลางจากกระบวนการผลิตตางๆ 
ทําใหน้ําเสียมีส่ิงเจือปนจากวัตถุดิบดวยเสมอ จึงกลาวไดวาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมี
ลักษณะท่ีดูไดจาก 

วัตถุดิบดวยเสมอ องคประกอบของนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมแตกตางกัน
ข้ึนกับอัตราการไหลของน้ําท้ิง และขนาดของโรงงานแตละประเภท 

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนับวามีความสกปรกสูงกวาน้ําเสียจากชุมชน และ 
โรงงานสวนใหญก็ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล เพราะเกรงวาจะกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญกับ
ชาวบานขางเคียง น้ําเสียจากโรงงานแปรรูปอาหาร เคร่ืองดื่ม กระดาษ น้ําตาล ฟอกยอม โรงฆาสัตว 
ฟอกหนัง แตอุตสาหกรรมบางประเภทบําบัดไดยาก เนื่องจากมีโลหะหนัก หรือสารประกอบบาง
ชนิด ไดแก โรงงานอิเล็กโทรนิค ชุบโลหะ แบตเตอรี ปโตรเคมี เปนตน โรงงานอุตสาหกรรมสวน
ใหญมีการสรางระบบบําบัดน้ําเสีย โรงงานอุตสาหกรรมบางแหงไมไดดําเนินการบําบัดน้ําเสียอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีการลักลอบปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา ขณะท่ีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ยังไมมีการบําบัดน้ําเสีย10 

๓. แหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีจุดกําเนิดไมแนนอน (Non-Point Source) 
เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และถึงแมวาจะ

มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีจะมีกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน แตกิจการเกษตรกรรมท้ังท่ีเปน
การเพาะปลูก และการเล้ียงสัตวยังคงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู ดังนั้น ปญหา
มลพิษทางน้ําท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากการเกษตรกรรมควรที่จะตองไดรับการดูแลจากรัฐ และฝายอ่ืนๆ ท่ี 
เกี่ยวของเพ่ือมิใหปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอแหลงน้ําธรรมชาติ รวมท้ังการใชประโยชนจาก
แหลงน้ํา11 แหลงกําเนิดท่ีมีจุดกําเนิดไมแนนอนนี้ ยังไมมีกฎหมายควบคุมท่ีชัดเจน เพราะฉะน้ันเม่ือ
เกิดปญหาข้ึน จึงยากท่ีจะดําเนินการในการควบคุมดูแลแกไข หรือการปองกันลวงหนา ดังเชนใน
ตางประเทศแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง (Best Management Practices) จึงไดถูกนํามาใชเพื่อใหเกิดการ
จัดการท่ีดี ท่ีลดมลพิษจากการเกษตร สูสภาพแวดลอมภายนอก 

                                                        
10

 วิจารย สิมาฉายา. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕ - ๗. 
11 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕ - ๗. 
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น้ําเสียจากการเกษตรกรรมนั้น สามารถแบงออกไดเปน ๓ ประเภท ไดแก 

 น้ําเสียจากการเพาะปลูก 
น้ําเสียจากการเพาะปลูกนั้น เกิดจากน้ําใชแลวจากพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังท่ีเปนพืชไร และ

พืชสวนซ่ึงน้ําใชแลวดังกลาวจะมีของเสียซ่ึงประกอบไปดวยปุยสวนเกิน ทําใหน้ํามีปริมาณของ
ไนโตรเจนโปตัสเซียม และฟอสฟอรัสสูง สงผลใหเกิดปญหาการเติบโตอยางรวดเร็วของพืชน้ํา 
เชน สาหราย และผักตบชวา หรือท่ีเรียกวา (Eutrophication) นอกจากนี้น้ําท่ีเหลือท้ิงจากพื้นท่ี
การเกษตรที่ใชสารกําจัด 

ศัตรูพืชสูง จะทําใหมีสารเคมีท่ีใชในการกําจัดศัตรูพืชท่ีเปนสวนเกินปนมากับน้ํา ท่ีไหล
ชะพื้นท่ีเกษตรกรรมลงมาดวย จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วท.) ซ่ึงทําการวิจัยใหกับสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (วล.) เม่ือป 
พ.ศ. ๒๕๒๕เกี่ยวกับปริมาณสารมลพิษตอหนวยท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกริมฝงแมน้ําทาจีน 
พบวาพื้นท่ีนาขาวทําใหเกิดความสกปรกในรูปบีโอดี (ความสกปรกของน้ําในรูปอินทรียสารซ่ึงวัด
คาไดโดยการหาปริมาณออกซิเจนท่ีส่ิงมีชีวิตประเภทจุลินทรียในน้ําใชหายใจในขณะท่ีกินอินทรีย
สารในนํ้านั้นเปนเวลา ๕ วันในอุณหภูมิ ๒๐0 ซ.) ในอัตรา ๐.๐๐๐๓๕ กิโลกรัม / ไร / วัน  และ
ปริมาณสารเคมีท่ีใชในการปองกัน และกําจัดศัตรูพืชหรือยาฆาแมลง (Pesticides) ปนเปอนในอัตรา 
๘ x ๑๐-๙ กิโลกรัม/ไร/วันในขณะท่ีพื้นที่ท่ีใชในการเพาะปลูกพืชไร ซ่ึงไดแก ออย ขาวโพด และมัน
สําปะหลัง ทําใหเกิดความสกปรกในรูปบีโอดีในอัตรา ๖ x ๑๐-๓ กิโลกรัม/ไร/วัน และยาฆาแมลง
ปนเปอนในอัตรา ๐.๔ x ๑๐-๖กิโลกรัม/ไร/วัน12 

น้ําเสียจากการปศุสัตว 
จากกิจการปศุสัตว ไดแก น้ําท้ิงท่ีเกิดจากกิจกรรมการเล้ียงสัตวท้ังท่ีเปนสัตวปก เชน ไก 

และท่ีเปนสุกร และโคกระบือ แตฟารมเล้ียงสัตวท่ีทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียแกแหลงน้ํามากใน
ปจจุบันคือ ฟารมสุกร ซ่ึงจากผลการศึกษา และการวิจัยของ วท. ในโครงการจัดทําแผนควบคุม 
คุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนมีคุณภาพตํ่าลง เนื่องจากมีการเล้ียงสุกรกันมากในบริเวณพ้ืนท่ีสองฝงของ
แมน้ําทาจีน ซ่ึงมีการเล้ียงกันมากท่ีสุดในจังหวัดนครปฐม และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณนํ้าท้ิงท่ีเกิด
จากสุกร ๑ ตัว พบวามีความสกปรกเทียบเทากับปริมาณน้ําท้ิงท่ีเกิดจากคนถึง ๔ คน โดยผล
การศึกษาพบวาสําหรับฟารมเล้ียงสุกรในพื้นท่ีลุมน้ําทาจีนนั้น จะมีคาความสกปรกในรูปบีโอดี
เกิดข้ึน 
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เฉล่ียประมาณ ๐.๑ กิโลกรัม/ตัว/วัน ในขณะท่ีคนจะมีความสกปรกในรูปบีโอดีประมาณ ๐.๐๓ 
กิโลกรัม/คน/ วัน ซ่ึงสารดังกลาวเกิดข้ึน 

จากการใชวิตามินซ่ึงเปนอาหารเสริม และยารักษาโรคประเภทยาปฏิชีวนะการเล้ียงสุก 
จําเปนตองมีการกําจัดของเสีย โดยของเสียในคอกสุกรคือมูลสาร ซ่ึงจะมีการเก็บกวาดออกแลวมี
การฉีดน้ําลางพื้นคอก มูลสุกรท่ีมีการเก็บออกจะถูกนํามาตากแหง แลวใสกระสอบขายโดยไดราคา
กระสอบละ ๓๐-๓๕ บาท สวนน้ําท้ิงท่ีเกิดจากน้ําลางพื้นคอกจะถูกระบายเขาสูระบบกําจัดของเสีย
ในฟารมบางแหงท่ีมี ระบบแตบางแหงลงสูรองสวน หรือลงทางระบายนํ้าสาธารณะ หรือลงสูคลอง
โดยตรงแลวแตกรณี13 

จากการศึกษาของกรมปศุสัตวเกี่ยวกับการบําบัดน้ําท้ิงจากฟารมสุกรบริเวณลุมแมน้ํา 
ทาจีน ซ่ึงมีจํานวนสุกรประมาณ ๕๐๐, ๐๐๐ ตัว โดยเล้ียงมากท่ีอําเภอเมืองนครปฐม ซ่ึงคิดเปนรอย
ละ ๗๐ รองลง มาคือท่ีสามพราน และอําเภอเมืองสุพรรณบุรี ทําใหทราบถึงปริมาณคาความสกปรก
ในรูปของบีโอดี อันเนื่องจากนํ้าท้ิงจากฟารมสุกรขนาดตางๆ ท่ีปลอยลงสูแมน้ําทาจีน คาความ
เขมขนของ บีโอดี มีคาประมาณต้ังแต ๕๐๐ มก./ลิตร จนถึงประมาณ ๑,๗๐๐ มก./ลิตร ข้ึนอยูกับ
ขนาดของฟารมซ่ึงของเสียจากฟารมสุกรนี้เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหแมน้ําทาจีนตอนกลาง และ
ตอนลางเนาเสีย และมีคุณภาพน้ําตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว ซ่ึงสงกระทบโดยรวมตอการ
ใชประโยชนของแหลงน้ํา14 

น้ําเสียจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
น้ําเสียจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหามลพิษของแหลงน้ํา 

ในปจจุบันอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย ท้ังนี้เพราะเปนธุรกิจท่ีไดผลเร็ว
เม่ือเปรียบเทียบกับการทําการเกษตรอยางอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นเกษตรกรซ่ึงอยูริมแมน้ําลําคลอง
โดยเฉพาะลุมน้ําทาจีน แมกระท่ังชายฝงทะเลจะขุดบอเล้ียงกุงเล้ียงปลาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ 
๒ ฝงลุมแมน้ําทาจีนจะมีการเล้ียงปลาในกระชังกันมากน้ําท่ีใฃเล้ียงสัตวน้ําแลวจะมีอินทรียวัตถุ
ตางๆ ปนอยูมาก รวมทั้งของเสียท่ีถายออกมาจากสัตวน้ํา ซ่ึงเม่ือปลอยลงน้ําเปนปริมาณมากๆ สู
แหลงน้ําธรรมชาติจะทําใหน้ําในแมน้ําลําคลองมีคาออกซิเจนละลายน้ําตํ่าลงไปอีก ซ่ึงในวันหนึ่งๆ 
ปริมาณน้ําท้ิงซ่ึงออกจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําจะมีปริมาณมาก ในขณะน้ีกิจการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ี
กอใหเกิด 
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 วิจารย สิมาฉายา. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙. 
14 วิจารย สิมาฉายา. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙–๑๐. 
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ปญหาน้ําเสียท้ังแหลงน้ําจืด และชายฝงทะเล คือกิจการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดประเภทปลาดุก 
ปลาชอน และกุงกามกราม และกิจการเพาะเล้ียงกุงน้ําเค็มโดยเฉพาะกุงกุลาดํา15 

จากผลการศึกษาของสถาบันประมงนํ้าจืดแหงชาติเกี่ยวกับลักษณะ และปริมาณน้ําท้ิง
จากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงนับเปนเขตท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในลุม
น้ําทาจีนเปนจํานวนมาก โดยมีพื้นที่บอเล้ียงปลา และบอเล้ียงกุงรวมท้ังส้ิน ๔๒, ๔๔๕ ไร พบวาน้ํา
ทิ้งจากบอปลาดุกมีความสกปรกในรูปแบบอินทรียสารใกลเคียงกับปลาชอนแตมากกวาบอกุง 

ถึงแมวาน้ําท้ิงมีคา บีโอดี ไมสูงมากเหมือน บีโอดี ในน้ําท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรม
บางประเภท แตปริมาณความสกปรกท่ีไหลลงสูแหลงน้ําจะเปนจํานวนมหาศาล เนื่องจากลักษณะ
การเล้ียงปลาดุกและปลาชอนเปนแบบเดียวกัน คือเปดน้ําไหลผานตลอด ๒๔ ชม. ยกเวนบอกุง 
ถายน้ําอาทิตยละ ๒ คร้ัง ซ่ึงจะเห็นไดวาคาความสกปรกในรูปอินทรียสารเหลานี้มีปริมาณมากเม่ือ
เทียบจากปริมาณนํ้าท่ีเล้ียงปลาในแตละป ซ่ึงผลการศึกษาพบวาบริเวณลุมน้ําทาจีนนั้นบอเล้ียงปลา
ชอนมีปริมาณ บีโอดี เกิดข้ึน ๐.๐๑ – ๐.๐๒ กิโลกรัม/ไร/วัน ในขณะท่ีบอเล้ียงกุงมีปริมาณ บีโอดี 
เกิดข้ึน ๐.๒ กิโลกรัม/ไรวัน16 

๔. ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและความเสียหายจากมลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีน 
ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว คือ สัตวน้ําตามธรรมชาติ และปลาเล้ียงใน

กระชังตายเกือบตลอดลําน้ํา ชาวสวนกลวยไม และประชาชนริมฝงแมน้ําท้ัง ๓ จังหวัด ท่ีตองอาศัย
น้ําเพื่อการอุปโภค การทําสวนและปลูกผักไมสามารถใชน้ําไดตลอดจนเกิดการทําลายระบบนิเวศน
ของแมน้ําทาจีนอยางรุนแรง17 สรุปไดดังนี้ 

การสูญเสียระบบนิเวศของแมน้ํา 
โครงสรางระบบนิเวศของแมน้ําทาจีนประกอบดวย ดานกายภาพ ไดแก ลักษณะทาง

ธรณี สี ความขุน ดานชีวภาพ ไดแก แพลงตอนสัตวหนาดิน และปลา ดานคุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย และดานคุณภาพชีวิต กิจกรรมฝงริมแมน้ําทาจีน ไดแก กิจกรรมทางการเกษตร เชน การ
เล้ียงสัตว การปลูกพืช อุตสาหกรรม ไดแก ส่ิงทอ ฟอก ยอม และอุตสาหกรรม อาหาร รวมท้ังการ
ขนสงทางนํ้า โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพในแมน้ําทาจีนท่ีลดลง เนื่องจากการเนาเสีย
ของนํ้าท่ีทําใหส่ิงมีชีวิตตายลงเปนจํานวนมาก และกระทบตอหวงโซอาหาร เชน จากการ
ประเมินผลของสํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม พบวาทรัพยากรประมงกอนเกิดเหตุน้ําเนาเสีย 

                                                        
15 วิจารย สิมาฉายา. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐. 
16 กรมควบคุมมลพิษ. เร่ืองเดียวกัน,หนา  ๑๑. 
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 กรมควบคุมมลพิษ. “วิกฤตการณ แมนํ้าทาจีนเนาเสีย” ๒๕๔๓, หนา ๒๑. 
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พ บ ป ล า 
น้ําจืดจํานวน ๑๖ ชนิด คิดเปนผลผลิต ๕ กิโลกรัมตอไรตอป พบกุง ๒ ชนิด และสัตวหนาดิน
จําพวกหอยนํ้าจืด ๓ ชนิด และหลังจากแมน้ําทาจีนเนาเสีย จํานวนประชากรปลาลดลงรอยละ ๘๐ 
ตอเนื่องเปนเวลา ๓  ป หรือประมาณ ๗๓เมตริกตัน คิดเปนมูลคาประมาณ ๑ ลานบาท รวมท้ังความ
เสียหายท่ีไมสามารถประเมินคาไดจากผูประกอบอาชีพเสริมทางการประมงจํานวน ๑๗๓ ราย และ 
การสูญเสียทรัพยากรสัตวน้ํา โดยเฉพาะสัตวน้ําออน18 

ปลาตาย 
ชวงท่ีเกิดความเนาเสียในแมน้ําทาจีน น้ํามีสีดําคลํ้า มีคาปริมาณความสกปรกในรูป

สารอินทรียสูงและปริมาณออกซิเจนละลายลดต่ําลงมาก ในบางจุดเปนศูนยจนเปนสาเหตุทําใหปลา
ใ น 
แมน้ําทาจีน และปลาท่ีเพาะเล้ียงในกระชังตายเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําท่ี
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของปลาไมควรตํ่ากวา ๓ มก./ล. (เกณฑคุณภาพน้ําเพื่อคุมครอง
ทรัพยากรสัตวน้ําจืด, กรมประมง ๒๕๓๐) 

สุขภาพอนามัยของผูใชน้ํา 

เกิดอาการคัน 
ประชาชนท่ีอาศัยอยูริมแมน้ําสวนใหญไดใชประโยชนจากแมน้ําในการอุปโภค เม่ือเกิด

ปญหาน้ําเนาเสีย และไมสามารถหาน้ําจากแหลงอ่ืนได จึงไดมีการแกไขปญหาเฉพาะหนา คือการ
ทําใหน้ําตกตะกอน อยางไรก็ตามจากการสอบถามชาวบานพบวามีอาการคันตามรางกาย 

กล่ินเหม็นรบกวน 
ประชาชนท่ีตั้งบานเรือนอาศัยอยูริมแมน้ําทาจีนไดรับความเดือดรอนรําคาญจากกล่ิน

รบกวน จากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (หรือท่ีเรียกกันวากาซไขเนา) ท่ีเกิดข้ึนจากการยอยสลายของ
เสียในน้ําในสภาพไรออกซิเจน19 

การสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ปลาในกระชัง 

เปนกิจกรรมซ่ึงทํารายไดใหเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณลุมน้ําทาจีนตอนกลางชวง
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม เหตุการณคร้ังนี้ทําใหเกิดความเสียหายตอการเพาะเล้ียง

                                                        
18

 กรมควบคุมมลพิษ. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๒. 
19 กรมควบคุมมลพิษ. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๑. 
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ปลานิล ปลาทับทิม และปลานิลดําจํานวนมากประมาณ ๒๐๘, ๔๐๐ ตัว จากผูเล้ียงจํานวน ๒๕ ราย 
(๑๑๖ กระชัง) ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเสียหายคิดเปนมูลคาประมาณ ๘๖๐,๐๐๐ บาท 
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การเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ 
ไดรับผลกระทบมากเน่ืองจากคุณภาพน้ําเส่ือมโทรม เกษตรกรไมสามารถนําไปรด 

ตนไมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งกับพืชผักประเภทตางๆ 

กลวยไม 
การทําสวนกลวยไมโดยเฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และนครปฐม ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูก

กลวยไมหลายพันไรไดรับผลกระทบ เนื่องจากการทําสวนกลวยไมเปนพืชท่ีตองการน้ําสะอาดใน
ปริมาณมาก 

การประปานครหลวงเสียคาใชจายคาสารเคมี 
การประปานครหลวงไดเสียคาใชจายคาสารเคมี เชน การใชถานกํามันต (Activated 

Carbon) เพิ่มในการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพิ่มข้ึนในชวงวันท่ี ๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ประมาณ
วันละ ๓๒,๔๕๐ บาท และเสียคาไฟฟาในการเดินเคร่ืองเติมออกซิเจนในน้ําดิบ ประมาณวันละ 
๑,๗๗๐ บาท รวมท้ังส้ินประมาณวันละ ๓๔,๒๒๐ บาท 

แหลงทองเที่ยวริมแมน้ํา 
ริมแมน้ําทาจีนหลายแหงไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําเสียในแมน้ําทาจีนเปนผลให

จํานวนนักทองเท่ียวลดลง และสงผลตอเศรษฐกิจชุมชนโดยรวม เชน วังมัจฉา ภัตตาคารริมน้ํา 
ตลาดน้ําดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนตน 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
บริเวณปากแมน้ําทาจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําหลาย

ชนิดไดแก หอยแมลงภู หอยทับทิม หอยแครง และสัตวน้ําอ่ืนๆ เกษตรกรไดรับผลกระทบ เชน 
ภาวะน้ําเสียท่ีทําใหเกิดการตายของหอยแมลงภูอยางกระทันหันคิดเปนมูลคาประมาณ ๓, ๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เปนตน 

กรมควบคุมมลพิษไดประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อรวบรวมความเสียหายไดแก 
ความเสียหายหรือคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน ในระบบการผลิตน้ําประปาจากการประปานคร

หลวง(สถานีสูบน้ําบางเลน) และประปาภูมิภาค (สถานีสูบน้ําในแมน้ําทาจีน และคลองสาขา) 
ผลกระทบ และความเสียหายของภาคอุตสาหกรรม (จากอุตสาหกรรมจังหวัดท้ังสาม) 
ผลกระทบ และความเสียหายของภาคประมง ไดแก ประมงในแมน้ํา การเล้ียงปลา 

กระชังการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง และระบบนิเวศของแหลงน้ําจากประมงจังหวัดท้ังสาม 
การระบาดวิทยา หรือผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนผูใชน้ํา (จาก

สาธารณสุขจังหวัดท้ังสามจังหวัด) 
ขอมูลการเสียโอกาสอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากปญหามลพิษดังกลาว20 
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๕. นอกจากน้ียังมีผลกระทบท่ีประเมินยังไมได ไดแก 

๑. ความสูญเสียทางดานปริมาณน้ําท่ีใชเจือจางและผลักดันน้ําเสียออกสูทะเล จาก 
รายงานของการชลประทานบริเวณประตูระบายน้ําโพธ์ิพระยาพบวา ในชวงเกิดวิกฤติแมน้ําทาจีน
เนาเสีย มีการใชปริมาณนํ้าเพื่อมาชวยเจือจาง และไลน้ําเสียจากระดับปกติประมาณ ๑๒ - ๒๕ 
ลูกบาศกเมตรตอวินาทีเปน ๑๐๐-๑๑๕ ลูกบาศกเมตรตอวินาที (วันท่ี ๗ - ๒๕ พฤษภคม ๒๕๔๓) 
จนกระท่ังคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนเขาสูสภาวะปกติ 

๒. การสูญเสียองคประกอบ และโครงสรางของระบบนิเวศนแหลงน้ํา ไดแก ทางดาน 
ชีวภาพ (แพลงตอน สัตวหนาดิน และปลา) ลักษณะทางชลศาสตร ลักษณะพ้ืนทองน้ํา และคุณภาพ
น้ํามีการเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในแมน้ําทาจีนลดลง ส่ิงมีชีวิตตายลงเปนจํานวน
มากจึงหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะกระทบตอระบบหวงโซอาหาร 

๓. การสูญเสียการใชประโยชนของมนุษยและดานคุณภาพชีวิต การสูญเสียโอกาส
ทางการทองเท่ียวทางน้ํา เชน ภัตตาคารริมนํ้า วังมัจฉาบริเวณหนาวัดตางๆ เนื่องจากน้ําทีกล่ินเหม็น 
และมลพิษทางทัศนียภาพ นอกจากนี้กิจกรรมตางๆ ท่ีอยูริมฝงแมน้ํา ไดแก กิจกรรมทางการเกษตร 
การเล้ียงสัตว การทําสวนทั้งไมผล และกลวยไม กิจกรรมทางอุตสาหกรรม เชน โรงงานผลิตอาหาร 
ส่ิงทอ ฟอก ยอม และการอุปโภคบริโภคตางๆ มีผลใหเกิดการขาดแคลนนํ้าในขบวนการผลิต แมจะ
ไมไดรับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมีการแจงใหทราบลวงหนาจากหนวยงานในพื้นท่ี แตก็ไดรับ
ผลกระทบในทางออม คือ ตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน เชน คาขนสงทางน้ํา คาไฟฟาในการใชเคร่ือง
เติมอากาศ คาใชจายในการซ้ือสารสมเพื่อตกตะกอนเปนตน 

๔. ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เชน สุขภาพจิตเสียเกิดอาการคัน กล่ิน
เหม็น รบกวน เนื่องจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟลท่ีเกิดจาก การยอยสลายของจุลินทรียในสภาพท่ีไร
ออกซิเจน เปนตน21 

๖. วิกฤตการณแมน้ําทาจีนเนาเสีย ป ๒๕๔๓-๒๕๔๔ 

ในชวงเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๔๓ ไดเกิดวิกฤตการณคร้ังใหญในแมน้ําทาจีน
ในรอบหลายทศวรรษโดยแมน้ําทาจีน ระยะทางประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร จากอําเภอสองพี่นอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผานจังหวัดนครปฐมแลวไหลลงอาวไทยที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มี
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ําและคูคลองสาขาในชวงท่ีมวลน้ําเสียไหลผานมีสีดํา กล่ินเหม็น 
ปริมาณสารอินทรียสูง และปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาตํ่ามากจนเกือบเปนศูนย และเม่ือมารวม
กับน้ําในแมน้ําชวงลางบริเวณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงมีการระบายนํ้าท้ิงจาก
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กิจกรรมอ่ืนๆ เชน ชุมชน อุตสาหกรรมและปศุสัตว ทําใหความเนาเสียเพิ่มข้ึนจนถึงปากน้ําจังหวัด
สมุทรสาคร ท้ังนี้เนื่องจากการระบายนํ้าท่ีมาจากน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีนาขาวท่ีกําลังออกรวงใกลฤดู
เก็บเกี่ยวจากปริมาณฝนท่ีมากกวาปกติ โดยมีปริมาณระหวาง ๑๕๐-๑๙๐ มิลลิเมตร ในพื้นท่ี
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร ในทุงสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเปนพื้นท่ีลุมแองกระทะ จึง
กอใหเกิดความเนาเสียคิดเปนปริมาณของเสียในรูปบีโอดีประมาณ ๑๐-๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร และมี
การระบายออกสูแมน้ําทาจีน จนเปนเหตุใหเกิดวิกฤติดังกลาว การเนาเสียคร้ังนี้กอใหเกิดผลกระทบ
ตอการใชประโยชนจากแหลงน้ําอยางกวางขวาง ปลาในแมน้ําตายเปนจํานวนมากคิดเปนมูลคา
หลายรอยลานบาทท้ังความสูญเสียตอระบบนิเวศแหลงน้ําท่ีไมสามารถประเมินความเสียหายเปน
ตัวเงินได เม่ือเปรียบเทียบขอมูลคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนในชวงเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๔๓ ท่ี
เกิดปญหาความเนาเสียอยางรุนแรง กับขอมูลท่ีไดจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในรอบหาป
ท่ีผานมา พบวา คุณภาพน้ําแมน้ําทาจีนในชวงท่ีเกิดปญหาจะมีความเนาเสียสูงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การตรวจวัดคาออกซิเจนละลายมีคาเปนศูนยในระยะทางประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร จากอําเภอสอง 
พี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีเปนแหลงกําเนิดมลพิษลงไปจนถึงปากแมน้ําจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึง 
คุณภาพน้ําโดยท่ัวไปบริเวณนี้อยูในระดับท่ีเส่ือมโทรมเนื่องจากมีปริมาณของเสียจากแหลงกําเนิด
ตางๆ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และฟารมสุกร เปนตน 

ปญหามลพิษในแมน้ําทาจีนไดเกิดข้ึนอีกคร้ังหนึ่งในเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ สงผลให
ปริมาณออกซิเจนละลายลดลง และเปนเหตุใหปลาในแมน้ําทาจีนโผลหัวข้ึนมาหายใจบนผิวน้ําเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงดานใตอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐมเปนระยะทาง ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และมีแนวโนมจะเคล่ือนตัวลงทายน้ําท่ีจังหวัด
สมุทรสาคร 

ในป ๒๕๔๔ พบวาสาเหตุความเนาเสียชวงตอนกลางของแมน้ําเกิดจากการระบายนํ้า
เนาเสียในพื้นท่ีนาขาว จังหวัดสุพรรณบุรี ลงสูแมน้ําทาจีน ซ่ึงน้ําทวมตนขาวขณะออกรวงและขัง
จนเกิดความเนาเสียในพื้นท่ีทุงสองพี่นองโดยเฉพาะในเขตอําเภอบางปลามา และอําเภอสองพี่นอง
รวมพื้นท่ีประมาณ ๕,๐๐๐ ไร (เปรียบเทียบกับป ๒๕๔๓ เกือบ ๑ แสนไร) ท้ังนี้เนื่องจากมีฝนตก
หนักในระหวางวันท่ี ๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ และยังตกตอเนื่องตอมา จึงทําใหการระบายนํ้าท่ี
ทวมขังไมทันการณทําใหปริมาณน้ําเสียสะสมอยูในทุงสองพี่นอง ประเมินไดประมาณ ๕๐ ลาน 
ลูกบาศกเมตรพบวาสภาพความเนาเสียในแมน้ําทาจีนมีความรุนแรงโดยคาออกซิเจนละลายตํ่า 
ระหวาง ๐.๕-๐.๙ มิลลิกรัมตอลิตร จากสภาพปกติท่ีมีคา ระหวาง ๓-๔ มิลลิกรัมตอลิตรต้ังแต
บริเวณอําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปนระยะทาง
ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ท้ังนี้เนื่องจากการระบายน้ําจากทุงสองพี่นองท่ีมีความสกปรกในรูป
สารอินทรียสูงและคาออกซิเจนละลายตํ่าระหวาง ๐-๐.๘ มิลลิกรัมตอลิตร ในปริมาณมาก
ผลกระทบจากเหตุการณวิกฤตแมน้ําทาจีนเนาเสียในป ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔ กอใหเกิดความสูญเสีย
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ทางเศรษฐกิจหลายรอยลานบาท เชน รานอาหารริมแมน้ําทาจีนเปนผลใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลง 
และสงผลตอเศรษฐกิจชุมชนโดยรวม เชน วังมัจฉา ภัตตาคารริมน้ํา ตลาดน้ํา ความเสียหายท่ี
ประเมินไดในเบ้ืองตนประมาณ ๑๒๐ ลานบาท ท้ังนี้ไมรวมความเสียหายจากเกษตรกรที่ทํานา ท่ี
ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมโดยตรง22 

จากสภาพของปญหามลพิษทางน้ําในลุมน้ําทาจีน การบริหารจัดการปญหามลพิษของ
พื้นท่ีลุมน้ํานั้นมีกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวของและกฎหมายหลายฉบับไดถูกตราข้ึนกอน 
พระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยปกติกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
ฉบับนั้นๆ มักจะมุงจัดการกับปญหาใดปญหาหนึ่งเปนเฉพาะ เชน การจัดการปาไม ท่ีดิน การ
ค ม น า ค ม 
สาธารณสุข ก็จะมีกฎหมายสําหรับเร่ืองนั้นๆ กฎหมายบางฉบับจะมีบทบัญญัติในการคุมครอง 
ส่ิงแวดลอมบางเร่ืองไวแตบทบัญญัติมักมิใชสวนสําคัญของการตรากฎหมายน้ัน การมีกฎหมายใน
ลักษณะดังกลาว อาจทําใหการจัดการปญหามลพิษทางน้ําไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร หากสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของ ตางใชบังคับ กฎหมายท่ีมีอยูในความรับผิดชอบของตน ตามท่ีตนเห็นสมควร 
โดยมิไดพิจารณาถึงการบริหารจัดการ ปญหามลพิษทางน้ําในภาพรวม วาควรจะดําเนินการไปใน
รูปแบบใด จึงทําใหเกิดเปนระบบและมีประสิทธิภาพ23 

จนไดมีขอวิพากษ วิจารณกัน ถึงความลมเหลวของการใชกฎหมาย กฎระเบียบ วาเกิด
จากความไรระเบียบและวินัยของคนไทย และความไมจริงใจ ในการปองกัน ดูแลรักษา ของฝาย 
นักการเมือง และขาราชการประจํา จนดูเหมือนหนึ่งวา การแกไขปญหาในเร่ืองมลพิษในพื้นท่ี 
ลุมน้ํา เหมือนพายเรือในอาง พบแตทางตัน และปญหาตอเนื่องไมมีท่ีส้ินสุด24 ดังปญหามลพิษของ
ลุมน้ําทาจีน ท่ีผูวิจัยจะไดทําการศึกษา ถึงปญหาอุปสรรคขอจํากัดของนโยบายกฎหมายองคกรและ
การมีสวนรวมในการบริหารปองกันแกไขปญหามลพิษในพื้นท่ีลุมน้ําของประเทศไทย เปรียบเทียบ
กับการบริหารจัดการปองกันและแกไขปญหามลพิษในระบบลุมน้ําของตางประเทศ ในสวนตอไป 

 

                                                        
22กรมควบคุมมลพิษ. “ขาวสารลุมแมนํ้าทาจีน” ปที่ ๑, ฉบับที่ ๑. กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔ 
23อํานาจ  วงศบัณฑิต และคณะ. “ขอเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการควบคุมและบังคับใช

กฎหมายสิ่งแวดลอม” จัดทําใหแกคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือเสนอตอสํานักนโยบายและ
สิ่งแวดลอม, ๒๕๓๙, หนา ๑ – ๒. 

24อํานาจ  วงศบัณฑิต.รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ  (ภาคผนวก)  โดยการศึกษาวิจัย “รูปแบบ 
องคกรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ลุมนํ้าของประเทศไทย” จัดทําใหแกคณะ
นิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพ่ือเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, ๒๕๓๙, หนา ๑. 
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บทที่  ๓ 
นโยบาย กฎหมายและองคกรการบรหิารจัดการของรัฐในการปองกัน 

และแกไขปญหามลพิษในพ้ืนที่ลุมน้ํา 
 

การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ําของสวน 
ราชการตางๆ จะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้น สวนหนึ่งข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองนั้นๆ 
การควบคุม ปองกัน และแกไข ปญหามลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ํากําลังวิกฤติอยูในขณะน้ีส่ิงท่ีรัฐบาล
จะตองคํานึงถึงเปนประการสําคัญ คือนโยบายการวางแผน และเปาหมายท่ีชัดเจนและรัดกุม สามรถ
ครอบคลุมปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางท่ัวถึง ซ่ึงสามารถท่ีจะแยกพิจารณาจากแนวตามนโยบายของ 
รัฐบาลท่ีนํามาใชอยูทุกวันนี้ได ๒ ลักษณะ คือ การปองกัน และแกไขปญหาในทางปฏิบัติ ซ่ึงจําเปน
จะตองอาศัยวิทยาการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการมีสวนรวมของประชาชนมาชวยในการ 
ฟนฟูสภาวะแวดลอมท่ีกําลังเส่ือมโทรม และไดรับความเสียหาย ตลอดจนการปองกันมิใหเกิดการ
ทําลายตอไปในอนาคต 

การปองกัน และแกไขดวยวิธีการบัญญัติกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบตางๆ ข้ึน
ใชควบคุมท้ังทางตรง และทางออม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน๑ 

นโยบายอันสําคัญของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษลุมน้ําเพิ่งจะเร่ิมมีข้ึนในประเทศไทยเม่ือ
ตอนเร่ิมตนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๖ นี้เอง ท้ังนี้ก็เพื่อจะแกปญหาความ
ขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุมน้ําประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก็เพื่อเปนจุด
เร่ิมวางแผนการใชท่ีดินใหมีผลตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีจริงจังเสียทีหลังจากไดปลอยตามบุญ
ตามกรรมมาในหลายรัฐบาลท่ีผานมา นโยบายนี้มีผลทําใหคณะรัฐมนตรีรับรองมติ ค.ร.ม. ในเร่ือง
การกําหนดชั้นคุณภาพของลุมน้ํา และหลักเกณฑการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําปง – วัง ในวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๒๘ ตามมตินี้พื้นท่ีลุมน้ําของประเทศจะมีการแบงเขตการใชท่ีดินออกเปน ๕ ช้ัน
คือ ลุมน้ําช้ัน ๑ ถึงช้ัน ๕ ปจจุบันค.ร.ม. ไดมีมติใหใชมาตรการดังกลาวในลุมน้ําท่ัวท้ังประเทศ 

กลาวไดวามติคณะรัฐมนตรีเร่ือง การกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําของประเทศไทยเปน 
ผลงานของรัฐบาลไทยท่ีอุทิศใหกับทรัพยากรดิน-น้ํา-ปาไม และทรัพยากรอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ี 
ทําใหนโยบายในเร่ืองนี้เปนรูปธรรมข้ึนมาบาง แมวาจะเปนเพียงมติ ค.ร.ม. ท่ีไมมีผลทางกฎหมาย 
แตก็เปนผลทําใหหนวยงานตางๆ ของรัฐเพิ่มความระมัดระวังในการใชและดูแลรักษาทรัพยากรใน

                                                           
๑โกเมท  ทองภิญโญชัย. “การใชกฎหมายในการปองกันและแกไขมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม” 

วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๔, หนา ๙๖. 

DPU



 

 

 

๒๐

เขตพื้นท่ีตนน้ําลําธารมากข้ึน แมผลในทางปฏิบัติท่ีจะมีไปถึงการควบคุมราษฎรใหดําเนินการตาม
นโยบายนี้จะยังไมเกิดข้ึนก็ตาม๒ 

๑. นโยบายรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๔ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาล (พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร) ตอรัฐสภา ในวันท่ี ๑๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๔ นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมมีนโยบายในการฟนฟูสภาพ 
และคุณภาพส่ิงแวดลอม การปองกันการเส่ือมโทรม หรือการสูญส้ิน และการนํากลับมาใชใหมซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพใหเอ้ือตอการดํารงชีวิตเกิดความ 
สมดุลในการพัฒนา และเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอยางยั่งยืน ดังนี้ 

๑.๑ บริหาร และจัดการส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพแบบบูรณการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนทองถ่ิน
ดั้งเดิม 

๑.๒ สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ในการ 
ควบคุมและกําจัด มลภาวะท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิ์ภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๑.๓ สนับสนุนใหนําตนทุนทางสังคมมาพิจารณาในการศึกษาผลกระทบตอ 
ส่ิงแวดลอม ในกรณีการดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผลักดันการนําหลักการ ผูกอมลภาวะเปนผูจาย และระบบกรรมสิทธ์ิรวมมาใชในการจัดการดาน 
ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.๔ สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือขีดความสามารถของไทยสําหรับ
การแสวงหา การบริหารจัดการ การอนุรักษ และฟนฟูส่ิงแวดลอม และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติทุกแหลง รวมถึงการนําส่ิงของหรือเศษวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม 

๑.๕ กําหนดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมของประเทศ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลองกับระดับของการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
ควบคูไปกับมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ 

๑.๖ สรางมาตรการในการควบคุมการนําเขาสารเคมี สารพิษ และวัตถุอันตราย โดย
ยึดถือมาตรฐานสากลของประเทศท่ีพัฒนาแลว เพื่อไมใหประเทศไทยเปนสถานท่ีทดลองหรือ 
จําหนายสาร และวัตถุอันตรายท่ีต่ํากวามาตรฐานของประเทศผูจําหนาย๓ 

                                                           
๒

 ปราโมทย ไมกลัด.โครงการศักษาวิจัย “รูปแบบองคกรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ลุมนํ้าของประเทศไทย” ๒๕๓๖, หนา ๓๔. 

๓
 วิจารย  สิมาฉายา. “กําหนดมาตรฐานและนโยบายดานคุณภาพนํ้า” ๒๕๔๔, หนา ๔. 
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๒. นโยบายชาติดานทรัพยากรน้ํา 
จากการทํานโยบายน้ําแหงชาติไดนําแนวทางการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน หรือ 

Integrated Water Resources Management (IWRM) มาใชแนวทางดังกลาวเปนกระบวนการท่ี 
มุงเนนการประสานการพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํารวมกับทรัพยากรอื่นท่ีเกี่ยวของ 
โดยคํานึงถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุดดานเศรษฐกิจ และสังคม การ
จัดทํานโยบายนํ้าแหงชาติจะอาศัยพื้นฐานความคิดจาก “วิสัยทัศนน้ําแหงชาติ” ท่ีไดกําหนดไวแลว  

“ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเทศไทยจะมีน้ําใชอยางเพียงพอ และมีคุณภาพ โดยมี
ระบบการบริหารจัดการองคกร ระบบกฎหมาย ในการใชทรัพยากรน้ําท่ีเปนธรรม ยั่งยืน โดย
คํานึงถึงคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมในทุกระดับ” 

โดยมีกรอบแนวคิดในการกําหนดเปนนโยบายในแตละดาน ซ่ึงประกอบดวย 
องคกรกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การพัฒนาจัดหานํ้า 
ตนทุน ผลกระทบส่ิงแวดลอม การจัดสรรการใชน้ํา และการมีสวนรวมรับผิดชอบในการไดรับ
บริการ รวมท้ังการใหความเขาใจเร่ืองน้ํา และการใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในกระบวนการ
ตางๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา๔ ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดใหความสําคัญของการปรับปรุง และจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
น้ําโดยเฉพาะเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีเปดโอกาสให
ทุกฝายเขามามีสวนรวมอยางเปนระบบ 

๓. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๙ 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๙ ไดกลาวถึงประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ

การจัดการคุณภาพน้ํา สรุปไดดังนี้ 
๓.๑ รักษาคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลักใหมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําไมต่ํากวา ๒  

มิลลิกรัมตอลิตร ตลอดท้ังป รวมท้ังปองกัน และฟนฟูคุณภาพน้ําทะเลชายฝงใหอยูในเกณฑ 
มาตรฐานของประเทศ 

๓.๒ ฟนฟูโครงการบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน จัดการมลพิษ และรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓.๓ สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย และการนําของเสียกลับมาใชใหมใหมากข้ึน
โดยใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร รวมท้ังใหมีการสรางระบบการเรียกคืนซากของเสียอันตราย ซาก

                                                           
๔วิจารย  สิมาฉายา. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕. 
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บรรจุภัณฑ และวัสดุเหลือใช ตลอดจนสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีรองรับการนําของเสีย
กลับมาใชใหม 

๓.๔ พัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษเฉพาะดานท่ีเหมาะสม และสงเสริม
กระบวนการผลิตท่ีไมกอมลพิษ และกระบวนการผลิตท่ีสงเสริมการลดใชวัสดุ และแปรรูปของเสีย
กลับมาใชใหม๕ 

๔. นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมอนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมท้ังควบคุมปองกัน และแกไขปญหามลพิษ โดย
แบงเปน ๓ ดานคือ 

๔.๑ นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ 
๑. ประเมินสถานการณและศักยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทและ

ความ หลากหลายทางชีวภาพ 
๒. สงวน อนุรักษ พัฒนา ฟนฟู เพื่อดํารงสภาพสมบูรณของทรัพยากร 

ธรรมชาติและจัดการใชประโยชนเพื่อตอบสนองความตองการตามศักยภาพใหเกิดประโยชนอยาง
ยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมและดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๓. สรางมูลคาเพิ่มท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของทรัพยากร 
ธรรมชาติทุกประเภทเพื่อการใชประโยชนใหคุมคา 

๔. จัดระเบียบ กฎเกณฑ และระบบการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของ 
ชุมชน ทองถ่ินและประชาชนกลุมอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังแบงปนผลระโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาติทุกประเภทอยางยั่งยืนและสอดคลองกับสถานการณบนฐานขอมูลจากการวิจัยและพัฒนา 

๔.๒ นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
๑. ดําเนินการใหชุมชนท้ังในชนบทและในเมืองมีสภาพแวดลอมและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีโดยประสานการวางผังเมืองและจัดระเบียบชุมชน ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี 

                                                           
๕สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕- ๒๕๔๙). กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพยูไนเต็ด โปรดักช่ัน
, ๒๕๔๕, หนา ๑๔๑. 
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๒๓

๒. ปองกัน รักษา และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน และอยูในระดับ
มาตรฐานท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 

๓. ดํา เนินการปองและควบคุมสภาวะความเ ส่ียงด านส่ิงแวดลอมท่ี 
เกี่ยวของกับสุขอนามัยท่ีจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต และสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมท่ีดี
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

๔. สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถปกปอง คุมครอง และฟนฟู
ส่ิงแวดลอมชุมชน ส่ิงแวดลอมธรรมชาติส่ิงแวดลอมศิลปกรรมท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตร 
โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหเปนมรดกสืบทอดไปยังอนุชน
รุนตอไป 

๔.๓ นโยบายดานการบริหารจัดการ 
๑. บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณา

การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานการจัดการเชิงพื้นท่ี การมีสวนรวม และการกระจายอํานาจ 
๒. เติมภูมิปญญาประชาชนทุกระดับ และเสริมสรางขีดความสามารถของ

องคกรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
๓. พัฒนาบุคลากรใหรูทักษะและมีประสิทธิภาพท้ังดานองคความรูและทักษะ

เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของกระทรวง 
๔. พัฒนาระบบมาตรฐานในการบริหารจัดการ และจัดทําฐานขอมูลโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงเครือขายกับระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศหลักของประเทศได 

๕. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายการวางแผน 
และการปฏิบัติงานทุกระดับ 

๖. รณรงคและสรางจิตสํานึกของประชาชนทุกฝาย รวมท้ังสรางเครือขายการ
มีสวนรวมในการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 

๗. ติดตาม แกไขขอรองเรียนของราษฎรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ัง พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๘. สรางแรงจูงใจโดยใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย 
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๙. พัฒนาการเพื่อลดความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการแกไข
ปญหา ส่ิงแวดลอมสงเสริมกลไกการตลาดเพ่ือสังคม เพ่ือสรางความสมดุลระหวางอุปสงคและ
อุปทานในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑๐. ปรับปรุง แกไข เสนอรางกฎหมายเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน 
และสามารถบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ใหงานสัมฤทธ์ิผลสอดคลองกับสถานการณ 

๑๑. เพิ่มบทบาทดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเวทีโลกเพื่อพัฒนา
ความรวมมือและพิทักษผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 

๑๒. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานโดยมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
ชัดเจน 

นอกจากนี้ในสวนของการจัดการมลพิษทางนํ้าไดกําหนดไวใน นโยบายและ
แผนการสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๙ สรุปไดดังนี้ 

๑) เรงรัดฟนฟูคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสําคัญท่ัวประเทศ 
๒) ลดและควบคุมมลพิษทางน้ํา อันเนื่องมาจากกิจกรรมของชุมชน 

เกษตรกรรม และ อุสาหกรรม 
๓) ผูกอมลพิษทางน้ําตองมีสวนรับผิดชอบคาใชจายในการจัดการมลพิษทาง

น้ํา 
๔) สงเสริม และสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมลงทุน และดําเนินการ

จัดการแกไขปญหาน้ําเสีย๖ 

๕. คณะอนุกรรมการประสานจัดการลุมน้ําทาจีน 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ไดมีมติในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๔๓ เม่ือวันท่ี ๒ 

ตุลาคม ๒๕๔๓ ใหอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ แตงต้ังคณะอนุกรรมการประสานจัดการลุมน้ําทาจีน 
เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษทางน้ําของแมน้ําทาจีนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพควบคูกับการ
พัฒนาประเทศ และพิจารณากําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและท่ีประชุมมีมติ 

๑. เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและฟนฟูคุณภาพน้ําในลุมน้ําทาจีนและ
กรอบโครงการตามแผนงาน 

๒. เห็นชอบกับแผนฉุกเฉินปองกันและแกไขปญหามลพิษในลุมน้ําทาจีน 

                                                           
๖

 นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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๓. ใหมีการดําเนินการสรางเครือขายในการเฝาระวังและติดตามคุณภาพน้ําในลุม
น้ําทาจีนเพื่อลดความซํ้าซอน และประหยัดงบประมาณในการดําเนินการรวมท้ังการสรางความ 
เขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรเอกชนในพ้ืนท่ีเพื่อใหเกิดความรูและความ
เขาใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

๔. มีมติใหแตงต้ังคณะทํางานตรวจสอบมลพิษระดับลุมน้ําข้ึน โดยมีทานรองอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษเปนประธานคณะทํางาน พรอมท้ังคณะทํางานซ่ึงเปนตัวแทนจากหนวยงาน
ปฏิบัติท้ัง ๔ จังหวัด เพื่อใหเกิดการแกปญหาไดทันเหตุการณและลดผลกระทบตอแหลงน้ํา 

๖. แผนจัดการปองกันแกไขและฟนฟูคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน 
คณะอนุกรรมการประสานจัดการคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน 
วิสัยทัศน “ภายในป ๒๕๕๓ คุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ

แหลงน้ํา โดยการมีสวนรวมและรับผิดชอบของประชาชนและผูมีสวนรวมในการจัดการอยางมี 
ประสิทธิภาพท้ังระบบลุมน้ํา เพื่อคุณภาพชีวิตโดยรวม” 

๖.๑ เปาหมาย 
๑. ลดปริมาณของเสียจากแหลงท่ีมีจุดกําเนิดแนนอน ( Point Source) ท่ี

ระบายลงสูแหลงน้ําไมนอยกวารอยละ ๗๐  
๒. ควบคุมและรักษาปริมาณการระบายนํ้าปริมาณการระบายนํ้าจากประตูน้ํา

ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ลดปริมาณมลพิษจากแหลงกําเนิดไมแนนอน ( Non – point sources) อยาง

ตอเนื่อง 
๔. ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหามลพิษในแมน้ําทาจีน

อยางท่ัวถึง 
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางเปนระบบ 
๖. การเพิ่มปริมาณและอัตราการไหลของน้ําในแมน้ําทาจีนและคูคลองสาขา 
๗. การอนุรักษแหลงน้ําและการวางแผนการใชท่ีดินอยางเหมาะสม 
๘. ประสานแผนการจัดการคุณภาพน้ําในลุมน้ําทาจีนอยางเปนระบบ 
๙. การใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับลุมน้ําทาจีนอยางเปนระบบ 
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๖.๒ มาตรการ 
๑. ควบคุมการระบายนํ้าเสียจากแหลงชุมชน 
๒. การควบคุมการระบายนํ้าเสียจากฟารมสุกร 
๓. ควบคุมการระบายนํ้าเสียจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
๔. ควบคุมมลพิษจากฟารมเปด 
๕. ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
๖. การนําน้ําเสียท่ีบําบัดแลวไปใชประโยชน 
๗. รักษาความสมดุลยของปริมาณนํ้าใหสอดคลองกับปริมาณของเสียในลําน้ํา 
๘. การปรับปรุงระบบการเพาะปลูก 
๙. การปรับปรุงระบบการชลประทานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๑๐. ปรับปรุงระบบการระบายนํ้าจากประตูระบายนํ้า 
๑๑. ติดต้ังระบบโทรมาตร 
๑๒. ลดปริมาณนํ้าทาท่ีจะไหลลงพื้นท่ี 
๑๓. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการทําเกษตรอยางถูกวิธี 
๑๔. พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
๑๕. การตั้งองคกรชุมชนดูแลแมน้ําทาจีน 
๑๖. การรณรงคและประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
๑๗. อบรมเยาวชน/นักเรียนและชุมชน 
๑๘. เผยแพรความรู 
๑๙. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ( Eco – tourism) 
๒๐. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน 
๒๑. ติดตามตรวจสอบการระบายนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทตางๆ  
๒๒. กําจัดผักตบชวาในแมน้ําทาจีนและคูคลองสาขาไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
๒๓. โครงการขุดลอกลําน้ําโดยไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศนธรรมชาติ 
๒๔. การอนุรักษแหลงน้ําทางธรรมชาติ 
๒๕. กําหนดแผนการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับการใชประโยชนและ

เพื่อการอนุรักษแหลงน้ํา 
๒๖. ตั้งอนุกรรมการเฉพาะเพื่อประสานแผนการจัดการในพื้นท่ีลุมน้ํ า 

ทาจีน 
๒๗. การประชุมประจําป 
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๒๗

๒๘. เครงครัดการใชกฎหมาย 
๒๙. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับลุมน้ําทาจีน 

๖.๓. แผนงาน 
บําบัดและฟนฟู 
๑. การกอสรางระบบระบายและบําบัดน้ําเสียชุมชนสวนกลาง 
๒. การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
๓. การใชมาตรการทางกฎหมาย 
๔. ควบคุมการระบายนํ้า เ สียจากฟารมสุกรให เปนไปตามมาตรฐาน 

น้ําท้ิงท่ีกําหนด 
๕. ออกขอกําหนดทองถ่ินเพื่อใหเจาของฟารมสุกรปฏิบัติตามกฎหมาย 

ทองถ่ิน 
๖. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการฟารมสุกรท่ีถูกตอง 
๗. ควบคุมการระบายนํ้าเสียจากบอเพาะเล้ียงสตวน้ําเพื่อลดปริมาณของเสียลง

สูแหลงน้ํา 
๘. ควบคุมการเล้ียงปลาในกระชังเพื่อลดมลพิษในแหลงน้ํา 
๙. ควบคุมการระบายของเสียจากการเล้ียงเปด 
๑๐. ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรม 
๑๑. สงเสริมการทําการเกษตรตามหลักการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม 

(Good Agricultural Practice, GAP) 
๑๒. พัฒนาระบบการจัดการท่ีดี (Best Management Practices, BMPs) เพ่ือ

ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีมีจุดกําเนิดไมแนนอน (Non-pointsource) 
๑๓. สรางจิตสํานึกและความตระหนัก 
๑๔. เฝาระวังและปองกัน 

๑๔.๑ เฝาระวังและปองกันติดตามตรวจสอบแหลงน้ําธรรมชาติ 
๑๔.๒ ติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ 

๑๕. บําบัดและฟนฟู 
จัดซ้ือและติดต้ังเคร่ืองเก็บผักตบชวาแบบติดต้ังริมฝงระบบโซพาลําเลียง ณ จุด

สกัดท่ีกําหนด 
บําบัดและฟนฟู 
อนุรักษแหลงน้ํา 
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๒๘

บริหารและจัดการส่ิงแวดลอม 
บริหารและจัดการส่ิงแวดลอม 
บริหารและจัดการส่ิงแวดลอม 
การศึกษาและวิจัย 

๖.๔ โครงการ 
๑. โครงการบําบัดน้ําเสียออมนอย-ออมใหญ (๑)  
๒. โครงการบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครสมุทนสาคร (๒) 

- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
- กอสรางระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 

๓. โครงการการน้ําเสียเทศบาลตําบลกระทุมแบน (๓)  
- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
- กอสรางระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 

๔. โครงการน้ําเสีย ทต. อูทองและทม. สุพรรณฯ (๔)  
- กอสรางเสร็จแลวและจะสงมอบประมาณกลาง ป ๒๕๔๔  

๕. โครงการน้ําเสียเทศบาลตําบลสามชุก (๕)  
- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
- กอสรางระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 

๖. โครงการน้ําเสียเทศบาลตําบลวัดสิงห (๖) 
- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
- กอสรางระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 

๗. โครงการบําบัดน้ําเสียชุมชน ทน. นครปฐม (๗ ) 
- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
- กอสรางระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 

๘. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายนํ้าและ
บําบัดน้ําเสียชุมชนอ่ืนๆ ไดแก สองพ่ีนอง สามพราน ดอนหวาย เขาพระ นครชัยศรี บางปลามา เดิม
บางนางบวชหันคา ทาโบสถ ศรีประจันต และหวยพลู (๘) 

๙. โครงการวางแผนปฏิบัติการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนโดยคํานึงถึงขีดความ
สมารถในการรองรับของเสียของลําน้ํา (๙) 

๑๐. เรงรัดโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นนี่แมน้ําทาจีนตอนลาง 
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท่ีมีอยูแลว (๑๐) 
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๒๙

๑๑. ตรวจสอบและควบคุมการบําบัดน้ําเสียจากอาคารประเภท  ก. (๑๑) 
๑๒. สงเสริมใหมีการจัดการของเสียในชุมชนขนาดเล็กแบบติดกับท่ี (On-sete) 

(๑๒) 
๑๓. สงเสริมการใชสวมท่ีถูกสุขลักษณะ (๑๓) 
๑๔. โครงการศึกษาเพ่ือการจัดเตรียมท่ีดินสําหรับกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย

สวนกลาง (๑๔) 
๑๕. จัดมาตราฐานการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก (๑๕) 
๑๖. ตรวจสอบเพื่อควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากฟารมสุกรขนาดกลาง (๕๐๐-

๕,๐๐๐ ตัว) และขนาดใหญ ( มากกวา ๕,๐๐๐ ตัว )  (๑๖) 
๑๗. มาตรการรองรับการควบคุมดูแลฟารมสุกรขนาดเล็ก (๑๗) 
๑๘. ใหความรูความเขาใจหนวยงานทองถ่ินเกี่ยวกับการออกขอกําหนดทองถ่ิน

ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑๘) 
๑๙. ฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการจัดการส่ิงแวดลอมฟารมสุกร (๑๙) 
๒๐. เผยแพรความรูและเทคโนโลยีการจัดการของเสียและน้ําเสียแกเจาของ

ฟารมสุกร (๒๐) 
๒๑. การรับรองเปนฟารมสุกรมาตรฐาน (๒๑) 
๒๒. สงเสริมและสนับสนุนฟารมสุกท่ีมีการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเปนฟารมสุกร

มาตารฐาน (๒๒) 
๒๓. ตรวจสอบเพ่ือควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (๒๓) 
๒๔. สงเสริมสนับสนุนและเผยแพรความรูและวิธีการท่ีเหมาะสมในการ

เพาะเล้ียงและการบําบัดน้ําเสียแกเกษตรกร (๒๔) 
๒๕. ศึกษาเพื่อกําหนดมาตรฐานน้ําท้ิงจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (๒๕) 
๒๖. สงเสริมการเล้ียงปลาในกระชังท่ีถูกวิธีโดยคํานึงถึงศักยภาพของแหลงน้ํา 

(๒๖) 
๒๗. กําหนดเขตท่ีมีความเส่ียงหรือมีความเหมาะสมในการเล้ียงปลาในกระชัง 

(๒๗) 
๒๘. ควบคุมการระบายของเสียจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (๒๘) 
๒๙. เครงครัดและตรวจสอบการลักลอบเล้ียงกุงน้ํากรอยในพื้นท่ีน้ําจืด (๒๙) 
๓๐. สงเสริมและสนับสนุนการเล้ียงเปดในโรงเรือน (ท่ีใชน้ํานอย) (๓๐) 
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๓๐

๓๑. โครงการติดตามตรวจสอบนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมริมแมน้ําทาจีน 
(๓๑) 

๓๒. การใชมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด (๓๒) 
๓๓. การศึกษาแนวทางการนําน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไปใชประโยชน

ในพื้นท่ี (๓๓) 
๓๔. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีการจัดการน้ํา

เสียท่ีถูกตอง (๓๔) 
๓๕. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมใชเทคโนโลยีสะอาดหรือ

พัฒนาไปสูระบบการการจัดการส่ิงแวดลอมสากล เชน ISO ๑๔๐๐ (๓๕) 
๓๖. การปรับปรุงมาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับ

ความสามารถในการรองรับของเสียของแหลงน้ํา (๓๖) 
๓๗. สรางฐานขอมูลสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม(๓๗) 
๓๘. การนําน้ําเสียท่ีบําบัดจากแหลงกําเนิดตางๆ ไปใชประโยชนในพื้นท่ี

เกษตรกรรม 
๓๙. การศึกษาความสมดุลยระหวางปริมาณการระบายนํ้าและปริมาณของเสียท่ี

ระบายลงสูแมน้ําทาจีน (๓๙) 
๔๐. ปรับปรุงระบบการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี (๔๐) 
๔๑. ปรับปรุงระบบชลประทานใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีโดยคํานึงถึงปญหา

มลพิษของน้ําระบายท้ิงจากการชลประทาน (๔๑) 
๔๒. โครงการระบายนํ้าเพื่อปองกันการรุกลํ้าของน้ําเค็ม (๔๒) 
๔๓. การสรางแบบจําลองการระบานน้ําในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานและใน 

แมน้ําทาจีน (๔๓) 
๔๔. ติดตั้งระบบโทรมาตรในพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีนเพื่อติดตามและรายงาน

สถานการณการระบายนํ้าในพื้นท่ี พรอมตรวจวัดคุณภาพน้ําในจุดท่ีติดต้ัง (๔๔) 
๔๕. การกอสรางแนวกั้นน้ําในพื้นท่ีทุงสองพี่นอง (๔๕) 
๔๖. สงเสริมกลุมเกษตรกรเพื่อการผลิตสินคาเกษตรตามหลักการ GAP (๔๖) 
๔๗. การข้ึนทะเบียนการใชสารเคมีทางเกษตรมาใชในการควบคุมเกษตรการ 

ท่ีใชสารเคมี (๔๗) 
๔๘. พัฒนาระบบ BMPs เพื่อควบคุมมลพิษจากการปลูกขาว (๔๘) 
๔๙. พัฒนาระบบ BMPs เพื่อควบคุมมลพิษจากการทําไรและทําสวน (๔๙) 
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๓๑

๕๐. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและ
อยางถูกตอง (๕๐) 

๕๑. การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทํานายมลพิษจากแหลงกําเนิด
ไมแนนอน (๕๑) 

๕๒. ตั้งสมาคมเรารักแมน้ําทาจีน เครือขายเช่ือมโยงชมรมเรารักแมน้ํา 
ทาจีน (นครปฐม) ชมรมเรารักษแมน้ําสุพรรณ และชมรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีกําลังกอตั้งข้ึนในท้ัง ๔ 
จังหวัด โดยจดทะเบียนเปนองคกรอิสระกับกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (๕๒) 

๕๓. การสรางความตระหนักของชุมชนเพ่ือฟนฟูแมน้ําทาจีน โดยส่ือตางๆ ไป
ในทางเดียวกัน (๕๓) 

- วิทยุกระจายเสียง 
- โทรทัศน 
- นิทรรศการ 
- ปาย 
- เสียงตามสาย 

๕๔.โครงการอบรมใหเยาวชน/นักเรียน และชุมชนใหเห็นความสําคัญของการ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษของแหลงน้ําในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด พรอมจัดต้ังหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับทองถ่ินลุมน้ําทาจีน/ปฏิรูปการศึกษา (๕๔) 

๕๕. สงเสริมการอนุรักษและประหยัดน้ํา (๕๕) 
๕๖. จัดทําปายแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนตามจุดตางๆ 

โดยส่ือใหประชาชนเขาใจงาย (๕๖) 
๕๗. สงเสริมการทองเท่ียวทางน้ํา เชิงนิเทศ (Eco-tourism) ในลุมน้ําทาจีน 

(๕๗) 
๕๘. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนอยางเปนระบบ (๕๘) 
๕๙. ตั้งศูนยขอมูลระบบเครือขายคุณภาพน้ําในแมนาทาจีน (๕๙) 
๖๐. การเสริมสรางศักยภาพของทองถ่ินในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

(๖๐) 
๖๑. ตั้งอาสาสมัครรวมกับหนวยงานราชการเพ่ือเฝาระวังแหลงกําเนิดมลพิษ

ประเภทตางๆไดแก โรงงานอุตสาหกรรมฟารมสุกรขนาดใหญ และอ่ืนๆ (๖๑) 
๖๒. ตั้งศูนยขอมูลและระบบเครือขายแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นท่ีลุมน้ําทาจีน 

(๖๒) 
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๖๓. ใหโรงงานขนาดใหญติดต้ังระบบตรวจสอบคุณภาพน้ําอัตโนมัติ (On-line 
Monitoring) โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชนสามารถตรวจสอบและเช่ือมโยงขอมูลได 
(๖๓) 

๖๔. จัดทําแผนกําหนดจุดสกัดผักตบชวาและจัดซ้ือเครื่องเก็บผักตบชวาระบบ
โซพาลําเลียง (๖๔) 

๖๕. โครงการทําปุยหมักจากผักตบชวา (๖๕) 
๖๖. โครงการทําหัตถกรรมหรือวัสดุจากผักตบชวา (๖๖) 
๖๗. การรณรงคเพื่อเก็บและกําจัดผักตบชวาในแหลงน้ําในแตละพ้ืนท่ี (๖๗) 
๖๘. โครงการขุดลอกลําน้ําสายหลักและคูคลองสาขา (๖๘) 
๖๙. การขุดลอกและฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองเจดียบูชาและคลองบางแกว (๖๙) 
๗๐. โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกหรือพืชชนิดอ่ืนๆ ในพื้นท่ีแนวชายฝง

เพื่อลดมลพิษ (๗๐) 
๗๑. โครงการอนุรักษและฟนฟูท่ีชุมน้ําในลุมน้ําทาจีน (๗๑) 
๗๒. โครงการอนุรักษระบบนิเวศนแหลงน้ําทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (๗๒) 
๗๓. โครงการอนุรักษปลาน้ําจืดหรือวังมัจฉา (๗๓) 
๗๔. จัดทําแนวกันชนพื้นท่ีริมน้ํา (Buffer Strip) เปนเขตอนุรักษ (๗๔) 
๗๕. ประกาศเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปานครหลวง/ภูมิภาค (๗๕) 
๗๖. การกําหนดเขตฝงเมืองของพื้นท่ีชุมชนริมน้ําใหเหมาะสมกับศักยภาพของ

พื้นที่และระบบนิเวศนแหลงน้ํา (๗๖) 
๗๗. การควบคุมส่ิงกอสรางรุกลํ้าลําน้ํา (๗๗) 
๗๘. ตั้งคณะอนุกรรมการประสานจัดการคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน (๗๘) 
๗๙. จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเตือนภัย และระบบการแกไขปญหามลพิษ

อยางมีประสิทธิภาพ (๗๙) 
๘๐. ประสานแผนงานและโครงการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาปองกันแกไขฟนฟู 

คุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน (๘๐) 
๘๑. จัดประชุมประจําปเกี่ยวกับลุมน้ําทาจีน (๘๑) 
๘๒. การใชแรงจูงใจใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมมลพิษ (๘๒) 
๘๓. การเครงครัดการใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (๘๓) 
๘๔. การจัดต้ังอาสาสมัครชวยตรวจสอบการควบคุมมลพิษ (๘๔) 
๘๕. โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (๘๕) 
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๘๖. การพัฒนาทําดัชนีทางชีวภาพเพื่อช้ีวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน (๘๖) 
๘๗. การศึกษาการปนเปอนของโลหะหนักในแมน้ําทาจีน (๘๗) 
๘๘. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับลุมน้ําทาจีน (๘๘) 
๘๙. การพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญ (Expert System) ในการจัดการคุณภาพน้ําใน

ลุมน้ําทาจีน (๘๙) 
๙๐. สงเสริมและสนับสนุนการใชภูมิปญญาชาวบานในการฟนฟูลุมน้ําทาจีน 

(๙๐) 
๙๑. การศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมลุมน้ําทาจีน (๙๑) 
๙๒. การพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อกําจัดผักตบชวา (๙๒) 
๙๓. การศึกษา วิจัย และพัฒนา อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน แกไข และฟนฟู

คุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน (๙๓) 
แตการกําหนดนโยบายและแผนดําเนินการตางๆ นั้นส่ิงท่ีจะตองพิจารณา

ประกอบกันคือตองมีกฎหมายรองรับเพื่อเปนหลักในการควบคุมแกไขปญหา เพราะการท่ีจะนํา
นโยบายและแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลนั้นจําเปนจะตองคํานึงประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลงาน 
และติดตามอยางใกลชิดก็จะเกิดผลดีตอการแกไขปญหามลพิษในพื้นท่ีลุมน้ํา  

๗. บทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี 

ลุมน้ํา 
บทบัญญัติกฎหมายท่ีบังคับใชในการควบคุมปองกัน และแกไข ปญหามลพิษในพ้ืนท่ี

ลุมน้ําของประเทศไทย เรามิไดมีบทบัญญัติท่ีจะคุมครองลุมน้ําจากมลพิษในลักษณะท่ัวไป แตจะ
บัญญัติคุมครองน้ําในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เชน ทางน้ําท่ีเปนสาธารณะ หรือท่ีเปนคลอง
ชลประทานทางน้ําเพ่ือการเดินเรือ เปนตน ซ่ึงการควบคุมก็เปนไปตามพระราชบัญญัติท่ีตราไว 
คุมครองน้ําเปนการเฉพาะน้ัน นอกจากนี้การคุมครองท่ีผานมาก็มักจะเนนการลงโทษท่ีเกี่ยวกับการ
ท้ิงขยะของเสีย หรือสารพิษลงสูแหลงน้ําโดยตรง ซ่ึงการคอยท่ีจะจับกุมผูทําความผิด เชนนี้เปนไป
ดวยความลําบาก เนื่องจากไมมีเจาหนาท่ีเพียงพอในการตรวจลุมน้ําตลอดสาย นอกจากนี้ปญหา 
มลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ํา สวนหนึ่งมิไดเกิดจากการท้ิงขยะ หรือของเสียลงสูพื้นท่ีลุมน้ําโดยตรง แตเกิด
จากการทิ้งขยะบริเวณอ่ืนๆ แลวมีการไหลซึมของสารพิษลงไปสูในพ้ืนท่ีลุมน้ํา ซ่ึงกรณีของลุม
น้ําทาจีนเปนตัวอยาง ในกรณีเชนนี้ทําใหการนําตัวบุคคลท่ีเปนตนเหตุมาลงโทษดวยความ
ยากลําบากอาจเปนเพราะไมรูวาผูใด หรือบทบัญญัติของกฎหมายคุมไมถึง เพื่อใหการควบคุม
ป อ ง กั น  แ ล ะ 
แกไขปญหามลพิษในพื้นท่ีลุมน้ํามีประสิทธิภาพมากข้ึนก็คงตองมีการบัญญัติกฎหมายท่ีควบคุม
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การปลอยสารพิษจากแหลงกําเนิด โดยเฉพาะเพื่อใชเปนมาตรการควบคุมปองกัน และแกไขปญหา 
มลพิษกอนท่ีปลอยลงสูแมน้ํา กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปองกัน และแกไขปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
มีอยูหลายฉบับ แตในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะช้ีใหเห็นถึงบทบัญญัติกฎหมายแตละฉบับวามีปญหา
อุปสรรค และขอจํากัดตลอดจนมาตรการท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การแกไขปญหามลพิษในภาพรวม ไดแก๗ 

๘. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
๑. วัตถุประสงคในการกําหนดคุณภาพส่ิงแวดลอม มาตรา ๓๒ บทบัญญัติวา 

เพื่อประโยชนในการสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
เร่ืองตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลองหนอง บึง ทะเลสาบอางเก็บน้ําและ
แหลงน้ําสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีอยูภายในแผนดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนบริเวณพื้นท่ี
ลุมน้ําในแตละพ้ืนท่ี 

(๒) มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงรวมท้ังบริเวณพ้ืนท่ีปากแมน้ํา 
(๓)  มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล 
(๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
(๕) มาตรฐานระดับเสียงและความส่ันสะเทือนโดยท่ัวไป 
(๖) มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมในเร่ืองอ่ืนๆ ๘ 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตามวรรคหน่ึงจะตองอาศัยหลักวิชาการ 

กฎเกณฑ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร และจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของดวย 

๒. องคกรท่ีทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ตามมาตรา ๓๒ นั้น คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเปนองคกรท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยมีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมไดทุกเร่ือง ไมใชเฉพาะมาตรฐานเกี่ยวกับน้ํา อากาศ เสียงและความส่ันสะเทือนเทานั้น 
แตในทางปฏิบัติท่ีผานมาคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังมิไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพ

                                                           
๗

 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ แตงต้ังคณะกรรมการประสานจัดการลุมนํ้าทาจีน ๒๕๔๓ (อัด
สําเนา) 

๘
 
. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ 
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ส่ิงแวดลอมในเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากเร่ืองท่ีกลาวมาแลว การกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้น
จะตองมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยจึงจะมีผลบังคับ และเนื่องจากการกําหนดมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอมนั้นมิไดมีไวเพื่อ การลงโทษแตเปนการกําหนดเปาหมายและเปนเคร่ืองช้ีวาในชวงเวลา
ใดเวลาหน่ึง คุณภาพส่ิงแวดลอม ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งนั้นมีคุณภาพตํ่ากวามาตรฐานหรือไม 
ห า ก ต่ํ า ก ว า 
มาตรฐานผูเกี่ยวของจะตองรวมมือกันหาทางแกไขปรับปรุงตอไป๙ 

๓. หลักเกณฑในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
มาตรา ๓๒ ไดวางกรอบในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมไววา จะตอง

มีหลักเกณฑทางวิชาการและหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนวามาตรฐานท่ีกําหนดไปนั้นมี
ความเหมาะสม ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือไม อยางไรก็ดี การอาศัยหลักทาง
วิชาการและหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียวในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม
ในบางคร้ังนั้นอาจไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสังคมก็เปนได ดวยเหตุนี้ มาตรา ๓๒ จึง
ไดมีการผอนคลายความเครงครัดของมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมไววา การกําหนดมาตรฐาน 
ดังกลาวจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของดวย๑๐ 

๔. การแกไขปรับปรุงและขอใหเพิกถอนมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๓๒ นั้นจะตอง

อาศัยหลัก วิชาการหลักฐานทางวิทยาศาสตร รวมท้ังคํานึงถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการพิจารณา มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม จึงไมควรมีลักษณะ
คงท่ีอยูตลอดเวลาเพราะจะมีการคนพบส่ิงใหมๆ เสมอในทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร ดวยเหตุ
นี้ จึงควรจะตองมีการประเมินและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมอยูเสมอใหสอดคลองกับ
ความเปนจริงและส่ิงท่ีควรจะเปน แนวความคิดดังกลาวไดรับการยอมรับในมาตรา ๓๔ ซ่ึงบัญญัติ
วา “ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอํานาจปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ี
ไดกําหนดไวแลวใหเหมาะสมตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและความเปล่ียนแปลง
ในทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ”๑๑ 

๕. มาตรฐานคุณภาพน้ํา 
                                                           

๙ อํานาจ  วงศบัณฑิต. กฏหมายสิ่งแวดลอม. บริษัท สํานักพิมพวิญูชน จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๕, หนา  
๑๘๕–๑๘๖. 

๑๐
 อํานาจ  วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๘๖. 

๑๑
 อํานาจ  วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๘๖. 

DPU



 

 

 

๓๖

ตามท่ีมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติใหอํานาจแกคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใน
แหลงน้ําตางๆ นั้น คณะกรรมการดังกลาวไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงและคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ําผิวดินไว 

ก. มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
ข. มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติไดออกประกาศ ฉบับท่ี ๘ (๒๕๓๗) วันท่ี ๒๐ 

มกราคม ๒๕๓๗ กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินซ่ึงหมายถึง “แมน้ําลําคลอง หนอง 
บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา และแหลงน้ําสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายในแผนดิน ซ่ึงหมายความรวมถึง 
แหลงน้ําสาธารณะท่ีอยูภายในแผนดินบนเกาะดวย แตไมรวมถึงน้ําบาดาล และในกรณีท่ีแหลงน้ํา
นั้นอยูติดกับทะเล ใหหมายความถึงแหลงน้ําท่ีอยูภายในปากแมน้ําหรือปากทะเลสาบ” ตามขอ ๑ 
ของประกาศ โดย มีการแบงแหลงน้ําผิวดินออกเปน ๕ ประเภท 

๑) แหลงน้ําประเภทที่ ๑ ไดแก แหลงน้ําท่ีคุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดย
ปราศจากนํ้าท้ิงจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถใชเปนประโยชนเพี่อ  

 การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติกอน 
 การขยายพันธุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดับพื้นฐาน 
 การอนุรักษระบบนิเวศของแหลงน้ํา 

๒) แหลงน้ําประเภทที่ ๒ ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 

 การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติกอน และ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 

 การอนุรักษสัตวน้ํา 
 การประมง 
 การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา  

๓) แหลงน้ําประเภทที่ ๓ ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท  
และสามารถใชประโยชนเพื่อ 

 การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติกอน และ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน 

 การเกษตร 
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๓๗

๔) แหลงน้ําประเภทที่ ๔ ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 

 การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติกอน และ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน 

 การอุตสาหกรรม 
๕) แหลงน้ําประเภทที่ ๕ ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท

และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม โดยตองมีมาตรฐานตํ่ากวาคุณภาพในแหลงน้ําประเภท
ท่ี ๔ 

สวนการจะกําหนดวาแหลงน้ําผิวดินแหลงใดจะเปนแหลงน้ําประเภทใดบางนั้น
ประกาศ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติใหกรมควบคุมมลพิษเปนผูกําหนด ปจจุบันไดมี
ประกาศของกรมควบคุมมลพิษแลวในบางลุมน้ํา เชน แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง
เปนตน 

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
(๑) วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 

วัตถุประสงคหลักของการกําหนดคุณภาพส่ิงแวดลอมก็เพ่ือกําหนดเปาหมายของ
การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหชัดเจนวาเราตองการจะใหคุณภาพส่ิวแวดลอมอยูใน
ระดับใด และเม่ือมีการกําหนดมาตรฐานแลว หากพบวาคุณภาพส่ิงแวดลอมมิไดเปนไปตามนั้น ก็
จะตองรวมมือกัน หาวิธีการตาง ๆ เพื่อทําใหคุณภาพส่ิงแวดลอมไดมาตรฐาน 

แนวความคิดเร่ืองความสัมพันธระหวางการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม
และการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดนั้นไดรับการยอมรับในมาตรา ๕๕ แหง 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแสดงใหเห็น
วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดวา “เพื่อรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้”๑๒ 

(๒) ผูมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
มาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไววา “ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด สําหรับควบคุมการระบายน้ําท้ิง การปลอยท้ิง
                                                           

๑๒
 อํานาจ  วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๙๘. 
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๓๘

อากาศเสีย การปลอยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหลงกําเนิดออกสูส่ิงแวดลอม เพื่อรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐาน คุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดไวในประราชบัญญัติฉบับนี้”๑๓ 

(๓) แนวทางในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
ส่ิงท่ีตองพิจารณาตอไปก็คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอม คณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติจะสามารถ
กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตามท่ีตนเองเห็นสมควรไดมากนอยเพียงใด เม่ือ
พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมกับมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดแลวมาตรฐาน ท้ังสองอยางมีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด ตามมาตรา ๕๕ การท่ี
กฎหมายกําหนดหลักการดังกลาวไว และเปนการปองกันมิใหมีการกําหนดมาตรฐานดังกลาวตาม
อําเภอใจ 

(๔) ความสัมพันธระหวางมาตรฐานควบคุมมลพิษของหนวยงานตางๆ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ ถึงกรณีท่ีมีความ 

แตกตางระหวางมาตรฐานควบคุมมลพิษวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
กับมาตรฐานควบคุมแหลงกําเนิดท่ีกําหนดข้ึนตามกฎหมายโดยหนวยงานอ่ืนวาจะใชมาตรฐานใด
เปนหลักมาตรา ๕๖ บัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ําท้ิงการปลอย
ท้ิงอากาศเสีย การปลอยท้ิง ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหลงกําเนิดออกสูส่ิงแวดลอมโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานดังกลาวไมต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม มาตรา ๕๕ ใหมาตรฐานดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปตามท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายนั้น แตถามาตรฐานดังกลาวต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๕๕ ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจตามกฎหมายน้ันแกไขใหเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด ในกรณีท่ีมีอุปสรรคไมอาจดําเนินการเชนวานั้นได ให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนผูช้ีขาดเม่ือมีคาช้ีขาดเปนประการใด  ใหสวนราชการท่ี
เกี่ยวของดําเนินการตามคําช้ีขาดนั้น” 

มีขอท่ีนาสังเกตวา มาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้นแกไขขอขัดแยงระหวางมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดท่ีกําหนดตามกฎหมายน้ีกับกฎหมายอ่ืน แตหากเปนการขัดแยงระหวางมาตรฐานท่ีถูก

                                                           
๑๓

 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๕ 
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๓๙

กําหนดข้ึนตามกฎหมายอ่ืนดวยกันแลว ไมนํามาตรา ๕๕ ดังกลาวมาบังคับแกกรณี ผลท่ีตามมาก็คือ
มาตรฐานท่ีขัดแยงกันตามกฎหมายอ่ืนนั้น ตางก็มีผลใชบังคับ๑๔ 

(๕) การกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษแทนหนวยงานอ่ืน 
นอกจากขอขัดแยงระหวางมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กับมาตรฐานท่ีกําหนด
ตามกฎหมายอ่ืนแลว ยังมีกรณีท่ีหนวยงานอ่ืนมีอํานาจในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดแตไมยอมใชอํานาจกําหนดมาตรฐานดังกลาว มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดลอมแหงชาติไดบัญญัติไววา “ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหอํานาจ
สวนราชการใดกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเร่ืองใดไว แตสวนราชการนั้นไม
ใชอํานาจตามกฎหมายกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเร่ืองนั้นไดและใหถือวาเปน
มาตรฐานตามกฏหมายในเร่ืองนั้นดวย 

ขอความในมาตรา ๕๗ เปนการแสดงใหเห็นไดอยางหน่ึงวา วัตถุประสงคในการ
ตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้นมิไดตองการ
ยกเลิกกฎหมายอ่ืนหรือยกเลิกบทบาทของหนวยงานอ่ืนในการสงเสิรมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม แตกฎหมายนี้จะเขามามีบทบาทในเร่ืองการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีอยุ
ในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน ก็ตอเม่ือหนวยงานอ่ืนนั้นมิไดใชอํานาจของตนในการกําหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด ปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดบัญญัติเร่ืองนี้ชัดเจน๑๕ 

ส่ิงท่ีจะเปนปญหาในทางปฏิบัติประการหน่ึงก็คือ เม่ือใดจึงจะถือวาหนวยงานอื่น 
มิไดใชอํานาจตามกฎหมายของตนในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด หาก
พิจารณากันอยางเครง ครัดตามขอความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว คณะกรรมการควบคุมมลพิษยอมสามารถมีคํา 
แนะนําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ใชอํานาจกําหนด 
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด ไดทันที หากพบวายังมิไดมีการกําหนดมาตรฐานดังกลาว 

                                                           
๑๔

 อํานาจ  วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน,หนา ๒๐๒. 
๑๕

 อํานาจ  วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน,หนา ๒๐๒. 
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๔๐

โดยหนวยงานอ่ืนท่ีมีอํานาจในขณะนั้น แตการปฏิบัติเชนนี้โดยกระทรวงวิทยา-
ศาสตรฯ อาจกอใหเกิดความขัดแยงกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีอํานาจกําหนดมาตรฐานเชนวานั้นได 
เพราะในความเปนจริงแลว หนวยงานอ่ืนอาจกําลังดําเนินการกําหนดมาตรฐานดังกลาวอยู เพียงแต
วายังไมเสร็จสมบูรณดวยเหตุนี้เพื่อปองกันความขัดแยงระหวางหนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
ควรจะตองประสานงานกับหนวยงานอ่ืนเพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนกอนการใชอํานาจกําหนด
มาตรฐานแทนหนวยงานอ่ืนอยางไรก็ดีหากมีเหตุการณท่ีทําใหนาเช่ือไดวา หนวยงานอื่นไม
ประสงคจะกําหนดมาตรฐานหรือปลอยปละละเลยในเร่ืองดังกลาว กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ก็จาจะ
ใชอํานาจกําหนดมาตรฐานดังกลาวแทนหนวยงานอ่ืนไดทันที 

(๖) มาตรฐานควบคุมมลพิษทางน้ําจากแหลงกําเนิด 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม อาศัยอํานาจ

ตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในสวนท่ีเกี่ยวกับมลพิษทางน้ําดังนี้ 

อาคารแตละประเภทนั้นตองปฏิบัติตามมาตรฐานการระบายน้ําท้ิงจากอาคาร 
ตอมาไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิด

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม๑๖ ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามมาตรฐาน 
มีขอสังเกตวา คําวา “นิคมอุตสาหกรรม “หมายถึงนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย

วาดวยนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีจัดไวสําหรับการประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการ
ระบายนํ้าท้ิงลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมรวมกัน 

นอกจากจะมีการควบคุมระบายน้ํา ท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษขางตนแลว
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าท้ิงจากท่ีดินจัดสรร 

(๗) หนาท่ีของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา 
เม่ือมีการประกาศมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีเกี่ยวของกับมลพิษ

ทางน้ําแลวพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํานั้นมีหนาท่ีบางประการ ซ่ึงจะ
นําเสนอเปนสองกลุมคือแหลง 

                                                           
๑๖ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (๒๕๓๙) เรื่อง กําหนด 

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม วันที่ ๓ 
มกราคม ๒๕๓๙ 
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๔๑

กําเนิดมลพิษทางนํ้าท่ีถูกควบคุมการระบายน้ําเสียหรือของเสีย และแหลงกําเนิด
มลพิษท่ีมิไดถูกควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสีย 

ก. แหลงกําเนิดมลพิษท่ีถูกควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสีย 
หลักจากท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดสําหรับการระบายนํ้า
ท้ิงหรือการปลอยของเสียตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตางๆ ยังมิไดมี
หนาท่ีตองควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือปลอยของเสียตามมาตรฐานดังกลาวทันที แตจะตองรอให
มีการดําเนินการตามมาตรา ๖๙ กอน มาตรา ๖๙ บัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทแหลงกําเนิด
มลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือของเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม น อ ก เ ข ต ท่ี ตั้ ง 
แหลงกําเนิดมลพิษไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือ
มาตรฐานท่ีสวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานน้ันยังมีผลใช
บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุม 
มลพิษตามมาตรา ๕๘”๑๗ 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ไดประกาศแหลงกําเนิดมลพิษ
หลายประเภทที่ตองมีการควบคุมการระบายนํ้าท้ิงใหเปนไปตามมาตรฐาน 

เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมไดประกาศ
ประเภทแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการระบายน้ําเสียหรือของเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมนอกท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ แลวเจาของหรือ 
ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้นมีหนาท่ี 

(๑) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจะตองควบคุมการระบายนํ้าเสีย
หรือของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีออกตามมาตรา ๕๕ หรือ
มาตรฐานของหนวยงานอื่นท่ียังมีผลใชบังคับอยู รวมท้ังใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพาท่ี 
ผูวาราชการจังหวัดกําหนดในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ เปนท่ีนาสังเกตวาพระราชบัญญัติ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดบทลงโทษแกผูท่ีระบายนํ้า

                                                           
๑๗พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, หนา ๒๑๓. 
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๔๒

ท้ิงหรือของเสียท่ีมีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐาน การขาดบทลงโทษดังกลาว อาจทําใหเจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษไมมีความเกรงกลัวในการฝาฝนมาตรฐานตามมาตรา ๕๕ 
สวนการฝาฝนมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีหนวยงานอื่นเปนผูกําหนด และมีผล
บังคับใชตามมาตรา ๕๖ นั้น ผูฝาฝนอาจจะไดรับโทษทางอาญาตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของนั้นก็ได 
เชน หากมีการระบายนํ้าท้ิงท่ีมีคุณภาพไมไดมาตรฐานซ่ึงกําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน การกระทําดังกลาวถือวาเปนความผิดและมีโทษอาญาตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน 

อยางไรก็ดี แมวาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะมิไดกําหนดโทษของการฝาฝนมาตรฐานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๕ 
ไว แตก็อาจอาศัยสภาพบังคับจากการออกคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษใหเจาของหรือ 
ผูครอบครองแปลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติตาม 

(๒) ในกรณีท่ีแหลงกําเนิดมลพิษไมมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
มาตรา ๗๐ วรรคแรก กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้นมีหนาท่ีตอง 
กอสรางติดต้ังหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามท่ีเจาพนักงานควบคุม 
มลพิษกําหนด 

มีขอนาสังเกตวา พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดมีบทลงโทษเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมิไดกอสราง 
ติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบจํากัดของเสียตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษท่ีออก
ตามมาตรา ๗๐วรรคแรก ดวยเหตุนี้ อาจทําใหคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษดังกลาวไมมี
สภาพบังคับ เวนแตจะอาศัยสภาพบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙๑๘ 

(๓) ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีระบบบําบัดน้ําเสีย
หรือระบบกําจัดของเสียกอนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
จะมีการประกาศประเภทแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองมีการควบคุมการระบายน้ําเสียหรือของเสีย
ตามมาตรา ๖๙ 

(๔) หากในเขตควบคุมมลพิษหรือในเขตทองท่ีใด ท่ีทางราชการไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบจํากัดของเสียรวมไวแลว มาตรา ๗๑ กําหนดใหเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิด 

                                                           
๑๘อํานาจ  วงศบัณฑิต .เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๑๕. 
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๔๓

มลพิษท่ีมิไดมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียมากอน และยังมิได
กอสรางติดต้ังหรือจัด ใหมีระบบดังกลาวตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรือไมประสงค
ท่ีจะทําการกอสรางติดต้ังหรือจัดใหมีระบบเชนวานั้น ตามมาตรา ๗๑ เพื่อใหขอกําหนดในมาตรา 
๗๑ มีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง มาตรา ๑0๔ กําหนดบทลงโทษแกเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษท่ีไมยอมนําน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษของตนไปบําบัดหรือ
กําจัดยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมทั้งท่ีมีหนาท่ีตองดําเนินการเชนนั้น ตาม
มาตรา ๗๑ โดยผูฝาฝนจะตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ 

มีของสังเกตวา แมขอความในมาตรา ๗๑ จะสงเสริมใหมีการใชบริการของ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมิไดมีการกําหนดใหเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท้ังหมดตองใชบริการดังกลาว๑๙ อยางเชนกรณีของเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียเปนของตนเองอยูแลว 

(๕) ในเขตควบคุมมลพิษหรือในทองท่ีท่ีทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสียอยูในเขตตามมาตรา ๗๔ 

 (๖) หากในเขตควบคุมมลพิษหรือในเขตทองท่ีใด ทางราชการมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัด 
น้ําเสียหรือกําจัดของเสียอยูในเขตดังกลาวตามมาตรา ๗๕ 

(๗) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซ่ึงมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสียเปนของตนเอง ตองมีหนาท่ีตามมาตรา ๘๐ 

ข. แหลงกําเนิดมลพิษท่ีมิไดถูกควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสีย 
หากพิจารณาเฉพาะกรณีตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมิไดถูกกําหนดประเภท
ตามมาตรา ๖๙ วาจะตองควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสีย ตลอดจนเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงมลพิษอ่ืนๆ ยังคงมีหนาท่ีบางประการ 

                                                           
๑๙

 อํานาจ  วงศบัณฑิต .เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๑๗. 
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๔๔

การจัดการ ปองกัน และลดมลพิษทางน้ําในเขตควบคุมมลพิษและเขตพ้ืนท่ีคุมครอง 
ส่ิงแวดลอม 

ก. เขตควบคุมมลพิษ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมี

มาตรการเพ่ือจัดการปองกัน และลดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษเปนพิเศษ สวนทองท่ีใดจะถือวา
เปนเขตควบคุม มลพิษหรือไมนั้น มาตรา ๕๙ ใหคณะกรรมการการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือมีการประกาศใหทองท่ีใดเปนเขตควบคุมมลพิษแลว มาตรา ๓๗ กําหนดให 
ผูวาราชการจังหวัดท่ีมีเขตควบคุมมลพิษมีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ในขณะเดียวกัน มาตรา ๖๐ ไดกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินในเขตควบคุมมลพิษ 
ดังกลาวมีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษเพ่ือนําไปรวมเปนสวนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการฯ 

ข. เขตพ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม 
ปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดใหทองท่ีหลายแหงเปนเขตพื้นท่ี 

คุมครองส่ิงแวดลอม เชน นานน้ําขายฝงบางสวนของบริเวณเมืองพัทยาไดมีการหามการทํากิจกรรม
หลายประการแตกตางกันออกไปในแตละพื้นท่ี แตมีขอสังเกตวา ในเขตพื้นท่ีคุมครองนั้น
กฎกระทรวงไดมีขอกําหนดเก่ียวกับการหามกอมลพิษในเขตดังกลาว โดยใชถอยคําเหมือนกันวา
หาม “การปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตเปนกรณีท่ีไดผานการบําบัด
ตามมาตรฐานของราชการแลว” การมีขอกําหนดดังกลาวดูเหมือนมิไดเปนการเพิ่มมาตรการพิเศษ
ใดเพื่อปองกันการกอใหเกิดมลพิษในเขตดังกลาวเนื่องจากเปนเพียงการกําหนดใหการระบายของ
เสียหรือมลพิษตองปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นเอง 

ความสัมพันธระหวางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กับกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

เนื่องจากในสวนตอไปจะเปนการนําเสนอกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับเกี่ยวกับ 
มลพิษทางนํ้าอาจทําใหเกิดความสับสนไดวา ในเมื่อมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของหลายฉบับ จะใช
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายตางๆ 
อยางไร และกฎหมายเหลานี้มีความสัมพันธหรือขัดแยงกันอยางไร๒๐ 

                                                           
๒๐

 พ.ร.บ. สงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ๒๕๓๕. 
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ดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ จึงเปนกฎหมายที่วางกรอบในการจัดการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในภาพรวม ในขณะท่ี
กฎหมายฉบับอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวของกับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมเฉพาะเร่ืองก็ยังมีผลใช
บังคับตอไปเวนแตวาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติจะไดบัญญัติไว
เปนอยางอ่ืน ทําใหกฎหมายฉบับนี้สามารถใชควบคูไปกับกฎหมายฉบับอ่ืนไดและมีความสัมพันธ
กันในลักษณะดังนี้ 

 บทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนท่ีมีการหามกอใหเกิดมลพิษแกแมน้ํา ลําคลอง 
แหลงน้ํา สาธารณะ หรือสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปซ่ึงกําหนดบทลงโทษทางอาญาไวดวยนั้นยังมีผล
บังคับตอไป สวนจะใชกฎหมายฉบับใดในการลงโทษผูกระทําผิดในกรณีท่ีการกระทํากรรมเดียว
ผิดกฎหมายหลายฉบับ ก็ใหเปนไปตามหลักท่ัวไปในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๐ ซ่ึง
กําหนดใหใชกฎหมายท่ีมีบทลงโทษหนักสุดบังคับแกคดีมีของสังเกตวา ในความเปนจริงแลว 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้นมิไดเนนการ
ลงโทษทางอาญาเปนหลักในการปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอม แตเนนเร่ืองการจัดการมากกวา 
ดังจะเห็นจากการมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมมี
ก า ร จั ด ต้ั ง 
กองทุนส่ิงแวดลอม การสงเสริมใหมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย
รวม ตลอดจนสงเสริมใหมีการใชมาตรการทางการเงินและภาษีอากรเพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
เปนตน 

 หากมีกฎหมายเฉพาะสําหรับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
อยูแลว เชน กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย กฎหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลหรือกฎหมาย
เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนตน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ก็จะไมถูกนําไปใชกับกรณีดังกลาว 

 ในกรณีท่ีมีการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดโดยกฎหมาย
หลายฉบับ มาตรฐานท่ีถูกกําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ จะมีลักษณะคลายกับมาตรฐานข้ันตํ่า กลาวคือ หากมาตรฐานที่ออกตาม
กฎหมายอ่ืนมีความเขมงวดมากกวา มาตรฐานน้ันก็ยังคงใชตอไปไดตามปกติ 

 บทบัญญัติหลายมาตรการในพรราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีลักษณะเปนการสงเสริมการบังคับใชกฎหมายฉบับอ่ืนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมิไดยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน เชน หากโรงงานอุตสาหกรรม
ป ร ะ ก อ บ 
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กิจการฝาฝนกฎหมาย โดยปกติจะไมมีการบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติทันที แตจะใหมีการบังคับใชกฎหมายวาดวยโรงงานกอน หากไมมีการ
ดําเนินการเชนวานั้น จึงจะมีการบังคับตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕๒๑  ซ่ึงเปนการใชกฎหมายซํ้าซอน 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ําอาจแบงกลุมไดดังนี้ และในสวนของการศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้จะเนน
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอม
ท่ัวไปในพื้นท่ีลุมน้ํา 

• กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 

• กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ัวไปในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

• กฎหมายเกี่ยวกับปาไม และสัตวปา 

• กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรดิน และการใชท่ีดิน 

• กฎหมายเกี่ยวกับแร 

• กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรประมง 
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา อาจแบงออกเปน ๒ กลุม คือ กฎหมายเกี่ยวกับ

ทรัพยากรน้ําในเชิงปริมาณ และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในเชิงคุณภาพ 

๙. ทรัพยากรน้ําในเชิงปริมาณ 
ในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในเชิงปริมาณน้ัน ตองการจะช้ีใหเห็นวามี

กฎหมายสําคัญฉบับใดบางท่ีเกี่ยวกับการใช และการจัดสรรน้ํา โดยจะแยกพิจารณาตามประเภท
ของนํ้าคือ น้ําในแมน้ําลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะอ่ืน น้ําไหลตามพ้ืนดิน และนํ้าใตดิน๒๒ 

๑๐ พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดมีการตราพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ เพื่อรักษาคลอง

ใหอยูในสภาพท่ีดีเหมาะสมสําหรับการคมนาคมตลอดจนการเพาะปลูก เนื่องจากในสมัยนั้นการ
คมนาคมทางนํ้าเปนส่ิงจําเปนในการติดตอส่ือสารและการคาขาย กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติใน
การรักษาคลอง เพ่ือประโยชนดังกลาว ไมวาจะเปนการสรางถนนริมคลอง การควบคุมการสราง

                                                           
๒๑

 อํานาจ วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๐-๒๓๑. 
๒๒ อํานาจ  วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕. 
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๔๗

สะพานขามคลอง การสรางส่ิงกอสรางและแพในคลอง การควบคุมการนําสัตวพาหนะขามคลอง 
และมาตรการในการปองกันมิใหเกิดความสกปรกและต้ืนเขินแกลําคลองซ่ึงมาตรา ๖ บัญญัติไววา 

“ถาหากวาสามารถจะทําไดอยางอ่ืนแลว หามมิใหผูหนึ่งผูใดเอาหยากเยื่อ ฝุน ฝอย หรือ
ส่ิงโสโครกเทท้ิงในคลอง และหามมิใหเทท้ิงส่ิงของดังกลาวมาแลวลงในทางนํ้าลําคูซ่ึงเล่ือนไหล
มาลงคลองได ถาผูใดกระทําผิดตอมาตรานี้ ใหปรับผูนั้น ๒๐ บาท หรือจําคุกไมเกินเดือนหนึ่ง หรือ
ท้ิงและจําท้ังสองสถาน”๒๓ 

ขอความท่ีอาจทําใหเกิดความไมชัดเจนไดวาเม่ือใดหรือกรณีใดบางท่ีจะไมนํามาตรา ๖ 
นี้ไปใชบังคับไดแกการบัญญัติวา “ถาหากสามารถจะทําอยางอ่ืนแลว” ซ่ึงเปนการลดความเขมงวด
ของบทบัญญัตินี้ เพราะแสดงใหเห็นวาอาจมีบางกรณีท่ีการทิ้งหยากเยื่อ ฝุน ฝอย หรือส่ิงโสโครก
ในคลอง หรือทางน้ําลําคูซ่ึงเล่ือนไหลลงคลองไดนั้นไมถือวาเปนความผิด 

นอกจากปญหาขางตนแลว พระราชบัญญัติฉบับนี้อาจไมสามารถนํามาใชกับการ
ปองกันปญหามลพิษทางน้ําไดท้ังหมด เพราะวามลพิษทางน้ําในปจจุบันมิไดเกิดจากการเทท้ิง
เฉพาะ “หยากเยื่อ ฝุน ฝอยและส่ิงโสโครก” เทานั้น แตอาจเกิดจากการระบายนํ้าท้ิงท่ีมีแบคทีเรีย
และสารประเภทตางๆ ปะปนอยู เชน โลหะหนัก เปนตน โดยเฉพาะลุมน้ําทาจีนเนื่องจากใน
สมัยกอน ยังไมปรากฏปญหามลพิษทางน้ําท่ีเกิดจากสารดังกลาว การบัญญัติพระราชบัญญัติรักษา
คลอง ร.ศ. ๑๒๑ จึงมิไดคํานึงถึงประเด็นดังเหลานี้ 

เม่ือพิจารณาถึงบทลงโทษของการฝาฝนพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ แลว
อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีมีการนํากฎหมายน้ีมาบังคับใชนอยมากหรือไมนํามาใชบังคับเลยใน 
ปจจุบัน เพราะโทษปรับน้ันกําหนดไวเพียง ๒๐ บาทต้ังแตสมัยรัชการท่ี ๕ จนกระท่ังปจจุบันโดย 
มิไดมีการปรับปรุงแกไข๒๔ 

๑. น้ําในแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําสาธารณะอ่ืน 
ในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับน้ําในแมน้ําลําคลอง และแหลงน้ําสาธารณะอื่นนั้น

ควรจะตองแยกพิจารณาระหวางน้ําท่ีอยูนอกเขตชลประทาน กับน้ําในทางน้ําชลประทาน 
- น้ํานอกเขตชลประทาน 

สําหรับน้ําท่ีอยูนอกเขตชลประทานนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปน
กฎหมายท่ีวางหลักเกณฑในเร่ืองนี้ไว กลาวคือมาตรา ๑๓๐๔ ไดบัญญัติไววาสาธารณสมบัติของ
แผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อ

                                                           
๒๓ พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ มาตรา ๖ 

๒๔
 อํานาจ วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๓๒ - ๒๓๓. 
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๔๘

ประโยชนรวมกัน เชน  ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวาท่ีชายตล่ิง ทางน้ํา ทางหลวง 
ทะเลสาบ 

ขอความในมาตรา ๑๓๐๔ ขางตนแสดงใหเห็นวาทางนํ้าซ่ึงจะตองรวมถึงน้ํา
ดวยนั้นเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะใช ไมวาบุคคลนั้นจะมีท่ีดิน
ติดลําน้ําหรือไม และสวนราชการก็มิไดใชสิทธิหามประชาชนท่ัวไปใชน้ําท่ีเปนสาธารณแผนดิน๒๕ 

แนวความคิดดังกลาวนี้ดูชอบดวยเหตุผลในขณะท่ีประกาศใชประมวลผลแพง และพาณิชยเม่ือ
ประมาณ ๗๐ ปมาแลว เพราะประเทศไทยในชวงนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําอุดม
สมบูรณ และประชากรก็ยังมีนอย น้ําจึงควรเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีทุกคนมีสิทธิจะใชไดดังเชน 
อากาศ แตการนําหลักมาตรา ๑๓๐๔ มาใชในสมัยปจจุบันนั้นอาจกอใหเกิดผลบางประการท่ีไมพึง
ปรารถนาได เชนเม่ือจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน ความตองการใชน้ําก็ยอมเพิ่มข้ึนตามสัดสวน 
ในขณะท่ีปริมาณนํ้าตามธรรมชาติมิไดเพิ่มตามไปดวย ดังนั้นจึงกอใหเกิดการแยงชิงทรัพยากรน้ํา
ในสถานการณเชนนี้ ผูท่ีไดเปรียบยอมคือผูอยูใกลชิดกับแหลงน้ํา และอยูตนน้ํา รวมท้ังผูท่ีมีเงิน 
และเทคโนโลยี สวนผูท่ียากจนนั้นยอมไมสามารถแขงขันในการใชน้ําไดแตอยางใด ดวยเหตุผลนี้ 
ควรที่จะมีการบัญญัติกฎหมายแมบทเกี่ยวกับน้ํามาบังคับใช เชน ในเร่ืองของกรรมสิทธิและสิทธิใน
การใชน้ําจากแมน้ําลําคลอง และแหลงน้ําสาธารณะอ่ืนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมเพราะ
ประมวลกฎหมายแพงพาณิชยนั้นลาสมัยไมสามารถจะนํามาใชไดกับสถานการในปจจุบัน 
โดยเฉพาะ มาตรา ๑๓๕๕ ไดบัญญัติไววา “เจาของท่ีดินริมทางน้ํา หรือมีทางน้ําผานไมมีสิทธิจะชัก
เอาน้ําไวเกิดกวาท่ีจําเปนแกประโยชนของตนตามสมควรใหเปนเหตุเส่ือมเสียแกท่ีดิน แปลงอ่ืน ซ่ึง
อยูตามทางน้ํานั้น บทบัญญัตินี้มุงแตจะควบคุมการใชน้ําของเจาของท่ีดินติดทางนํ้ามิใหกอใหเกิด
ความเสียหายตอการใชน้ําของเจาของท่ีดินรายอ่ืน หากบุคคลใดมิใชเจาของท่ีดินริมทางน้ํายอม ไม
อยูภายใตบังคับบทบัญญัตินี้ ขอความในมาตรา ๑๓๕๕ นั้น ไดถูกบัญญัติข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใน
การจัดการขอขัดแยงระหวางเจาของท่ีดินริมทางน้ําวาแตละรายมิสิทธิใชน้ําเทาใด หากผูใดใชน้ํา
เกินความจําเปนแกท่ีดินของตน และกอใหเกิดความเสียหายตอเจาของท่ีดินรายอ่ืนแลวผูนั้นจะตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทน๒๖ อยางไรก็ดี การนํามาตรา ๑๓๕๕ มาใชในสมัยปจจุบันมักไมสามารถ
แกไขขอขัดแยงระหวางผูใชน้ําไดอยางเหมาะสม เพราะลักษณะการใชน้ําไดเปล่ียนไปจากขณะท่ีมี
การประกาศใชประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย กลาวคือกรณีท่ีจะถือวาเจาของท่ีดิน 
ริมทางน้ําฝาฝนมาตรา ๑๓๕๕ ตอเม่ือการชักเอาน้ํามาใชนั้นเกินกวาความจําเปนของตน ในปจจุบัน

                                                           
๒๕

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา ๑๓๐๔ 
๒๖

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ 
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๔๙

มีกิจการบางประเภทท่ีตองการน้ําในปริมาณมาก ไมวาจะเปนกิจการสนามกอลฟ การอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียว หรือการเกษตรขนาดใหญ หากกิจการเหลานี้ชักน้ําในปริมาณมากเกพื่อดําเนินการ 
กิจการตามที่จําเปนแลว คงเปนการลําบากท่ีจะอางวากิจการดังกลาว ฝาฝนมาตรา ๑๓๕๕ แมวา 
เจาของท่ีดินท่ีอยูทายลําน้ําจะไดรับความเสียหาย เพราะขาดแคลนนํ้าก็ตาม นอกจากนี้ในบางคร้ัง
นั้น เจาของท่ีดินทายลําน้ําอาจหลีกเล่ียงความเสียหายดังกลาวมิได แมวาเจาของท่ีดินท่ีอยูเหนือน้ํา
แตละรายจะชักน้ําไวในปริมาณไมมาก และไมเกินความจําเปน หากวามีเจาของท่ีดินเหนือน้ําหลาย
รายใชน้ําในขณะเดียวกันเพราะเม่ือรวมปริมาณนํ้าท่ีถูกใชท้ังหมดในเวลาเดียวกันนั้นมีปริมาณมาก
จนทําใหระดับน้ําในลําน้ําลดลงอยางมาก 

การใชน้ํานอกเขตชลประทานนอกจากจะตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๕๕ แหง
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยแลว หากเปนการใชน้ําเพื่อการชลประทานจะตองปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ.๒๔๘๒ ดวย มาตรา ๔ ของกฎหมายฉบับนี้ไดให
ความหมายของ “การชลประทาน” วาหมายถึง กิจการท่ีบุคคลไดจัดทําข้ึน เพื่อสงน้ําจากทางน้ํา 
หรือแหลงน้ําใดๆ เปนตนวา แมน้ํา ลําธาร หวย หนอง คลอง บึง บาง ไปใชในการเพาะปลูก และให
หมายถึงกิจการท่ีไดจัดทําข้ึนเพื่อปองกันการเสียหายแกการเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้ํา โดยมีการแบง
การชลประทานออกเปนสามประเภทคือ การชลประทานสวนบุคคล การชลประทานสวนราษฎร 
และการชลประทานสวนการคา๒๗ 

ถึงแมวาพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรใหอํานาจแกราชการหลาย
ประการในการควบคุมการชลประทานสวนบุคคล การชลประทานสวนราษฎร และการชลประทาน
สวนการคา แตหากพิจารณาโดยละเอียดแลวกฎหมายฉบับนี้ยังไมสามารถใชบริหารจัดการ และ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา นอกเขตชลประทานไดอยางเหมาะสม เพราะสาเหตุหลายประการเชน 
พระราชบัญญัติการชลประทาน ราษฎรมิไดควบคุมการดําเนินการชลประทาน เพื่อประโยชนอยาง
อ่ืน นอกจากการใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกหรือเกษตรกรรม ท้ังนี้ก็เนื่องจากวาในอดีตนั้นการ
เกษตรกรรมเปนภาคท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจมาก แตในปจจุบันนี้ไดมีการใชน้ําในภาค
เกษตรกรรมก็มีผลกระทบตอการใชน้ําในภาคอ่ืนไดเชนกัน พรอมกันนั้น กฎหมายดังกลาวมิไดให
ค ว า ม สํ า คั ญ 
เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอมของลําน้ําเทาท่ีควร 

เม่ือพิจารณาการใชน้ําภายในภาคเกษตรกรรมเองแลว พระราชบัญญัติการ 
ชลประทานราษฎรควบคุมเฉพาะการใชน้ําในแปลงท่ีดินขนาดคอนขางใหญเทานั้น คือตั้งแตสอง
                                                           

๒๗อํานาจ  วงศบัณฑิตและคณะ. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๓๕. 
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๕๐

รอยไรข้ึนไป มิไดมีลักษณะเปนการถาวร และไมกีดขวางทางน้ําสาธารณะ ขอยกเวนดังกลาวทําให
มีการควบคุมการใชน้ําไดไมเต็มท่ี เพราะในบางคร้ังการสูบน้ําช่ัวคราวจากลําน้ําสาธารณะแตสูบใน
ปริมาณมาก ก็สามารถสงผลกระทบตอการจัดสรร และการใชน้ําในทองท่ีนั้นได มีขอสังเกต
ประการหน่ึงวากฎหมายดังกลาวมิไดสนใจวาการใชน้ําในท่ีดินแตละแปลงนั้น เพื่อเพาะปลูกพืชใด 
และใชน้ํามากนองเพียงใด แตดูเหมือนวากฎหมายจะใชเนื้อท่ีของท่ีดินแตละแปลงเปนเกณฑในการ
แบงปนน้ําตามสัดสวนโดยเฉพาะการใชน้ําจากการชลประทานสวนราษฎร 

ขอจํากัดของพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรอีกประการหนึ่งไดแกการท่ี
มีไดมีการเรียกเก็บคาน้ําจากผูท่ีนําน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะไปใชท้ังในการชลประทานสวนบุคคล 
และการชลประทานสวนราษฎร ถึงแมวาากฎหมายกําหนดวาตองมีการขออนุญาตเจาหนาท่ี 
ผูอํานาจเสียกอนก็ตาม ทําใหไมมีการประหยัดคาน้ําเทาท่ีควร ในกรณีของการชลประทานสวน
การคานั้น ผูใชน้ําแตละรายจากกิจการชลประทานนี้นั้นตองเสียคาตอบแทนแกผูดําเนินการ
ชลประทานอยางไรก็ดีผูดําเนินกิจการนั้นมิตองเสียคาใชน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะแตอยางใดเปน
เหตุใหเกิดปญหาความขัดแยงและจําเปนท่ีจะตองมีบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการเรียกเก็บคาใช
น้ําจากแหลงน้ําสาธารณะ 

- น้ําในทางน้ําชลประทาน 
ในกรณีของการใชน้ําจากทางน้ําชลประทานน้ันจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข และ

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕ กลาวคือ พนักงาน 
เจาหนาท่ีตามกฎหมายฉบับนี้มีอํานาจท่ีหามมิใหบุคคลใดชักน้ํา หรือใชน้ําจากทางนํ้าชลประทาน 
หากเห็นวาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน แสดงใหเห็นวาน้ําที่อยูทางน้ําชลประทานน้ันอยูใน
ความควบคุมดูแลของทางราชการตามกฎหมาย และเม่ือพิจารณาการควบคุมจัดการน้ําในทางความ
เปนจริงแลวก็ปรากฎวาน้ํานั้นอยูในความดูแลของกรมชลประทาน ซ่ึงไดรับมอบหมายใหควบคุม
ประตูปดเปดของทางน้ําชลประทาน แตมีขอท่ีนาสังเกตวาหากการชัก หรือใชน้ําจากทางน้ํา 
ชลประทานนั้นไมนาจะกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืนแลว พนักงานเจาหนาท่ีจะมีอํานาจส่ัง
หามในลักษณะดังกลาวมิได อยางก็ดีหากพนักงานเจาหนาท่ีไมตองการจะใหบุคคลใดใชจริง ก็
สามารถเปดประตูมิใหน้ําไหลไปสูท่ีดินของบุคคลอื่นท่ีตองการชัก หรือใชน้ําไดโดยมิตองการมี
การส่ังหามแตประการใด๒๘ มีขอท่ีนาสังเกตวา ถึงแมวาพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงจะให
อํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ีในการควบคุมการใชน้ําจากทางนํ้าชลประทาน แตกฎหมายมิไดให

                                                           
๒๘พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ 
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๕๑

อํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการกําหนดวาการใชน้ําของผูใชน้ํา แตละรายจะตองใชเพื่อประโยชน
ใดหรือจะตองใชเทคโนโลยีเพื่อชวยใหใชน้ําอยางประหยัดอยางไรก็ดี มาตรา ๘ ของกฎหมายน้ีได
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออกกฎกระทรวงเรียกเก็บคาชลประทาน
จากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินในเขตชลประทานโดยกําหนดอัตราเรียกเก็บช้ันสูงสุดไวไมเกิน
ไรละหาบาทตอป สําหรับเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินในเขตชลประทาน หรือการใชน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน และไมเกินลูกบาศกเมตรละหาสิบสตางคสําหรับกิจการโรงงาน 
การประปา หรือกิจการอ่ืน หากมีการนําบทบัญญัติดังกลาวนี้ไปใชอยางจริงจังในทางปฏิบัติแลว 
นาจะชวยทําใหมีการใชน้ําอยางประหยัดมากกวาเดิม เทาท่ีผานมาไดมีการเรียกเก็บคาชลประทาน
โดยกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๑  (๒๕๑๘) แตเปนการเรียกเก็บเฉพาะกรณีของการใชน้ําเพื่อโรงงาน 
การประปาหรือกิจการอ่ืน (ซ่ึงมิใชการเกษตรกรรม) ท้ังใน และนอกเขตชลประทาน และใน
ขณะเดียวกันก็ยกเวนคาชลประทานใหแกผูใชน้ําเฉล่ียเดือน และไมเกินหนึ่งพันลูกบาศกเมตร และ
ผูใชน้ําเพื่อกิจการสาธารณประโยชนท่ีไดรับการยกเวนเปนหนังสือจากอธิบดีกรมชลประทาน 

การท่ีมิไดมีการออกกฎกระทรวงเรียกเก็บคาชลประทานสําหรับการใชน้ําเพื่อ
การเกษตรกรรมนั้นยอมทําใหการใชการใชน้ําในภาคเกษตรกรรมเปนไปอยางไมประหยัด เพราะ 
ผูใชเห็นวาน้ําไมมีคา และการใชน้ําในลักษณะท่ีฟุมเฟอยในภาคเกษตรกรรมยอมจะสงผลกระทบ
ตอการใช และการจัดสรรน้ําในภาพรวมของลุมน้ําท้ังหมด เพราะภาคเกษตรกรรมนั้นเปนผูใชน้ํา
รายใหญท่ีสุดของประเทศไดเคยมีความพยายามท่ีจะเก็บคาชลประทานจากภาคเกษตรกรรม แตไม
ประสบผลสําเร็จดวยสาเหตุหลายประการ เชน ผูใชน้ําในภาคเกษตรกรรมสวนใหญเปนผูยากจน 
การทําการเกษตรกรรม เชนขาวนั้นมีราคาสูงข้ึนอันอาจทําใหไมสามารถขายแขงขันกับประเทศ 
ผูผลิตขาวรายอ่ืนในตลาดโลกได การตอตานนโยบายการเก็บคาชลประทานในภาคเกษตรกรรมน้ัน 
สวนหนึ่ง และเปนสวนสําคัญมากมายจากนักการเมือง เพราะหากนักการเมืองผูใดผลักดัน ใหมีการ
เกษตรกรอีกตอไป เนื่องจากเกษตรกรเปนอาชีพหลักของประชากรสวนใหญของประเทศ 
นักการเมืองสวนใหญจึงไมพยายามผลักดันใหมีการเรียกเก็บคา ชลประทานสําหรับการใชน้ําเพื่อ
การเกษตรกรรม 

น้ําไหลตามพื้นดิน 
น้ําไหลตามพ้ืนดินในท่ีนี้หมายถึง น้ําท่ีมิไดอยูในแมน้ําลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 

แตเปนน้ําท่ีตกลงแลวไหลบาไปตามผิวดินเพื่อไปสูท่ีต่ํากวากอนท่ีจะไหลลงสูลําน้ํา การใชน้ําผิว
ดินประเภทนี้ มาตรา ๑๓๓๙ ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยบัญญัติไววา 

เจาของท่ีดินจําตองรับน้ําซ่ึงไหลตามธรรมดาจากท่ีดินสูงมากในท่ีดินของตน 
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๕๒

น้ําไหลตามธรรมดามายังท่ีดินตํ่า และจําเปนแกท่ีดินนั้นไซร ทานวาเจาของท่ีดินซ่ึงอยู
สูงกวาจะกันเอาไวไดเพียงท่ีจําเปนแกท่ีดินของตน๒๙ 

ขอความในมาตรา ๑๓๙๙ แสดงใหเห็นวา เจาของท่ีดินแตละแปลงนั้นสามารถจะกัก
เก็บน้ําผิวดินท่ีไหลผานท่ีดินของตนเองไดเทาท่ีจําเปน การบัญญัติเชนนี้นับวาชอบดวยเหตุผล 
เพราะตองการจะปองกันมิใหเจาของท่ีดินแปลงต่ําตองเดือดรอน หากเจาของท่ีดินแปลงสูงใชน้ํา
มากเกินความจําเปน อยางไรก็ดีในปจจุบัน มาตรา ๑๓๙๙ ไมสามารถใชแกไขปญหาการแยงน้ําผิว
ดินไดอยางเหมาะสมอีกตอไป เพราะหากเจาของท่ีดินแปลงต่ํายอมไมสามารถฟองรองในกรณีนี้ได
ปญหานี้คลายกับการอางความจําเปนในการใชน้ําของเจาของท่ีดินริมทางน้ําตามมาตรา ๑๓๓๕ 
แหงประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยท่ีกลาวมาแลวขางตน๓๐ 

น้ําใตดิน 
แตเดิมนั้นการควบคุมการขุดเจาะนํ้าใตดินมิไดรับความสนใจเทาใดนัก แตหลังจากท่ีได

มีการนําน้ําใตดินมาใชกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม มีการเกรงวาการเจาะและ 
สูบน้ําใตดินมาใชอยางเสรีอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ได เชนการทรุดตัวของแผนดิน เปนตน จึงมี
การตราพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ เพื่อดําเนินการควบคุมเร่ืองดังกลาว  

๑๑. ทรัพยากรน้ําในเชิงคุณภาพ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําในเชิงคุณภาพมีหลายฉบับ โดยจะกลาวถึงตาม

ลักษณะของการใชน้ํา แตละประเภทวามีกฎหมายฉบับสําคัญใดบางท่ีปองกันแกไขมลพิษทางน้ํา 
อันเกี่ยวของกับการใชน้ํา แตละประเภทนั้น 

การปองกัน และแกไขมลพิษอันเกิดจากการเกษตรกรรม 
กฎหมายฉบับหนึ่งท่ีไดตราข้ึนเพื่อคุมครองการเกษตรกรรมไดแก พระราชบัญญัติ

สําหรับกําจัดผักตลชวา พ.ศ.๒๔๕๖ ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ซ่ึงกําหนดมาตรการกําจัดผักตบชวา และ
ปองกันมิใหผักตบชวาแพรหลายไปยังจังหวัดตางๆ อันเปนอันตรายตอการเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
การทํานาการเล้ียงสัตว รวมท้ังการคมนาคมดวย เม่ือมีการประกาศกฎหมายฉบับนี้ในทองท่ีใดแลว 
พนักงานฝายปกครอง 

เพื่อระดมราษฎรชวยการกําจัดผักชวา นอกจากนี้ยังหามการพาผักตลชวาเขาไปใน
ทองท่ีดังกลาว รวมท้ังการหามปลูก และท้ิงผักตบชวาในแมน้ําลําคลอง๓๑ 

                                                           
๒๙

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา ๑๓๓๙ 
๓๐

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา ๑๓๓๙ 
๓๑

 พระราชบัญญัติสําหรับกําจัดผักตบชวา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๕๓

ขอหามตางๆ เหลานี้ยังมีผลใชบังคับในปจจุบัน แตในทางปฏิบัติแลวทางราชการ มิคอย
ไดบังคับใชกฎหมายนี้ เชน ในลุมน้ําทาจีนจะมีผักตบชวาอยูเกือบตลอดลุมน้ํานี้ และก็เปนปญหา
มลพิษทางน้ําประการหนึ่ง ซ่ึงยังไมไดรับการแกไขใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย อาจจะ
เนื่องจากวาปญหาผักตบชวานั้นเกิดเฉพาะในบางทองท่ี จึงไมไดรับความสนใจจากประชาชน
โดยท่ัวไป อาจจะไมคิดวามลภาวะจากพืชจะกอใหปญหารายแรง นอจากน้ันอาจจะเห็นวา
ผักตบชวานั้นมีประโยชนในทางเศรษฐกิจ เพราะนํามาใชประโยชนได เชน นํามาเปนอาหารสุกร 
และนํามาทําปุย  และเคร่ืองใชตางๆเปนตน จนมิไดมีการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ในทางปฏิบัติ 
แตในความเปนจริงนั้น ปรากฏวาผักตบชวายังคงกอใหเกิดปญหาแกพื้นท่ีลุมน้ํา โดยเฉพาะลุม
น้ําทาจีน การแกไขปญหาผักตบชวาในพื้นท่ีลุมน้ําทาจีนนั้น ก็มิไดนําพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช 
แตหนวยงานระดับทองถ่ินมักจะเปนผูดําเนินการในการกําจัดผักตบชวาโดยมิไดเกณฑแรงงานจาก
ประชาชนมาชวยตามท่ีอาจกระทําไดตามกฎหมายนี้๓๒ และการกําจัดผักตบชวาของเจาหนาท่ี
ทองถ่ินก็เปนการทําเฉพาะหนา เชน ถามีการรณรงคในการกําจัดผักตบชวา เจาหนาท่ีจะใชยาฉีด 
แทนการกําจัดออกไปทําใหผักตบชวาที่ถูกยาฉีดจมลงในลุมน้ําเกิดการเนาเสียเปนปญหามลพิษอีก
ทางหนึ่ง 

๑๒. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ไดถูกตราข้ึนเพื่อควบคุมระบบ 

ชลประทานท่ีรัฐไดดําเนินการกอสรางข้ึน โดยมีมาตรา ๒๘ เปนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการ
ปองกันแกไขปญหามลพิษทางน้ํา โดยบัญญัติวา 

“หามมิใหผูใดท้ิงมูลฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือส่ิงปฏิกูลลงในทางนํ้า 
ชลประทานหรือทําใหน้ําเปนอันตรายแกการเพาะปลูกหรือการบริโภค” 

หามมิใหผูใดปลอยน้ําซ่ึงทําใหเกิดเปนพิษแกน้ําตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเปนพิษลง
ในทางน้ําชลประทาน จนอาจทําใหน้ําในทางน้ําชลประทานเปนอันตรายแกเกษตรกรรม การ
บริโภค อุปโภคหรือสุขภาพอนามัย๓๓ 

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕ มีบทบัญญัติในเร่ืองมลพิษทางน้ํา
อันเกี่ยวกับเกษตรกรรมเชนกัน มาตรา ๒๘ ไดบัญญัติไววา 

หามมิใหผูใดท้ิงฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือส่ิงปฏิกูลลงในทางน้ํา 
ชลประทาน หรือทําใหน้ําเปนอันตรายแกการเพาะปลูกหรือการบริโภค 

                                                           
๓๒

 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ มาตรา ๒๘ 
๓๓

 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕  มาตรา ๒๘ 
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๕๔

บทบัญญัติขางตนมีเนื้อหาครอบคลุมอยางกวางขวางในการปองกันปญหามลพิษในทาง
น้ําชลประทาน อันอาจเปนอันตรายตอเกษตรกรรม และอ่ืนๆ แตดูเหมือนวาจะมิไดคลุมถึงการ 
ทําใหอุณหภูมิของนํ้าเปล่ียนแปลง ซ่ึงเปนอันตรายตอสภาพแวดลอมในบริเวณนั้นไดเหมือนกัน
นอกจากนี้มิไดเนนการใหความคุมครองแกสภาพแวดลอม หรือระบบนิเวศนของลําน้ําโดยตรง แต
จะถือวากระทําผิดอาญา และมีการลงโทษก็เม่ือการทําใหเกิดมลพิษทางน้ํานั้นอาจเปนอันตรายแก
การเกษตรกรรม และสุขภาพของมนุษยโดยตรงจากการบริโภคหรือใชน้ํานั้น 

ปญหาประการหน่ึงไดแกการท่ีมาตรฐานขางตนนั้นนําไปใชกับการระบายนํ้าท้ิงลง
ในทางน้ําท่ีเช่ือมกับทางน้ําชลประทานดวยนั้นจะถือวาการระบายนํ้าท้ิงในลักษณะดังกลาวเปน
ความผิดตามมาตรา ๒๘ ไดหรือไม เม่ือพิจารณาบทบัญญัตินี้โดยละเอียดแลว ไมพบวามีการ
กลาวถึงกรณีการระบายนํ้าท้ิงในลักษณะเชนวานี้ ดังนั้น ไมนาจะถือวาเปนความผิดตามมาตรา ๒๘ 
นอกจากนี้ การตีความกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาควรจะตองตีความโดยเครงครัดเนื่องจาก
กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล ในเม่ือมาตรา ๒๘ กําหนดเฉพาะการระบายนํ้าหรือส่ิง
ใดๆ ลงในทางน้ําชลประทาน จึงไมควรขยายความถึงการระบายนํ้าหรือส่ิงใดๆ ลงในทางนํ้า
ประเภทอ่ืน แมวาจะเช่ือมตอกับทางน้ําชลประทานก็ตาม 

๑๓. การปองกัน และแกไขมลพิษทางน้ําอันเกิดจากการอุตสาหกรรม 
การควบคุมมลพิษทางน้ําในภาคอุตสาหกรรม กฎหมายท่ีควบคุมการเกิดมลพิษท่ีสําคัญ 

ไดแก พระราชบัญญัติแร พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๖๗ ซ่ึงมีมาตรการในการควบคุมการปลอยน้ําขุนขน
อันเกิดจากการทําเหมืองแรซ่ึงระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ตองไมเกินปริมาณท่ีกําหนด๓๔ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับมลพิษจากการอุตสาหกรรมไดแกพระราชบัญญัติ 
โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษหรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซ่ึง
เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ไดการออกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ (๒๕๓๕) กําหนดเร่ือง 
ดังกลาวไว ในขอ ๑๔ วาหามระบายนํ้าท้ิงออกจากโรงงาน เวนแตไดทําการอยางใดอยางหน่ึง หรือ 
หลายอยางจนน้ําท้ิงนั้นมีลักษณะเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดไวใน
ราชกิจจานุเบกษา แตท้ังนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง กฎกระทรวงฉบับนั้นไดกําหนดรายละเอียด
ของมาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานลงสูแหลงน้ําสาธารณะของนํ้าท้ิง ท่ีระบายออกจากโรงงาน ซ่ึงตอง
เปนไปตามมาตรฐานควบคุมระบายน้ําท้ิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้น้ําท้ิงหมายถึง

                                                           
๓๔

 อํานาจ  วงศบัณฑิต. กฎหมายสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพวิญูชน จํากัด, 
๒๕๔๖, หนา ๒๔๖. 
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๕๕

น้ําเสียท่ีเกิดจากการทํากิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูส่ิง 
แวดลอม และใหหมายความรวมถึงน้ําเสียจากการใชของคนงานรวมท้ังกิจกรรมอื่นๆ ในโรงงาน 
อุตสาหกรรมพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗ กําหนดใหโรงงานจําพวกท่ีหนึ่ง
สามารถประกอบกิจการทันทีโดยไมตองขออนุญาตกอนท้ังนี้เปนนโยบายของรัฐท่ีจะใหการตั้ง
โรงงานกระทําไดโดยเสรีมากข้ึน จึงไมควบคุมการจัดต้ังแตจะควบคุมการดําเนินกิจการมิให
กอใหเกิดมลพิษ หรือเปนท่ีเดือดรอนแกประชาชน๓๕ แมวาพระราชบัญญัติโรงงานฉบับนี้มีความ
ประสงคท่ีตองการใหการจัดต้ังโรงงานบางประเภทท่ีมีขนาดไมใหญนัก ไดจัดต้ังโดยไมตองขอ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีกอนก็ตาม แตโรงงานเหลานี้ก็ตองอยูภายใตบังคับของกฎกระทรวง 
ซ่ึงกําหนดมาตรการในการคุมครองการเกิดมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงานนี้ นอกจากนี้การ
ควบคุมมาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานเจาพนักงานผูมีหนาท่ีเกี่ยวของอาจตรวจสอบ และควบคุม ตาม
มาตรการท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ซ่ึงในประเด็นนี้อาจมีปญหาการใช
อํานาจซอนกันกับกรมควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหวางมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ําท่ีจะระบายลงสูแหลง
น้ําได อยางไรก็ดีการใชกฎหมายคงตองใชในลักษณะแปลความใหสอดคลองกัน 

๑๔. การปองกันแกไขมลพิษทางน้ําอันเกิดจากการใชน้ําครัวเรือนและจากชุมชน 
กฎหมายหลักในเร่ืองนี้ไดแก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงให

อํานาจเจาหนาท่ีทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุข เพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ หรือเปน
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และอาจออกขอกําหนดทองถ่ินมาควบคุมการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยใหสงมาท้ิงหรือกําจัด 

ในท่ีท่ีทางราชการสวนทองถ่ินไวให ท้ังนี้เพื่อปองกันมิใหประชาชนทิ้งขยะในทาง
สาธารณะ หรือ แหลงน้ําสาธารณะ (มาตรา ๑๘-๒๐ และ ๒๕-๒๘) 

อยางไรก็ดี มาตรการดังกลาว ไมคอยไดรับการบังคับใชอยางเครงครัดเทาท่ีควรจึง
ปรากฎอยูเสมอท่ีประชาชนหรือรานคาตางๆ ท้ิงส่ิงปฏิกูล และขยะมูลฝอยลงในแหลงน้ําแทนการ
นําไปท้ิงยังท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ินจัดไวให ในลุมน้ําทาจีน ริมฝงลุมน้ําจะมีบานเรือนอาศัยอยู และ
ชาวบานจะทําสวมอยูติดริมน้ํา และปลอยน้ําเสียลงสูลุมน้ํา โดยไมมีการบําบัดเสียกอน และก็ไมมี

                                                           
๓๕พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗ กําหนดใหโรงงานจําพวกที่หน่ึงสามารถ

ป ร ะ ก อ บ 
กิจการทันที โดยไมตองขออนุญาตกอน ทั้งน้ีเปนนโยบายของรัฐที่จะใหการต้ังโรงงานกระทําไดโดยเสรีมากขึ้น 
จึงไมควบคุมการจัดต้ัง แตจะควบคุมการดําเนินกิจกรรมใหเกิดมลพิษ หรือเปนที่เดือนรอนแกประชาชน 
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๕๖

การควบคุมโดยสวนราชการใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย นี่ก็เปนสาเหตุหนึ่งของปญหามลพิษ
ในพื้นท่ีลุมน้ําทาจีน 

ในประมวลกฎหมายอาญา ก็มีมาตรการควบคุมการทําใหเกิดมลพิษแกแหลงน้ํา โดยได
กําหนดบทลงโทษแกผูทําใหเกิดขัดของในการใชน้ํา ซ่ึงเปนสาธารณูปโภค และเปนการกระทําท่ี 
นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอ่ืน หรือทรัพยของบุคคลอ่ืน ตามมาตรา ๒๓๗ การเอาของมีพิษเจือลง
ในน้ํา ซ่ึงอยูในบอหรือสระ หรือท่ีน้ําขังน้ําใดๆ และน้ําไดมีอยูหรือจัดไว เพ่ือการอุปโภค และ
บริโภค ท้ังนี้แตไมรวมถึงส่ิงของท่ีมีปริมาณเล็กนอยลงในทางน้ํา ซ่ึงถาท้ิงโดยคนจํานวนมาก แต 
มิไดตกลงกันก็อาจเกิดขัดของหรือเปนอันตรายดวย๓๖ 

กฎหมายท่ีจะชวยปองกัน และแกไขปญหามลพิษทางนํ้าดังกลาว ไดแก พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ก็มีสวนสําคัญในการปองกันแกไขปญหามลพิษทางน้ําอันเกิดจาก
ชุมชน มาตรา ๘ ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกอสรางอาคารในหลายๆ ดาน เชน การระบายนํ้า และ
การกําจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล เปนตน ไดมีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
และการระบายนํ้าท้ิงของอาคารสูง หรืออาคารใหญพิเศษไดกําหนดวาการระบายน้ําฝนจากอาคาร
ดังกลาวสูแหลงรับน้ําท้ิงจะตองไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามขอ ๓๑ และนํ้าเสียจากอาคารเหลานี้จะตอง
ไดรับการบําบัดกอนจนกวาจะไดมาตรฐานตามท่ีหนวยงานดานส่ิงแวดลอมไดกําหนดไวตาม๓๗ 
มาตรา ๓๓ ปญหาของการแกไขปญหามลพิษทางน้ําโดยพระราชบัญญัตินี้ ไดแกการที่กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๔๔ พ.ศ.๒๕๓๘ กําหนดมาตรฐานการระบายนํ้าท้ิง และการบําบัดน้ําเสีย ขอ ๓ ของ
กฎกระทรวง แยกอาคารออกเปน อาคารประเภท ก. อาคารประเภท ข. อาคารประเภท ค. อาคาร
ประเภท ง. และอาคารประเภท จ. ขอสังเกตการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากอาคารแตละ
ประเภทขางตนนั้นมีความแตกตางกันโดยมักข้ึนอยูกับขนาดของอาคารโดยมิไดนําเอาความสามาร
ของแหลงรองรับน้ําท้ิงมาเปนปจจัยในการพิจารณากําหนดมาตรฐานนํ้าท้ิงจากอาคาร ก็เปนปญหา
อีกประการหนึ่งของการบังคับใชกฎหมาย๓๘ 

กฎหมายท่ีมาตรการในการปองกันการท้ิงขยะมูลฝอยลงในแหลงน้ําท่ีดีอีกฉบับหนึ่ง 
ไดแก พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.

                                                           
๓๖

 อํานาจ  วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๘. 
๓๗

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๘ 
๓๘

 เร่ืองเดียวกัน, มาตรา ๓๓ 
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๕๗

๒๕๓๕ ซ่ึงมีมาตรการอันเปนการหามท้ิงส่ิงของโสโครก ขยะหรือฝอยลงในแหลงน้ําตามมาตรา 
๓๓ ของพระราชบัญญัติ๓๙ 

ขอสังเกตแมวากฎหมายท่ีกลาวมาแลวขางตนจะใชบังคับกับการกอใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
อันเนื่องมาจากครัวเรือน หรือชุมชนได เชน ปญหามลพิษในลุมน้ําทาจีน การบังคับใชกฎหมาย 
ดังกลาวในทางปฏิบัติยังไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และไมอาจใชบังคับทุกกรณีการ
บังคับจึงข้ึนอยูกับเง่ือนไข หรือพื้นท่ีท่ีไดรับการคุมครองเทาน้ัน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับปญหามลพิษ
ทางนํ้าอันเกิดจากชุมชนเชนกัน กลาวคือ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจตามมาตรา ๒๖ หามมิให
บุคคลใดกอเหตุรําคาญในท่ีสาธารณะ หรือในท่ีเอกชน รวมท้ังระงับเหตุรําคาญน้ันดวย เหตุรําคาญ
นั้นมีความหมายกวางซ่ึงรวมถึงการทําใหแหลงน้ํา หรือทางระบายนํ้าสกปรก หรือมีกล่ินเหม็นอัน
กอใหเกิดความเส่ือมของนํ้า หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพได ในขณะเดียวกันเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีหนาท่ีดูแลปรับปรุง บํารุงรักษาทางน้ํา รางระบายน้ํา คูคลองใหปราศจากเหตุรําคาญ๔๐ 
เชน แหลงน้ําท่ีประชาชนใชนั้นสกปรกอาจเปนอันตรายแกสุขภาพเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจตาม
กฎหมายท่ีจะส่ังใหผูท่ีกอความสกปรกแกแหลงน้ํานั้นกระทําการแกไข หรือถาไมทราบวาผูใดเปน
ตนเหตุเจาพนักงานทองถ่ินก็สามารถดําเนินการแกไขเร่ืองเองได๔๑ 

๑๕. มลพิษทางน้ําเก่ียวกับการคมนาคม 
มลพิษทางน้ําอาจเกิดจากการคมนาคม หรืออาจมีผลเปนการขัดขวางการคมนาคมก็ได

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงไดมีบทบัญญัติหามการกอใหเกิดมลพิษ
แกทางน้ําดังท่ีมาตรา ๑๑๙ ไดบัญญัติไววา หามมิใหผูใดเท ท้ิง หรือทําดวยประการใดๆ ใหหิน 
กรวด ทรายดิน โคลน อับเฉา ส่ิงของ หรือส่ิงปฏิกูลใดๆ ใหน้ํามัน และเคมีภัณฑลงในแมน้ํา 
ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานนํ้าไทยอันจะเปนเหตุใหเกิดการต้ืนเขิน ตกตะกอน หรือ
สกปรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจากรมเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

                                                           
๓๙

 พรบ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๓ 
๔๐

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕5 มาตรา ๒๖ 

๔๑
 อํานาจ  วงศบัณฑิต. “การปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยทรัพยากรนํ้า” รายงานการสัมมนาเรื่อง

ก า ร 
จัดทํากฎหมายแมบทเกี่ยวกับการใช และอนุรักษทรัพยากรนํ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ 
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๕๘

หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และตองชดใชเงินคาใชจายท่ีตองเสียในการขจัด 
ส่ิงเหลานั้นดวย 

๑๖. ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติบางมาตราท่ีถูกตราข้ึนเพ่ือรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชน 
มาตรา ๒๓๗ บัญญัติวา “ผูใดเอาของท่ีมีพิษหรือส่ิงอ่ืนท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ

เจือลงในอาหารหรือในน้ําซ่ึงอยูในบอ สระหรือท่ีขัวน้ําใด ๆ และอาหารหรือน้ํานั้นไดมีอยูหรือจัด
ไวเพื่อประชาชนบริโภค ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสิบปและปรับต้ังแตหนึ่งพันบาทถึง
สองหม่ืนบาท๔๒ การกระทําตามมาตรานี้ไมจําเปนตองกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงหรือของประชาชนท่ัวไปก็ถือวาเปนความผิดได ถามีหลักฐานท่ีนาเช่ือถือไดวา การเอา
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดเจือลงในอาหารหรือน้ํามัน “นา” จะเปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ การเจือส่ิงใดลงใน
น้ําหรืออาหารที่จะเปนความผิดไดนั้น อาหารหรือน้ํามันมีอยูหรือจัดไวเพื่อประชาชนบริโภค เชน 
การเอาสารพิษเจือลงในสระนํ้าประจําหมูบานตักไปดื่มหรือใชประจํา หากเปนสระน้ําท่ีมิไดอยูใน
ชุมชนและไมมีผูใดใชน้ํามันเพื่อการบริโภค การเจือสารพิษในน้ํานั้นก็ไมเปนความผิดตามมาตราน้ี 
นอกจากนี้ มีขอนาสังเกตวา กรณีการเจือส่ิงใดลงในนํ้ามัน จะตองเปนน้ําท่ีอยูใน “บอ” สระหรือท่ี
ขังน้ําใดๆ” ซ่ึงนาจะหมายถึงแหลงน้ําท่ีมิไดมีการเช่ือมตอกับแหลงอื่น การเจือส่ิงมีพิษในแหลงน้ํา
ดังกลาวยอมเปนอันตรายมากกวาแหลงน้ําดังกลาวยอมเปนอันตรายมากกวาแหลงน้ําท่ีมีการระบาย
น้ําเปนปกติหรือมีการเช่ือมตอกับแหลงน้ําอ่ืนดวยเหตุนี้ การเจือสารพิษลงในแมน้ําลําคลองท่ัวไป
ไมนาจะถือวาเปนความผิดตามมาตรา ๒๓๗ เพราะไมมีลักษณะเปนท่ีขังน้ําใดๆ ขางตน 

ในหมวดความผิดวาดวยลหุโทษ มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับมลพิษทางน้ําดังนี้ 
มาตรา ๓๗๕ บัญญัติวา “ผูใดกระทําใหรางระบายน้ํา รองน้ําหรือทอระบายน้ําโสโครก

อันเปนส่ิงสาธารณะเกิดขัดของหรือไมสะดวก ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท” เชน การทิ้ง
ขยะลงในทอระบายน้ําโสโครกจนเปนเหตุใหทอระบายน้ําดังกลาวเกิดการอุดตัน เปนตน 

มาตรา ๓๘๐ บัญญัติวา “ผูใดกระทําใหเกิดปฏิกูลแกน้ําในบอ สระ หรือท่ีขังน้ําอันมีไว
สําหรับประชาชนใชสอย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ” มาตรานี้มีบางสวนท่ีคลายกับมาตรา ๒๓๗ ขางตนซ่ึงมีบทลงโทษสําหรับผูท่ีกอใหเกิด
มลพิษแกน้ําบอ สระ หรือท่ีขังน้ําใดๆ มีไวสําหรับประชาชนด่ืมหรือใชสอย แตส่ิงท่ีแตกตางกันคือ 

                                                           
๔๒ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๒๓๗ 
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๕๙

การกระทําในมาตรา ๒๓๗นั้นเปนการเอาส่ิงมีพิษหรือส่ิงท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพเจือลงในน้ํา
ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายมากกวาการกระทําตามมาตรา ๓๘๐ ท่ีมุงลงโทษผูท่ีกอใหเกิดความ
สกปรกตอแหลงน้ํานั้น 

มาตรา ๓๙๖ บัญญัติ “ผูใดท้ิงซากสัตวซ่ึงอาจเนาเหม็นในหรือริมทางสาธารณะ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท” คําวา “ทางสาธารณะ” นั้นยอมรวมถึงทางนํ้าดวย๔๓ 

๑๗. การจัดองคกรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ํา 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ํานับเปนตัวอยางท่ี

ดีอีกตัวอยางหนึ่งในเร่ืองนี้เนื่องจากเปนคร้ังแรกท่ีมีการนําเอาแนวคิดเร่ืองพ้ืนท่ีเปนจุดของการ
ดําเนินงานและการประสานงานแทนการยึดติดกับหนวยงานท่ีแบงตามหนาท่ีเพราะทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ีคาบเกี่ยวกับหนาท่ีหรือกิจกรรมตางๆ หลายกิจกรรมทั้ง
การเมืองเศรษฐกิจ สังคมปจจุบันประเทศไทยมีการแบงพื้นท่ีลุมน้ําออกเปน ๒๕ ลุมน้ํา มีพื้นท่ีรวม 
ท้ังส้ิน ๕๑๒,๐๖๖ ตร.กม คิดเปนประมาณรอยละ ๘๐ ของพื้นท่ีท้ังประเทศเทาท่ีผานมาจนถึง
ขณะนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ําอยูภายใตโครงสรางการจัด
องคกรบริหารใน ๓ รูปแบบคือ 

๑. การจัดองคกรบริหารในรูปหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท้ังในสวนกลางสวน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ินไดแก กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อําเภอ หนวยกรปกครองทองถ่ิน 

๒. การจัดองคกรบริหารในรูปคณะกรรมการในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด อําเภอ 
และตําบล หมูบาน 

๓. การจัดองคกรบริหารในรูปองคกรเอกชน องคกรประชาชนไดแก บริษัท องคกร
อาสาสมัครเอกชน สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุม๔๔ 

๓.๑๘ การจัดองคการบริหารในรูปหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และหนวยการปกครองทองถ่ิน 

การบริหารราชการสวนกลาง 
ขณะน้ีมีหนวยงานในระดับกรมเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ํา ๓๑ หนวยใน ๑๐ กระทรวง แตละหนวยงานก็มีการกําหนดแผนงาน
โครงการดําเนินการในพื้นท่ีลุมน้ําตางๆ ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ ปญหาการซํ้าซาก ปญหาการไม
ประสานงาน ระหวางหนวยงานท่ีตองเกี่ยวของกันในกิจกรรมเดียวกันนั้น อันนําไปสูการส้ินเปลือง 

                                                           
๔๓ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๓๗๕, ๓๘๐ และ ๓๙๖ 

๔๔
 อํานาจ  วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๗๓. 
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งบประมาณ ความไมมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติติดตามมา๔๕ 

สาเหตุทางดานการบริหารจัดการของปญหาหลักดังกลาวมีหลายประการคือ 
๑. เปนประเด็นในเชิงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยสวนรวมและใน 

พื้นท่ีลุมน้ําเปนการเฉพาะ แมวาประเทศไทยจะไดมีการนําทรัพยากรน้ํามาใชเปนระยะเวลาชานาน
แลวก็ตาม ประเด็นดานนโยบายท่ีสําคัญไดแก 

๑.๑ นโยบายดานทรัพยากรน้ําของประเทศไทยยังขาดความชัดเจนไมตอเนื่อง
ไมเอ้ืออํานวยใหหนวยงานตางๆ สามารถดําเนินการแกไขปญหาท้ังหลายอยางเปนระบบที่ถูกตอง
ได 

๑.๒ นโยบายดานทรัพยากรน้ํายังไมครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวของท้ังหมด ทําให
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไมเปนระบบครบวงจร 

๑.๓ นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติเนนการพัฒนาเพื่อนํามาใชประโยชนเปน
หลัก เทาท่ีผานมากวาสามทศวรรษของการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาฯ ๗ ฉบับ จะปรากฎวา
นโยบายรัฐไดใหความสําคัญกับการนําทรัพยากรน้ํามาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศในดานการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมโดยการสรางระบบชลประทาน การสรางเข่ือน
ผลิตกระแสไฟฟาและการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะท่ียังให
ความสําคัญนอยกับการอนุรักษแหลงน้ํา การบํารุงรักษาแหลงน้ํา การปองกันมลพิษทางน้ําในลุมน้ํา
ตางๆ ของประเทศ และนํามาซ่ึงการขยายตัวของจํานวนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําและ
จํานวนงบประมาณของรัฐท่ีทุมไปในดานนี้ 

๒. หนวยงานตางๆ ภาครัฐมักไมมีการกําหนดภารกิจหลักท่ีชัดเจนและหรือให
ความสําคัญกับภารกิจรองมากกวาภารกิจหลัก จากผลการศึกษาของชัยอนันต สมุทวณิชและคณะ
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับหนาท่ีหลัก (Minor Functions) พบวาหนวยราชการตางๆ มักจะทํา
หนาท่ีรอง (Minor Functions) มากกวาหนาท่ีหลักของหนวยงาน ในขณะท่ีหนาท่ีหลักของ
หนวยงานเองก็ขาดความชัดเจนทําใหปญหาความซํ้าซอนการไมประสานงานระหวางหนวยงาน
เกิดข้ึนมีมาอยางตอเนื่องนับสิบปและมีปญหามากข้ึนในหลายๆ กิจกรรมท่ีตองดําเนินงาน ขณะน้ีมี
หนวยงานในระดับกรมเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
พื้นท่ีลุมน้ําเปนจํานวนมาก แตละหนวยงานก็มีการกําหนดแผนงานโครงการพรอมท้ังไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณใหดําเนินการในพื้นท่ีลุมน้ําตางๆ 

                                                           
๔๕อํานาจ  วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๘๒. 
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๓. จากลักษณะการจัดสรรงบประมาณประจําปท่ีเปนอยูยังคงเปนแบบแสดงรายการ 
(line-item) หรือกึ่งแผนงานตามหนวยงานมากกวาเปนงบประมารแบบแผนงาน  (puogramming)  
อยางแทจริงซ่ึงจะมีโครงการของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในดานน้ันอยูในแผนงานเดียวกัน และ
เม่ือเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และสภาผูแทนราษฎรก็พิจารณาเปนหนวยงานเชนเดียวกันในลักษณะท่ีพิจารณาเปน
รายการๆ โดยไมเห็นภาพรวมในกิจกรรมหลักของรัฐแตละดานท้ังหมด ทําใหแผนงานโครงการ
ของแตละหนวยงานไมไดรับการประสานกันอยางจริงจัง มีความซํ้าซอนกันเกิดข้ึน มากในระยะ
สองสามปมานี้ สํานักงบประมาณโดยมติของคณะรัฐมนตรีใหมีการจัดทํางบประมารแบบแผนงาน
ของโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กข้ึนซ่ึงทําใหเห็นภาพของการจัดสรรงบประมาณดานนี้
ชัดเจนข้ึน 

๔. มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจํานวนมากและ
กระจัดกระจายโดยกฎหมายเหลานี้ออกมาตางยุคตางสมัยกันทําใหครอบคลุมเคลือในการจะใช
บังคับหรือขัดกันเอง๔๖  ท้ังนี้โดยมีหนวยงานของรัฐหลายสิบหนวยงานที่เปนผูบังคับใชกฎหมาย
เหลานี้ 

๕. การรวมอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวใน
สวนกลางในอดีตท่ีผานมา สวนกลางเปนศูนยรวมอํานาจการตัดสินใจในทุกๆ เร่ืองท้ังในดาน
นโยบายและการบริหารงาน มาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติข้ึนโดยมีเจตนารมยสําคัญประการหนึ่งคือการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไปยังระดับพื้นท่ีมากข้ึนแตในทางปฏิบัติแลว การกระจายอํานาจเปนไปอยาง
เช่ืองชาโดยเฉพาะในการตัดสินใจทางการบริหารงานและบริหารเงินอันเปนหัวใจของการบริหาร
จัดการแมวาจะไดมีความพยายามดําเนินการใหหนวยงานระดับจังหวัดมีอํานาจในการตัดสินใจมาก
ข้ึนก็ตามแตก็เปนไปในบางหนวยงานหรือการท่ีรัฐไดมอบอํานาจไปใหทองถ่ินดูแลดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติดังเชน กรณีขององคการบริหารสวนตําบลซ่ึงก็เปนแนวโนมท่ีดี แตใน
ขณะเดียวกันก็ตองสรางขีดความสามารถทางดานการบริหารจัดการใหกับหนวยงานในภูมิภาคและ
ทองถ่ินดวยควบคูกันไปเพราะมิฉะนั้นแลวการกระจายอํานาจก็จะกอใหเกิดผลเสียหายมากกวาผลดี
ตามท่ีคาดไว๔๗ 
                                                           

๔๖
 คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ สาขานิติศาสตรกฎหมายนํ้า (กรุงเทพมหานครคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ สาขานิติศาสตร) ๒๕๓๖ 

๔๗
 Remy Prud’ homme On the Decentralization working pers.  

Transportation Water Urban Development Department. The World Bank. 
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เทาท่ีผานมาจนถึงขณะน้ี การจัดรูปแบบการบริหารราชการสวนกลางยังยึดหนาท่ี
เปนหลักในลักษณะของแนวต้ังโดยมีการรวมอํานาจสูศูนยกลางอยูมากอันไมสอดคลองกับลักษณะ
และแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนแบบพหุมิติ (multi-dimensionals) จึงเปน
สาเหตุหลักประการสําคัญใหเกิดปญหาการประสานการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของ 
รัฐบาล 

การบริหารราชการสวนภูมิภาค 
ในสวนของการบริหารราชการสวนภูมิภาคอันไดแก จังหวัด อําเภอ ถือเปนเสมือนแขน 

ขาของสวนกลางในการแปลงนโยบาย มาตรการที่สวนกลางกําหนดไปสูการปฏิบัติในขณะเดียวกัน
ก็เปนจุดเช่ือมประสานระหวางรัฐกับประชาชนในพื้นท่ีในการรับรูปญหาของประชาชนและ
ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอีกดวย ในสวนของดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้น 
หลังจากท่ีมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ก็ไดมีการ
จัดต้ังองคกรในระดับภูมิภาคเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 

ประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ  ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดซ่ึงเปนสวนหนึ่งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําก็คือ 

๑. การบริหารงานจังหวัดเทาท่ีเปนอยูขณะน้ียังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพปญหา 
ดังกลาวนี้เกิดข้ึนมาชานานและส่ังสมมานับต้ังแตท่ีมีการขยายหนวยงานท้ังในสวนกลางและ 
ลงมายังในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการจัดต้ังหนวยงานสวนกลางในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอหนวยงาน
ตนสังกัดในสวนกลางซ่ึงในบางจังหวัดเชน เชียงใหม นครราชสีมา มีหนวยงานประเภทนี้กวา ๒๐๐ 
หนวยแมแตจังหวัดเล็กๆ เชน ภูเก็ต ก็มีประมาณ ๕๐ หนวยงาน ทําใหการบริหารงานจังหวัดท่ีตาม
กฎหมายระเบียบราชการแผนดินบัญญัติใหเปนหัวหนาฝายบริหารของจังหวัดเปนไปอยางไมมี 
เอกภาพในขณะเดียวกับท่ีหนวยงานภูมิภาคท่ีมีอยูก็ยังไมมีอํานาจในการตัดสินใจที่เพียงพอในการ
แกไขปญหาในพื้นท่ีโดยยังมีการรวมอํานาจการตัดสินใจสวนมากไวท่ีหนวยงานในสวนกลางและ
การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมายก็ ยังเปนไปอยางลักล่ันกับระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสวนกลางทําใหประสิทธิภาพในการแกไขปญหาหรือสนองความตองการของประชาชน
ในพื้นท่ีมีขีดจํากัด ดังเชนกรณีของการท่ีโรงงานผลิตเยื้อกระดาษท่ีจังหวัดขอนแกนปลอยน้ําเสียลง
สูแมน้ําพองทําใหเกิดการเนาเสียอยางรุนแรงไปหลายจังหวัดทําลายระบบนิเวศอยางประเมินคา 
มิได แตผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดก็ไมอาจดําเนินการอยางไรได
เพราะอํานาจการตัดสินใจอยูท่ีสวนกลาง 
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๒. ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ระดับพื้นท่ีลุมน้ํา จะปรากฎวายังขาดการจัดทําแผนแมบทการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีใหภาพรวมการบริหารฯ  ท้ังลุมน้ําและการเช่ือมตอกับลุมน้ําอ่ืนๆ สาเหตุสําคัญมาจาก 

(๑) ขาดองคกรในระดับพื้นท่ีลุมน้ําท่ีจะทําหนาท่ีในการวางแผนแมบทฯ ในแต
ละลุมน้ํากํากับดูแล ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของการ
วางแปนในระดับภูมิภาคที่เปนอยูจํากัดขอบเขตเฉพาะจังหวัดเชน แผนพัฒนาจังหวัด ในขณะท่ี 
ลุมน้ําครอบคลุมพื้นท่ีหลายจังหวัด เชน ลุมน้ําทาจีน คลอบคลุมพื้นท่ี ๔ จังหวัด (ชัยนาท 
สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร) 

(๒) ขณะนี้มีเพียงคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดเปนองคกรหลักในเชิงนโยบายและ
แผนรวมขาดองคกรระดับจังหวัดในการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ทําใหจังหวัดไมมีแผนดานน้ีท่ีจะเปนเคร่ืองมือประสานการดําเนินงาน
ของหนวยงานหรือฝายตางๆ อยางชัดเจน 

(๓) จังหวัดยังมีขีดความสามารถท่ีจํากัดในดานการวางแผนและเทคนิคอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของเราตองยอมรับวา การจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมิใชเร่ืองงายเพราะตองอาศัยบุคคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญในสาขาวิชาการตางๆ 
รวมท้ังตองมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีดี ซ่ึงส่ิงเหลานี้ในระดับจังหวัดยังขาดอยูมาก เม่ือพิจารณา
จากสํานักงานจังหวัดท่ีโดยหนาท่ีจะเปนหนวยวางแผน (Planning unit) ของจังหวัดดวย
นอกเหนือไปจากงานดานธุรการในฐานะเปนหนวยเลขานุการของผูวาราชการจังหวัดแลว แตจะ 
ปรากฎวางานหลักของสํานักงานจังหวัดจะเปนงานดานธุรการจนทําใหความสําคัญของงานดาน
แผนลดลงไป ในขณะท่ีบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญดานแผนอยางแทจริงมีจํานวนจํากัด ระบบ
ฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

(๔) สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค (สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) ยังมีขีดจํากัดในการสนับสนุนจังหวัดในดานการจัดทํานโยบาย การทํา
แผน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการเนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอ 

(๕) จังหวัดขาดงบประมาณของตนเอง ตองพึ่งพิงการจัดสรรงบประมาณจาก
สวนกลางเปนหลักเพราะตามกฎหมายงบประมาณ จังหวัดไมมีฐานะหนวยท่ีจะทําคําขอ
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งบประมาณไดทําใหความรวดเร็วในการแกไขปญหาเฉพาะของจังหวัดไมอาจเปนไปไดในระบบ
งบประมาณปจจุบัน๔๘ 

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
สําหรับการบริหารราชการแผนดินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หนวยการปกครองทองถ่ิน 
เหลานี้ลวนมีสวนเก่ียวของในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ท้ังส้ินในระดับท่ีแตกตางกันตามท่ีกฎหมายไดบัญญัติไว ซ่ึงในทางปฏิบัติ หนวยการปกครอง
ทองถ่ินไดประสบกับปญหาสําคัญหลายประการท่ีทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ ไม
มีประสิทธิภาพเทาท่ีควรคือ 

๑. หนวยการปกครองทองถ่ินมักจะมีหนาท่ีท่ีระบุไวในกฎหมายมากมายหลายหนาท่ี 
แตอํานาจการตัดสินใจดําเนินการตามหนาท่ีท่ีระบุไวนั้นสวนใหญอยู ท่ีหนวยงานของรัฐใน
สวนกลางมากกวา ยังไมมีการกระจายไปสูหนวยการปครองทองถ่ินมากพอท่ีจะไขปญหาไดอยาง
แทจริง 

๒. หนวยการปกครองทองถ่ินสวนใหญประสบกับปญหาดานการคลังทองถ่ินโดยมี 
รายไดของตนเองท่ีจะนํามาพัฒนาทองถ่ินจํากัด ดังปรากฏวา สัดสวนรายไดของทองถ่ินคิดเปน
เพียงประมาณรอยละ 7 ของรายไดภาครัฐท้ังหมด ทําใหตองพึ่งพิงเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีจัดสรรใหแก
หนวยการปกครองทองถ่ินซ่ึงคิดเปนเพียงประมาณรอยละ ๑.๔ ของงบประมาณแผนดินท้ังหมด 
เทานั้น 

๓. หนวยการปกครองทองถ่ินขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความ
ชํานาญงานเฉพาะดานเขามาปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบขอมูลสารสนเทศยังไมทันสมัยทําใหการ
วิเคราะหปญหา การวางแผนงานโครงการและการบริหารโครงการกระทําไดในขอบเขตจํากัด๔๙ 

๑๙. การจัดองคการในรูปคณะกรรมการ 
จากความหลากหลายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ํานํามาสูปญหาการประสานงานดังกลาวขางตน ปญหาดังกลาว 

                                                           
๔๘อํานาจ  วงศบัณฑิต.  ภาคผนวกรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัย “รูปแบบ

องคกรบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ลุมนํ้าของประเทศ” และคณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลย่ีและ
สิ่งแวดลอม  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๓๙, หนา ๒๔ – ๒๕. 

๔๙อํานาจ วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๙. 
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นับเปนปญหาเร้ือรังของระบบราชการไทยเพราะการแกไขท่ีผานมาและเปนอยูในขณะนี้เปนการ 
แกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาท่ีจะดําเนินการแกไขปญหาระยะยาวควบคูกันไปดวย กลาวคือมัน
จะมีการจัดตั้งองคกรในรูปคณะกรรมการประกอบดวยหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือประสานการ
ดําเนินงานและมีการพยายามใชระบบแผนและหรือการแบงพื้นท่ีรับผิดชอบมากกวาท่ีจะ
ปรับเปล่ียนโครงสรางของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในลักษณะของการโอน ยุบ รวม กิจกรรม
หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเกิดเอกภาพในการบริหารงานในระยะยาว 

แมวาการจัดต้ังองคกรในรูปคณะกรรมการจะกอใหเกิดการประสานงานในระดับหนึ่ง
แตในระบบของการปฏิบัติงานยังคงมีลักษณะตางหนวยตางทําตามนโยบายของหนวยงานของตน
เปนสําคัญและการจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณก็จะเปนไปตามนโยบายและกรอบ
อํานาจหนาท่ีของหนวยงานตนมากกวาท่ีจะคํานึงถึงในภาพรวมของท้ังกิจกรรมใหญท่ีมีหลาย
หนวยงานเกี่ยวของเชนกิจกรรมการพัฒนาลุมน้ํา กิจกรรมการพัฒนาแหลงน้ํา 

ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๖ เปนตนมาไดมีความพยายามใหมีการวางแผนใน 
กิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบครบวงจรเพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกันและมีการประสานงานกัน อยางไรก็ตามในข้ันตอนของการจัดทําแผน แผนงาน
โครงการยังคงมีลักษณะของตางหนวยตางทํา การประสานแผน แผนงาน โครงการไมไดบังเกิดข้ึน
จริงเชนแผนพัฒนากระทรวง แผนพัฒนาจังหวัด ท้ังแผนพัฒนา ๕ ป และแผนประจําป ยังคงมี
ลักษณะของการรวมแผนงานโครงการของหนวยงานตางๆ ในกระทรวง จังหวัดมากกวาเปนการ
ประสานในเนื้อของกิจกรรมและส่ิงสําคัญก็คือระบบงบประมาณยังไมเปนระบบงบประมาณแบบ
แผนงานโดยสมบูรณประกอบกับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสํานักงานงบประมาณและ
คณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายประจําป สภาผูแทนราษฎรยังใหความสําคัญ
กับการพิจารณาเปนรายหนวยงานมากกวาเปนรายแผนงานหรือ กิจกรรมหลัก 

สําหรับการแบงพื้นท่ีการดําเนินงานเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีมุงแกไขปญหาการซํ้าซอน
ของหนวยงาน เชนการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ของกรมโยธาธิการ กรมการปกครอง กรมอนามัย 
กรมทรัพยากรธรณี โดยท่ีไมตองมีการยุบหนวยงานหรือโอนงานของบางหนวยงานไปใหอีก
หนวยงานหนึ่ง แตการแกไขปญหาดังกลาวนี้ยังคงมีปญหาดานการจัดการเกี่ยวกับมาตรฐานท่ี
หลากหลาย ระบบการบํารุงรักษา 
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ปจจุบันนี้ยังมีคณะกรรมการระบบชาติท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยูหลายคณะท้ังท่ีรับผิดชอบในเชิงนโยบาย การวางแผน และการ
ประสานงานประเด็นท่ีนาสังเกตจากการจัดรูปองคกรคณะกรรมการดังกลาวก็คือ๕๐ 

๑. คณะกรรมการเหลานี้กระจัดกระจายอยูในหลายกระทรวง และประธาน
คณะกรรมการก็มีตั้งแตนายกรัฐมนตรีไปจนถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงและคณะกรรมการระดับชาติเหลานี้ก็รับผิดชอบในเชิงนโยบายของ
ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติแตละประเภทอันจะทําใหการประสานระดับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมของ
ประเทศมีลักษณะแยกสวนกันขาดเอกภาพและความสอดคลองสัมพันธกันอันเปนองคประกอบ
สําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมภายใตแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

๒. ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุมน้ํามีคณะกรรมการบริหาร
พื้นท่ีลุมน้ําในคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเปนองคกรรับผิดชอบในการบริหารประสานการ
ดําเนินการของหนวยงานตางๆ ในพื้นท่ีลุมน้ํา แตก็ตองตระหนักวา องคกรบริหารดังกลาวนี้มี
ขอบเขตอาณัติทางกฎหมายท่ีจํากัดอยูเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานระดับปฏิบัติ (กรม) และก็ยัง
ปฏิบัติงานอยูในสภาพแวดลอมเดิมท่ีเปนการบริหารงานแบบแยกสวนทําใหการประสานงานไม
สามารถเปนไปไดอยงท่ีมุงหวัง 

๓. การแปลงนโยบายที่คณะกรรมการระดับชาติดังกลาวแตละชุด กําหนดไปสูการ
ปฏิบัติโดยหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของก็จะมีลักษณะแยกสวนเฉพาะดานตามไปดวยอันนําไปสู
ปญหาการขาดการประสานงานระหวางหนวยงานและความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน 

๔. ท่ีสําคัญก็คือ หนวยงานระดับปฏิบัติ (กรม) ท่ีมีตัวแทนอยูในคณะกรรมการตางๆ 
ก็ยังคงปฏิบัติไปตามแนวทาง นโยบายท่ีกรมและหรือกระทรวงกําหนดและภารกิจตามอาณัติทาง
กฎหมายท่ีใหกับหนวยงานเปนสําคัญากกวามติของคณะกรรมการฯ 

กลาวโดยสรุปพบวา การจัดรูปแบบการบริหารราชการแบบคณะกรรมการเพื่อแกไข
ปญหาการขาดการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของหรือเพื่อใหมีการผนึกกําลังของ
หนวยงานตางๆซ่ึงจะมีกฎหมายรองรับอํานาจอยูและจะปฏิบัติตามนโยบายและการตัดสินใจของ
หัวหนาหนวยงานนั้นเปนสําคัญซ่ึงแตกตางจากองคกรในรูปคณะกรรมการท่ีมักจะไมมีอํานาจ
เด็ดขาดในการตัดสินใจและ พึ่งภาวะผูนําหรือสถานภาพของประธานเปนสําคัญทําให

                                                           
๕๐

 อํานาจ วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๘๙. 
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คณะกรรมการระดับชาติจึงมักจะมีการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และในทางปฏิบัติ
นายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เปนประธานแทนการบริหารงาน
ในรูปคณะกรรมการจึงมักจะไมประสบความสําเร็จหากไมมีการกําหนดอาณัติทางกฎหมายใหมี
อํานาจในการตัดสินใจไวดวยท่ีจะสามารถทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติตาม๕๑ 

๒๐. การจัดองคกรภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ในชวงกอนสองทศวรรษท่ีผานมา องคกรภาคเอกชน ภาคประชาชนไดมีบทบาทในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากข้ึนท้ังในรูปของการเขามาสนับสนุนทางการเงินตอ
โครงการของหนวยงานภาครัฐเชน การปลูกปา มีการจัดต้ังสมาคม มูลนิธิเชน มูลนิธิโลกสีเขียว 
สําหรับในระดับพื้นท่ีชนบท มีการจัดต้ังองคกรประชาชนท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ
ดําเนินงานเก่ียวของเชน สมาคมผูใชน้ําของประชาชนในอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมาหรือใน 
พื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 

อยางไรก็ตามเปนท่ีนาสังเกตวา องคกรภาคเอกชน ภาคประชาชนยังไมไดเขามีสวนรวม
ในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของรัฐเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการไดแก 

๑. แมวารัฐบาลหลายรัฐบาลจะประกาศนโยบายในการใหภาคเอกชนภาคประชาชน
เขามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็ตาม แตก็ยังขาดการแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ไมมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติของการมีสวน
รวมใหชัดเจน 

๒. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตางก็มีแนวคิด วิธีการดําเนินงานท่ี
แตกตางกันทําใหการประสานงานไมสามารถดําเนินการไดสอดคลองกัน 

๓. ความไวเนื้อเช่ือใจกันยังมีในขอบเขตท่ีจํากัดโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับองคกรอาสาสมัคร องคกรประชาชนในระดับพื้นท่ี 

กลาวโดยสรุป การจัดองคกรและกระบวนการปฏิบัติงาน (แผน/งบประมาณ) ท้ังในรูป
หนวยงานภาครัฐ คณะกรรมการและองคกรภาคเอกชน ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ํายังมีลักษณะของการบริหารจัดการแบบ
แยกสวนกันอันไมสอดคลองกับคุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมี
ความสัมพันธ เกี่ยวของและพ่ึงพิงซ่ึงกันและกันอยางใกลชิด และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีให
ความสําคัญกับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากร 

                                                           
๕๑อํานาจ วงศบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๙๐. 
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ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในขณะท่ีหนวยงานในภูมิภาคและทองถ่ินยังขาดอํานาจตามกฎหมายที่
แทจริงท่ีจะดําเนินงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบจากสวนกลางเน่ืองจากยังรวมศูนยอยูท่ีสวนกลาง 
อยูมาก๕๒ 

๒๑ องคกรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการปองกันปญหามลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีน 
องคกรท่ีมีหนาท่ีมีหลายองคกรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการปองกันปญหามลพิษในพ้ืนท่ี

ลุมน้ําทาจีนมีหลายหนวยงาน เนื่องจากลุมน้ําทาจีนเปนลุมน้ําท่ีไหลผานพ้ืนท่ีหลายจังหวัดและใน
แตละพ้ืนท่ีซ่ึงลุมน้ําไหลผานยังมีคลองจํานวนมากมาเช่ือมตอ ตลอดจนมีกิจกรรมตางๆ ในแตละ
พื้นท่ีซ่ึงปลอยน้ําเสียลงสูลุมน้ําทาจีน การจัดการหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของจึงมีหลายหนวยงาน 
โดยมีบทบาทของหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

๑. สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่ พิจารณาความ
สอดคลองของแผนงานหรือโครงการตางๆ กับแผนพัฒนาโดยสวนรวม ตลอดจนทําหนาท่ีประสาน
และปรับปรุงแผนซ่ึงหนวยงานเสนอมา เพื่อใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อดําเนินการตอไป 

๒. สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงมีหนาท่ี กําหนดมาตรฐาน 
คุณภาพส่ิงแวดลอม กําหนดแนวทางในการแกไขปญหาและปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม เสนอ 
รัฐบาลเพ่ือพิจารณากําหนดใหหนวยงานตางๆ ถือปฏิบัติ การทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการ
ประสานงานและประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานดานส่ิงแวดลอมท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

๓. กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีบทบาทควบคุมไมใหอาคารบานเรือนท่ีปลูก
อยูในแนวเขตของลุมน้ํารวมท้ังเรือ แพ ตาง ๆ ปลอยน้ําเสียหรือของเสียลงสูลําน้ํา 

๔. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาท่ีควบคุมโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกแหงไมใหปลอยน้ําเสียลงสูทางน้ําและลุมน้ําทาจีน 

๕. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการเฝาระวังคุณภาพน้ําในลุมน้ํา
และสนับสนุนขอมูลตลอดจนหลักวิชาการเพ่ือการปองกันปญหามลภาวะของน้ํา 

๖. กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการชวยเทศบาลตางๆ และ 
ทองถ่ินตางๆ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ในการวางแผนและดําเนินการปองกันแกไขปญหาน้ํา 
เนาเสีย 

๗. จังหวัด (ชัยนาท สุพรรณ นครปฐม และสมุทรสาคร)มีบทบาทควบคุมไมใหน้ํา
เสียในพื้นท่ีของแตละจังหวัดไหลลงสูลุมน้ําทาจีนและการดําเนินการเร่ืองการปองกันแกไขปญหา
น้ําเนาเสียในพื้นท่ี๕๓ 

                                                           
๕๒กมลทิพย แจมกระจางและคณะ. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๙. 
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๒๒ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการในพื้นท่ีลุมน้ําลุมน้ําทาจีน 

ดานองคกร 
๑. ปญหาสํานักงานเคณะกรรมการศรษฐกิจสังคมแหงชาติ 

ปญหาการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของ สศซ. ก็คือ เร่ืองขอมูลหรือแผนงานโครงการ
ตางๆของหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเกี่ยวของมักจะไมพอเพียง หรือครอบคลุมรายละเอียดใน
การประกอบเร่ืองเพื่อการตัดสินใจ รวมท้ังเร่ืองท่ีการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในแตละ 
ข้ันตอนมักลาชากวาแผนงานหรือกําหนดการที่วางไว ทําใหตองมีการติดตามมากเปนพิเศษ 

                                                                                                                                                                      
๕๓

 สุภาพร เนตรเขียน. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๐. 
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๒. ปญหาสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไมใชหนวยงานปฏิบัติท่ีมี

หนาท่ีดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการตางๆ โดยตรง แตทําหนาท่ีในลักษณะของการ
เสนอแนะรายงานผล ใหความเห็น กําหนดแนวทางนโยบาย (ผานทางคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ) และผลักดันโครงการตางๆ เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไปดําเนินการ ซ่ึงอาจไมสัมฤทธ์ิผล 
หรือเปนไปตามท่ีมุงหมาย เนื่องจากไมมีการดําเนินการตามแผน หรือโครงการนั้นๆ ฯลฯ 

๓. ปญหากรมเจาทา 
๑) การขาดแผนปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีชัดเจน ทําใหการตรวจสอบควบคุมการ

ปลอยน้ําเสียของสถานประกอบการและอาคารตางๆ ท่ีตั้งอยูตามแนวริมแมน้ําทาจีนไมมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ขาดการรวบรวมสถิติหรือผลการปฏิบัติงาน ทําใหขาดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และไมสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานไดอยางตรงเปาหมาย เชน กรณีท่ีใชวิธีการจาง
บริษัทท่ีปรึกษาชวยตรวจสอบน้ําท้ิงของสถานประกอบการตางๆ โดยวิธีการสุมตัวอยาง ซ่ึงก็เปน
แนวปฏิบัติท่ีทําได แตหากระบบสถิติไมดี ก็ทําใหการตรวจสอบไมไดผลดวย 

๓) ยังขาดการแลกเปล่ียนขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน การตรวจับโรงงานท่ี
ตั้งอยูตามแนวริมน้ํา หากเม่ือดําเนินการแลวก็มีการสงขอมูลใหทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
รวมท้ังขอทราบขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะชวยแกปญหาการทํางานซํ้าซอน และทําให
งานไดประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔) ยังขาดมาตรการในเร่ืองการควบคุมการปลอยน้ําเสียจากชุมชมท่ีอยุตามแนว
ริมแมน้ํา 

๔. ปญหากรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๑) ขาดแผนการกํากับตรวจสอบโรงงานท่ีตอเนื่อง 
๒) มีคามซํ้าซอนในเร่ืองการตรวจโรงงาน 
๓) ขาดระบบขอมูลท่ีดีทําใหไมสามารถทราบขอปญหาการปฏิบัติงานท่ีแทจริง

รวมท้ังไมสามารถใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในเร่ืองการควบคุมน้ําเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๕. ปญหากรมอนามัย 
๑) การเขาตรวจสอบสถานแระกอบการตางๆ ในเร่ืองมลภาวะไมสามารถ

ดําเนินการไดโดยตรง ตองอาศัยเจาหนาท่ีทองถ่ิน หรือรอจนเจาของอนุญาต 
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๒) การจัดการในอนาคต ควรมีกฎหมายสนับสนุนการทํางานเนื่องจากในปจจุบัน
การดําเนินการกับผูท่ีสรางปญหามลภาวะตามท่ีมีผูรองเรียนมา ไมสามารถลงโทษ เพียงตักเตือนได
เทานั้น 

๖. ปญหากรมโยธาธิการ 
๑) ขาดเจาหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติงาน เพราะกองวิศวกรรมสุขาภิบาลมีโครงการท่ี

จะตองรับผิดชอบจํานวนมากแตตอนนี้ก็ลดลงเนื่องจากในข้ันการออกแบบกอสรางนั้นไดวาจางให
บริษัทท่ีปรึกษาดําเนินการแทน 

๒) โครงการแกไขปญหาแมน้ําเจาพระยาเนาเสียนั้น มีคณะกรรมการมากเกินไป 
จะตองมีการแระชุมบอยคร้ัง และมีเอกสารท่ีตงอทํามากมาย ทําใหเจาหนาท่ีตองมาจัดทําเอกสาร 
แทนท่ีจะเอาเวลาไปศึกษา เปนตน 

๓) ขาดเจาหนาท่ีดูแลระบบเม่ือกอสรางแลวเสร็จ นอกจากโครงการท่ีกอง
วิศวกรรมสุขาภิบาลตั้งข้ึนแลว ทางกองฯ ยังรับผิดชอบโครงการของเทศบาลตางๆ ท่ัวประเทศ และ
ปญหาท่ีตามมาก็คือ เม่ือสรางใหแลวระบบไมทํางาน เนื่องจากขาดเจาหนาท่ีผูชํานาญการในการ 
ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย ทําใหทางเทศบาลทวงติงมาวาออกแบบไมดี ดังนั้นการออกแบบในอนาคต
จึงจะออกแบบระบบใหเปนแบบธรรมชาติท่ีสุด โดยทําระบบงายๆ เพื่อสะดวกในการดูแลปองกัน
การทวงติงกลับมา 

๔) การคัดเลือกเทศบาลหรือทองท่ีซ่ึงสมควรกอสราง อาจไดรับอิทธิพลจากผูมี
อํานาจในทางปฏิบัติแลวเทศบาลหรือจังหวัดตางๆท่ีมีความเหมาะสมในการกอสรางกอนอาจจะถูก
เบียงลงไป เนื่องจากเทศบาลหรือจังหวัดบางแหงมีขาราชการชั้นผูใหญ นักการเมืองตองการให
สรางกอน ทางกองวิศวกรรมสุขาภิบาลก็ตองทําไปตามนโยบายผูใหญ 

๗. ปญหาจังหวัด 
๑) ขาดประสิทธิภาพท้ังมีการขยายหนวยงานท้ังในสวนกลางลงมาในระดับ

ภูมิภาค โดยข้ึนตรงตอสวนกลางทําให การบริหารราชการของฝายบริหารจังหวัดไมมีเอกภาพ 
๒) ขาดองคกรในระดบัพื้นท่ีลุมน้ํา 
๓) ขาดองค กรระดับจั งหวั ด ในการจั ด ทํ าแผนการบ ริหารท รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 
๔) จังหวัดยังมีขีดความสามารถท่ีจํากัดในการวางแผนและเทคนิคอ่ืนๆ 
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ดานบุคลากร 
๑. คณะอนุกรรมการประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการซ่ึงมีการโยกยาย

เปล่ียนแปลงอยูเสมอและการเขาประชุม สัมมนาหรือรวมกิจกรรมจะมีการเปล่ียนตัวบุคคล ทําให
การปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 

๒. การคัดเลือกผูแทนในตําแหนงตามคําส่ัง เชน ผูแทนกลุมผูใชน้ํา ผูแทน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรเอกชน ฯลฯ ผูไดรับการแตงต้ังอาจจะ
ยังไมใชผูแทนท่ีไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมตางๆ ดังกลาวอาจมีปญหาในการยอมรับ 

๓. คณะอนุกรรมการและคณะทํางานในระดับตางๆ ยังไมเขาใจและยังไม 
ชัดเจนในบทบาท อํานาจ หนาท่ีจึงทําใหไมเห็นความสําคัญ ไมมีแรงจูงใจ ไมมีตอบแทนเพียงพอ
ในการทํางาน เชน คาเบ้ียประชุม คาพาหนะ และคาท่ีพักอีกท้ังตองมีภารกิจหลักท่ีตองดําเนินการ 

๔. การแตงต้ังคณะทํางานระดับตําบล ระดับอําเภอและระดับจังหวัด จะมีปญหา
กับผูอยูในพื้นท่ีวาเกิดความซํ้าซอนกับคณะกรรมการชุดอ่ืน 

๕. คณะอนุกรรมการและคณะทํางานท่ีไดรับการแตงต้ังยังไมมีระเบียบหรือ
กฎหมายรองรับ จึงทําใหผูไดรับการแตงต้ังยังไมม่ันใจท่ีจะเกิดข้ึนกัยการปฎิบัติงาน 

๖. ประธานคณะอนุกรรมการเปนผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีขอจํากัดใน
การประสานและส่ังการ การดําเนินงานในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ํา 

ดานการจัดการ 
การจัดการทรัพยากรน้ําโดยภาครัฐท่ีผานมาจึงยังไมไดผลเทาท่ีควร ในแงการ

ตอบสนองความตองการของชุมชน การขาดประสิทธิภาพและความยุติธรรม โดยมีสาเหตุท่ีสําคัญ 
คือ 

(๑) การไมมีนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีชัดเจนและเปนระบบ ทํา
ใหหนวยปฏิบัติท่ีเกี่ยวของดําเนินการในลักษณะแบบแยกสวน ทําใหการพัฒนาขาดเปาหมายรวม 
ท่ีชัดเจน และเปนการแกปญหาเฉพาะเร่ืองเทานั้น โดยไมไดใหความสําคัญกับการจัดลําดับ
ความสําคัญการใชน้ําและการจัดสรรน้ําบนพ้ืนฐานของความเปนธรรมและผลประโยชนแกสังคม
โดยสวนรวม รวมท้ังการจัดทํานโยบายและแผนดานการจัดการทรัพยากรน้ํายังจํากัดอยูในวงแคบ 
โดยภาคประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจดวย 

(๒) ระบบการรวมศูนยอํานาจบริหารจัดการน้ําของรัฐ หนวยงานในสวนกลางจะ
ทําหนาท่ีวางแผนการดําเนินการเอง โดยเปดโอกาสใหชุมชนและองคการปกครองสวนทองถ่ินมี
สวนรวมในการตัดสินใจและการพัฒนานอยมาก ทําใหกระบวนการพัฒนาไมไดใชประโยชนจาก
ทรัพยากร ขอมูลตางๆ ดานกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ความรอบรูในสภาพปญหาและแนว
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ทางการแกปญหาท่ีเหมาะสมของคนในทองถ่ิน ตลอดจนการมีสวนรวมจากประชาชนในรูปแบบ
ตางๆ เปนผลใหมีปญหาเร่ืองการบํารุงรักษา การดูแล และการพัฒนาไมตอบสนองความตองการที่
แทจริงของประชาชน 

(๓) กฎหมายและสิทธิเกี่ยวกับน้ํา กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํามี
อยูหลายฉบับ แตยังไมมีกฎหมายท่ีกลาวถึงการจัดการทรัพยากรน้ําโดยตรง และกฎหมายท่ีมีอยู
เฉพาะสิทธิของชุมชนทองถ่ิน เม่ือความตองการใชน้ําเพิ่มมากข้ึน ความขัดแยงระหวางผูใชน้ํา
ระหวางรัฐกับทองถ่ินจึงมีมากข้ึนดวย๕๔ 

การจัดการทําแผน สามดาน ตามแนวทางในการปฎิบัติปจจุบันไปซํ้าซอนกับการ
ทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระบบท่ีไดปฏิบัติอยูแลัว ทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมคอยใหความ
รวมมือในการจัดทําแผน ประกอบกับมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุด ขาดการ
ประสานและรวมมือกัน ปญหาที่พบอยูเสมอ ไดแก ความขัดแยงของหนวยงานเหลานั้น อันเกิดจาก
การปฏิบัติตามอยูเสมอ 

ปญหาดานการมีสวนรวม 
การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้นไมสมควรท่ีจะกําหนดใหเปนความ

รับผิดชอบของรัฐแตเพียงฝายเดียว แตควรจะตองสงเสริมใหประชาชนหรือภาคเอกชนมีบทบาทใน
เร่ืองดังกลาวดวย ลําพังแตรัฐฝายเดียวยอมไมมีงบประมาณ บุคลากรหรือเทคโนโลยีเพียงพอในการ
ปองกัน บรรเทาและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดท้ังหมด จําเปนท่ีจะตองสงเสริมใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในเร่ืองนี้ เพราะการท่ีประชาชนชวยดูแลสอดสองวามีผูใดกระทําผิดกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมหรือไม ยอมเปนการปองปรามการฝาฝนกฎหมายไดเปนอยางดี และเปนการลดภาระ
และประหยัดงบประมาณของรัฐไดอีกดวย นอกจากนี้ หากประชาชนใหความสนใจในการดําเนิน
โครงการใดๆ ของรัฐหรือของภาคเอกชนวาจะกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม 
ประชาชนยอมตองการชวยตรวจสอบโครงการน้ัน การตรวจสอบดังกลาวจะกอใหเกิดความ
รอบคอบในการอนุมัติหรือดําเนินโครงการเพราะไดมีการพิจารณาอยางรอบดานโดยประชาชน
หรือผูเกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังเปนการปองกันหรือลดการทุจริตหรือใชการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของรัฐไดอีกดวย แตการตรวจสอบโดยประชาชนจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
นั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับวาประชาชนทราบหรือเขาใจรายละเอียด๕๕ 

                                                           
๕๔

 กมลทิพย  แจมกระจาง. เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๔๔ หนา ๒๖. 
๕๕

 อํานาจ ราชบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๗๘ - ๑๗๙. 
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แมวาการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
อันอาจเกิดจากการจัดทําโครงการหรือกิจการจะเปนประโยชน แตในทางปฏิบัตินั้นมิไดมีการออก
กฎหมาย หรือกฎเกณฑตางๆ เพื่อจัดใหมีสวนรวมของประชาชนในเร่ืองดังกลาว พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดมีบทบัญญัติในลักษณะนั้น
โดยตรง แตกฎหมายฉบับนี้ไดเปดโอกาสใหมีการกําหนดวาควรจะตองมีสวนรวมของประชาชน
ในเร่ืองดังกลาวได กลาวคือ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ได กําหนดวา ในการที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติไดประกาศประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีจะตองจัดทํารายงาน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมนั้น อาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการ
จัดทํารายงานดังกลาวได หากทางราชการเห็นวา ควรจะตองใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ก็สามารถกําหนดใหมีรายละเอียดในเร่ืองนั้น เชน 
สมมุติวาเราตองการใหมีการจัดทําประชาพิจารณสําหรับโครงการหรือกิจการบางประเภท หรือท่ีตั้ง
อยูในบางพ้ืนท่ี ก็สามารถกําหนดในประกาศเชนวานั้นได เพียงแตในทางปฏิบัติยังมิไดมีการ
กําหนดรายละเอียดดังกลาว๕๖ 

ในปจจุบัน อาจมีการจัดทําประชาพิจารณสําหรับโครงการหรือกิจการตางๆ ได
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ จึงมี
ขอนาพิจารณาวา หากเราตองการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมแลว จะใชวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดังกลาวไดหรือไม เม่ือพิจารณาโดยผิวเผินแลวนาจะไมมีขอขัดของแตประการใด เพราะระเบียบ 
ดังกลาวใชไดกับทุกโครงการหรือพิจารณาใหรอบคอบ กลาวคือ ระเบียบดังกลาวใชสําหรับการ
จัดทําประชาพิจารณซ่ึงเปนเพียงวิธีการหนึ่งเทานั้นของการมีสวนรวมของประชาชน การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมไมควรจะจํากัดการมีสวนรวมของประชาชนแตเพียงวิธีการเดียว 
เพราะสภาพของโครงการหรือกิจการแตละอยางอาจไมจําเปนหรือไมเหมาะสมที่จะตองจัดทํา
ประชาพิจารณ นอกจากนี้ การที่จะจัดใหมีประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขางตน
นั้นเปนดุลยพินิจของรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดท่ีเกี่ยวของ หมายความวาอาจจะไมมีการจัด
ประชาพิจารณก็ได โดยมิไดมีหลักเกณฑในการใชดุลยพินิจท่ีแนนอน เชน จะตองมีการศึกษา

                                                           
๕๖อํานาจ  ราชบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, หนา๔๒๑. 
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ส นั บ ส นุ น ใ ช ดุ ล พิ นิ จ 
หรือไม 

การใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมนั้นนาจะมีวัตถุประสงคและขอบเขตแตกตางจากการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
กระบวนการตัดสินใจวา โครงการหรือกิจการท่ีไดรับการเสนอนั้นควรจะมีการจัดทําหรือไม ใน
กรณีแรกนั้น ตองการใหประชาชนสะทอนความคิดเห็นหรือขอกังวลเกี่ยวกับผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจการ ซ่ึงจะมีวัตถุประสงคและขอบเขตที่แคบกวาการ
พิจารณาวาควรจัดทําโครงการหรือกิจการนั้นหรือไม เพราะในกรณีท่ีสองน้ีเปนการพิจารณาใน
ภ า พ ร ว ม 
ท้ังหมด ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมนั้นเปนเพียงปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยที่นํามาใชประกอบในการ
ตัดสินใจ 

ในการจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอมหรือแมแตในกรณีของการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจวาจะทํา
โครงการหรือกิจการหรือไมนั้น ผูท่ีรับผิดชอบในการจัดใหมีสวนรวมของประชาชนดังกลาวนาจะ
เปนเจาของหรือผูรับผิดชอบโครงการนั้น เพราะเปนผูท่ีมีขอมูลและสามารถช้ีแจงใหประชาชน
เขาใจวัตถุประสงคและรายละเอียดของโครงการหรือกิจการไดดีดวาผูอ่ืนสําหรับแนวความคิดท่ี
เห็นวา ควรจะมีการจัดประชาพิจารณในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการขนาดใหญของ
รัฐ๕๗ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ฉบับนี้ไดกําหนดโครงสรางและ
กระบวนการ ท่ีทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคครอบครัวและ
บุคคล สามารถเขาไปมีสวนรวม ในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ได การวางโครงสรางและกระบวนการใหโปรงใสและสามารถรับผิดชอบตรวจสอบได 
กระบวนการที่วานี้เปนกระบวนการที่เปนหัวใจ เปนโครงสรางท่ีเปนหัวใจ เพราะโครงสรางและ
กระบวนการที่มีสวนรวมจากทุกภาคท่ีแทจริงจะนํามาซ่ึงการตัดสินใจท่ีเกิดความเปนธรรม คือ แต
ละภาคสวนจะไดสวนท่ีแตละสวนควรจะตองได ภายหลังการตอรอง เม่ือเกิดความเปนธรรมเพราะ
ทุกภาคยอมรับกันไดก็จะเกิดความสมดุลและความยั่งยืน กระบวนการมีสวนรวมท่ีเรียกวา 

                                                           
๕๗พนัส ทัศนียานนท. พ.ร.บ .สิ่งแวดลอม ๒๕๓๕ : ถึงเวลาตองยกเครื่องใหมแลวใน สิ่งแวดลอม

ใ น 
รัฐธรรมนูญ แปลงแนวคิดสูปฏิบัติ โดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป. หนา ๒๖. 
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๗๖

Participation จะนํามาซ่ึงการพัฒนาท่ีเปนธรรมท่ีเรียกวา Equitable Development ไมเลือกขาง ไม
เลือกฝาย อยางกระบวนการพัฒนาท่ีผานมามาในอดีตซ่ึงยืนอยูขางภาคธุรกิจเอกชนเทานั้น และการ
พัฒนาท่ีเปนธรรมจะนํามาซ่ึงส่ิงท่ีเรียกวา ความยั่งยืน (Sustainability) 

รัฐธรรมนูญแบบนี้เนนการจัดสรรสิทธิประโยชนใหแกคนทุกกลุมอยางสมดุล 
โดยเฉพาะดานส่ิงแวดลอม มีบทบัญญัติอยางนอย ๗ มาตรา ท่ีกลาวถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ และในมาตรา ๗๙ ไดกําหนดใหประชาชนตองมีสวน
รวมท้ังในกระบวนการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาตรา ๕๖ กลาวถึงการรับรองสิทธ์ิ
เขาไปมีสวนรวมไดชุมชน ทองถ่ินดั้งเดิมท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา 56 กําหนดใหเขาไปมีสวนรวมท้ัง
กระบวนการ ท้ังดานการเขาไปใชทรัพยากรและการรักษาส่ิงแวดลอม องคกรอิสระดานส่ิงแวดลอม
มีสวนรวมในการใหความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรา 290 กลาวถึง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีสิทธิเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และรัฐเองคงตองปรับบทบาทจากการเปนเจาของแตเพียงผูเดียวและเปนผูจัดการแตผู
เดียวไปสูการจัดการในรูปแบบการมีสวนรวม ซ่ึงรูปแบบการมีสวนรวมท่ีเหมาะสม เปนรูปแบบท่ี
ตองคิดกัน เพราะวาสวนรวมมีตั้งแต รวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผล ไปจนกระท่ังถึงรวม
ตรวจสอบ  เพราะฉะน้ันความหลากหลายของรูปแบบเหลานี้ตั้งแตตนจนจบกระบวนการก็อาจจะ
ตองดูรูปแบบท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นรูปแบบของกิจกรรมก็แตกตางกันไป อาจจะไมเหมือนกัน 
รูปแบบใดจะเหมาะสม  รูปแบบการปรึกษาแบบที่เปนทางการหรือแบบไมเปนทางการ แทนท่ีจะ
ใชระบบเผชิญหนาแบบประชาพิจารณ ซ่ึงตองตอบใหได๕๘ 

ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในลุมน้ําทาจีน 
จากการสํารวจ (Thachin polls) ของ ธเนศพล วงศนรา ฝายคุณภาพแหลงน้ํากรมควบคุม 

มลพิษ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
จากการสํารวจความคิดเห็นประชาชนท่ีอาศัยอยูริมแมน้ําทาจีนในรัศมีประมาณ ๑ กม. 

เร่ิมต้ังแตจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม ไปจนถึงบริเวณปากน้ําจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน
ตัวอยางท่ีสํารวจ จํานวน ๓๐๐ คน แบงเปนเพศหญิงและเพศชายสัดสวนเดียวกัน อายุเฉล่ียประมาณ 
๒๗ ป ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวาประชาชนมีการใชน้ําแมน้ําทาจีนในชีวิตประจําวันเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคประมาณ ๓๓ % เทานั้น แตใชเพื่อกิจการอ่ืนๆ เชน การสัญจรและขนสงการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมตางๆ สูงถึง ๖๗ % โดยประชาชนท้ังพื้นท่ีลุมน้ําคิดวาแมน้ําทาจีนมีปญหาความ

                                                           
๕๘ .สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว ) ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของประชาชนและ

กระบวนการทางดาน สิ่งแวดลอม, กรุงเทพมหานคร : .สายธาร, ๒๕๔๔ หนา ๔๗. 
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เนาเสียสูงถึง ๗๖% อีก ๒๔% คิดวาไมมีปญหา โดยพบวาผูท่ีคิดวาแมน้ําทาจีนมีปญหาการเนาเสีย
สวนใหญเปนผูอาศัยอยูชวงแมน้ําทาจีนตอนกลางและตอนลาง ประมาณ ๙๕% ตอบวาแมน้ําทาจีน
เนาเสีย ขณะเดียวกันประชาชนท่ีอยูบริเวณตนน้ําคิดวาแมน้ําทาจีนไมปญหาเนาเสีย อาจเนื่องจาก
บริเวณตนน้ํามีแหลงกําเนิดมลพิษคอนขางนอยจึงไมสงผลกระทบตอการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ ท่ีไดกลาวไปนั้นเปนเพียง 
ผลการสํารวจเบ้ืองตนเทานั้น ท่ีนาสนใจ็คือ ประชาชนคิดวาสาเหตุความเนาเสียของน้ําในแมน้ํา 
ทาจีนมีสาเหตุมาจากการเกษตรกรรมประมาณ ๓๑% จากชุมชน ๑๕% และจากรานอาหารริมน้ํา 
๗% ขณท่ีอีก ๑๖% คิดวามีสาเหตุมาจากสาเหตุอ่ืนๆ แตเม่ือสอบถามประชาชนวาเคยมีสวนรวมใน
การปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีแมน้ําทาจีนหรือไม ๒๒% เคยมีสวนรวม แต ๗๘% 
ตอบวาไมเคยมีสวนรวมและไมทราบวามีหนวยงานของทางราชการหนวยงานใดบางท่ีมีสวน 
เกี่ยวของกับปญหาส่ิงแวดลอมในแมน้ําทาจีน ซ่ึงเปนส่ิงสะทอนใหหนวยงานราชการตางๆ ท่ี 
เกี่ยวของควรเพ่ิมการประชาสัมพันธตลอดจนใหความรูความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน 
และการแกไขปญหาในทิศทางท่ีถูกตองจําเปนตองไดรับความรวมมือรวมใจจากประชาชนในพื้นท่ี
จึงจะประสบผลสําเร็จ 

ประชาชนประมาณ ๒๕% คิดวาการไมใหความรวมมือและไมมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมในแมน้ําทาจีนคือสาเหตุของความลมเหลวในการแกไขปญหา ขณะท่ี ๑๘% คิด
วานาจะเกิดจากการขาดการประสานงานของหนวยงานราชการ เอกชนและประชาชนท่ีเกี่ยวของ
มากกวา อีก ๑๔% คิดวานาจะเกิดจากการขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ ๑๐% คิดวาขาด
แผนงานในการปฎิบัติท่ีสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม โดยท่ีอีก ๓๓% ไมทราบวาเกิดจาก
สาเหตุใด ผูออกความคิดเห็นในเร่ืองนี้มากกวา ๗๐% คิดวาในการแกไขปญหาแมน้ําทาจีนควร
ดําเนินการพรอมๆ กันทุกอยาง ไมวาจะเปนการกําจัดผักตบชวาและส่ิงกีดขวางการไหลของแมน้ํา 
การบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนและฟารมสุกร ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด 
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บทที่  ๔ 
เปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมายและองคกรในการควบคุมและแกไขปญหามลพิษทางน้ํากับ

ตางประเทศ 
 

๑. องคกรและกฎหมายในการควบคุมและแกไขปญหามลพิษทางน้ําของสหรัฐอเมริกา 

๑.๑ พัฒนาการของกฎหมายมลพิษทางน้ําของสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกานับไดวาเปนประเทศท่ีประสบความสําเร็จอยางมากในการบริหารจดัการ

คุณภาพส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการปองกันและแกไขปญหามลพิษของประเทศท่ีมีประวัติมา
ยาวนานดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติของกฎหมายส่ิงแวดลอมหลายฉบับ อาจเปนเพราะทุกฝายมีความตระหนัก
และใหความสําคัญตอปญหามลพิษอันเปนผลสืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ การพัฒนาประเทศจึงดําเนินไปพรอมกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

รูปแบบ และโครงสรางของกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกา มีความ 
แตกตางจากรูปแบบ และโครงสรางกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศไทย เนื่องจากการบัญญัติกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกาจะมีการบัญญัติท่ีแยกเปนกฎหมายเฉพาะเร่ือง เชน กฎหมายควบคุมคุณภาพน้ํา 
(The Clean Water Act) กฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศ (The Clean Air Act) หรือ กฎหมายวาดวยการฟนฟู และ
อนุรักษทรัพยากร (The Resou-rce Conservation and Recovery Act) การบัญญัติกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะเร่ือง
นี้ อาจเปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะของการแพรกระจายของมลพิษมีความแตกตางกัน การกําหนดมาตรการ 
วิธีการในการแกไขปญหามลพิษ แตละดานจึงแตกตางกัน ดังนั้นการกําหนดใหมีกฎหมายท่ีใชในการควบคุม
มลพิษเปนการเฉพาะเร่ืองไว ทําใหกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกามีความชัดเจน เพราะครอบคลุมปญหา
มลพิษแตละดาน หากเกิดกรณีปญหามลพิษยอมทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีมีความถูกตองแมนยํา
สามารถสรางความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองใหเกิดข้ึนได สงผลใหการดําเนินการเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
มลพิษเกิดประสิทธิภาพ สงผลดีตอคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยรวมของประเทศ ในขณะท่ีกฎหมายส่ิงแวดลอมของ
ประ เทศไทย  ยั งรวมอยู ในพระราชบัญญัติส ง เสริม  และ รักษา คุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เพียงฉบับเดียว1 และประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีมี 
แมน้ําลําคลองเปนจํานวนมากรวมกันแลวมีความยาวกวา ๓ ลานไมลและชายฝงทะเลยาวถึง ๘๘, ๖๖๓ ไมล 

                                                        
1

 
.ศรวณีย  จันทสอน. “บทบาทเจาหนักงานควบคุมมลพิษตาม พ.ร.บ.  สงเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม  พ.ศ.๒๕๓๕” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๓, หนา ๗๙ - ๘๐. 
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นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ ลําธาร หนอง บึงตางๆ อีกเปนจํานวนมาก ดังนั้นการควบคุม และปองกันปญหามลพิษ
ในแหลงน้ําของสหรัฐอเมริกาจึงไมสามารถท่ีจะดําเนินการโดยรัฐบาลกลางเพียงแหงเดียว ตองอาศัยมลรัฐใน
การควบคุมปองกันดวย 

การควบคุมปองกันปญหามลพิษในแหลงน้ําในสหรัฐอเมริกา เร่ิมมีข้ึนมานานแลวโดยกอนป 
ค .ศ .๑๙๔๘  การควบคุมมลพิษถือเปนสิทธิ  และหนาทีของรัฐระดับมลรัฐท่ีจะวาง 
กฎเกณฑขอบังคับในการควบคุมสภาวะแวดลอมทางน้ําของแตละรัฐ จนกระท่ังป ค.ศ.๑๙๔๘ ไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางน้ําในระดับสหรัฐ (The Federal Water Pollution Control Act of 
1948) พระราชบัญญัตินี้ถือเปนฉบับช่ัวคราว และไดประกาศใชถาวรในป ค.ศ.๑๙๕๖ มีการแกไขเพิ่มเติมในป 
ค.ศ.๑๙๖๑ และมีการออกกฎหมายฉบับใหมเพื่อควบคุมมลพิษทางน้ําตอมา ในป ค.ศ.๑๙๖๕, ๑๙๖๖, ๑๙๗๐ 
และ๑๙๗๒ ตามลําดับ2 

The Federal Water Pollution Control Act of ๑๙๔๘ ซ่ึงเปนกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลกลาง
นี้มีวัตถุประสงคท่ีจะใหความรับผิดชอบในการควบคุมสภาวะแวดลอมของแหลงน้ําแกรัฐแตละรัฐ โดยแตละรัฐ
สามารถวางกฎเกณฑ และขอบังคับในการควบคุมคุณภาพน้ํา รวมท้ังกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําของรัฐ
เ อ ง ไ ม ใ ห ต่ํ า ก ว า ม า ต ร ฐ า น ท่ี รั ฐ บ า ล ส ห รั ฐ กํ า ห น ด ไ ว 
รัฐบาลกลางจะเขาไปมีสวนควบคุมเพียงการชวยเหลือ และสนับสนุนในดานวิชาการ การวิจัยดานเทคนิค 
รวมท้ังการสนับสนุนทางดานการเงินแกมลรัฐ3 

กฎหมายฉบับนี้ยังไดใหอํานาจแก The Surgeon General of the Public Health Service อัน
เปนหนวยงานหนึ่งของการควบคุมดานคุณภาพ และอนามัยของรัฐบาลกลางใหมีหนาท่ีดูแลประสานกับมลรัฐ
ตางๆ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําเสียท่ีจะถูกปลอยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหลงชุมชนในแตละรัฐ 

The Federal Water Pollution Control Act of ๑๙๔๘ ไดถูกแกไขคร้ังใหญในป ค.ศ. ๑๙๕๖ 
โดยเนนการเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหามลพิษทางน้ําของมลรัฐและเปล่ียนจากการใหความชวยเหลือ
ด านก า ร ให กู เ งิ นม า เป น รูปแบบการ ให เ งิ นช ว ย เห ลือ  แต อํ าน า จหน า ท่ี ในก า ร 
ควบคุมมลพิษทางน้ําก็ยังอยูในความรับผิดชอบของ The Surgeon General of the Public Health 

กฎหมายฉบับดังกลาวไดมีการแกไขอีกคร้ังในป ค.ศ.๑๙๖๑ ในการแกไขคร้ังนี้ไดเพิ่มความ
เขมงวดในการควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน รวมไปถึงการเพิ่มโทษ และการให
อํานาจแกรัฐบาลในการควบคุมดูแลระบบการระบายน้ําเสียเพิ่มมากข้ึน และไดจัดต้ังองคกรเพื่อทําหนาท่ี

                                                        
2

 ธีรยุทธ  สําราญทรัพย. “มาตราการทางกฎหมายในการควบคุม  และปองกันมลพิษทางนํ้าที่เกิดจาก 
โรงงานอุตสาหกรรม” วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐ 

3
 William D. Hurley, ๑๙๘๐. อางในไพศาล ภูไพบูลย. ๒๕๓๙, หนา ๑๙๓. 
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ควบคุมสภาวะแวดลอมทางนํ้าข้ึนใหม เรียกวา The Federal Water Pollution Control Administration แทนท่ี The 
Surgeon General of the Public Health Service4 

ในป ค.ศ.๑๙๖๕ สภาคองเกรสไดผานกฎหมาย The Water Quality Act ๑๙๖๕ ออกมาบังคับ
ใชกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีปรับปรุงจากกฎหมายควบคุมน้ําเสียฉบับเกา ใหมีประสิทธิภาพในการบังคับ
ใชเพิ่มมากข้ึน สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้เนนใหมลรัฐควบคุมคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐานท่ีหนวยงานการ
ควบคุมสุขภาพ และอนามัยกําหนด นอกจากนั้นยังไดกําหนดใหหนวยงานผูทําหนาท่ีติดตามและประเมิน
สถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกา คือ Environmental Protection Agency (EPA) เขาควบคุม 
และตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ําในมลรัฐ และใหเอกชนเขามามีบทบาทในการเขารวมกับรัฐในการกําจัดน้ํา
เสีย สําหรับการบริหาร และควบคุมน้ําเสียของสหรัฐท่ีเรียกวา The Federal Water Pollution Control 
Administration นั้น ใหถือเปนสวนหนึ่งของ Environmental Protection Agency ซ่ึงเปนหนวยงานระดับสหรัฐ
ภายใตกฎหมาย The National Environmental Policy Act ๑๙๖๙ (NEPA) ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการควบคุม
สภาวะแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ป ค.ศ.๑๙๖๙ ไดมีการประกาศใชกฎหมาย The National Environmental Policy Act ๑๙๖๙ 
(NEPA) กฎหมายฉบับนี้ถือเปนกฎหมายฉบับท่ีสําคัญท่ีสุดในการควบคุมสภาวะแวดลอมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายฉบับนี้เปนเสมือนหลักประกันสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนท่ีจะไดอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดี และไดจัดต้ังองคกรเพื่อควบคุมสภาวะแวดลอมข้ึน ไดแก คณะกรรมการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(Council an Environmental Quality (CEQ) ซ่ึงถือไดวาเปนองคกรแรกท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายของสหรัฐ และมี
อํานาจหนาท่ีโดยตรงในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยมีพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของเปนผูปฏิบัติงานเฉพาะเร่ืองไป5 

The Water Quality Improvement Act ๑๙๗๐ เปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีบัญญัติข้ึนเพื่อเสริม
กฎหมายพื้นฐานใหความชัดเจนยิ่งข้ึน กฎหมายฉบับนี่ไดวางมาตรฐานการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการรั่วไหล
ของนํ้ามัน จากการขนสงทางน้ํา และมีมาตรการลงโทษทางอาญาท่ีรุนแรงแกผูฝาฝน โดยมีการปรับผูกระทําผิด
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร (The Water Quality Improvement Act of ๑๙๗๐, Section ๑๑) 

ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติม The Federal Water Pollution Control Act of ๑๙๔๘ ข้ึนอีก ๒ คร้ัง 
คือ ในป ค.ศ.๑๙๗๒ และ ๑๙๘๐ โดยคร้ังสําคัญคือ ป ค.ศ.๑๙๗๒ ไดบังคับใหนําเทคโนโลยีในการควบคุมน้ํา
เสียท่ีปลอยออกมา เพ่ือชวยใหการควบคุมคุณภาพน้ําในแหลงน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนด

                                                        
4

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๙๔. 
5โกเมท  ทองภิญโญชัย. “การใชกฎหมายในการปองกันและแกไขมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม” วิทยานิพนธ

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔, หนา ๑๖๔ – ๑๖๖. 
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เปาหมายใหม และอนุมัติเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเปนจํานวนมาก เพ่ือใหการปฏิบัติตามกฎหมายบรรลุผล
สําเร็จ เปาหมายท่ีประกาศในกฎหมายนี้ คือ ผูท่ีปลอยมลพิษหรือของเสียจะตองติดต้ัง “best practicable 
technology” ภายในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๑๙๗๗ และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การกําจัดมลพิษทางนํ้าใหหมดส้ินไป
ภายในป ค.ศ.๑๙๘๕ นอกจากนี้กฎหมายท่ีแกไขในป ๑๙๗๒ นี้ ยังไดขยายขอบเขตการบังคับใชกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาไปยังแหลงน้ําภายในรัฐ นอกจากท่ีใชบังคับอยูแลวกับแหลงน้ําระหวางรัฐอีกดวย โดยใชระบบ
ออกใบอนุญาตท่ีเรียกวา National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) เพ่ือบังคับผูกอ 
มลพิษ โดยการออกใบอนุญาตนั้นจะมีขอจํากัดพิเศษเกี่ยวกับจํานวน และชนิดของมลพิษท่ีปลอยออกมา โดยจะ
จัดเปนตารางข้ึนเพื่อใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติตาม6 

กฎหมายท่ีมีความสําคัญตอการควบคุมมลพิษทางน้ําอีกฉบับหนึ่งก็คือ The Clean Water Act 
๑๙๗๗ โดยมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ คือ การเปล่ียนแนวทางหรือวิธีการใหเงินอุดหนุนโครงการ ซ่ึงไดมอบอํานาจ
ใหมลรัฐสามารถใชเงินทุนกอสรางในการจัดการโครงการของแตละมลรัฐเองไดนอกจากนี้ยังสนับสนับใหมี
การปรับปรุง และเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี สนับสนุนใหมีการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม (recycle and reused) 

๑.๒ สาระสําคัญของกฎหมายควบคุมคุณภาพน้ํา (Clean Water Act : CWA) 
Clean Water Act (CWA) เปนกฎหมายท่ีมีบทบาทตอการควบคุมมลพิษทางน้ําท่ีสําคัญยิ่ง

สามารถรองรับกับปญหามลพิษทางน้ํ า ท่ี เกิด ข้ึนไดอยางเหมาะสม  และสามารถคุมครอง 
สุขภาพของส่ิงแวดลอมมิใหถูกทําลาย โดยมีองคกรการพิทักษส่ิงแวดลอม (US. Environmental Protection 
Agency: EPA) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบบังคับใชกฎหมายนี้ 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีมีสวนเกี่ยวของในการควบคุมมลพิษทางน้ําแมจะ
ไมไดบัญญัติข้ึนเพื่อควบคุมมลพิษทางน้ําโดยตรง คือ The Refuse Act ๑๙๖๑ พระราชบัญญัติฉบับนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อท่ีจะควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลลงในแมน้ําลําคลองโดยการกําหนดบทลงโทษท้ัง
จําคุก และปรับในอัตราท่ีสูง นอกจากนี้ยังกําหนดเงินรางวัลใหแกบุคคลท่ีสามารถแจงใหเจาหนาท่ีทราบถึงท่ีมา
หรือแหลงท่ีเปนตนกําเนิดของมลพิษทางน้ําอีกดวย โดยกําหนดใหเงินคาปรับท่ีผูกระทําผิดตองจายนั้น เปนของ
ผูแจงขาวสารใหเจาหนาท่ีเขาดําเนินการจับกุมไดจํานวนครึ่งหนึ่งของคาปรับท่ีผูกระทําผิดตองเสีย เม่ือมีการ
ดําเนินการถึงช้ันศาล7 

                                                        
6 William D. Hurley, Environmental legislation. I llinois: 

Chaeless C. Thomas Publisher, ๑๙๘๐. p. ๙. 
 

7 .William D. Hurley. ๑๙๘๐, pp ๓๐ – ๓๑. อางในไพศาล  ภูไพบูลย. ๒๕๒๙, หนา 
๑๙๕ – ๑๙๖. 
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สําหรับกฎหมายควบคุมสภาวะแวดลอมทางนํ้าในระดับมลรัฐในสหรัฐอเมริกานั้นมักจะ
สอดคลองกับ The Federal Water Pollution Control Act ท่ีเห็นไดชัดเจนประการหน่ึงก็คือ การกําหนดให
แหลงกําเนิดมลพิษทางน้ําประเภทตางๆ ตองขออนุญาตปลอยน้ําท้ิง ซ่ึงมาตรฐานน้ําท้ิงจะตองเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

องคกร ท่ี มีบทบาทและอํานาจและหน า ท่ี ท่ี รับ ผิดชอบโดยตรงตอการดํ า เนินการ 
เกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา มี ๒ หนวยงาน คือ คณะกรรมการคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม (Council on Environmental Quality : CEQ) และสํานักงานพิทักษส่ิงแวดลอม (Environmental 
Protection Agency : EPA) โดยท่ี CEQ ถือเปนองคกรหลักท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายในการ
พิทักษรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม แตมิไดเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการเกี่ยวกับการปองกัน และ
แกไขปญหามลพิษโดยตรง หนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญ และเปนผูทําหนาท่ีดังกลาว คือ สํานักงานพิทักษ
ส่ิงแวดลอม (Environmental Protection Agency : EPA) โดยเปนหนวยงานในระดับปฏิบัติการที่มีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงกับปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศรวมถึงการปองกัน และแกไขปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึน EPA 
ถูกยอมรับในฐานะท่ีเปนองคกรระดับประเทศ และยังมีสํานักงานยอยตั้งอยูในสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ โดย EPA 
จ ะ เ ป น 
องคกรท่ีนํานโยบายหรือแนวตางๆ ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายใหบังคับใชกับการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมโดยมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม สามารถรับเอานโยบาย
หรือหลักการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายไปปฏิบัติ โดยท่ี EPA จะไดรับมอบอํานาจในการปฏิบัติการดาน
ส่ิงแวดลอมจากบทบัญญัติของกฎหมายส่ิงแวดลอมหลายฉบับ 

๒. องคกรของกฎหมายในการควบคุมและแกไขปญหามลพิษทางน้ําของญ่ีปุน 

๒.๑ พัฒนาการของกฎหมายมลพิษทางน้ําของญ่ีปุน 
ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจประเทศหน่ึง ซ่ึงประสบความสําเร็จใน

ดานการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว รวมท้ังประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ
สภาวะแวดลอมท่ีเปนพิษอันเกิดมาจากการเรงพัฒนาประเทศ ในอดีตประเทศญ่ีปุนเคยประสบปญหาสภาวะ
แวดลอมเปนพิษท่ีรุนแรง โดยเฉพาะปญหามลพิษทางน้ําอันเปนผลมาจากการเรงพัฒนาประเทศดาน
อุตสาหกรรม โดยมิไดมีการวางแผนปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตอสภาพแวดลอม ประกอบกับอัตราการ
เ พิ่ ม ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ท่ี สู ง ข้ึ น  ทํ า ใ ห มี ก า ร ป ล อ ย ข อ ง เ สี ย ท่ี 
มิไดผานการบําบัดท้ังจากโรงงานและชุมชนลงสูแมน้ํา ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดในดานปญหามลพิษทางน้ําของ

                                                                                                                                                                                   
 

DPU



ประเทศญ่ีปุน ก็คือคดีเหมืองแรทองแดงอาชิโอ (Ashio Furukawa Mining Case) นับเปนคดีแรกท่ีเกี่ยวกับการ
กอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา เหมืองแรทองแดงอาชิโอ ตั้งอยูริมฝงแมน้ํา Waterase เหมืองนี้เร่ิมดําเนินการมา
ตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๗ ตอมาบริษัท Furukawa ไดเขามาซ้ือกิจการเพื่อดําเนินงานตอ ในป ค.ศ.๑๘๘๐ ชาวบานท่ี
อาศัยอยูบริเวณเหมืองแร ไดเร่ิมสังเกตเห็นส่ิงผิดปกติ โดยพบวาน้ําในแมน้ําไดเปล่ียนสีเปนสีขาวอมฟา และมี
ปลาตายลอยอยูในแมน้ําเปนจํานวนมาก หลังจากนั้นก็พบวาชาวบานท่ีจับปลากินไดลมปวยลง 

ตอมาบริษัทไดเรงขยายกิจการเพ่ือตองการเพิ่มการผลิตใหเพียงพอตอความตองการของ
ตลาด มีการตัดตนไมจากเทือกเขาในบริเวณรอบๆ เหมือง เปนจํานวนมากเพื่อนํามาสรางอาคารท่ีทํางาน และทํา
ฟนถลุงแร ผลจากการตัดตนไมในครั้งนี้เองไดกอใหเกิดปญหาทวมใหญในป ค.ศ.๑๘๙๐ ทําใหน้ําไหลบาเขาไป
ในทุงนา และหมูบานในอําเภอ Gumma และ Tochigi ซ่ึงอยูทางตอนใตของฝงแมน้ํา Waterase นอกจากนั้นน้ําท่ี
ท ว ม ขั ง อ ยู นั้ น ไ ด กั ด มื อ  แ ล ะ เ ท า ข อ ง ช า ว บ า น จ น 
เนาเปอย เนื่องจากน้ําทวมท่ีไหลบามานั้นมีสวนผสมของกรด และสารอันตรายหลายชนิด เชน กรดซัลฟวริก 
สารหนู กรดฟอสฟอริก ซ่ึงปนมาจากน้ําท้ิงของเหมืองอาชิโอ ซ่ึงในปจจุบันชาวบานบริเวณน้ันไดขนานนาม
แมน้ํา Waterase แหงนี้วา “แมน้ําแหงความตาย” (River of Death)8 และในท่ีสุดบริษัท Furukawa ตองจายคา
ทดแทนความเสียหายใหกับชาวบานท่ีไดรับจากสารพิษท่ีเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร ซ่ึงคดีนี้มิไดผาน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม  แ ต ใ ช วิ ธี ก า ร ป ร ะ นี 
ประนอม โดยคณะกรรมการประนีประนอม .และในชวงป ค.ศ.๑๙๕๖ ประเทศญ่ีปุนประสบปญหามลพิษทาง
น้ําท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ เกิดโรคมินามาตะ (Minamata disease) และเปนคดีท่ีเกี่ยวกับภาวะมลพิษท่ีเปนท่ีรูจักกันดี
ท่ัวโลกคดีนี้เปนคดีระหวาง บริษัท Chisso Corporation กับประชาชนท่ีไดรับความเสียหาย จํานวน ๑๓๘ คน 
โดยนํ้าท้ิงของบริษัทเปนตนเหตุของโรคมินามาตะ อันเปนโรคที่เกิดจากสารปรอทท่ีเหลือจากข้ันตอนการผลิต 
และไดถูกท้ิงปะปนกับน้ําท้ิงของโรงงาน และไหลลงสูทะเล และอาวมินามาตะ สารนี้ไดเขาไปสะสมในรางกาย
มนุษย โดยผานทางสัตวน้ํา คือ ปลาและหอย เม่ือประชาชนนําสัตวเหลานั้นมารับประทานจึงกอใหเกิดโรคท่ีมี
ผลตอระบบประสาท และสมอง ซ่ึงในคดีนี้ศาลสูงไดมีคําพิพากษาใหบริษัทตองรับผิดชอบจายคาเสียหายแก
ผูเสียหายอันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทละเวนท่ีจะกําจัดสารพิษเหลานั้น9 

คดีอิไต-อิไต (Itai-Itai Case) เปนคดีท่ีสําคัญเกี่ยวกับมลพิษทางน้ําอีกคดีหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในชวง
ป ค.ศ.๑๙๑๐ ซ่ึงมีรายงานเกี่ยวกับความเจ็บปวยท่ีไมรูสาเหตุในบางพื้นท่ีของเมือง Toyama และ Fuchu และอีก
หลายๆ เมืองซ่ึงต้ังอยูตอนลาง และในตอนกลางของแมน้ํา จินซู (Jintsu River) โดยอาการของโรคนี้ ผูปวยจะสง

                                                        
8 Gresser Koiciro and Morishime Akio, ๑๙๘๑, pp. ๔ - ๕. 
9

 ไพศาล  ภูไพบูลย. “การวิเคราะหกฎหมายเก่ียวกับปญหานํ้าเสียในประเทศไทย” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙, หนา ๒๐๓. 
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เสียงรองเจ็บปวดอยูตลอดเวลา จนในท่ีสุด ป ค.ศ.๑๙๖๘ จึงพบสาเหตุของโรคนี้วาเปนผลมาจากธาตุแคดเมียม 
ท่ีปนออกมากับน้ําท้ิงของ บริษัท Mitsui Mining Company. (Julian Gresser. Fujikuru Koichiro and Morishima 
Akio ๑๙๘๑: ๕๕-๕๖) ซ่ึงในคดีนี้ศาลสูงของประเทศญ่ีปุนไดตัดสินใหบริษัทดังกลาวจายคาเสียหายเปนจํานวน
เงิน ๑๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท ตอผูเสียหาย ๗ คน คดีนี้ไมมีลักษณะเปนการฟองเพ่ือผลประโยชนมหาชน และไม
ครอบคลุมถึงผูเสียหายทุกคน10 

๒.๒ สาระสําคัญของกฎหมายมลพิษของทางนํ้า 
ประเทศญ่ีปุนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญท่ีจะควบคุม  และแกไขปญหา 

มลพิษท่ีเกิดข้ึนจึงไดออกเพื่อควบคุม และแกไขปญหาสภาวะแวดลอมเปนพิษโดยมีกฎหมายท่ีถือวาเปน
กฎหมายกับการควบคุมมลพิษทางน้ําโดยตรง ๒ ฉบับ คือ  

๑. Water Pollution Control Law ๑๙๗๐ 
๒. Sewetage Act ๑๙๗๐ 
The Basic Law for Environmental Pollution Control ๑๙๖๗ มีจุดหมายท่ีจะกําหนด

อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอมแกองคกรตางๆ ท้ังรัฐบาลกลาง และองคกรทองถ่ิน โดย
กํ าหนดมาตรก า รควบ คุม  และ จั ด ทํ านโยบ า ยห ลัก สํ าห รับควบ คุมมลพิ ษ เพื่ อ 
ปกปอง และสงเสริมสุขภาพอนามัย และการมีชีวิตในส่ิงแวดลอมท่ีดีของประชาชน 

มาตรการท่ีสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็ คือ  กําหนดให รัฐตองจัดทํา 
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม (Environment Quality Standards) ท้ังมาตรฐานอากาศ น้ํา ดิน และเสียงตลอดจน
ติดตาม ประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยมี Environment Agency เปนองคกรหลักในการควบคุมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของประเทศ และมี The Central Council on Environmental Pollution Control ซ่ึงประกอบดวย
คณะกรรมการในดานตางๆ รวมท้ังคณะกรรมการผูเช่ียวชาญเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําในการดําเนินงานเพ่ือ
ควบคุมและจัดการกับปญหาสภาพแวดลอม Environment Agency นั้นมีบทบาทท่ีสําคัญในการวางแผน ตัดสิน
ปญหารวมท้ังพิจารณาถึงผลกระทบของกิจกรรมตางๆ ท่ีจะมีสภาพแวดลอม โดยข้ึนตรงตอสํานักนายกรัฐมนตรี 
และมีการแบงองคกรการบริหารงานภายในออกเปน ๔ แผนกหลัก และมีแผนกเลขานุการอีก ๑ แผนก สําหรับ
การควบคุม และแกไขปญหาคุณภาพแหลงน้ํานั้นอยูในความรับผิดชอบของ Water Quality Bureau (Gresser. 
Koichiro Akio) การกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใน The Basic Law for Environment Control นี้ ไดมีประกาศ
โดยคําส่ังคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ค.ศ.๑๙๗๑ กําหนดมาตรฐานดังกลาวออกเปน ๒ ประเภท คือ ๑) 
                                                        

10
 พิเชษฐ  เมาลานนท. บทบาททางกฎหมายในการควบคุม และจัดระเบียบสิ่งแวดลอม. ในเอกสารประกอบการ

สอน ชุด วิชากฎหมายสิ่งแวดลอม หนวยที่ ๑ – ๒, พิมพครั้งที่ ๖. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๖, หนา 
๖. 
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มาตรฐานสําหรับสุขภาพอนามัยของมนุษย (Standard Relating to Human ) ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีใชสําหรับแหลง
น้ําท่ัวๆ ไป และ ๒) มาตรฐานสําหรับส่ิงมีชีวิตในนํ้า (Standard Relating to the Living Environment) ซ่ึง
มาตรฐานประเภทนี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของการใชน้ํา11 

สําหรับกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการควบคุมมลพิษทางน้ําของประเทศญ่ีปุนก็คือ 
Water Pollution Control Law ๑๙๗๐ ซ่ึงบัญญัติข้ึนโดยมีจุดมุงหมาย เพื่อ 
ควบคุมการปลอยน้ําเสียท้ิงจากแหลงกําเนิดของเสียเฉพาะลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยกําหนดมาตรฐานนํ้าท้ิง 
(Effluent Standards) กลาวคือ กําหนดคาของสารพิษท่ียอมใหมีไดในน้ําท้ิงจากกิจกรรมตางๆ เพ่ือสุขภาพ
อนามัยท่ีดีของประชาชน และรักษาไวซ่ึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ คามาตรฐานน้ําท้ิงนี้ แบงออกเปน ๒ ระดับ คือ 
ระดับชาติ (Uniform National Effluent Standards) และระดับภูมิภาค (Prefectural Government) ซ่ึงจะเขมงวด
กวามาตรฐานระดับชาติ ภายใตกฎหมายฉบับนี้ น้ําท้ิงจากกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนจากโรงงานอุตสาหกรรม 
อาคารท่ีพักอาศัย หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการใชน้ํา หากไมไดรับการกําจัด หรือบําบัดจนไดมาตรฐานแลวจะ
ไมไดรับอนุญาตใหปลอยท้ิงลงสูแหลงน้ําโดยเด็ดขาด ผูท่ีฝาฝนจะมีมาตรการลงโทษทางอาญา โดยจะมีการ
ควบคุมตรวจสอบดวยระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานควบคุมคุณภาพแหลงน้ําของทางราชการ ซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบของ Water Quality Bureau12 

อยางไรก็ตามการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมของประเทศญ่ีปุน เชน 
มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําจะแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ และสภาพทางสังคม 

นอกจากนี้ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศเดียวในโลกที่มีการจัดต้ังกองทุนทดแทนความ
เสียหายตอสุขภาพจากมลพิษโดยออกมาในรูปของกฎหมายท่ีมีช่ือวา “The Pollution Related Health Damage 
Compensation Law, No. ๑๑๑, ๑๙๗๔ โดยนําหลักการ “ผูกอใหเกิดมลพิษเปนผูจาย” (Polluter Pays Principle) 
มาบัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จ เนื่องจากหลักการ PPP ของ
กองทุนไดสงผลผลักดันใหโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีสําคัญ จําเปนตองหาวิธีการจัดการ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนนอยที่สุด13 

                                                        
11สุภาพร เนตรเขียน. “มาตราการทางกฎหมายในการรักษาคุณภาพแมน้ําเจาพระยาตอนลาง ศึกษา

เฉพาะกรณีน้ําเสียชุมชน” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘ 
12

 สุภาพร เนตรเขียน. เร่ืองเดียวกัน. หนา ๑๐๐. 
13.สุนีย  มัลลิกะมาลย. “ทางเลือกหน่ึงในการเยียวยาผูเสียหายจากปญหามลพิษ” คณะนิติศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวขอกับการควบคุมมลพิษทางน้ําอีกฉบับหนึ่งก็คือ Sewerage Act 
๑๙๗๐ เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการบําบัดน้ําเสียรวม วิธีการวางผังการ
ออกแบบ การเดินเคร่ือง และการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง ระบบบําบัดน้ําเสียระดับภูมิภาค และระบบ
ทอระบายน้ําฝน เพื่อรักษาคุณภาพของแหลงน้ําสาธารณะ และสุขภาพอนามัยของประชาชน สาระสําคัญของ
กฎหมายฉบับนี้เปนเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการกอสราง และติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียท้ังระดับภูมิภาค และระดับ
ชุมชน ตลอดจนอาคารบานเรือนตางๆ โดยกําหนดคามาตรฐานน้ําท้ิงท่ีเรียกวา มาตรฐานน้ําท้ิงทางเทคนิค 
(Technical Effluent Standard) และผูท่ีใชบริการบําบัดน้ําเสียในชุมชนจะตองเสียคาบริการบําบัดน้ําเสียตาม
ปริมาณความสกปรกของน้ําเสียท่ีปลอยออกมา14 

                                                        
14 สุภาพร  เนตรเขียน. เร่ืองเดียวกัน,  หนา  ๑๐๑. 
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๓. ตารางการวิเคราะหการเปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมาย และองคกรในการควบคุมและแกไขปญหามลพิษ
ทางนํ้าของไทยและตางประเทศ 

ประเด็นวิเคราะห ไทย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 

๑. องคกรในการดําเนินงาน กรมควบคุมมลพิษเปน 
องคกรหลักท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนฝาย
ปฏิบัติการโดยตรงตอการ
พิทักษส่ิงแวดลอมซึ่งเปน
บทบาทสําคัญย่ิงใน พ.ร.บ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 
๒๕๓๕ ไดกําหนดหนาที่
ตามที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
มอบหมายใหตามความใน
มาตรา ๒๑ 

มีสํานักงานส่ิงแวดลอมของ
ประเทศญ่ีปุน (The 
Environment Agency :  
EA ) และ The Council on 
Environmental Pollution 
Central  หรือ The council 
เปนหนวยงานท่ีดําเนินงาน
ดานส่ิงแวดลอม มีบทบาท
หนาที ่ที่ชัดเจน 

มีสํานักงานพิทักษ
ส่ิงแวดลอม (The 
Environment Protection 
Agency : EPA ) และคณะ
กรรมคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม ( Council on 
Environment Quality 
:CEQ ) เปนองคกรที่มี 
บทบาทและอํานาจหนาที่ที่
รับผิดชอบโดยตรงตอการ
ดําเนินการเก่ียวกับปญหา 
ส่ิงแวดลอมของอเมริกา 

๒. บทบัญญัติของกฎหมาย
สิ่งแวดลอม 

มี พ.ร.บ สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับ
เดียวไมไดแยกเปนกฎหมาย
เฉพาะดานและขาดกลไก 
มาตรการในการดําเนินการ
ที่ชัดเจนทําใหการบังคับใช
กฎหมายเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหามลพิษทางน้ํา
ไมมีประสิทธิภาพเทาทีค่วร 

มีบทบัญญัติกฎหมาย 
ควบคุมมลพิษทางนํ้า
โดยตรง ๒ ฉบับคอื 
๑. Water Pollution 

Central law ๑๙๗๐ มี
จุดมุงหมายเพ่ือควบคุม
การปลอยน้ําท้ิงจาก
แหลงกําเนิดสูแหลงน้ํา
สาธารณะ 

๒. Sewetage Act ๑๙๗๐
เปนกฎหมายที่บญัญัติ
ขึ้นเพ่ือกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับการ
บําบัดน้าํเสียรวม 
รวมถึงการวางแผนการ
เดินเครื่องและดูแล
ระบบบาํบัดน้าํเสียเพ่ือ
รักษาคุณภาพของแหลง
น้ําสาธารณะ 
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ประเด็นวิเคราะห ไทย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 

๓. อํานาจหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีพนักงานในการ
ปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ 

ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
กําหนดใหเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีหนาท่ีให
คําแนะนําและชวยเหลือ
แกเจาพนักงานทองถิ่นใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพ่ืลดและขจัดมลพิษ หรือ
เสนอแนะการสั่งปด พักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
หรือการทําประโยชนใดๆ 
เก่ียวกับแหลงกําเนิด 
มลพิษ 

บทบัญญัติกฎหมาย Basic 
Environment law ซึ่ง
เปนกฎหมายเกี่ยวกับ
นโยบายสิ่งแวดลอมของ
ประเทศญี่ปุนไดกําหนด
หลักการพื้นฐานสําหรับ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
โดยกําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบของรัฐบาล
กลาง รัฐบาลทองถิ่นใน
การบริหารจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมรวมถึงการ
จัดทํา Basic 
Environment Plan การ
สงเสริมการประเมินผล
กระทําสิ่งแวดลอมและ
อ่ืนๆ 

กฎหมายส่ิงแวดลอม
ของอเมริกาไดแบง
ออกเปน ๒ ระดับคือ 
ระดับสหรัฐมี 
รัฐบาลกลางเปน
ผูบริหารและระดับมล
รัฐ มีรัฐบาลมลรัฐเปน
ผูบริหาร มี 
บทบาทในการบริหาร
จัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของ
ประเทศ มีเจาพนักงาน
ท่ีเรียกวา 
Administrator เปนผู
มีอํานาจในการ
ดําเนินการเพือ่ปองกัน
และแกไขปญหามลพิษ 
โดยมีอํานาจหนาท่ีตาม
บทบัญญัติของ
กฎหมายส่ิงแวดลอม
ฉบับตางๆ และเปนเจา
พนักงานสังกัด EPA 

๔. การชดเชยคาเสียหายจาก
ผลกระทบของมลพิษ 

มีกองทุนสิ่งแวดลอมตาม 
พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือเปนแหลง
เงินท่ีจะนําไปใชเพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพพอท่ีจะ
ปกปองรักษา
สภาพแวดลอมใหดี 
เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการใชเงินกองทุน 

มีกองทุนทดแทนความ
เสียหายตอสุขภาพจาก
มลพิษโดยจายคาทอแทน
แกผูเสียหายท่ีไดรับความ
เสียหายแตสุขภาพ 
อนามัยและชีวิต คือ The 
Pollution Related 
Health Damage 
Compensation law : 
No.1 ๑๑๑,๑๙๔๗ โดยนํา
หลักการ “ผูกอใหเกิด
มลพิษเปนผูจาย” 
(Polluter Pays Principle 
) 

มีกองทุนทดแทน ( Super 
Fund ) เพ่ือจัดการแกไข
และบรรเทาผลรายท่ีเกิด
จากสารพิษ ซึ่งอาจทําให
เกิดอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชน 
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ประเด็นวิเคราะห ไทย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 

๕. บทบาทขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานปกครอง 
ทองถิ่นซึ่งประกอบดวย
องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล 
สุขาภิบาล องคกรบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพ 
มหานคร เมืองพัทยา ลวน
มีสวนเก่ียวของในการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในพ้ืนท่ีลุมนํ้าในระดับท่ี
แตกตางกันตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว ซึ่ง
ในทางปฏิบัติการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไมเนินการ
สวนใหญอยูท่ีหนวยงาน
ของรัฐในสวนกลางยังไม
มีการกระจายอํานาจไปสู
ทองถิ่นอยางแทจริง 

ในญี่ปุนรัฐบาลทองถิ่นมี
บทบาทในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมซึ่งรวมถึงการ
ปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ เชน สงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมดวย
ความรวมมือระหวาง
ชุมชน ภาคธุรกิจและ
ประชาชนในทองถิ่นจาก
การ 
ปกครองที่เนนการ
กระจายอํานาจลงสูสวน
ทองถิ่น กฎหมายได
กําหนดใหเทศบาล
สามารถออกกฎหมายของ
ตนเองได 

ในระบบมลรัฐแตละมลรัฐ
มีอํานาจในการบังคับใช
กฎหมายและดําเนินการ
โครงการสิ่งแวดลอมตางๆ 
ไดและในการณีท่ีโครงการ
ดานสิ่งแวดลอมของมลรัฐ
ไดรับอนุมัติจาก EPA 
แลวมลรัฐแตละมลรัฐตอง
ดําเนินการบังคับใช
โครงการดังกลาวงานของ
มลรัฐสวนใหญเปนเพียง
การดําเนินการติดตามและ
ตรวจสอบ 
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ประเด็นวิเคราะห ไทย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 

๖. การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ ไดใหความสําคัญ
ตอบทบาทของประชาชน
ในการมีสวนรวมในการ
คุมครองทรัพยากรธรรม 
ชาติและปกปอง
สิ่งแวดลอมจากการ
ดําเนินโครงการหรือ 
กิจกรรมที่อาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมใน
ลักษณะรุนแรง ซึ่ง 
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีใหท้ัง
สิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ี
แกประชาชนในการมีสวน
รวมในการพิทักษ 
สิ่งแวดลอม 

ใน Basic Environment 
Plan ไดกําหนดบทบาท
ของรัฐบาลทองถิ่นในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมถึงการปองกันและ
แกไขปญหามลพิษ โดยมี
การ 
สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมดวยการ
รวมมือระหวางชุมชน 
ธุรกิจ และประชาชนใน
ทองถิ่น ในการจัดทําแผน
พื้นฐานเก่ียวกับการ
อนุรักษ 
สิ่งแวดลอมในระดับ 
ภูมิภาค 

มีการรับรองสิทธิของ
ประชาชนในการเขามามี
สวนรวมต้ังแตขั้นตอน
การรับรูขอมูล ขาวสาร 
ของกิจกรรม หรือ 
โครงการบางประเภท เชน 
การเสี่ยงตออันตรายของ
การต้ังโรงงานไฟฟา
ปรมาณู ซึ่งประชาชน 
เห็นวาอาจสรางความ 
เสียหายแกสิ่งแวดลอม 
และสงผลกระทบตอชีวิต 
อนามัยของผูอาศัย ตาม 
รัฐบัญญัติวาดวยเร่ืองการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร 

๔. สรุปภาพรวบของการเปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมายและองคกรในการควบคุมและแกไขปญหามลพิษ

ทางนํ้ากับประเทศไทย 
การศึกษาวิเคราะห และเปรียบเทียบถึงบทบัญญัติกฎหมาย และองคกรท่ีทําหนาท่ี 

ปองกันและแกไขปญหามลพิษของรัฐตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุน หากเปรียบเทียบ
กับของประเทศไทย พบวาวิวัฒนาการ และรูปแบบของกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
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ญ่ีปุน มีโครงสรางท่ีคลายคลึงกัน โดยจะมีความแตกตางจากประเทศไทย กลาวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญ่ีปุนในอดีต ไดประสบกับปญหาส่ิงแวดลอม และปญหามลพิษทางน้ําท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอ
สุ ข ภ า พ อ น า มั ย ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ 
ส่ิงแวดลอม จึงกอใหเกิดความตระหนัก และใหความสนใจท่ีจะแกไขปญหามลพิษทางน้ําใน 
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในประเทศอยางเรงดวน โดยมีการวางรูปแบบกฎหมายท่ีชัดเจน คือ กฎหมายพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และแผนในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยรวมของประเทศ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ โดยแยกกฎหมายตามประเภทมลพิษท่ีเกิดข้ึน เชน กฎหมายควบคุมมลพิษทางน้ํา 
กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ หรือกฎหมายควบคุมมลพิษจากกากสารพิษ เปนตน และมีการจัดต้ังองคกร
ข้ึนทําหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยตรง ไดแก สํานักงานพิทักษส่ิงแวดลอมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Environment Protection Agency: EPA) สํานักงานส่ิงแวดลอมของประเทศญ่ีปุน 
(The Environment Agency: EA) 

ถึงแมวาหลักการปกครองประเทศของท้ังสองประเทศจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากสหรัฐอเมริกา 
จ ะ มี รู ป แ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ รั ฐ คู ท่ี มี ก า ร ป ก ค ร อ ง โ ด ย ร ะ บ บ ส ห พั น ธ รั ฐ แ บ ง ก า ร 
ปกครองออกเปน ๒ ระดับ ไดแก ระดับสหรัฐ และระดับมลรัฐ โดยมีรัฐบาลหรือรัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ
เปนบริหาร ทําใหกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกา แบงออกเปน ๒ ระดับ คือ กฎหมายส่ิงแวดลอมใน
ระดับสหรัฐ และกฎหมายส่ิงแวดลอมในระดับมลรัฐ โดยมีการกําหนดอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจน ระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ ซ่ึงการดําเนินโครงการดาน
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ใ ด ๆ  ข อ ง ม ล รั ฐ ต อ ง ไ ด รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก 
รัฐบาลกลาง ซ่ึงมี EPA เปนผูอนุมัติการดําเนินการดังกลาว15 โดยจะมีการประสานงานกันระหวางมลรัฐ และ 
EPA อยูเสมอ โดยท่ี EPA จะเขามาเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการดานส่ิงแวดลอมของมลรัฐตอเม่ือมลรัฐได
ดําเนินโครงการผิดพลาด หรือเกิดขอบกพรองจนสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และ
ส่ิงแวดลอม 

อยางไรก็ตามสวนใหญแลว EPA จะพยายามเขามาเกี่ยวของนอยที่สุด และ EPA มักจะแจงใหมลรัฐ
ทราบทุกคร้ังกอนท่ีจะเขามาดําเนินการเอง ในบางคร้ังจะทําการปรึกษาหารือรวมกับมลรัฐในการแกไขปญหา
ดังกลาวดวย จึงไมเกิดความขัดแยงในการดําเนินงาน ระหวาง EPA กับมลรัฐ จากรูปแบบ และโครงสราง

                                                        
15US: Environmental Protection Agency. Principles of 

environmental enforcement. Washington D.C.: US, Government  
Office: ๑๙๙๒, pp. ๘ -๑๒. 
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ดังกลาวทําใหการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบผลสําเร็จ และเกิดประสิทธิภาพ
สงผลดีตอคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยรวม ในขณะที่รูปแบบการปกครองของประเทศญ่ีปุนเปนแบบรัฐเดียวท่ี
ระบบการบริหารมีลักษณะการกระจายอํานาจสูง กลาวคือ มีการจัดระเบียบทางปกครองออกเปนสวนกลาง โดย
มีรัฐบาลกลาง (Central Government) เปนผูมีบทบาท และหนาท่ีในการบริหารงานระดับชาติ และสวนทองถ่ิน
ซ่ึงมีรัฐบาลทองถ่ิน (Local Government) ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนเปนผูมีบทบาท และหนาท่ี
ในการบริหารระดับทองถ่ินทําใหรัฐบาลทองถ่ินมีบทบาทอํานาจ และหนาท่ีอยางกวางขวางในการบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมของประเทศ การดําเนินการในการปองกัน และแกไขปญหามลพิษ จึงมีความเหมาะสมกับ
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินนั้นๆ  

ท้ังนี้รัฐบาลกลางโดยมีสํานักงานส่ิงแวดลอม หรือ EA เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานงานในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมระหวางหนวยงานตางๆ ประกอบกับมีรูปแบบของการบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมภายใตกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีมีความชัดเจน โดยมีเจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายไดอยางเขมงวด ทําใหการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ซ่ึงรวมถึงการปองกัน และ
แกไขปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนของประเทศญ่ีปุนประสบผลสําเร็จ และเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 

สําหรับรูปแบบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศไทยน้ัน เนื่องจากประเทศไทยเพ่ิงเร่ิม
ตื่นตัวใหความสําคัญกับปญหาส่ิงแวดลอมในชวงระยะเวลาไมกี่ปท่ีผานมา รูปแบบและลักษณะของกฎหมาย
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการสองแวดลอมจึงมีลักษณะท่ีแตกตางจาก
ของท้ังสองประเทศอยางชัดเจน กลาวคือ ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมโดยตรงเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ และเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนภายหลังจากที่มีกฎหมายฉบับอ่ืนตราข้ึนบังคับใชอยูแลว ซ่ึงในการ
ดําเนินงานบางหนวยงานจะมีความเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม เนื้อหาของพระราชบัญญัติ สงเสริม และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ จึงไมกาวลวงเขาไปมีบทบาท หรือมีอํานาจซับซอนในสวนของ
หนวยงานน้ัน และองคการที่ถูกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ สวนใหญจะมีบทบาทไปในทางที่มีลักษณะเปน
ก า ร 
ผูประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของมากกวา โดยเนนไปในดานการกําหนดนโยบาย และแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมของประเทศ 

ประกอบกับการท่ีกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศไทยมิไดแบงแยกกฎหมายปองกัน และแกไข
ปญหามลพิษออกเปนกฎหมายเฉพาะตามประเภทมลพิษโดยไดกําหนดกลไก และมาตรการสําหรับปองกัน และ
แกไขปญหามลพิษทุกเร่ือง คือ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ และเสียง รวมท้ังมลพิษอ่ืน และของเสียอันตราย 
รวมอยูในพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เพียงฉบับเดียว ซ่ึง

DPU



บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมีลักษณะท่ีกวาง และขาดกลไก และมาตรการในการดําเนินการท่ีชัดเจน เชน 
การปองกัน และแกไขปญหามลพิษทางน้ํา โดยเฉพาะปญหามลพิษในลุมน้ําทาจีน จากแหลงกําเนิดมลพิษ ยังไม
มีกฎหมายวาดวยการปองกันแกไขปญหามลพิษทางน้ําโดยเฉพาะ เปนตน ทําใหการบังคับใชกฎหมายเพื่อการ
ปองกัน และแกไขปญหามลพิษทางน้ํายังไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควร ซ่ึงแตกตางจากของสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน 
ดั ง 
ตัวอยางการจัดการการใชพื้นท่ีลุมน้ําสําหรับการบริหารจัดการในประเทศสหรัฐอเมริกาวา การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมควรใชพื้นท่ีลุมน้ําเปนขอบเขต ดังตัวอยาง ตอไปจะเปนการนําตัวอยางทาง
ปฏิบัติซ่ึงนําแนวทฤษฎีดังกลาวไปใชในตางประเทศ กรณีของบริหารจัดการลุมน้ําเทนเนสซีในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดรับความสนใจเปนอยางมากเปนเวลานานจากนักจัดการลุมน้ําท่ัวโลก การศึกษานี้จะนําเสนอ
กรณีดังกลาวโดยยอ ซ่ึงอาจเปนประโยชนในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมพื้นท่ีลุมน้ําของประเทศไทย แตท้ังนี้ตองคํานึงอยูเสมอวาลักษณะทางกายภาพ ระบบเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย ตลอดจนความคิดของประชาชนในลุมน้ําเทนเนสซี ยอมแตกตางจากพ้ืนท่ีลุมน้ําใน
ประเทศไทย 

ลุมน้ําเทนเนสซีอยูในภาคตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี ๘๐,๐๐๐ตาราง
ไมลในพื้นท่ี ๗ รัฐ คืออลาบามา (Alabama) จอรเจีย (Georgia) เคนทักกี (Kentucky) มิสซิสซิปป (Mississippi) 
นอรท แคโรไลนา (North Carolina) เทนเนสซี (Tennessee) และเวอร 
จีเนีย (Virginia) กอนท่ีจะมีการกอต้ังองคกรลุมน้ําเทนเนสซี มีปญหาหลายประการในพื้นท่ีลุมน้ํานี้ เชน 
ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกรยากจน และขาการศึกษา ผลผลิตทางการเกษตรต่ํา ดินขาดความอุดมสมบูรณ 
อัตราการชะลางพังทลายของดินสูง การสูญเสียพื้นท่ีปา การคมนาคมในลุมน้ําเทนเนสซีไมสามารถกระทําได
ตลอดลําน้ําท้ังป เพราะบางจุดมีโขดหินและความชันมาก นอกจากนี้ในฤดูน้ําหลาก มักจะมีน้ําทวมพื้นท่ีบาง
แหงเปนประจํากอใหเกิดความเสียหายตางๆ แกประชาชนในลุมน้ํา 

เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ของลุมน้ําเทนเนสซีขางตน รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาจึงไดตรา
กฎหมายกอตั้งองคกรลุมน้ําเทนเนสซี (Tennessee Valley Authority Act) เม่ือ ค.ศ.๑๙๓๓ ซ่ึงเปนองคกรท่ีมี
อํ านาจ เชน เดี ย วกั บหน วยง าน อ่ืนของ รัฐบาลกลาง  แต ก ารบ ริหารจั ดการ มีความ 
ยืดหยุนเชนเดียวกับบริษัทเอกชน หากจะนํามาเปรียบเทียบกับองคกรในประเทศไทย ก็นาจะคลายกับ
รัฐวิสาหกิจวัตถุประสงคหลักของการกอตั้งองคกรลุมน้ําเทนเนสซีก็เพื่อควบคุมระดับน้ํา (Flood Control) การ
เดินเรือ การผลิตกระแสไฟฟา การพัฒนาอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในเขตลุมน้ําเทนเนสซี โดยกฎหมาย
ดังกลาวไดใหอํานาจแกองคกรลุมน้ําเทนเนสซีเทาท่ีจําเปนในการดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
เชน สามารถดําเนินการเวนคืนท่ีดินหรือทํานิติกรรมตางๆ ได แตการจะนํารูปแบบองคกรลุมน้ําเทนเนสซีมาใช

DPU



ในประเทศไทย โดยไมมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแตอยางใดนั้นคงจะไมเหมาะสม เพราะพ้ืนท่ีลุมน้ําแตละแหง
มี ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ตั ว  รู ป แ บ บ 
องคกรการบริหารจัดการท่ีใชประสบความสําเร็จในท่ีหนึ่งอาจจะไมมีประสิทธิภาพในอีกพื้นท่ีหนึ่งก็ได ดังนั้น
การพัฒนาหรือการจัดการลุมน้ําจะตองดําเนินไปอยางมีระบบ และสอดคลองไปกับระบบนิเวศน แตแนวคิด
ดังกลาวอาจไมสอดคลองกับแนวคิดทางการปกครอง ซ่ึงเห็นวาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม นาจะอาศัยเขตของการปกครองเปนหลัก อยางไรก็ดีแนวคิดในเร่ืองการใช
พื้ น ท่ี ลุ ม น้ํ า เ ป น ห ลั ก ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ จั ด ก า ร นี้ 
ดูเหมือนจะไดรับความสนใจมากข้ึนทุกขณะดังท่ีจะไดพบในนโยบายของรัฐ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย อํานาจและหนาท่ีในการดําเนินการเกี่ยวกับการ 
ปองกันและแกไขปญหามลพิษทางน้ําของสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน สรุปไดวาหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทาง
ท่ีศึกษาน้ัน มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไขกฎหมายคุณสมบัติอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานควบคุม
มลพิษ ตลอดจนรูปแบบ และลักษณะของหนวยงานที่เปนผูตรวจสอบการใชอํานาจของเจาพนักงานควบคุม
มลพิษ ใหมีความชัดเจน และเหมาะสมตอการนํามาบังคับใชในการดําเนินการเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
มลพิษทางน้ําของประเทศไทย ซ่ึงจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางน้ํามี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น  โ ด ย จ ะ ส ง ผ ล ดี ต อ 
คุณภาพส่ิงแวดลอมโดยรวมในท่ีสุด 
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บทที่  ๕ 
สรุปขอเสนอแนะ 

 
จากขอสมมติฐานเบ้ืองตนท่ีวา มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหามลพิษ

ในพื้นท่ีลุมน้ําทาจีนท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันยังมีปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ความซํ้าซอนของกฎหมาย ชองวาง
ของกฎหมาย ตลอดจนความลาสมัยของกฎหมาย และปญหาอุปสรรคขององคกรในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีลุมน้ํา ตลอดจนปญหาการมีสวนรวมของประชาชน 

บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหามลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีนท่ีผาน
มายังไมสามารถแกไขปญหาใหลุลวงไปได และสภาพปญหายังคงทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ เพราะกฎหมายท่ี
บั ง คับใช อยู ในป จจุ บันยั งข าดความ ชัด เ จน  และยั ง ไม ได รับการป รับป รุ ง 
แกไขพัฒนาใหทัดเทียมกับสภาพสังคมแวดลอมในปจจุบัน เชน กรณีกฎหมายแมบทในเร่ืองน้ํา รัฐก็ยังไมได
ดําเนินการตรากฎหมายออกมาบังคับใชเปนเหตุใหไมสามารถกําหนดไดวาน้ําเปนสิทธิของรัฐหรือไม อันเปน
อุปสรรคตอรัฐในการเขาไปบริหารจัดการหรือการควบคุมการใชทรัพยากรน้ําได ทําใหทุกคนมีสิทธิใชน้ําได
อยางเสรี โดยไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอระบบลุมน้ํา และการขาดกฎหมายแมบทสําหรับการควบคุมและ
สงเสริมการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากร 

ถึงแมวาจะมีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวของกับการใช การพัฒนา การจัดการ การบริหารและการ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา แตกฎหมายเหลานั้นเปนกฎหมายเฉพาะเร่ืองซ่ึงบังคับเฉพาะการใชน้ําบางประเภทหรือใน
บางทองท่ี เชน พ.ร.บ. การชลประทานราษฏร พ.ศ.๒๔๘๒  ใชกับการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม แตไมได
คุมการใชน้ําประเภทอื่น พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ การประกาศน้ําชลประทานโดยไมตอง
ฟงประชาชน ประชาชนไมมีสวนรวมในการอนุญาตใหใชน้ําและการจัดสรรน้ําและใชบังคับแตการใชน้ําใน
เขตชลประทานและ พ.ร.บ. น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ใชับังคับเฉพาะการขุดเจาะน้ําบาดาลใน “เขตบาดาล” 
เทานั้นดังนั้น อาจมีการใชน้ําบางกรณีท่ีมิไดตกอยูในบังคับของกฎหมายเฉพาะ 

ในกรณีท่ีการใชน้ํามิไดตกอยูในบังคับกฎหมายเฉพาะ ใหนําหลักกฎหมายในการประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาใชบังคับ แตกฎหมายฉบับนี้ไดประกาศใชมานานแลว หลักเกณฑบางประการจึงลาสมัยและ
ไมสามารถแกไขปญหาแยงน้ําได เชน กรณีของมาตรา ๑๓๕๕ ซ่ึงอนุญาตใหเจาของท่ีดินริมฝงแมน้ําสูบน้ํามา
ใชในท่ีดินของตนตามความจําเปนไดกอใหเกิดปญหาในการใชน้ํา เพราะไมสามารถไปควบคุมการใชน้ําของ
เจาของท่ีดินท่ีสูบน้ํา จนทําใหปริมาณนํ้าในลําน้ําลดลงอยางมาก โดยอางวาเปนความจําเปนแกประโยชนท่ีดิน
ของตนเอง หรือไมสามารถแกไขปญหากรณีผูใชน้ําหลายรายสูบน้ําขณะเดียวกันแมวาน้ําท้ังหมดท่ีถูกสูบ
ป ริ ม า ณ ม า ก 
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ก็ตาม และเม่ือพิจารณาการสูบน้ําแตละรายแยกตางหากจากกกันแลวมีปริมาณเล็กนอยและสามารถกระทําได
ตามกฎหมาย 

ปญหาดานองคกร 
สวนดานองคการการบริหารจัดการระบบลุมน้ํา ท่ีจะเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหามลพิษ

ในพื้นท่ีลุมน้ําจากการศึกษาพบวา องคกรไมมี พ.ร.บ. รองรับคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติและลุมน้ํา 
คณะกรรมการดังกลาวไมสามารถทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชาติเปนเอกภาพไมมีการกระจาย
อํานาจในลุมน้ํา องคประกอบองคกรสวนใหญมักมาจากภาครัฐมีหนวยงานจํานวนมากท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา โดยกระจัดกระจายอยูในกระทรวงตางๆไมนอยกวา ๕ กระทรวง บางคร้ังมีการบัดความ
รับผิดชอบหากมีปญหาเกิดข้ึน การใช การพัฒนา การจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรน้ําของแตละกระทรวง
คอนขางจะเปนเอกเทศเน่ืองจากแตละหนวยงานมีกฎหมายรองรับเปนของตนเอง ไมมีการประสานงานท่ีดี จน
ทําใหมีการดําเนินโครงการบางโครงการซํ้าซอน คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติที่ตั้งข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ี
ประสานงานระหวางสวนราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําก็ทําหนาท่ีดังกลาวไดไมสมบูรณ เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ เชน เปนหนวยงานท่ีไมมีอํานาจตามกฎหมายท่ีแทจริงเพราะมิไดจัดต้ังข้ึนโดย
พระราช บัญญัติ ดั ง เช นหน วยง าน อ่ืน  องคประกอบของคณะกรรมการไม 
แนนอนและสํานักงานเลขานุการขาดกําลังคน และความชํานาญในการประสานงานและวางนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ําระดับชาติ ในปญหาการมีสวนรวมของประชาชน จากการศึกษาพบวารอยละ 78 ตอบวาไมเคยมี
สวนรวมและไมทราบวามีหนวยงานของทางราชการหนวยงานใดท่ีมีสวนรวมเกี่ยวของกับการแกไขปญหา
มลพิษในลุมน้ําทาจีน ซ่ึงเปนส่ิงสะทอนใหหนวยราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธ 
ตลอดจนการใชความรู ความเขาใจแกประชาชนในพื้นท่ีใหมากข้ึน และการแกไขปณหาในทิศทางท่ีถูกตอง
จําเปนตองไดรับการรวมมือรวมใจจากประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงจะประสบผลสําเร็จ 

๑. ขอเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขปญหามลพิษในลุมน้ําทาจีน 
จะตองมีการดําเนินการท่ีสําคัญดังนี้ 
 ๑. ควบคุมการระบายนํ้าเสียจากฟารมสุกรใหเปนไปตามมาตรฐานนํ้าท้ิงท่ีกําหนด และผลักดันให

เกิดการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียท้ังระบบยอยและระบบรวม 
๒. ควบคุมการระบายนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และผลักดันใหเกิดการกอสรางระบบบําบัด

น้ําเสีย 
๓. เร ง รัดการดํา เนินโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ํ า เ สียสวนกลางโดยเฉพาะชุมชน 

หนาแนนท่ีอยูริมน้ํา 

DPU



๔. ควบคุมการใชสารพิษโดยการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานกางการเกษตร
สงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรอยางถูกวิธีและการทําเกษตรอินทรีย 

๕. ควรมีการจัดการแกไขปญหาผักตบชวาในลุมน้ําอยางเปนระบบ และเปนเอกภาพเพื่อกําจัดการ
เจริญเติบโตของผักตบชวาอยางถาวร 

๖. บริหารจัดการปริมาณนํ้าเขาสูแมน้ําทาจีนจากแหลงตางๆ เพื่อรักษาระบบนิเวศใหเหมาะสม 
๗. ควรมีการฟนฟูห รือขุดลอกคลองหรือแหล งน้ํ าธรรมชาติในพื้น ท่ี ลุ มน้ํ าท าจีนให 

ครอบคลุมท่ัวทุกแหง เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีเก็บกักน้ําซ่ึงเปนการบรรเทาปญหานํ้านอยและนํ้าทวมได 
๘. เรงรัดการแกไขปญหาแบบบูรณาการเชิงรุก โดยทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมเพ่ือ

ฟนฟูคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑท่ีกําหนดไว 
๙. เรงรัดมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช โดยจัดต้ังองคกรรวม และเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมภาคประชาชนโดยใหความสําคัญและสงเสริมใหภาค

ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในการใชน้ํา มีสวนรวมในการแกไขปญหาแหลงน้ําอยางจริงจังและจริงใจ 
๑๑. การใหการศึกษากับเยาวชน และภาคประชาชน ในการสรางจิตสํานึกของการมีสวนรวมใน

การปองกันมลพิษและละเลิกการปฎิบัติซ่ึงจะกอใหเกิดมลพิษ 
๑๒. ควรจัดใหมีแผนพัฒนาจังหวัดท่ียั่งยืนโดยคํานึงถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมท่ีดําเนินไปพรอมกันอยางสมดุลเพื่อทําใหเกิดความเจริญท่ียั่งยืนของ ๔ จังหวัด (ชัยนาท 
สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร) 

๑๓. ควรมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลอยางเปฯรูปธรรมหลังการปฎิรูประบบราชการป 
๒๕๔๕ โดนรัฐบาลหรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมท้ังการกําหนดภารกิจให
ชัดเจนและสอดคลองกับแนวทางการบริหารงานของผูวาราชการแบบบูรณาการ 

๑๔. เรงรัดการการดําเนินงานของแผนปฎิบัติการปองกันแกไขและฟนฟูคุณภาพน้ําในลุมน้ําทาจีน 
ซ่ึงจัดทําโดยคณะอนุกรรมการประสานจัดการลุมน้ําทาจีนและควรจัดทําใหแลวเสร็จสมบูรณตามเปาหมาย
ภายในป ๒๕๕๐ 

๑๕. ควรมีหนวยงานท่ีเปนเจาภาพท่ีแทจริงเขามารับผิดชอบในเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของชาติ และ ๒๕ แมน้ําสําคัญของประเทศเพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ มีความ 
ชัดเจนเพียงพอท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

๒. ขอเสนอแนะการแกไขปญหาบทบัญญัติของกฎหมาย 
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๑. ใหมีการเสนอรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.......เพื่อแกไขปญหาตางๆโดยมี
วัตถุประสงค 

๒. เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษ รวมท้ังเกิด
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรน้ํา 

๓. เพื่อใหมีการกระจายอํานาจสูลุมน้ําหรือชุมชนทองถ่ินตมเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
๔. เพื่อใหมีหลักเกณฑการจัดสรรน้ําท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 
๕. เพื่อใหทุกคนไดมีโอกาศเขาถึงทรัพยากรน้ําตามหลักสิทธิมนุษยชน 
๕. เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและความสมดุลของระบบนิเวศน 

ขอบเขตการใชบังคับและความสัมพันธกับกฎหมายอ่ืน 
๑. ครอบคลุมน้ําในแหลงน้ําสาธารณ น้ําพุและนํ้าท่ีไหลตามธรรมชาติผานท่ีดิน และนํ้าใตดิน 
๒. หากทรัพยากรน้ําประเภทใดมีกฎหมายเปนการเฉพาะอยูแลว ใหเปนไปตามกฎหมายน้ัน เวน

แตร างพระราชบัญญัตินี้กํ าหนดไว เปนอย าง อ่ืน หรือกฎหมายอ่ืนนั้นมีมาตรฐาน 
ต่ํากวารางพระราชบัญญัตินี้ 

๓. การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษน้ําในเขตชลประทานใหเปนไปตาม
กฎหมายชลประทานหลวง แตการจัดสรรน้ําและการอนุญาตใหใชน้ําดังกลาว กรม 
ชลประทานตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ํ าแหงชาติและคณะกรรมการ 
ลุมน้ําท่ีเกี่ยวของกําหนด1 

ทรัพยากรน้ําในเชิงปริมาณ 
๑. กําหนดหลักการพื้นฐานวา น้ําเปนของรัฐเพื่อใหรัฐมีความชอบธรรมในการ 

สงเสริมและควบคุมการใช การพัฒนา การจัดการ การบริหาร และการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

๒. เปนกฎหมายแมบทสําหรับ การใช การพัฒนา การจัดการ การบริหาร และการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา 

๓. กําหนดใหผูใชน้ําจากแหลงน้ําตางๆไมวาจะเปนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
จะตองดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เวนแตจะเปนการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนซ่ึงมี
ปริมาณไมมาก และความจําเปนข้ันพื้นฐาน การขออนุญาตกระทําได ๒ วิธี คือ การขอใบอนุญาตใชน้ํา การ

                                                        
1อํานาจ วงคบัณฑิตและคณะ. การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า 

พ.ศ. ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรม โกลเดมชิต้ี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

DPU



ขอสัมปทานใชน้ําซ่ึงเปนกรณีของการใชน้ําปริมาณมาก และอาจเปนโครงการระยะยาว การนําระบบขอ
อนุญาตมาใชกับการใชน้ําจะทําใหรัฐสามารถเขาไปจัดการพัฒนา และอนุรักษทรัพยากรน้ําไปอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะรัฐจะทราบวาในแตละปมีผูขอใชน้ําปริมาณเทาใดและควรจะจัดสรรปนสวน
การใชน้ําใหผูขออนุญาตแตละรายเทาใด 

๔. ในยามภาวะนํ้าขาดแคลนกําหนดใหมีการจัดสรรน้ําแกผูขอใชน้ําตมอัตราสวนของสิทธิการใช
น้ํ าของเขาในใบอนุญาต แตอย างไรก็ดีจะตองจัดสรรน้ํ า เพื่อการอุปโภทบริโภค 
กอน2 

ทรัพยากรน้ําในเชิงคุณภาพ 
๑. หามท้ิงของเสียลงสูแมน้ําลําคลองไมวาจะมีปริมาณเทาใด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ีตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. เปล่ียนแปลงหลักการพิสูจนความสัมพันธระหวางการกระทําและผล ในกรณีท่ีแหลงกําเนิด

มลพิษประเภทเดียวกันหลายแหลงอยูในบริเวณเดียวกันหรือใกลเคียงกัน กอใหเกิดความเสียหายกลาวคือ
ผูเสียหายควรพิสูจนแตเพียงวาความเสียหายท่ีตนเองไดรับนั้นเกิดจากกลุมของแหลงมลพิษนั้นโดยไมตอง
พิสูจนความเสียหายวาเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษใดโดยเฉพาะหากวาแหลงกําเนิดมลพิษใดตองการจะหลุดพน
จากความรับผิดก็ตองเปนฝายพิสูจนวาความเสียหายนั้นมิไดเกิดจากตน 

๓. หามกระทํากิจกรรมใดๆ อันกอใหเกิดมลพิษแกแหลงน้ําใตดิน เวนแตจะมีอํานาจกระทําไดตาม
กฎหมาย3 

การอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา 
๑. จะตองมีการศึกษาถึงผลกระทบจากการผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมหนึ่งและคํานึงถึง

ประโยชนและความเสียหายตางๆท่ีอาจเกิดจากการผันน้ํานั้น 
๒. ในหลักการท่ัวไปควรจะตองมีการประกันสิทธิของบุคคลท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการสราง

เข่ือนนั้นไปพัฒนาชุมชนท่ีไดรับผลกระทบนั้น 
๓. หามบุคคลกระทําการใดๆ อันมีผลเปนการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศนของลําน้ําอยางรายแรง4 

การบังคับใชกฎหมาย 

                                                        
2คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร “การศึกษาเพ่ือรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายดานนํ้า” สรุปสําหรับ

ผูบริหาร เสนอตอ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สิงหาคม ๒๕๓๖,หนา ๑. 
3

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓. 
4
 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔. 
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ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ําไดเปดโอกาสใหประชาชนและองคกรผูใชน้ํามีสวนรวมในการบังคับใช
กฎหมาย โดยอนุญาตใหประชาชนและองคกรผูใชน้ําท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากการฝาฝนกฏหมาย 
ฟองผูกระทําผิดเปนคดีอาญาไดและหากศาลไดกําหนดโทษปรับแกจําเลย ใหแบงคาปรับนั้นกึ่งหนึ่งแก
ผูดําเนินการฟองรองคดี เพ่ือเปนส่ิงจูงใจใหประชาชนชวยกันบังคับใชกฎหมาย วิธีการดังกลาวจะสามารถ
แกไขปญหาของการบังคับใชกฏหมายขางตนไดบางสวน คือ 

๑. ประชาชนและองคกรผูใชน้ําจะชวยเจาหนาท่ีสอดสองและฟองผูกระทําผิด ซ่ึงอาจจะทําใหเกิด
ความจําเปนในการเพิ่มกําลังเจาหนาท่ีนอยลงไป 

๒. หาก เ จ าหน า ท่ี ไม บั ง คับ ใช กฎหมายไม ว า จะ เป น เพร าะการทุ จ ริ ตห รือ เ กร งก ลั ว 
อิทธิพลหรือเพราะการไมเอาใจใสก็ตามประชาชนและองคกรผูใชน้ําสามารถระงับการฝาฝนไดดวยการฟอง
คดีอาญาดวยตนเอง 

๓. การแบงคาปรับใหผูฟองคดีกึ่งหนึ่งนั้น จะทําใหประชาชนและองคกรใชนําความกระตือรือรน
ในการสอดสองและฟองผูกระทําผิดกฎหมายมากกวาปจจุบัน5 

๓. ขอเสนอตอแนวทาง/นโยบายการจัดการน้ําในลุมน้ํา 
๑) สรางเอกภาพในการจัดการท้ังลุมน้ํา มีการประสานงาน, ลดความซํ้าซอน, เพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการสงตอขอมูลระหวางหนวยงาน 
๒) ใชหลักการของพ้ืนท่ี (Area approach) 
๓) ไมนําความรูสมัยใหมมาใชโดยไมคํานึงถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔) คํานึงถึงความแตกตางหลายหลายพ้ืนท่ี 
๕) คํานึงถึงการกระจายสิทธ์ิ/ผลประโยชนแกทุกฝาย ตามเขตการเพาะปลูก โดยมีระเบียบ/

กฎหมายกํากับ 
๖) ควรมีการทบทวนการสรางโครงการชลประทานและผลกระทบตอผูใชน้ํา 

๔. แนวความคิดในการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ เปนรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเชิงพื้นท่ี (Area Approach) โดยใหความสําคัญกับเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
(๑) การสรางความสมดุลของการพัฒนา ท้ังทางดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใหเกิด

กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการและมีความยั่งยืน 

                                                        
5 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร. เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕. 
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(๒) ยึดหลักการของพื้นท่ี – ภารกิจ – การมีสวนรวม (Area – Function – 
Participation: AFP) ในกระบวนการบริหารจัดการแนวใหม 

(๓) การเพิ่มและสนับสนุนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชนองคกร
ชุมชน และภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ ใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดกรอบแนวคิด วิธีการ กลไกในการบริหาร
จัดการโครงการตางๆ 

๕. กลไกในการบริหารจัดการ 
ปจจุบันไดมีการจัดต้ังกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ํา

ไวแลวหลายคณะและหลายระดับ และไดดํ า เนินงานไปตามขีดความสามารถและ 
ศักยภาพของหนวยงานหรือองคกรท่ีกํากับดูแล คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานชุดตางๆ มี
ดังนี้ 

(๑) ระดับชาติ เชน คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(๒) ระดับลุมน้ํา เชน คณะกรรมการลุมน้ํา 
(๓) ระดับลุมน้ํายอย ยังมีกลไกการบริหารจัดการในระดับลุมน้ําสาขาซ่ึงเปนการดําเนินงานของ

องคกรพัฒนาเอกชน องคกรทองถ่ิน และองคกรประชาชน เชน เครือขายผูใชน้ําหรือกลุมเหมืองฝาย เปนตน6 

                                                        
6อํานาจ วงคบัณฑิต. เร่ืองเดียวกัน, (อัดสําเนา) 
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๖. ขอเสนอตอโครงสรางองคกรท่ีจัดการน้ําในลุมน้ํา 
๑) ลดจํานวนขาราชการลงและเพ่ิมตัวแทนกลุมผูใชน้ํา และองคกรทองถ่ิน 
๒) เลือกผูแทนจากกลุมโดยตรงเพื่อใหไดผูแทนท่ีแทจริง 
๓) ลดจํานวนคณะกรรมการเพื่อใหมีความคลองตัวในการทํางาน 
๔) ไมตั้งคณะทํางานยอยข้ึนมาซํ้าซอนกับหนวยงานท่ีดําเนินงานอยูแลว 

๗. ขอเสนอตอการดําเนินงานในพื้นท่ี 
๑) มีการประสานงานของหนวยงานในพื้นท่ี 
๒) การต้ังกลุมผูใชน้ําข้ึนมาน้ันไมเพียงพอ จําเปนตองพัฒนาศักยาภาพและความ 

เขมแข็งของกลุมดวย 
๓) ประสานความรูดานสังคมและเทคนิคในการดําเนินงาน 
๔) หาระบบ จัดหา – จัดเก็บขอมูลท่ีมีคุณภาพและสามารถปรับปรุงใหทันสมัย ตลอดจนใหผูมี

สวนเกี่ยวของสามารถเขาถึงได 
๕) มีการจัดสรรน้ําท่ียืดหยุน 
๖) ความไมเปนทางการของการดําเนินงานและการประสานงาน มีสวนในการลดปญหาท่ีเกิดจาก

การทํางานในระบบท่ีเปนทางการ 

๘. ขอเสนอตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําในลุมน้ํา 
๑) มีการกระจายอํานาจอยางแทจริง ยอมรับฟงความคิดเห็นของชาวบานและองคกรระดับลาง 

และนําความคิดเห็นไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
๒) เพิ่มจํานวนตัวแทนชาวบานเขาไปในคณะกรรมการทุกระดับ 
๓) ชาวบานตองมีสวนเลือกตัวแทนของตัวเองเขาไปอยูในคณะกรรมการทุกระดับ 
๔) มีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางชาวบานดวยกันเอง และชาวบานกับหนวยงานเพื่อใหชาวบาน

สามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกระดับ 
๕) มีการปรึกษาหารืออยางสมํ่าเสมอระหวางผูนําและสมาชิก 
๖) มีการอบรมใหความรูท้ังจากการบรรยาย การศึกษาดูงาน และการปฏิบัติจริง เพื่อใหชาวบานมี

ความรูและความเช่ือม่ันในการเขามามีสวนรวม 
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๗๘

 
รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.  ....................... 

 
โดยกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดจัดทําข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
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๗๙

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. .... 
.................................................. 

 
หลักการ 

 
ใหมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา 

 
เหตุผล 

 
เนื่องจากปรากฏวา ปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําหลายดาน ไมวาจะเปนปญหา

น้ําขาดแคลนการแยงน้ํา การใชน้ําอยางฟุมเฟอย น้ําทวม การกอใหเกิดมลพิษทางน้ํา การบุกรุก
และการเส่ือมโทรมของแหลงน้ํา การดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดกระทําโดยหลายหนวยงาน
ตามอํานาจหนาท่ีซ่ึงกําหนดไวในกฎหมายหลายฉบับ โดยไมมีกฎหมายแมบทเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
ทําใหการดําเนินงานแกไขปญหาขาดเอกภาพ ประกอบกับการจัดทํากิจกรรมและโครงการ
บางอยางเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวนั้นขาดการมีสวนรวมของประชาชน และบางคร้ังยังสงผล
กระทบอยางรายแรงตอวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินอีกดวย จึงสมควรใหมีกฎหมายแมบทเพื่อวาง
หลักเกณฑและมาตรการในการรับประกันยสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนในการเขาถึงน้ําและมีน้ํา
ดื่มน้ําใช การควบคุมการใชน้ํา การบริหารจัดการน้ํา การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การ
พัฒนา การคุมครอง ฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ํา การปองกันแกไขปญหาน้ําทวมและนํ้าขาดแคลน 
การต้ังกองทุนทรัพยากรน้ําและกองทุนลุมน้ํา การกระจายอํานาจแกและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในลุมน้ํา ตลอดจนการจัดต้ังองคกรเกี่ยวกับน้ําท้ังในระดับชาติ ระดับลุมน้ํา และระดับ
ลุ ม น้ํ า ย อ ย  ร ว ม ท้ั ง 
องคกรของผูใชน้ําเพื่อใหมีการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี้ 

DPU



 

 

 

๘๐

ราง 
 

พระราชบัญญัต ิ
ทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. .... 

 
............... 

............................ 
................ 

 
..............................................................................................

.......................................................................................................

................................................ 
โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา 
..............................................................................................

.......................................................................................................

................................................. 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ...” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ การใช การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีมีกฎหมายใดกําหนดเกี่ยวกับการใช การพัฒนา 
การบริหารจัดการหรือการอนุรักษทรัพยากรน้ําเร่ืองใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑท่ีมีมาตรฐาน
ไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะน้ัน 

 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
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๘๑

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค และ
ราชการสวนทองถ่ิน และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
ทรัพยากรน้ําและสิทธิในทรัพยากรน้ํา 

  
มาตรา ๖ ทรัพยากรน้ําดังตอไปนี้เปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
(๑) ทรัพยากรน้ําสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

(ก) ทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ เชน แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง บาง 
ทะเลสาบ และทะเลอาณาเขต 

(ข) ทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําสาธารณะซ่ึงมีประกาศกําหนดใหเปนทางน้ํา 
ชลประทานตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง 

(ค) ทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําสาธารณะซ่ึงไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงโดย
หนวยงานของรัฐ 

(ง) น้ําใตดิน 
(๒) ทรัพยากรน้ําท่ีมิไดอยูในแหลงน้ําสาธารณะ แตหนวยงานของรัฐไดพัฒนาหรือ 

ปรับปรุงสําหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 
นอกจากท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ การใช การพัฒนา การบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรน้ําตาม (๑) (ข) (ค) และ (ง) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้นดวย 
น้ําใตดินตาม (๑) (ง) ใหหมายความรวมถึงน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล

ดวย 
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๘๒

บุคคลที่ประสงคจะใชทรัพยากรน้ําตาม (๒) ตองไดรับความยินยอมจากหนวยงาน
ของรัฐท่ีไดพัฒนาหรือปรับปรุงหรือท่ีรับผิดชอบดวย 

มาตรา ๗ ภายใตบทบัญญัติอ่ืนแหงพระราชบัญญัตินี้ บุคคลไมมีสิทธิใชทรัพยากรน้ํา
จากแหลงน้ําสาธารณะเกินความจําเปนแกประโยชนในกิจกรรมหรือท่ีดินของตนจนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายเกินสมควรแกบุคคลอ่ืนท่ีเคยใชทรัพยากรน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะหรือแกเจาของ
ท่ีดินริมแหลงน้ําสาธารณะน้ัน 

 
มาตรา ๘ เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินซ่ึงมีน้ําพุเกิดข้ึนหรือมีน้ําไหลผานตาม

ธรรมชาติไมวาบนดินหรือใตดิน ยอมมีสิทธิเก็บกักหรือใชน้ํานั้นไดเทาท่ีจําเปนแกประโยชนใน
ท่ีดินของตน 

 
มาตรา ๙ เม่ือเกิดภาวะขาดแคลนน้ําหรือการใชทรัพยากรน้ําของบุคคลในมาตรา ๗ 

หรือมาตรา ๘ กอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอมของ
แหลงน้ําสาธารณะใหบุคคลดังกลาวหยุดหรือลดการใชทรัพยากรน้ําลงตามสัดสวนหรือตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐ การใชทรัพยากรน้ําแบงเปนสามประเภท คือ 
(๑) การใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๑ ไดแก การใชทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ

เพื่อการดํารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือยังชีพ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการใชทรัพยากรน้ําในปริมารเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) การใชทรัพยากรน้ําประเภทท่ี ๒ ไดแก การใชทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ
เพื่อการเกษตรหรือการเล้ียงสัตวเพื่อการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเท่ียว การผลิตพลังงาน
ไฟฟา การประปาและกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการลุมน้ําท่ีแหลงน้ําสาธารณะน้ันตั้งอยูตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๓) การใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๓ ไดแก การใชทรัพยากรน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ
เพ่ือกิจกรรมขนาดใหญท่ีใชน้ําปริมาณมากหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ําหรือครอบคลุม
พื้นท่ีอยางกวางขวางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติตามหลักเกณฑวีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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๘๓

ในการพิจารณาอนุญาตการใชทรัพยากรน้ําตาม (๒) คณะกรรมการลุมน้ําอาจ
มอบหมายใหคณะกรรมการลุมน้ํายอยในลุมน้ําคณะใดคณะหน่ึงหรือหลายคณะพิจารณาอนุญาตก็
ได ท้ังนี้ การมอบอํานาจใหกระทําเปนประกาศคณะกรรมการลุมน้ํา 

การใชทรัพยากรน้ําตามวรรคหน่ึง ใหคํานึงถึงการใชน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภคเปน
สําคัญดวย 

เปนการกระจายอํานาจใหแกคณะกรรมการลุมน้ํา 
 
มาตรา ๑๑ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเกี่ยวของและความ

เห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขการใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๑ สําหรับแตละลุมน้ําได 

 
มาตรา ๑๒ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเกี่ยวของและความ

เห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
เง่ือนไข วิธีการ อัตราคาใชจาย คาบริการ คาธรรมเนียม การแกไขและการยกเลิกใบอนุญาตการใช
ทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๒ สําหรับแตละลุมน้ําได 

 
มาตรา ๑๓ รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ มี

อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไข วิธีการ อัตราคาใชจาย คาบริการ คาธรรมเนียม 
การแกไขและการยกเลิกใบอนุญาตใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๓ ได 
 

หมวด  ๒ 
องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 
 

สวนท่ี  ๑ 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

 
 
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี 

เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนรองประธาน
กรรมการคนท่ีหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการคนท่ี
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๘๔

สอง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล อธิบดีกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวี ผูวาการประปานครหลวง ผูวาการประปาสวนภูมิภาค ผูวาการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย ผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําจํานวนส่ีคน ผูแทนผูใชน้ําจํานวนส่ีคน ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจํานวนสามคน ผูแทนองคกรเอกชนจํานวนหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
นายกรัฐมนตรีแตงต้ังอีกหกคน เปนกรรมการ และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปนกรรมการและ
เลขานุการ 

การคัดเลือกและแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหคัดเลือกและแตงตั้งจากผูท่ีมี
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 

 
มาตรา๑๕ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําโดยท่ัวไป รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนทรัพยากรน้ําแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี 
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนแมบทลุมน้ํา 
(๓) พิจารณาและใหความเห็นตอแผนงานหรือโครงการพัฒนา บริหารจัดการ ฟนฟู

และอนุรักษแหลงน้ําของหนวยงานของรัฐในการเสนองบประมาณรายจายประจําป เพื่อให
แผนงานและโครงการมีเอกภาพ 

(๔) กําหนดสิทธิในทรัพยากรน้ําของแตละลุมน้ํา เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล เพ่ือใหการใชน้ํามีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนและเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
โดยจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเกี่ยวของ 

(๕) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดและตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนทรัพยากรน้ําแหงชาติและการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการตาม(๓)และรายงานให
ค ณ ะ 
รัฐมนตรีทราบ 

(๖) กําหนดลําดับความสําคัญเพื่อการจัดสรรทรัพยากรน้ํา 
(๗) พิจารณาอนุญาตการใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐ (๓) 
(๘) ไกลเกล่ียและตัดสินช้ีขาดขอพิพาทระหวางลุมน้ํา 
(๙) กําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ํา 
(๑๐) พิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกกองทุนลุมน้ํา 
(๑๑) เสนอแนะใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําตอคณะรัฐมนตรี 
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๘๕

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๖ ในการจัดทํานโยบายทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูประกอบกิจการ และหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาตินําผลการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดทํานโยบาย
ทรัพยากรน้ําแหงชาติดวย 

นโยบายทรัพยากรน้ําแหงชาติตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

ทรัพยากรน้ําแหงชาติตามวรรคหนึ่ง และตองปรับปรุงนโยบายดังกลาวเพื่อประโยชนในการใช 
การพัฒนา การบริหาร จัดการและการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความเปนจริงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปทุกระยะเวลา 

 
มาตรา ๑๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูใชน้ํา คณะกรรมการลุมน้ําและองคกร 

เอกชนคัดเลือกผูแทนในสวนของตนเพ่ือใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการทรัพยากรน้ํา 
แหงชาติตามมาตรา ๑๔  

รายละเอียด หลักเกณฑ ข้ันตอนและวีการคัดเลือกผูแทนแตละสวนตามวรรคหน่ึงให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เสียกอน 

 
มาตรา ๑๘ ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ นั้น ใหนายกรัฐมนตรีใชดุจพินิจแตงต้ัง

จํานวนสามคนสวนอีกสามคนใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลท่ีกรรมการผูแทนคณะกรรมการ
ลุมน้ํา กรรมการผูแทนผูใชน้ํากรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกรรมการผูแทน
อ ง ค ก ร 
เอกชน ท่ีไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๗ รวมกันคัดเลือกและเสนอชื่อ 

ใหกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา กรรมการผูแทนผูใชน้ํา กรรมการผูแทน
อ ง ค ก ร 
ปกครองสวนทองถ่ินและกรรมการผูแทนองคกรเอกชน ท่ีไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๗ จัดให
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มีการประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่จะใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังเปนผูทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา กรรมการผูแทน 
ผูใชน้ํา กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกรรมการผูแทนองคกรเอกชน ท่ีไดรับการ
คัดเลือกตามมาตรา ๑๗ ไดรับการคัดเลือกครบถวนตามมาตรา ๑๗ 

หากยังไมมีการคัดเลือกและเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิครบถวนภายในระยะเวลาตามวรรค
สองใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่นายกรัฐมนตรีใชดุลพินิจแตงต้ังตามวรรคหน่ึงเปนผูทรง 
คุณวุฒิภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาตามวรรคสอง และใหกรรมการอ่ืนท่ี
ไดรับการแตงต้ังจากนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไปพลางกอน 
ท้ังนี้ ใหถือวาคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติมีกรรมการครบถวนครบถวนและสามารถ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีได 

ใหกรมทรัพยากรน้ําประสานงานใหมีการประชุมตามวรรคสอง 
 
มาตรา ๑๙ ใหกรรมการผูแทนคระกรรมการลุมน้ํา กรรมการผูแทนผูใชน้ํา กรรมการ 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกรรมการผูแทนองคกรเอกชน ท่ีไดรับการคัดเลือกตาม
มาตรา ๑๗ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ังตามมาตรา ๑๘ มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสามป 

กรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา กรรมการผูแทนผูใชน้ํา กรรมการผูแทนองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินและกรรมการผูแทนองคกรเอกชน ท่ีไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๗ และ
กรามการผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ังตามมาตรา ๑๘ ซ่ึงพนจากตําแหนง อาจไดรับแตงต้ัง
อีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

 
มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ กรรมการผูแทน

คณะกรรมการลุมน้ํากรรมการผูแทนผูใชน้ํา กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ก ร ร ม ก า ร ผู แ ท น 
องคกรเอกชน ท่ีไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๗ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรี 
แตงต้ังตามมาตรา ๑๘ พนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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(๕) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา กรรมการผูแทนผูใชน้ํา 

กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกรรมการผูแทนองคกรเอกชน ท่ีไดรับการ
คัดเลือกตามมาตรา ๑๗ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ังตามมาตรา ๑๘ พนจาก
ตําแหนงกอนวาระ ใหเร่ิมดําเนินการตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี ภายในสามสิบ
วันนับแตวันท่ีกรรมการนั้นๆ พนจากตําแหนง และใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตํ า แ ห น ง 
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตองมีกรรมการ

ทรัพยากรน้ําแหงชาติมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีประธาน
กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไมมาประชุมหรือ 
ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

ถาไมมีประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือประธานกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดและรองประธานกรรมการคนหนึ่งไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีสองทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

ถาไมมีประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือประธานกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได และรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งและคนท่ี
สอง ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียง 
ช้ีขาด 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติผูใดมีสวนไดเสีย
กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
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ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติอาจมอบหมายใหกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับผิดชอบในกิจการดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเพ่ือเสนอรายงานตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
หรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติมอบหมายก็ได 

 
มาตรา  ๒๓ ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการหรือมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมายได ท้ังนี้ วิธีการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
พนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด 

 
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี มีอํานาจส่ังหนวยงานของรัฐหรือ
บุคคลใดมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา  ๒๕ ใหกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนใน

การปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 คาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการตาม

มาตรา ๒๓ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด 
 
 

สวนท่ี  ๒ 
ลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ํา 

 
 
มาตรา ๒๖ การกําหนดลุมน้ําใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ท้ังนี้ ตองจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ีลุมน้ํานั้นอยางนอยหนึ่งคร้ังกอนท่ีจะมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกา 

ในการกําหนดลุมน้ําตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร 
ระบบนิเวศน วัฒนธรรมประเพณีและการกําหนดลุมน้ําตามหลักวิชาการดวย 
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ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ใหมีแผนที่แสดงเขตลุมน้ําแนบทายพระราช
กฤษฎีกานั้นดวย แผนท่ีดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา 

รายละเอียด ข้ันตอนและวิธีการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคส่ี ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
เสียกอน 

มาตรา  ๒๗  เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ใหมี
คณะกรรมการประจําลุมน้ํานั้น ประกอบดวยประธานกรรมการลุมน้ําคนหนึ่งและกรรมการอื่นท่ี
นายกรัฐมนตรีแตงต้ังตามจํานวน องคประกอบ คุณสมบัติและวิธีการสรรหาหรือแตงต้ัง ท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงซ่ึงออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

ใหกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเปน 
ผูแทนหนวยงานรัฐ กรรมการผูแทนภาคประชาชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิไวดวย 

กรรมการผูแทนภาคประชาชนตามวรรคสอง ไดแก บุคคลท่ีไดรับคัดเลือกจากองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูใชน้ําและองคกรเอกชนซ่ึงอยูในลุมน้ํานั้นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึง
ออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแตงต้ังและกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีกรรมการผูแทนภาคประชาชนเสนอชื่อ 
ท้ังนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรีพิจารณาแตงต้ังตองมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เสียกอน 

 
มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําโดยท่ัวไปในลุมน้ํา รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนา การบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา 
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําของจังหวัด

ตางๆ ในลุมน้ํา กอนท่ีจังหวัดจะนําแผนงานหรือโครงการเสนอของบประมาณรายจายประจําปตอ
กระทรวงหรือกรมเพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในลุมน้ํา 

(๓) ออกขอกําหนดตามาตรา ๒๙ 
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(๔) พิจารณาออกใบอนุญาตการใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๕) ควบคุมการใชทรัพยากรน้ําใหเปนไปตามท่ีไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(๖) กําหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา ท้ังนี้ ภายใตกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติกําหนด 

(๗) จัดสรรสิทธิและจัดลําดับความสําคัญในการใชน้ําในลุมน้ํา  
(๘) พิจารณาและใหความเห็นในการผันน้ําระหวางลุมน้ํา 
(๙) ทําขอตกลงผันน้ํากับลุมน้ําอ่ืน 
(๑๐) รับเร่ืองรองทุกข ไกลเกล่ียและตัดสินขอพิพาทระหวางลุมน้ํายอยในลุมน้ํา 
(๑๑) ใหความเห็นตอโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอแหลงน้ําภายใน 

ลุมน้ําตามมาตรา ๕๘ 
(๑๒) แจงและเรงรัดใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใชการ

พัฒนา การบริหารจัดการ การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา และกฎหมายเกี่ยวกับ 
มลพิษทางน้ํา 

(๑๓) สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา 
(๑๔) สงเสริมและรณรงคการสรางจิตสํานึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา การ

บริหารจัดการ การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา 
(๑๕) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํา และ

กําหนดคาตอบแทนแกผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํา 
(๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให

เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการลุมน้ําหรือตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
มอบหมาย 

 
มาตรา  ๒๙ คณะกรรมการลุมน้ํา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี มีอํานาจออก

ขอกําหนดลุมน้ําโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการลุมน้ําท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ขอกําหนดลุมน้ํา เม่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

ในขอกําหนดลุมน้ําตามวรรคหน่ึง จะกําหนดโทษผูฝาฝนขอกําหนดลุมน้ําไวดวยก็ได 
แตหามมิใหกําหนดโทษปรับเกินกวาหนึ่งหม่ืนบาท หรือจําคุกเกินกวาหนึ่งเดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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เงินคาปรับตามวรรคสอง ใหจัดสงเขากองทุนทรัพยากรน้ําและกองทุนลุมน้ําตาม
อัตราสวนท่ีคณะกรรมการลุมน้ํากําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ 

 
มาตรา  ๓๐ ใหนํามาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับการประชุมและการ

ดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ําดวยโดยอนุโลม 
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สวนท่ี  ๓ 
ลุมน้ํายอยและคณะกรรมการลุมน้ํายอย 

 
 
มาตรา  ๓๑ การกําหนดลุมน้ํายอยใหกระทําไดโดยประกาศคณะกรรมการลุมน้ํายอย

นั้นต้ังอยู ท้ังนี้ ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียภายในลุม
น้ํายอยกอนออกประกาศดังกลาว ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการลุมน้ํานําผลการรับฟงความคิดเห็น
ดังกลาวมาเปนแนวทางในการกําหนดลุมน้ํานั้นดวย 

ในการกําหนดลุมน้ํายอยตามวรรคหน่ึง ใหคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร 
ระบบนิเวศน วัฒนธรรมประเพณีและการกําหนดลุมน้ําตามหลักวิชาการดวย 

ประกาศตามวรรคหน่ึง เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลใชบังคับได 
ใหนํากฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๒๖ วรรคส่ี มาใชบังคับกับการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียตามวรรคหน่ึงดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา  ๓๒ เม่ือไดมีประกาศกําหนดลุมน้ํายอยตามมาตรา ๓๑ ใหมีคณะกรรมการ

ประจําลุมน้ํายอยนั้น ประกอบดวยประธานกรรมการลุมน้ํายอยคนหนึ่งและกรรมการอื่นตาม
จํานวน องคประกอบ คุณสมบัติและวิธีการสรรหาหรือแตงต้ัง ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
ลุมน้ําท่ีลุมน้ํายอยนั้นตั้งอยู 

 
มาตรา  ๓๓ คณะกรรมการลุมน้ํายอยมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําโดยท่ัวไปในลุมน้ํายอย รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแผนงานและโครงการเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในลุมน้ํายอย ซ่ึงไดจัดใหมีการ 

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีแลว ตอคณะกรรมการลุมน้ําเพื่อนําไปพิจารณาเปนสวน
หนึ่งของแผนแมบทลุมน้ํา 

(๒) แจงและเรงรัดใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการใช การ
พัฒนา การบริหารจัดการ การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ําในลุมน้ํายอย และกฎหมาย
เกี่ยวกับมลพิษทางน้ําในลุมน้ํายอย 

(๓) พิจารณาอนุญาตการใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ (๒) ในลุม
น้ํายอยตามท่ีคณะกรรมการลุมน้ําประกาศมอบหมายตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม 
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(๔) สงเสริมและรณรงคการสรางจิตสํานึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา การ
บริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ําในลุมน้ํายอย 

(๕) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํายอย 
 
มาตรา  ๓๔ คณะกรรมการลุมน้ํายอย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุมน้ํา มี

อํานาจออกระเบียบลุมน้ํายอยโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายหรือขอกําหนดลุมน้ําเพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการลุมน้ํายอยท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบ 
ลุมน้ํายอย เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

ในระเบียบลุมน้ํายอยตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดระเบียบลุมน้ํายอยไว
ดวยก็ไดแตหามมิใหกําหนดโทษเกินกวาหนึ่งหม่ืนบาท 

เงินคาปรับตามวรรคสอง ใหจัดสงเขากองทุนทรัพยากรน้ําและกองทุนลุมน้ําตาม
อัตราสวนท่ีคณะกรรมการลุมน้ํากําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ 

 
มาตรา  ๓๕ ใหนํามาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับการประชุมและการ

ดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ํายอยดวยโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี  ๔ 
สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําและสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํายอย 

_______________ 
 
มาตรา  ๓๖ เม่ือไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ําใดแลว ใหมีสํานักงาน

คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ํานั้น เพื่อทําหนาท่ีชวยเหลือ สนับสนุนการทํางานของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ลุมน้ํานั้น 

สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํามีฐานะเปนนิติบุคคล 
ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํา ซ่ึงไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการลุมน้ํา 

เปนผูรับผิดชอบบังคับบัญชาและบริหารงานภายในสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําและสํานักงาน
คณะกรรมการลุมน้ํายอย 

 
มาตรา  ๓๗  สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
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(๑) เก็บรวบรวมขอมูลการใชน้ําภายในลุมน้ํา 
(๒) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการอนุญาตใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๒ ภายในลุม

น้ํา 
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทลุมน้ําตอคณะกรรมการลุมน้ํา 
(๔) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศลุมน้ําและระบบเตือนภัย 
(๖) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานและโครงการเก่ียวกับทรัพยากรน้ําตอ

คณะกรรมการลุมน้ํา 
(๗) ทํานิติกรรมใดๆ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ

ลุมน้ํา 
(๘) ออกระเบียบบริหารงานภายใน และกําหนดคาตอบแทนแกบุคลากรใน

สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําและหนวยงานในสังกัด โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ลุมน้ํา 

๙) จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกรมทรัพยากรน้ํา 
 
มาตรา  ๓๘ เม่ือมีการแตงต้ังคณะกรรมการลุมน้ํายอยใดแลว ใหมีสํานักงาน

คณะกรรมการลุมน้ํายอยประจําลุมน้ํายอยนั้นข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําท่ีคณะกรรมการ 
ลุมน้ํายอยนั้นสังกัดอยู เพื่อทําหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการลุมน้ํายอย 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํายอยเปนผู รับผิดชอบบังคับบัญชาและ
บริหารงานภายในสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํายอย 

 
มาตรา  ๓๙  สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํายอยมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
(๑) เก็บรวบรวมขอมูลการใชน้ําภายในลุมน้ํายอย 
(2) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการอนุญาตการใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๒ ภายใน 

ลุมน้ํายอย 
(๓) พัฒนาระบบสารสนเทศลุมน้ํายอย 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการลุมน้ํายอยและสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํา 

ท่ีตนสังกัดมอบหมาย 
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๙๕

มาตรา  ๔๐ ในระหวางท่ีสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําหรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ลุมน้ํายอยใดมีบุคลากรที่มีความชํานาญในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ คณะกรรมการลุมน้ําอาจรอง
ขอใหกรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทานหรือสวนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา จัดสงเจาหนาท่ีไปปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําหรือสํานักงาน
คณะกรรมการลุมน้ํายอยนั้นได 

 
สวนท่ี  ๕ 

กรมทรัพยากรน้ํา 
 
 
มาตรา  ๔๑ นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายอื่นแลว กรม

ทรัพยากรน้ํามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) รวบรวมและจัดเตรียมขอมูล ศึกษา วิเคราะห และริเร่ิมกิจกรรมหรือโครงการ

ใดๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(๒) ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติมอบหมาย 
(๓) ชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ คณะกรรมการลุมน้ํา คณะกรรมการลุมน้ํายอย สํานักงานคณะกรรมการ
ลุมน้ําและสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํายอย ตามท่ีไดรับการรองขอ 

(๔) ติตตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ําและสํานักงาน
คณะกรรมการลุมน้ํา 

(๕) เสริมสรางความเขมแข็งแกองคกรผูใชน้ํา 
(๖) จัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํา 
 
 

สวนท่ี  ๖ 
องคกรของผูใชน้ํา 

 
 

DPU



 

 

 

๙๖

มาตรา  ๔๒ บุคคลซ่ึงใชน้ําในบริเวณใกลเคียงกันและอยูในลุมน้ําเดียวกันมีสิทธิ
รวมตัวกันจดทะเบียนกอต้ังองคกรผูใชน้ําเพื่อประโยชนรวมกันในหมูสมาชิกขององคกรผูใชน้ํา
เกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี การดําเนินงาน ระบบบัญชีและการเงินขององคกรผูใชน้ํา 
รวมท้ังหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการกอตั้งองคกรผูใชน้ําใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับลุมน้ํานั้น 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
เสียกอน 

ใหองคกรผูใชน้ําท่ีจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา  ๔๓ องคกรผูใชน้ําท่ีมีสํานักงานแหงใหญในลุมน้ําเดียวกันต้ังแตสิบองคกร 

ข้ึนไป อาจรวมตัวกัน จดทะเบียนกอตั้งเปนสหพันธผูใชน้ํา เพื่อประโยชนรวมกันในหมูสมาชิก
ของสหพันธผูใชน้ํา เกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การฟนฟูและการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา 

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี การดําเนินงาน ระบบบัญชีและการเงินของสหพันธผูใชน้ํา 
รวมท้ังหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการกอต้ังสหพันธผูใชน้ําใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับลุมน้ํานั้น 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
เสียกอน 

ใหสหพันธผูใชน้ําท่ีจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา  ๔๔ สหพันธผูใชน้ําท่ีมีสํานักงานแหงใหญในลุมน้ําเดียวกันต้ังแตหาองคกร

ข้ึนไป อาจรวมตัวกันจดทะเบียนกอตั้งเปนสมาพันธผูใชน้ํา เพื่อประโยชนรวมกันในหมูสมาชิก
ของสมาพันธผูใชน้ํา เกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การฟนฟูและการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา 

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี การดําเนินงาน ระบบบัญชีและการเงินของสมาพันธผูใช
น้ํา รวมท้ังหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการกอต้ังสมาพันธผูใชน้ําใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงสําหรับลุมน้ํานั้น 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เสียกอน 

DPU



 

 

 

๙๗

ใหสมาพันธผูใชน้ําท่ีจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา  ๔๕ องคกรผูใชน้ํา สหพันธผูใชน้ําและสมาพันธผูใชน้ําอาจขออนุญาตใชและ

จัดสรรทรัพยากรน้ําใหแกสมาชิกของตนตอคณะกรรมการลุมน้ําหรือคณะกรรมการลุมน้ํายอยท่ี
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการลุมน้ํา 

 
มาตรา  ๔๖ บทบัญญัติมาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๔ ยอมไมตัดสิทธิผูใชน้ําท่ีจะรวมตัว

กันเปนกลุมผูใชน้ําในรูปแบบอ่ืน 
 

หมวด  ๓ 
กองทุน 

 
สวนท่ี  ๑ 

กองทุนทรัพยากรนํ้า 
 

 
มาตรา  ๔๗ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวากองทุนทรัพยากรน้ําข้ึนในกรม

ทรัพยากรน้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา ฟนฟู คุมครองและอนุรักษแหลงน้ําและทรัพยากรน้ํา 
(๒) สงเสริมการสรางจิตสํานึก อบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการคุมครอง ฟนฟู

และอนุรักษแหลงน้ําและทรัพยากรน้ํา 
(๓) ชวยเหลือสวัสดิการของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาทรัพยากร

น้ําและชุมชนท่ีชวยเหลือในการคุมครอง ฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ําและทรัพยากรน้ํา 
(๔) ชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ คณะกรรมการ 

ลุมน้ํา คณะกรรมการลุมน้ํายอย สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํา สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํายอย
และกองทุนลุมน้ํา 

(๕) เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนทรัพยากรน้ําเห็นสมควรและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(๖) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนทรัพยากรน้ํา 
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๙๘

มาตรา  ๔๘ กองทุนทรัพยากรน้ําประกอบดวย 
(๑) ทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ ไปหรือท่ีไดรับจากงบประมาณรายจาย 

ประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูบริจาค 
(๔) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีไดรับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๕) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุนนี้ 
(๖) เ งินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในลุมน้ํ าตามอัตราสวนท่ี

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด 
(๗) สวนแบงคาธรรมเนียมการอนุญาตใหระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น 
(๘) สวนแบงคาปรับท่ีผูกอมลพาตองจายตามกฎหมายวาดวยการนั้นตามอัตราสวนท่ี

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด 
(๙) สวนแบงคาธรรมเนียมการอนุญาตใชน้ําและคาธรรมเนียมหรือคาบริการการใช

น้ําตามอัตราท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด 
(๑๐) สวนแบงคาปรับตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) เงินอ่ืนๆ ท่ีไดรับมาเพ่ือดําเนินการกองทุนนี้ 
ทรัพยสินของกองทุนทรัพยากรน้ํา ใหนําสงเขาบัญชีกองทุนทรัพยากรน้ําโดยไมตอง 

นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน การจัดการและการ

จําหนายทรัพยสิน และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุนทรัพยากรน้ํา ให
เปนไปตามประกาศท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ท้ังนี้ ให
กระทรวงการคลังพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับประกาศ หากพิจารณาไม
แ ล ว เ ส ร็ จ 
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหถือวาไดใหความเห็นชอบแลว 

 
มาตรา  ๔๙ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนทรัพยากรน้ํา ประกอบดวยอธิบดีกรม

ทรัพยากรน้ํา เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทน
ก ร ม 

DPU



 

 

 

๙๙

ชลประทาน ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ผูแทนผูใชน้ําหนึ่งคน ผูแทนลุมน้ําหนึ่งคน ผูแทน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่งคน เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแตงต้ังผูอํานวยการกองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
ผูอํานวยการกองของกรมทรัพยากรน้ําเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา  ๕๐ ใหกรรมการผูแทนผูใชน้ํากรรมการผูแทนลุมน้ําและกรรมการผูแทน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ แลวแตกรณี คัดเลือกผูแทน 
ผูใชน้ําผูแทนลุมน้ําและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเปนกรรมการบริหารกองทุน
ทรัพยากรน้ําในสวนของตนภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีไดมีการแตงต้ังกรรมการผูแทน
ผูใชน้ํา กรรมการผูแทนลุมน้ําและกรรการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินครบถวนตามมาตรา 
๑๔ 

หากไมสามารถคัดเลือกผูแทนผูใชน้ํา ผูแทนลุมน้ําและผูแทนองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทรัพยากรน้ําท่ีมีอยู
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไปพลางกอนได 

 
มาตรา  ๕๑ ใหนํามาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับกรรมการผูแทนผูใชน้ํา 

ผูแทนลุมน้ําและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา  ๕๒ ใหนํามาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับการประชุมและการ

ดําเนินการของคณะกรรมการบริหารกองทุนทรัพยากรน้ําดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา  ๕๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทรัพยากรน้ํามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) ควบคุมการใชจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนทรัพยากรน้ําเพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในมาตรา ๔๗ 
(๒) เสนอแผนแมบทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรน้ําเพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(๓) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม 
(๔) เสนอและรายงานตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของกองทุนทรัพยากรน้ํา 
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๑๐๐

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนทรัพยากรน้ําหรือตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติมอบหมาย 

มาตรา  ๕๔ ใหกองทุนทรัพยากรน้ําจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีทําการสงผูสอบ
บัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใช
จายเงินและทรัพยสินของกองทุนทรัพยากรน้ํา โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใช
จายเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและไดผลตามเปาหมายเพียงใด และเม่ือสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรับรองงบการเงินแลวใหสงงบการเงินใหกระทรวงการคลังทราบ 
และทําบันทึกรายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

สวนท่ี  ๒ 
กองทุนลุมน้ํา 

 
 
มาตรา  ๕๕ เม่ือมีคณะกรรมการลุมน้ําใดแลว คณะกรรมการลุมน้ํานั้นอาจเสนอแนะ

ใ ห 
รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงจัดต้ังกองทุนลุมน้ําข้ึนสําหรับลุมน้ํานั้น โดยวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา ฟนฟู คุมครองและอนุรักษแหลงน้ําและทรัพยากรน้ํา 
(๒) สงเสริมการสรางจิตสํานึก อบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการคุมครอง ฟนฟู

และอนุรักษแหลงน้ําและทรัพยากรน้ํา 
(๓) ชวยเหลือสวัสดิการของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาทรัพยากร

น้ําและชุมชนท่ีชวยเหลือในการคุมครอง ฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ําและทรัพยากรน้ํา 
(๔) ช วย เห ลือการดํ า เนินงานของคณะกรรมการ ลุ มน้ํ าประจํ า ลุ มน้ํ านั้ น 

คณะกรรมการลุมน้ํายอยในลุมน้ํานั้น สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ํานั้นและ
สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํายอยในลุมน้ํานั้น 

(๕) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนลุมน้ําสําหรับลุมน้ํานั้น 
 
มาตรา  ๕๖  กองทุนลุมน้ําประกอบดวย 
(๑) ทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
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๑๐๑

(๒) เงินอุดหนุนจากกองทุนทรัพยากรน้ํา 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๔) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีผูบริจาค 
(๕) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน 
(๖) เ งินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในลุมน้ํ าตามอัตราสวนท่ี

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด 
(๗) สวนแบงคาธรรมเนียมการอนุญาตใหระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น 
(๘) สวนแบงคาปรับท่ีผูกอมลพิษตองจายตามกฎหมายวาดวยการนั้นตามอัตราสวน

ท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด 
(๙) สวนแบงคาธรรมเนียมการอนุญาตใชน้ําและคาธรรมเนียมหรือคาบริการการใช

น้ําตามอัตราท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนด 
(๑๐) สวนแบงคาปรับตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) เงินอ่ืนๆ ท่ีไดรับมาเพ่ือดําเนินการกองทุนนี้ 
 
มาตรา  ๕๗ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเกี่ยวของมีอํานาจออก 

กฎกระทรวงกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขเกี่ยวกับกองทุนลุมน้ําสําหรับแตละ 
ลุมน้ําในเร่ืองตอไปนี้ 

(๑) การจัดสรรเงินกองทุนลุมน้ํา 
(๒) การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนลุมน้ํา 
(๓) ผูจัดการกองทุนลุมน้ําและวิธีการจัดการกองทุนลุมน้ํา 
(๔) การนําเงินกองทุนลุมน้ําไปแสวงหาประโยชน 
(๕) การรับเงินและการจายเงินกองทุนลุมน้ํา 
(๖) การอ่ืนท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินงานกองทุนลุมน้ํา 
 
 

หมวด  ๔ 
การพัฒนา ฟนฟ ูคุมครองและอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

______________ 
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๑๐๒

มาตรา ๕๘ คณะกรรมการลุมน้ํา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดใหการทําโครงการประเภทใดหรือขนาดใด รวมท้ังการพิจารณาอนุญาต
ใหทําโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวภายในลุมน้ําท่ีอาจสงผลกระทบตอลุมน้ํา ตองจัดใหมีการ 
รับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการลุมน้ําหรือคณะกรรมการลุมน้ํายอยท่ีเกี่ยวของกอนการ
ดําเนินการหรืออนุญาตก็ได 

ใหประกาศตามวรรคหน่ึง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการลุมน้ํา และหรือคณะกรรมการลุมนํ้ายอย 

 
มาตรา  ๕๙  เพื่อประโยชนในการคุมครองแหลงตนน้ําลําธาร รัฐมนตรี โดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเกี่ยวของ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดพื้นท่ีตนน้ําลําธารเปนพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมไดตามกฎหมายวาการสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
มาตรา  ๖๐ ใหกรมทรัพยากรน้ํารับผิดชอบในการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล จัดทํา

แนวเขตและทําสารบบแหลงน้ําสาธารณะใหชัดเจน แลวแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการข้ึน
ทะเบียนแหลงน้ําสาธารณะ 

 
มาตรา  ๖๑ หากการใชทรัพยากรน้ําของบุคคลใดกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ําในพ้ืนท่ีซ่ึงมี
การใชทรัพยากรน้ํานั้นหรืออาจจะไดรับผลกระทบจากการใชทรัพยากรน้ํานั้น มีอํานาจส่ังใหบุคคล
นั้นหยุดหรือลดการใชทรัพยากรน้ํานั้นเปนการช่ัวคราวเพื่อเปนการปองกันหรือบรรเทาปญหา 
ดังกลาวได 

 
หมวด  ๕ 

การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําขาดแคลน 
 
มาตรา  ๖๒ ใหคณะกรรมการลุมน้ํารับผิดชอบจัดทําแผนปองกันแกไขปญหาน้ําทวม

สําหรับลุมน้ําของตน 
 
มาตรา  ๖๓ เม่ือเกิดอุทกภัยฉุกเฉินข้ึน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปใน

อสังหาริมทรัพยของบุคคล และใหมีอํานาจเคล่ือนยาย ทําลายหรือร้ือถอนส่ิงใดๆ รวมท้ังติดต้ัง
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๑๐๓

เคร่ืองมือ อุปกรณในการสูบน้ําเพื่อประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมนั้นได แตตอง
จายคาทดแทนอยางเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น 

มาตรา  ๖๔ เม่ือเกิดภาวะนํ้าขาดแคลนอยางรุนแรงข้ึนในทองท่ีใด ใหรัฐมนตรี โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจออกประกาศกําหนดใหทองท่ีนั้นเปนเขตขาดแคลนนํ้า
ได 

เม่ือมีประกาศตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหบุคคลใดลดหรืองอการใชน้ําใน 
กิจการท่ีกําหนดเปนการช่ัวคราวได และใหมีอํานาจนําน้ํานั้นไปแบงปนแกบุคคลใดลดหรืองดการ
ใชน้ําในกิจการท่ีกําหนดเปนการช่ัวคราวได และใหมีอํานาจนําน้ําไปแบงปนแกบุคคลอื่น ท้ังนี้ 
ตองจายคาทดแทนอยางเปนธรรมเพ่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลท่ีถูกส่ังใหลดหรืองดการใช
น้ํานั้น 

 
มาตรา  ๖๕ ในกรณีมีความจําเปนตองนําน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่ง เพื่อ

บรรเทาภาวะขาดแคลนนํ้า หรือเพื่อประโยชนในการปองกันแกไขปญหาน้ําทวม รัฐมนตรี โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ มีอํานาจส่ังใหดําเนินการดังกลาวไดเทาท่ี 
จําเปนในการบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ําหรือการปองกันแกไขปญหาน้ําทวมนั้น 

หากการดําเนินการตามวรรคหน่ึงกอใหเกิดความเสียหาย ภาระ หรือการขาดประโยชน
แกลุมน้ําท่ีถูกนํานํ้าไป หรือลุมน้ําท่ีจําตองยอมรับน้ํานั้นเขามา ใหรัฐมนตรีกําหนดใหลุมน้ําท่ีไดรับ
ประโยชนจายคาทดแทนอยางเปนธรรมใหแกกองทุนลุมน้ําของลุมน้ําท่ีไดรับความเสียหายหรือ
ตองรับภาระหรือขาดประโยชนนั้นหรือใหจัดทําโครงการเพ่ือชวยเหลือพัฒนาลุมน้ําท่ีไดรับความ
เสียหายหรือตองรับภาระหรือขาดประโยชนนั้นก็ได 

 
หมวด  ๖ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทางนํ้าชลประทาน 
 
มาตรา  ๖๖  นอกจากท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ การจัดหา การพัฒนา การ

บ ริ ห า ร 
จัดการการฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ําในทางน้ําชลประทานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การชลประทานหลวง 
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๑๐๔

มาตรา  ๖๗  กอนการประกาศแหลงน้ําสาธารณะใดใหเปนทางน้ําชลประทานตาม
กฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสียในแหลงน้ําสาธารณะน้ันกอน 

มาตรา  ๖๘  ในการจัดสรรน้ําและพิจารณาการขออนุญาตใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน
ตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหกรมชลประทานหรือผูมีอํานาจปฏิบัติตามแผนหรือ
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดสรรน้ําและการพิจารณาการขออนุญาตใชน้ําของคณะกรรมการ
ลุมน้ําหรือของคณะกรรการลุมน้ํายอยซ่ึงมีพื้นท่ีครอบคลุมทางน้ําชลประทานน้ันดวย 

หากการจัดสรรและการอนุญาตใชน้ําตามวรรคหน่ึงเกี่ยวของกับการใชน้ําขามลุมน้ํา 
ใหกรมชลประทานหรือผูมีอํานาจปฏิบัติตามแผนหรือหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา 
แหงชาติกําหนดดวย 

ในการจัดทําแผน การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดสรรทรัพยากรน้ํา และการ
พิจารณาอนุญาตการใชน้ําตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหคํานึงถึงวัตถุประสงคเดิมในการจัดทํา 
โครงการชลประทาน ตลอดจนภาระขอผูกพันตามสัญญาระหวางกรมชลประทานกับบุคคลท่ีสาม
ดวย 

 
หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
___________ 

 
มาตรา  ๖๙ ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา  ๗๐ ผูใดใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ (๒) โดยไมไดรับ

อนุญาต หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไขหรือวิธีการท่ีกําหนดในใบอนุญาตท่ีกําหนดตาม
มาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา  ๗๑ ผูใดใชทรัพยากรน้ําประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐ (๓) โดยไมไดรับ

อนุญาต หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขหรือวิธีการท่ีกําหนดในใบอนุญาตท่ีกําหนดตาม
มาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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๑๐๕

มาตรา  ๗๒ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๖๓ โดยไม
มีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 

มาตรา  ๗๓ ผูใดฝาฝนคําส่ังรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา  ๗๔ ในระหวางท่ียังมิไดมีการกําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ หรือยังมิไดมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ ปฏิบัติหนาท่ีตามเดิมในลุม
น้ํานั้นไปพลางกอน ท้ังนี้ไมเกินสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

.......................... 
 นายกรัฐมนตรี 
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๑๐๖

 
 

ประวัติผูเขยีน 
 
นายณฐพร  โตประยูร เกิดวันท่ี ๑ มกราคม ๒๔๙๖ ท่ีกรุงเทพมหานคร สําเร็จ

การศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เม่ือปการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

 
การทํางาน ปจจุบันเปนท่ีปรึกษากฎหมายประจําวุฒิสภา และเปนกรรมการผูจัดการ

บริษัท อินเตอร อลายแอนซ กฎหมายกฎหมายธุรกิจ จํากัด 
 เปนท่ีปรึกษากฎหมายประจําบริษัท สยามนิติอุตสาหการ จํากัด สํานักงานทนายความ 

สราวุธ  และเพื่อน 
เปนอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเร่ือง 

เกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา 
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