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บทคดัย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการนํ้ า กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศไทยและต่างประเทศ 
สิทธิของประชาชนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากภาครัฐ อาํนาจ
หนา้ท่ีของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ า รวมถึงสิทธิของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมกบัรัฐในการบริหารจดัการนํ้ า เพ่ือหาแนวทางในการคุม้ครองสิทธิของประชาชนท่ี
จะไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากภาครัฐ เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาไม่มีพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ าท่ีเป็นหลกัหรือเป็นแม่บทเก่ียวกบัการบริหารนํ้ าทั้งระบบ 
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการนํ้ าทั้ งระบบ
โดยเฉพาะ เพื่อหาแนวทางในการรับรองอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ
รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัรัฐในการบริหารจดัการนํ้ าของ
ประเทศอยา่งแทจ้ริง 

จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนัการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติให้กบัประชาชนถือเป็น
บริการสาธารณะประเภทหน่ึงท่ีภาครัฐจะตอ้งจดัทาํและดาํเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัสรร
ทรัพยากรนํ้ าอนัเป็นปัจจยัในการดาํรงชีวิตของประชาชนและเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภาครัฐจึงตอ้งให้ความสําคญัในการบริหารจดัการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และเป็นไปตามสิทธิของประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐในการอนุรักษแ์ละไดป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง แต่อย่างไรก็ดี การบริหารจดัการนํ้ าโดยรัฐใน
ประเทศไทยยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สาเหตุเน่ืองมาจาก (1) มีกฎหมายท่ีให้อาํนาจหน้าท่ี
เก่ียวกบัการใช้ การพฒันา การบริหารจดัการ การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้ า ตลอดจนการป้องกนัสา
ธารณภยัเก่ียวกบันํ้ าอยู่ดว้ยกนัหลายฉบบั แต่ไม่สามารถควบคุมในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าได้
ทั้งหมด ประกอบกบัพระราชบญัญติัเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ีมีการแบ่งแยกเป็นการ
เฉพาะเร่ือง ไม่มีพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ าท่ีเป็นหลกัหรือเป็นแม่บทเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
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ทรัพยากรนํ้ าทั้ งระบบโดยเฉพาะ ท่ีจะเป็นกรอบในการดาํเนินงานให้แก่ส่วนราชการท่ีเป็นทั้ง
ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และประชาชน (2) ขาดหน่วยงานกลาง
ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้าทั้งระบบโดยเฉพาะ เน่ืองจากในปัจจุบนัมีหน่วยงานของรัฐท่ี
มีภารกิจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ าเป็นจาํนวนมากและอยู่ภายใตส้ังกดัของหลาย
กระทรวง ทาํให้การปฏิบัติงานมีความซํ้ าซ้อนกัน ขาดความเป็นเอกภาพ (3) คณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติได้รับการจัดตั้ งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีหน้าท่ีกาํหนดนโยบายและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และ
แผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรนํ้ าต่อคณะรัฐมนตรี ไม่มีกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั
รองรับอาํนาจหนา้ท่ี ทาํใหค้ณะกรรมการดงักล่าวไม่มีอาํนาจแทจ้ริงในการกาํหนดนโยบายและการ
กาํกบัดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ให้ตอ้งปฏิบติัตาม และ (4) การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการนํ้ า ซ่ึงการบริหารจัดการนํ้ าในปัจจุบนัรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเป็นผูก้าํหนด
นโยบายและแผนงานในการบริหารจดัการนํ้ าแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมิไดใ้หป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการนํ้ า ทาํให้การบริหารจัดการนํ้ าของ
ประเทศไทยยงัมีช่องโหว่ ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง ขาดความเป็นธรรมในการจดัสรร 
ขาดกติกาท่ีชดัเจนในการบริหารจดัการนํ้า ทาํใหก้ารบริหารจดัการนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูเ้ขียนจึงขอเสนอให้ (1) ยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการนํ้ าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัทั้งหมดและตราเป็นพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าทั้ง
ระบบใหม่แต่เพียงฉบบัเดียว เพื่อให้เป็นกฎหมายหลกัหรือกฎหมายแม่บทในการบริหารจดัการนํ้ า
ของประเทศ (2) ให้มีการจดัตั้งหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศทั้ง
ระบบโดยเฉพาะ เพื่อรวบรวมจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า เพื่อบริหารจดัการนํ้ าและเพื่อ
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในตวัองค์กร (3) ให้มีการรับรองอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติไวใ้นกฎหมายระดับพระราชบญัญติั เพื่อให้มีอาํนาจท่ีแทจ้ริงและเป็นท่ี
ยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ และ (4) ให้มีการกาํหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการนํ้ าอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยนําหลักการของประเทศเนเธอร์แลนด ์
ประเทศฝร่ังเศส ประเทศอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่นมาปรับใช ้เพื่อให้การบริหารจดัการนํ้ าโดยรัฐ
ในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดสืบไป 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the thesis is to study concepts, theories, and principles regarding the 
water management, the law concerning the water management both in Thailand and other 
countries, the right to public in acquiring the allocation of natural resources and the environment 
from the State, and the right to public participation in the water management. In the thesis, the 
writer researches such matters in order to find the ways to protect people’s right in acquiring the 
allocation of natural resources and the environment from public sector. Moreover, the research is 
to find solutions concerning the absence of the Water Resource Act as a principal legislation or 
Model law on the overall water management as well as the nonexistence of a central agency for 
the total water management. Besides, the study is to search for a way to affirm the authority of 
National Water Resource Committee, including finding a mean for public to virtually participate 
with the State in the water management.  

According to the research, at the present time, the allocation of natural resources to 
the citizen is one of the public services which the State has the duty to provide and carry out such 
service. The allocation of the water resource, in particular, is an element of people’s livelihood 
and a basic factor in national economic and social development. Therefore, the State should give 
priority to the management of the water resource in order that it will be advantageous and in 
accordance with the right of public in participating to preserve and gain from natural resources as 
prescribed in Constitution of the Kingdom of Thailand. However, the water resource management 
in Thailand by public sector at the moment is inefficient; there are several reasons as follows.  

Firstly, although Thailand has existing laws in relation to the water management 
which specify the use, the development, the management, and the conservation of the water 
resource, including the prevention of public danger from the water, such existing laws cannot 
govern the water management as a whole. Besides, currently, there are many Acts regarding the 
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water resource; nevertheless, such Acts are separated into each specific matter. That is to say, 
there are no any particular provision to be the main legal framework or the model law on the 
water management for administrative agencies, namely, central and local administration, 
communities, and citizens, to comply with. Secondly, an authorized central agency for the overall 
water management is absent. In other words, at the present time, there are many state agencies 
under the supervision of several Ministries which have authority and function as to the water 
management. As a result, this leads to the overlapping of responsibilities between the state 
agencies and of course the lack of unity in operation. Thirdly, since the National Water Resource 
Committee, which has duties to formulate and put forward policies, projects, and action plans 
regarding the water resource management to the Cabinet, is appointed by virtue of the Regulation 
of the Office of the Prime Minister on the Water Resource Management B.E.2550, there is no any 
Act of Parliament in respect of the water management to uphold authority of the Committee. 
Consequently, the Committee as aforesaid has no genuine power in formulating policies and 
monitoring the administrative agencies to comply with. Lastly, lack of public participation in the 
water management is one of the reasons why the management of water resource in Thailand by 
the State is impractical. Nowadays, merely the government and administrative agencies are the 
plan and policy makers in the water management. In other words, public cannot take part in 
stipulating policies and strategies in the water management. Consequently, the water management 
of Thailand appears to have a loophole, be inconsistent with reality, be unfair in allocation, and 
lack of the explicit rule. These cause ineffective in the water management.  

In this thesis, the writer proposes solutions to the problems as follows. Firstly, all of the 
existing laws in relation to the water management should be repealed, and then solely the Water 
Management Act as the principal legislation or the model law on national water management should 
be enacted. Secondly, a central organization in particular should be established to be responsible for 
the management of national water resource as a whole to collect data concerning the water resource, 
manage the water resource, and create the unity in the organization. Thirdly, the authority of the 
National Water Resource Committee should be prescribed in the new Water Management Act in 
order to assign genuine power to the Committee. This results in the recognition by other 
organizations to the Committee. Finally, virtual participation by public in the water management 
should be specified for the purpose of fairness by applying the principle of law of the Netherlands, 
France, and Japan to Thai law so that the water management by public sector in Thailand will be 
extremely effective from now on. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาและอนุเคราะห์จากอาจารย ์
ท่ีปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. พรชัย เล่ือนฉวี ท่ีได้กรุณาสละเวลาอนัมีค่ารับเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และให้ความรู้และคาํแนะนําท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจความ
เรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนแลว้เสร็จ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย  ์ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกุล ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.วีระ โลจายะ และอาจารย ์ดร. ปุ่น วิชชุไตรภพ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ซ่ึงไดก้รุณาช้ีแนะประเด็น ขอ้คิดเห็น และขอ้สังเกตต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีดว้ยความเมตตา ตลอดจนช่วยเหลือในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เน้ือหาจนทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วง 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา มารดา (นายฉลวย  นางอจัฉรา  ต๊ะทองด้วง)  
อนัเป็นผูใ้ห้กาํเนิดและเป็นท่ีรักเคารพของผูเ้ขียนเป็นอย่างยิ่ง คอยดูแล สนับสนุนและให้โอกาส 
ในการศึกษาพร้อมทั้งเป็นกาํลงัใจให้ผูเ้ขียนเสมอมา รวมทั้งครูบาอาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธิ
ประสาทวิชาแก่ผู ้เ ขียน   และขอขอบคุณนายพสธร  พันธ์ุสุวรรณ   นายศิระ  อังสัจจะพงษ ์ 
นางสาวอภิรดี ตะเคียนนุช  รุ่นพี่และรุ่นน้องสมาชิกคลินิกวิชาการทุกคนท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาและ 
ให้ความช่วยเหลือในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จนเป็นผลให้การศึกษาระดบัมหาบณัฑิตของ
ผูเ้ขียนสาํเร็จลุล่วงไปไดดี้ 

สุดท้าย น้ี  ขอขอบคุณนางสาวเรวดี  จิตตนูนท์   นางสาวพรฤดี  วุฒิ ปัญญากุล  
นายภาณุเมศวร์  พรศรีอนันต์  และนางสาวเยาวภา ต๊ะทองดว้ง ท่ีไดส้ละเวลาให้ความช่วยเหลือ
คน้ควา้หาขอ้มูลในการจดัทาํวิทยานิพนธ์  ตลอดจนเพื่อนๆ ของขา้พเจา้ทุกคนท่ีให้กาํลงัใจแก่
ผูเ้ขียนตลอดมา 

อน่ึง หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ของผูส้นใจ
อยูบ่า้ง ผูเ้ขียนขอนอ้มอุทิศใหแ้ก่บุพการี คณาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งตาํรา บทความต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนได้
ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ แต่หากมีความบกพร่องประการใดผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว  
   
 

ชลธิชา  ตะ๊ทองดว้ง 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ภาครัฐมีหนา้ท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติใหก้บัประชาชน โดยในอดีตรัฐมิไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนใชสิ้ทธิ
และหนา้ท่ีดูแลรักษาทรัพยากรดงักล่าวเท่าท่ีควร เพราะรัฐเห็นว่าการจดัการ การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟ ู
การพฒันา และกระบวนการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐแต่เพียง
ผูเ้ดียวท่ีจะเป็นผูก้าํหนดการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดบ้รรจุหลกัการท่ีสําคญัเก่ียวกบัสิทธิและ
หน้าท่ีของประชาชนและองค์กรในการอนุรักษ์ การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไวอ้ย่างชดัเจน ว่าบุคคลมีสิทธิท่ีจะมี
ส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการบาํรุงรักษา อนุรักษ์ พฒันา ใช้ประโยชน์และไดป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และมีสิทธิในการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้ดาํรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวสัดิการ1 หรือคุณภาพชีวิตของตน อีกทั้ งยงัได้กําหนดให้รัฐต้อง           
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตลอดจนควบคุมและกาํจดั
ภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การบริหารจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติโดยรัฐมีหลายประเภท 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ท่ีถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศและมี
ผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนโดยตรง เน่ืองจากเป็นปัจจยัแห่งความจาํเป็นพื้นฐานในการ
ดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละเป็นปัจจยัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งเม่ือคาํนึงถึง
ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนั การใช้นํ้ าในด้านต่างๆ ของประเทศไทยมีอตัราการเพิ่มข้ึน 

                                                 
1 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.naewna.com/politic/columnist/916  

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2557. 
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สาเหตุเน่ืองมาจากจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนและการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทาํให้
ประเทศประสบกบัปัญหาการขาดความสมดุลของปริมาณและคุณภาพนํ้าหลายประการ กล่าวคือ 

ประการแรก ปัญหาการขาดแคลนนํ้ า2 มีสาเหตุมาจากการท่ีฝนไม่ตกตามฤดูกาลและ
เกิดสภาวะฝนท้ิงช่วงท่ีติดต่อกันยาวนานในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า ประกอบกับระบบนิเวศของลุ่มนํ้ าท่ี
เปล่ียนแปลงไป ผลจากการขยายตวัของชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งการขยายพื้นท่ี
การเกษตรทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ทาํให้มีความตอ้งการนํ้ าเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งผลทาํใหเ้กิดการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง้   

ประการต่อมา คือ ปัญหานํ้ าท่วม  เกิดจากการท่ีฝนตกหนกัและติดต่อกนัเป็นเวลานาน 
จนเกิดนํ้ าไหลบ่ามาตามผวิดินลงสู่ร่องนํ้ า ลาํธาร และแม่นํ้ า มีปริมาณมากกว่าปกติจนไหลบ่าท่วม
ตล่ิงเขา้ไปท่วมพื้นท่ีต่างๆ หรือชุมชนท่ีอยู่ริมนํ้ า ปัญหานํ้ าท่วมสร้างความเสียหายต่อพื้นท่ี
เพาะปลูกของเกษตรกร ทาํความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของประชาชน ดงัเช่น
กรณีเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2554 ท่ีผา่นมา ไดส้ร้างความเสียหายต่อพื้นท่ีเพาะปลูกของ
เกษตรกร สร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของประชาชนและสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศอยา่งมหาศาล 

ประการสุดทา้ย คือ ปัญหานํ้ าเน่าเสีย เกิดจากการท่ีมีสารใดๆ หรือส่ิงปฏิกูลท่ีไม่พึง
ปรารถนาปนอยู่ การปนเป้ือนของส่ิงสกปรกเหล่าน้ี จะทาํให้คุณสมบติัของนํ้ าเปล่ียนแปลงไปจน
อยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้ส่ิงปนเป้ือนท่ีอยูใ่นนํ้ าเสีย ไดแ้ก่ นํ้ามนั ไขมนั 
ผงซกัฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรียท่ี์ทาํใหเ้กิดการเน่าเหมน็และเช้ือโรคต่าง ๆ 

  ปัญหาเหล่าน้ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ปัญหาการขาด
แคลนนํ้ า ปัญหานํ้ าท่วม และปัญหานํ้ าเน่าเสีย กลายเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิท่ีเก่ียวกบั
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นอย่างมาก สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้ าของประเทศยงัเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง ปราศจากนโยบายท่ีชดัเจน และขาดการบูรณาการร่วมกนั
ในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบ 

ในปัจจุบนัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิ
และแนวทางการบริหารราชการเก่ียวกับการอนุรักษ์ การพฒันา การใช้ประโยชน์ การจดัสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
                                                 

2 การศึกษาเพ่ือรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายด้านนํา้ (น. (ข)), โดย คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2536, กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม. 
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  มาตรา 66 กาํหนดเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิชุมชนไวว้่า บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ยอ่มมีสิทธิ
อนุรักษแ์ละมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื3 
  มาตรา 67 กาํหนดว่า สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ 
บาํรุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุม้ครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ดาํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพสวสัดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอ่มไดรั้บการ
คุม้ครองตามความเหมาะสม4 
  การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์ารอิสระ 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
จดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดาํเนินการดงักล่าว 
  สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบญัญติัน้ี ย่อมไดรั้บ
ความคุม้ครอง 

  แนวนโยบายดา้นท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม มาตรา 85 กาํหนดว่า รัฐ
ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกําหนด
หลกัเกณฑ์การใชท่ี้ดินให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ คาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ ทั้งผนืดิน ผนืนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ิน จดัใหมี้การวางผงัเมือง พฒันา และดาํเนินการ
ตามผงัเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กาํหนดให้รัฐตอ้งดาํเนินการจดัให้มีแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตลอดจน
ควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน5 

                                                 
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 66. 
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 67. 
5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 85. 
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  แนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 บญัญติัว่า รัฐตอ้งดาํเนินการ
ตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทาง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจดัทาํบริการสาธารณะ ทั้งตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 
บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล6   

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นอกจากรัฐธรรมนูญท่ีไดมี้บทบญัญติัรับรองเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ า ท่ีถือเป็นหวัใจของการบริการสาธารณะประเภทหน่ึงท่ีภาครัฐจะตอ้งจดัทาํเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนภายในรัฐแลว้ ประเทศไทยยงั
ไดมี้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศหลายฉบบัและกฎหมาย
ดังกล่าวได้กาํหนดไวใ้นโครงสร้างของแต่ละหน่วยงานตลอดจนอาํนาจหน้าท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกฎหมายเก่ียวกบัการใช้นํ้ า กฎหมายเก่ียวกับการ
อนุรักษแ์ละพฒันานํ้า และกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะทางนํ้า ดงัน้ี 
  1. กฎหมายเก่ียวกบัการใชน้ํ้ า7 คือ กฎหมายท่ีควบคุมการใชน้ํ้ า และบริหารจดัการนํ้ า 
ไดแ้ก่ 
 พระราชบญัญตัิจดัรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เป็นกฎหมายส่งเสริมให้
เกษตรกรรมของประเทศจัดรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมเสียใหม่ เพื่อให้ท่ีดินทุกแปลงได้รับ
ประโยชน์จากโครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคโดยทัว่ถึง  เพื่อใหมี้การใชน้ํ้ าอยา่งเป็นระบบ
และเกิดประโยชน์สูงสุด พระราชบญัญติัน้ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการชลประทาน
กาํหนดให้เอกชนหรือราษฎรจดัทาํเพื่อส่งนํ้ าจากแหล่งนํ้ าไปใชใ้นการเพาะปลูก หรือป้องกนัการ
เสียหายแก่การเพาะปลูกอนัเก่ียวกบันํ้ า8 ผูรั้บผิดชอบคือฝ่ายปกครองอนัไดแ้ก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั  

                                                 
6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 87. 
7 โครงการวิจัย “การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกับนํา้ : นํา้ท่วม นํา้แล้ง และ 

แผ่นดินถล่ม (น. 4), โดย ธวชัชยั ติงสัญชลี และคณะ, 2546, สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). 
8 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน (น. 61), 

โดย อาํพร ฮกเจริญ, 2550, วทิยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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นายอาํเภอ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น9 เป็นกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัชลประทาน  
จดัทาํข้ึนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงนํ้าหรือเพ่ือกกั เกบ็ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายนํ้ า หรือแบ่งนํ้ าเพื่อการเกษตร  
การพลงังาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม10 และหมายความถึงการป้องกันความ
เสียหายอนัเกิดจากนํ้ า รวมถึง การคมนาคมทางนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นเขตชลประทานดว้ย การเปิด - ปิดเข่ือน 
ประตูระบายนํ้ าต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน11 เป็นกฎหมายท่ีอยู่ในความ
รับผดิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 พระราชบญัญติันํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการขดุ การเจาะ
และการใชน้ํ้ าบาดาลหรือนํ้ าใตดิ้น เป็นกฎหมายท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม12  
 2. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษแ์ละพฒันานํ้ า13 คือ กฎหมายท่ีรักษาและใชใ้ห้
เป็นประโยชน์มากท่ีสุด  ไดแ้ก่ 
 พระราชบญัญติัคนัและคูนํ้ า พ.ศ. 2505 เป็นกฎหมายท่ีให้ประชาชนจดัทาํคนัและคูนํ้ า
รอบท่ีดินท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเพื่อผลประโยชน์ในการเก็บกกั และรักษานํ้ าไวใ้ช้
อยา่งเป็นระบบ อยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์14 

                                                 
9 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/  

politics/opinion/sakol/20111206/422271/กฎหมายป้องกนั-จดัการ-และแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม.html เม่ือวนัท่ี 
18 มกราคม 2557. 

10 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจัดทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้ 
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (น. 81), 
โดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขานิติศาสตร์  ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 
กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม. 

11 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/  
opinion/sakol/20111206/422271/กฎหมายป้องกนั -จดัการ-และแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม.html เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2557 

12 แหล่งเดิม. 
13 โครงการวิจัย “การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกับนํา้ : นํา้ท่วม นํา้แล้ง 

 และแผ่นดินถล่ม (น. 4). แหล่งเดิม. 
14 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลกั) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํร่าง

พระราชบัญญัติทรัพยากรนํา้ (น. 97). โดย สถาบนัวิจยัและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2547,  
กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 
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 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย
ท่ีตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อมุ่งคุม้ครองสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 พระราชบญัญตัิพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายท่ีตอ้งการอนุรักษ์ดินและนํ้ า 
ไม่ตอ้งการใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของดิน ไม่ตอ้งการใหมี้การปนเป้ือนของสารเคมีหรือวตัถุอ่ืน
ใด  อยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 เป็นกฎหมายท่ีกาํหนดให้มีคลองประปา
เพื่อใชเ้ก็บนํ้ าและส่งนํ้ าจากแหล่งนํ้ าดิบ เพ่ือการผลิตประปา อยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 3. กฎหมายท่ีเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางนํ้ า คือ กฎหมายท่ีมี
มาตรการการป้องกนัและลดผลกระทบความเสียหาย ไดแ้ก่ 

พระราชบญัญตัิป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายเก่ียวกับ
การบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยัทัว่ไป มิใช่กฎหมายป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัเป็นการเฉพาะ  
วิธีการป้องกันจัดการแตกต่างจากการป้องกันจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยอ่ืนค่อนขา้งมาก  
กฎหมายฉบบัน้ีจึงไม่สามารถเอ้ืออาํนวยในการป้องกนั จดัการและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมไดม้ากนกั15  
แต่อย่างไรก็ดี พระราชบญัญติัฉบบัน้ีก็ไดน้าํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทยในหลายๆ คร้ัง อยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย 

จะเห็นไดว้่า จากบทบญัญติัและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ไดใ้ห้ความสาํคญัและรับรองเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนและองคก์ร
ในการอนุรักษ์ การพฒันา การใชป้ระโยชน์ การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มไว ้ประกอบกบัประเทศไทยมีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าอยูห่ลายฉบบั แต่ไม่สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
เพราะแต่ละกิจกรรมของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าตอ้งเก่ียวขอ้งกับกฎหมายหลายฉบบั 
เก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงานแตกต่างกนัไป ทาํให้การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเป็นไปอย่างไร้
ทิศทาง  ไม่มีความชัดเจน  และแม้ต่อมาจะได้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตั้ ง
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติข้ึนมาเพื่อทาํหน้าท่ีประสานงานและเสนอนโยบายเก่ียวกบั

                                                 
15 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/ 

opinion/sakol/20111206/422271/กฎหมายป้องกนั-จดัการ-และแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม.html เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 
2557. 

DPU



 7 

ทรัพยากรนํ้ าเพื่อให้หลายหน่วยงานดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกนัก็ตาม แต่การดาํเนินงานของ
คณะกรรมการดังกล่าวก็ไม่ประสบความสําเร็จ เพราะกระทรวง และกรมต่างๆ ยงัคงดาํเนิน
โครงการและแผนงานตามท่ีกฎหมายของหน่วยงานตนใหอ้าํนาจไว ้ไม่มีการประสานความร่วมมือ
กนัอย่างแทจ้ริง ประกอบกบักฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนับางฉบบัมีบทบญัญติับางส่วนลา้สมยัและ
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงทาํให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการนํ้าเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี คือ 

ประเด็นท่ีหน่ึง ปัญหาเก่ียวกบัการมีกฎหมายหลายฉบบัในการบริหารจดัการนํ้ า ใน
ปัจจุบนักฎหมายท่ีให้อาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกับการใช้ การพฒันา การบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้ า16 ตลอดจนการป้องกนัสาธารณภยัเก่ียวกบันํ้ ามีอยูด่ว้ยกนัหลายฉบบัและอยู่ในความ
รับผดิชอบของหลายองคก์ร แต่ไม่สามารถควบคุมในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้าไดท้ั้งหมด ประกอบ
กับพระราชบญัญติัเก่ียวกับทรัพยากรนํ้ าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัน้ีมีการแบ่งแยกเป็นการเฉพาะเร่ือง  
เช่น ด้านการชลประทานถูกกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 และ
พระราชบญัญติัชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ดา้นนํ้าบาดาลถูกกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันํ้ าบาดาล 
พ.ศ. 2520 เป็นตน้ ไม่มีพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ าท่ีเป็นหลกัหรือเป็นแม่บทเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งระบบโดยเฉพาะ ไม่มีพระราชบญัญติักลางท่ีเป็นกรอบในการดาํเนินงาน
ให้แก่ส่วนราชการ ท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ประชาชน
และครอบคลุมพื้นท่ีแหล่งนํ้ า เข่ือน อ่างเก็บนํ้ า ระบบชลประทาน ฝาย พื้นท่ีใชน้ํ้ า รวมไปถึงการ
ให้บริการนํ้ าทั้ งท่ีเป็นสาธารณะ การเกษตร อุตสาหกรรม ซ่ึงต้องเช่ือมต่อกับกฎหมายอ่ืนๆ เช่น 
ส่ิงแวดลอ้ม ป่าไม ้มลพิษ คมนาคมทางนํ้ าท่ีชดัเจน ทาํให้ไม่เอ้ืออาํนวยต่อการใช ้การพฒันา และการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเท่าท่ีควร อีกทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ าบางฉบบัมี
ความล้าสมัย  ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์  ณ  ปัจจุบัน  จึงทําให้การบริหารจัดการนํ้ าไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ประเด็นท่ีสอง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขาดหน่วยงานกลางท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการนํ้ าตามท่ีกฎหมายกาํหนด เน่ืองจากในการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศไทยในปัจจุบนั มี
หน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ าเป็นจาํนวนมากและอยู่ภายใต้
สังกัดของหลายกระทรวง ทาํให้การปฏิบัติงานมีความซํ้ าซ้อนกันและขาดความเป็นเอกภาพ 
ประกอบกบัการแกปั้ญหาทรัพยากรนํ้ าดา้นภยัแลง้ นํ้ าท่วม การเก็บกกันํ้ า การบาํรุงรักษาแหล่งนํ้ า 

                                                 
16 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลกั) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํร่าง

พระราชบัญญัติทรัพยากรนํา้ (น. 18), โดย สถาบนัวิจยัและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2547,  
กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 

DPU



 8 

การบรรเทาภยัพิบติัจากนํ้ า นอกจากจะมีขอ้จาํกดัอนัเกิดจากธรรมชาติแลว้ ยงัมีขอ้จาํกดัดา้นการให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลกาํหนด ซ่ึงขาดความเขา้ใจในภาพรวมของประเทศ เพราะไม่มี
หน่วยงานกลางในการรับผิดชอบในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งระบบโดยเฉพาะ จึงทาํให้
การบริหารจดัการนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ประเด็นท่ีสาม ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ 
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการ
บริหารทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เรียกโดยยอ่ว่า “กนช.” มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและเสนอแนะ
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรนํ้ าต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะ
คณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรนํ้า เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพฒันา การใช ้และการอนุรักษท์รัพยากรนํ้า สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรนํ้ าในประเทศไทย คณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติถือเป็นองคก์รสูงสุดเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้า แต่ไม่มีอาํนาจแทจ้ริงในการกาํหนด
นโยบาย และกาํกบัดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย ประกอบกบัการจดัตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติจัดตั้ ง ข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  ไม่มีกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติรองรับอาํนาจหน้าท่ี ทาํให้คณะกรรมการดังกล่าวไม่สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของชาติใหเ้ป็นเอกภาพได้17 และขาดการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ  
  ประเด็นท่ีส่ี ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้ า ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าในปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเป็นผูก้ ําหนดนโยบายและ
แผนงานในการบริหารจดัการนํ้ าแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมิไดใ้ห้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด
นโยบายหรือยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการนํ้า ทาํใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไม่สอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริง ขาดความเป็นธรรมในการจดัสรร และไม่สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพได ้

  ดงันั้น วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มุ่งศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการมีกฎหมายหลายฉบบั
ในการบริหารจดัการนํ้ า ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขาดองค์กรกลางในการบริหารจดัการนํ้ า 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ และปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้ าท่ีชัดเจน โดยมุ่งศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและหลกักฎหมาย
เก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศเนเธอร์แลนด ์ฝร่ังเศส ประเทศอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น 
เปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อนํามาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายให้สามารถใช้แก้ไขปัญหา
                                                 

17 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลกั) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํร่าง
พระราชบัญญติัทรัพยากรนํา้ (น. 161). แหล่งเดิม. 
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ดงักล่าวไดอ้ย่างแทจ้ริง ตลอดจนเกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องของกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั และเพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานและองคก์ร
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้การพฒันา การบริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรนํ้า 

2. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทยและแนวทางการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของต่างประเทศ 

3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการเสนอกฎหมายหลกัและหน่วยงานกลางในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้าทั้งระบบ 

4. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า
ของประเทศ 

 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 การจัดทําบริการสาธารณะโดยภาครัฐมีหลายประเภท หน่ึงในการจัดทําบริการ
สาธารณะดงักล่าวคือ การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 
เพราะทรัพยากรนํ้าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิต และเป็นปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาํหนดสิทธิและหน้าท่ีของ
ประชาชนและองคก์รในการอนุรักษ ์การพฒันา การใชป้ระโยชน์ การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไวแ้ลว้ แต่ในปัจจุบนัยงัพบว่ามีปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใช้
กฎหมายหลายฉบับในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขาด
หน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าตามท่ีกฎหมายกาํหนด ปัญหาทาง
กฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ และปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจดัการนํ้ า จนทาํให้การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าโดยรัฐในประเทศไทย
ไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น ประเทศไทยจึงควรมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าให้เป็นระบบ มีการจดัตั้งหน่วยงานกลางเพียงหน่วยงานเดียวในการบริหาร
จดัการนํ้ าของประเทศทั้งระบบโดยเฉพาะ มีการรับรองอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการทรัพยากร
นํ้ าแห่งชาติไวใ้นกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั อีกทั้งให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการนํ้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีตอ้งการคุม้ครองสิทธิของประชาชน โดย
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ประเทศไทยจะตอ้งนาํแนวคิด และทฤษฎีทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของประชาชน 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในต่างประเทศมาปรับใชใ้นประเทศ
ไทย เพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าท่ีส่งผลกระทบกบัสิทธิ
ของประชาชนในปัจจุบนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ตลอดจนจะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน และเกิด
ความเหมาะสมกบัประเทศไทยต่อไป 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

  จะศึกษาเก่ียวกบัสิทธิของประชาชน แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัภารกิจของรัฐหรือการ
จัดทาํบริการสาธารณะ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ทฤษฎีบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า 
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ศึกษานโยบายภาครัฐในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ า ศึกษาถึงรูปแบบในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทยและต่างประเทศ 
ตลอดจนสภาพปัญหาต่างๆ ทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนว่าควรมีการแกไ้ขอย่างไร เพื่อวางหลกัเกณฑ์และ
มาตรการในการรับประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเขา้ถึงนํ้ า การควบคุมการใชน้ํ้ า การ
บริหารจดัการนํ้ า การใชน้ํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน การพฒันา การคุม้ครอง ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
แหล่งนํ้ า การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม ปัญหานํ้ าเน่าเสียและปัญหาขาดแคลนนํ้ า การกระจาย
อาํนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการจดัตั้งองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ าทั้งใน
ระดบัชาติและลุ่มนํ้า รวมทั้งองคก์รผูใ้ชน้ํ้ าดว้ย 

 
1.5 วธีิดําเนินการศึกษา 
 วิธีการศึกษาจะใชก้ารศึกษาคน้ควา้แบบวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวม
คน้ควา้ขอ้มูลจากกฎหมายท่ีใหอ้าํนาจและหนา้ท่ีองคก์รของรัฐในการบริหารจดัการนํ้ า พระราชบญัญติั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้า กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี บทความทางกฎหมาย วิจยัทาง
กฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แลว้นาํขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์เช่ือมโยงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาขอ้สรุปและเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องของกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั และเพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานและองคก์ร
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้การพฒันา การบริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรนํ้า 
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2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทยและแนว
ทางการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของต่างประเทศ 

3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการเสนอกฎหมายหลกัและหน่วยงานกลางในการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบ 

4. เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า
ของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DPU



 
 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิพืน้ฐาน ทฤษฎแีละหลกัการ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการนํา้ 

 
  การจดัทาํวิทยานิพนธ์เร่ือง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าโดยรัฐใน
ประเทศไทย มีการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจดัการนํ้ า แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัภารกิจของรัฐหรือการบริการสาธารณะ รวมตลอด
ถึงแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้าของประเทศไทยและต่างประเทศ ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการนํา้ 
  การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสงบนั้น นอกจากจะตอ้งมีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือสาํหรับใช้
ในการจดัระเบียบแลว้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมยงัเป็นแนวทางท่ีใชย้ดึโยงใหส้งัคม
มีความมัน่คงเขม้แขง็ เม่ือสังคมมีการพฒันา เจริญเติบโต และมีความสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน กลไก
ต่างๆ ท่ีจะใชจ้ดัการให้สังคมมีความสงบสุขเกิดข้ึนนั้นจึงตอ้งมีการพฒันาตามไปดว้ย และสิทธิ
เสรีภาพถือเป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีสาํคญัในสังคมท่ีจะกาํหนดว่าสังคมนั้นๆ มีความสุข สงบ และสันติ
เพียงใด 

2.1.1 แนวคิดและความหมายของสิทธิ 
  การเกิดข้ึนของสิทธิและเสรีภาพนั้ น มีท่ีมาจากแนวความคิด 2 แนวทาง คือ (1) 
แนวความคิดตามหลกัทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ซ่ึงถือว่าสิทธิและเสรีภาพของมนุษยมี์อยูแ่ลว้โดย
ธรรมชาติ และ (2) แนวความคิดตามหลกัทฤษฎีกฎหมายบา้นเมือง ซ่ึงถือว่าสิทธิและเสรีภาพ
เกิดข้ึนโดยกฎหมายของบา้นเมืองท่ีไดบ้ญัญติัรับรองไว ้ 

 สิทธิ ตามความหมายทัว่ไป หมายถึง อาํนาจท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองให้แก่บุคคลใน
อนัท่ีจะเรียกร้องใหบุ้คคลอ่ืนกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง สิทธิจึงก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่บุคคลอ่ืนดว้ย18 

 สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญนั้น ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน (das subjective 
oeffcntliche Recht) หมายถึง อาํนาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบ้ญัญติัให้การรับรอง 
คุม้ครองแก่ปัจเจกชนในอนัท่ีจะกระทาํการใด หรือไม่กระทาํการใด การให้อาํนาจแก่ปัจเจกบุคคล
                                                 

18 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น. 21), โดย วรพจน์ วศิรุตพิชญ,์ 2538, กรุงเทพฯ : วญิญูชน.  
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ดงักล่าวไดก่้อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเรียกร้องต่อองคก์รของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เรียกร้องต่อองคก์รของรัฐมิใหแ้ทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน19 

 สิทธิ (right) หมายถึง ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้กฎหมายในท่ีน้ีก็คือ
รัฐธรรมนูญ เม่ือกล่าวถึงสิทธิในรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงสิทธิในทางมหาชน (public rights) ซ่ึงมี
หลกัเกณฑค์ลุมถึงสิทธิในทางเอกชน (private right) เช่น สิทธิในครอบครัว สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิ
ในการรับมรดกด้วย แต่กวา้งออกไปมากกว่านั้ นเช่นคลุมถึงสิทธิเลือกตั้ ง สิทธิในชีวิตร่างกาย  
เป็นตน้20 

 สิทธิ หมายถึง อาํนาจหรือประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้21 
 สิทธิ (Right) นั้นหมายถึง อาํนาจหรือประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองและบงัคบั

ให้ เช่น สิทธิในการรับมรดก เป็นต้น เป็นสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหน้าท่ีตอ้งเคารพต่อสิทธิของเรา 
ความหมายของสิทธิดงักล่าว เป็นความหมายสาํหรับกลุ่มประเทศเสรีโดยทัว่ไป แต่ในกลุ่มประเทศ
คอมมิวนิสตน์ั้น ไดตี้ความหมายของคาํว่า สิทธิ ว่าหมายถึง การท่ีบุคคลเลือกกระทาํการใด ๆ ได้
ทั้งส้ิน เพื่อประโยชน์ของชนกรรมาชีพ22 
  ดังนั้น สิทธิ จึงหมายถึง ประโยชน์หรืออาํนาจของบุคคลท่ีกฎหมายได้รับรองและ
คุม้ครองให ้สิทธิเป็นเร่ืองของอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีจะบงัคบัต่อบุคคลอ่ืนหรือรัฐ ปัจเจกชนทัว่ไปจะ
บงัคบัต่อบุคคลอ่ืนหรือรัฐไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัรองรับสิทธิของตนและกาํหนดหน้าท่ีต่อ
บุคคลอ่ืนไวเ้ท่านั้น 
 
 
 
 

                                                 
19 หลักพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (น. 48), โดย บรรเจิด 

สิงคะเนติ, 2547, กรุงเทพ : วญิญูชน.  
20 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 640 – 641), โดย วิษณุ เครืองาม, 2530, คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ. 
21 หลักกฎหมายมหาชน (น. 138), โดย โภคิน พลกุล, 2539, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
22 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (น. 151), โดย พรชยั เล่ือนฉวี, 2553, สํานกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ พิมพค์ร้ังท่ี 9. 
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 2.1.2 แนวคิดและความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน23 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลกัการสากลท่ีอารยประเทศใหค้วามสาํคญั และ
เป็นประเด็นหลกัท่ีสังคมไทยให้ความสนใจเพ่ือพฒันาการเมืองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมตามหลกัการธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตดัสินใจของภาครัฐให้
ดีข้ึน และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุก ๆ ฝ่าย แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็น
แนวความคิดท่ีเกิดและอยูเ่คียงคู่กบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากระบบการปกครอง
น้ีถือวา่อาํนาจอธิปไตยเป็นอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศและมาจากประชาชน24 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม เกิดข้ึนไดห้ลายรูปแบบ หลายลกัษณะ และหลายวิธีการแตกต่างกนัออกไป
ตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนั้นๆ 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ การท่ีประชาชนเขา้ร่วม
กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม เร่ิมตั้งแต่การท่ี
ประชาชนเกิดจิตสาํนึกในตนเองและถือเป็นภาระหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมท่ี
ตนเองอยู ่ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์25 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเข้ามาช่วยเหลือหรือร่วมในกระบวนการ
ดาํเนินงานต่าง ๆ ของรัฐท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยูข่องประชาชน เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงท่ี
ถ่องแทแ้ละสอดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิต ทาํใหเ้กิดประสิทธิผลและสร้างความสมดุลระหว่างรัฐ
ซ่ึงเป็นผูป้กครองกับประชาชนซ่ึงเป็นผูใ้ต้การปกครองแห่งรัฐ ในรัฐท่ีปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส่วนใหญ่จึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิ
ทางการเมืองได ้แต่การมีส่วนร่วมและใชสิ้ทธิทางการเมืองดงักล่าวจะถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงไดก้็ต่อเม่ือประชาชนไดรู้้หรือเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีจาํเป็นท่ีรัฐสามารถ

                                                 
23 โครงการศึกษาพัฒนาการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (น. 2-1), โดย สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบั สถาบนัวิจยัสภาวะ
แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม 
กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม, 2544,  

24 รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(น. 40), โดย สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2545, สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

25 การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน (น. 40), โดย อรทยั ก๊กผล, 2550, ในคู่มือพลเมือง
ยคุใหม่ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา) 
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เปิดเผยได ้และไม่เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือต่อประโยชน์สาํคญัของเอกชนอ่ืนในรัฐนั้น การไดรู้้
และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการนั้ นถือว่าเป็นสิทธิของประชาชนท่ีรัฐพึงจะต้องให้และ
คุม้ครอง เพราะการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมจะ
ทาํใหป้ระชาชนสามารถจะทาํความเขา้ใจในการดาํเนินการต่าง ๆ ของรัฐ อนัจะช่วยลดความขดัแยง้
ระหวา่งรัฐกบัประชาชนลงไปได้26 

Erwin (1976) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการใหป้ระชาชนเขา้
มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้
ความคิดสร้างสรรค ์ความรู้และความชาํนาญร่วมกบัวิทยากรท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนติดตามผล
การปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง27 

Frankly Lisk (1985) ใหค้วามหมายการมีส่วนร่วมในมุมมองท่ีกวา้งว่าเป็นการเขา้ร่วม
อย่างแข็งขนัของประชาชน ในการดาํเนินการตดัสินใจในทุกระดบัและทุกรูปแบบของกิจกรรม
ต่างๆ ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนท่ีมี
การกาํหนดรูปแบบแนวคิดการมีส่วนร่วมสมัพนัธ์กบัการเขา้ร่วมของมวลชนอยา่งกวา้งขวางในการ
เลือก การบริหาร และการประเมินผลของแผนงานและโครงการต่างๆ ท่ีจะนาํมาซ่ึงการยกระดบั
ความเป็นอยูใ่หสู้งข้ึน28 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารสหประชาชาติ (1981) กล่าวว่า การนิยามความหมายการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ควรจะมีลกัษณะจาํกดัเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหน่ึงๆ 
เท่านั้น29 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมทางการเมือง การบริหาร เก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรของ

                                                 
26 รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(น. 109), เล่มเดิม. 
27 โครงการศึกษาพัฒนาการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (น. 2-1), เล่มเดิม. 
28 โครงการศึกษาพัฒนาการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (น. 2-1), หนา้เดิม 
29 โครงการศึกษาพัฒนาการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (น. 2-1), หนา้เดิม. 
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ชุมชนและของชาติ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน การมีส่วนร่วมใน
การออกกฎหมาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของรัฐ30 

คะนึงนิจ ศรีบวัเอ่ียม และคณะ ใหค้วามหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง 
การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกบัการตดัสินใจใน
เร่ืองต่าง ๆ รวมทั้ง การจดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยูข่องประชาชน โดยการใหข้อ้มูล แสดงความคิดเห็น ใหค้าํแนะนาํปรึกษา ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบติั รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน31 
  ดังนั้ น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงหมายถึง กระบวนการท่ีภาครัฐและภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมกนัในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ โดยให้
โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายตดัสินใจ กาํหนดปัญหาความตอ้งการของตนเอง ให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกและความตอ้งการเป็นเจา้ของร่วมกัน มีความเป็นอิสระ มีอาํนาจในการตดัสินใจ มี
กิจกรรมร่วมกนั สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาไดด้ว้ยตนเอง และสามารถรวมพลงักนั
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและประเทศชาติ 

2.1.3 เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการ คือ32 
ประการท่ีหน่ึง ตอ้งมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่ก็ได ้การ

เขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ การถูกบงัคบัใหร่้วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมี
ส่วนร่วม 

ประการท่ีสอง ตอ้งมีความเสมอภาค ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมใดจะตอ้งมีสิทธิ
เท่าเทียมกบัผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ 

ประการท่ีสาม ตอ้งมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะตอ้งมีความสามารถ
พอท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแมจ้ะกาํหนดว่าผูเ้ขา้ร่วมมีเสรีภาพ
และเสมอภาค แต่กิจกรรมท่ีกาํหนดไวมี้ความซบัซอ้นเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมี
ส่วนร่วมยอ่มเกิดข้ึนไม่ได ้

                                                 
30 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.odloc.org/wp-content/uploads/   

2013/09/2km_001.pdf., การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการกระจายอาํนาจ, เม่ือสาํนกังานคณะกรรมการ
กระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน. เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556. 

31 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2556  

32 การมีส่วนร่วม:แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ.เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน (น.6), โดยถวลิวดี บุรีกลุ, 2551, กรุงเทพฯ:วฒิุสภา. 
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2.1.4 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งไดด้งัน้ี33 
ก. การร่วมในการวางแผน คือ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา กาํหนดลาํดับ

ความสาํคญั ตั้งเป้าหมาย กาํหนดแนวทางดาํเนินการ ติดตาม ประเมินผล และตดัสินใจ 
ข. การร่วมในการดาํเนินกิจกรรม ประกอบดว้ย การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรและการ

ประสานความร่วมมือ 
ค. การร่วมในการใชป้ระโยชน์ คือ การนาํเอากิจกรรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ซ่ึงเป็น

การเพิ่มระดบัของการพึ่งตนเองและควบคุมทางสงัคม 
ง. การร่วมในการได้รับประโยชน์ คือ การแจกจ่ายผลประโยชน์การพฒันาอย่าง

ยติุธรรม 
จ. การร่วมในการประเมินผล เพื่อประชาชนในชุมชนจะไดท้ราบถึงปัญหา อุปสรรค

ต่างๆ เพื่อร่วมกนัดาํเนินการหาทางแกไ้ขต่อไป 
2.1.5 รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการนั้นๆ International Association for Public 
Participation โดยไดแ้บ่งรูปแบบของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่า
ท่ีสุด แต่เป็นระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการใหข้อ้มูลสามารถใชช่้องทางต่าง ๆ เช่น 
เอกสารส่ิงพิมพ ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การ
จดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

การมีส่วนร่วมในรูปแบบน้ี ประชาชนผูมี้ส่วนได้เสีย และบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะดําเนินการ รวมทั้ ง
ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ทั้งน้ีการไดรั้บแจง้ข่าวสารดงักล่าว จะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการ
ตดัสินใจดาํเนินโครงการ 

รูปแบบท่ี 2 การปรึกษาหารือ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมีการจดัหารือระหว่าง 
ผูด้าํเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ เพื่อท่ีจะรับฟังความคิดเห็นและ
ตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติมหรือประกอบการจดัทาํรายงานการศึกษา นอกจากน้ีการปรึกษาหารือยงั
เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการกระจายขอ้มูลข่าวสารไปยงัประชาชนทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                                                 

33 โครงการศึกษาพัฒนาการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (2-5) เล่มเดิม. 
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เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในโครงการหรือกิจกรรมมากข้ึน และเพ่ือให้มีการให้ขอ้เสนอแนะเพื่อ
ประกอบทางเลือกในการตดัสินใจ 

รูปแบบท่ี 3 การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธี
ต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความ
คิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้  

การรับฟังความคิดเห็นยงัแยกออกไดเ้ป็นอีกหลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบท่ีพบเห็นกนับ่อย ๆ 
ไดแ้ก่ 
 1. การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดบัชุมชน การประชุมรับฟังในลกัษณะน้ีจะตอ้ง
จดัข้ึนในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ โดยเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทน
เขา้ร่วม เพื่ออธิบายให้ท่ีประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและ
ตอบขอ้ซักถาม การประชุมในระดบัน้ีอาจจะจดัในระดบัท่ีกวา้งข้ึนได ้เพื่อรวมหลายๆ ชุมชนใน
คราวเดียวกนั ในกรณีท่ีมีหลายชุมชนไดรั้บผลกระทบ 
 2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โครงการท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ 
จาํเป็นจะตอ้งมีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจาก
ภายนอกมาช่วยอธิบายซกัถาม และให้ความเห็นต่อโครงการ การประชุมอาจจะจดัในท่ีสาธารณะ
ทัว่ไป ผลการประชุมจะตอ้งนาํเสนอต่อสาธารณะและผูร่้วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย 
 3. การประชาพิจารณ์ เป็นการประชุมรับฟังท่ีมีขั้นตอนการดาํเนินการท่ีชดัเจนมากข้ึน 
เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบงั ทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการและฝ่ายผูมี้ส่วนได้
เสียจากโครงการ การประชุมและคณะจดัการประชุมจะตอ้งมีองคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ มีหลกัเกณฑแ์ละประเด็นในการพิจารณาท่ีชดัเจนและแจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบทัว่กนั ซ่ึงอาจมา
จากการร่วมกนักาํหนดข้ึน ทั้งน้ีรูปแบบการประชุมไม่ควรจะเป็นทางการมากนกั และไม่เก่ียวขอ้ง
กบันยัของกฎหมายท่ีจะตอ้งมีการช้ีขาดเหมือนการตดัสินในทางกฎหมาย การจดัประชุมจึงอาจจดั
ในหลายวนัและไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งมีการช้ีขาดเหมือนการตดัสินในทางกฎหมาย การจดัประชุมจึง
อาจจดัในหลายวนัและไม่จาํเป็นวา่จะตอ้งจดัเพียงคร้ังเดียวหรือสถานท่ีเดียวตลอดไป 

รูปแบบท่ี 4 การร่วมในการตดัสินใจ เป็นการเสริมอาํนาจใหแ้ก่ประชาชนและเป็นขั้นท่ี
ใหบ้ทบาทแก่ประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด การร่วมในการตดัสินใจถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงในทางปฏิบติัท่ีจะให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจต่อประเด็นปัญหานั้นๆ 
ไม่สามารถดาํเนินการให้เกิดข้ึนได้ง่ายๆ อาจดาํเนินการให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ เลือก
ตวัแทนของตนเขา้ไปนั่งในคณะกรรมการใดคณะหน่ึงท่ีมีอาํนาจตดัสินใจ รวมทั้งไดรั้บเลือกใน
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ฐานะท่ีเป็นตวัแทนขององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาท
ช้ีนาํการตดัสินใจไดเ้พียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้น ๆ วา่จะมีการวาง
นํ้าหนกัของประชาชนไวเ้พียงใด 

รูปแบบท่ี 5 การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในเชิงของการป้องกนัแกไ้ข แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องและป้องกนัสิทธิ
ของตนเอง อนัเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรมและเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีตนเองคิด
วา่ควรจะไดรั้บ34 

2.1.6 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี35 

1. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ทฤษฎีน้ีตามแนวความคิดของการมีส่วนร่วมไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์ฉพาะการเลือกตั้ง
หรือถอดถอนผูน้าํเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ ดา้น และทุก ๆ ขั้นตอนของ
การวางนโยบาย ยิ่งไปกว่านั้นทฤษฎีน้ียงัมองว่าการมีส่วนร่วมเป็นการพฒันาการกระทาํทาง
การเมืองและสังคมให้มีความรับผิดชอบ และการไม่ยอมให้เขา้ไปมีส่วนร่วมนับไดว้่าเป็นการ
คุกคามเสรีภาพอีกดว้ย เง่ือนไขสาํคญัของการทาํใหป้ระชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมีความเป็นไปได้
ก็คือ ความเป็นพลเมืองท่ีมีเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน อันเป็นหลักการสําคัญของทฤษฎี
ประชาธิปไตยท่ีเนน้กนัมาโดยตลอด 

2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบตวัแทน 
 ทฤษฎีน้ีเนน้ความเป็นผูแ้ทนของผูน้าํ และถือว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งหรือถอด
ถอนผูน้าํเป็นเคร่ืองหมายของการท่ีจะให้หลกัประกนักบัการบริหารงานท่ีดี อยา่งไรก็ตามทฤษฎีน้ี
เนน้เฉพาะการวางโครงสร้างของสถาบนั เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมเท่านั้น 
เช่น การเลือกตั้งทัว่ไป การเลือกตั้งโดยลงคะแนนลบั จะเห็นไดว้่า การมีส่วนร่วมตามนยัทฤษฎีน้ี
มิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูต้ามไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของบรรดาผูน้าํต่าง ๆ ท่ีเสนอตวัเขา้
สมคัรรับเลือกตั้ง แต่บรรดาผูต้ามนั้นเป็นเพียงแค่ไมป้ระดบัเท่านั้น 
 
 

                                                 
34 โครงการศึกษาพัฒนาการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (น. 2-6 – 2-7), แหล่งเดิม. 
35 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนพัฒนาท้องถ่ิน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบล

ในจังหวดัเชียงใหม่ (น. 16), โดย พวงทอง โยธาใหญ่, 2545, 
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2.1.7 แนวคิดและหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย36 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในทางการเมือง ทั้งน้ี เน่ืองจากการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองจะช่วยทาํให้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีการพฒันามากข้ึน สาเหตุเพราะจะทาํใหผู้ใ้ชอ้าํนาจปกครอง
และผูถู้กปกครองมีการส่ือสารหรือมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัเกิดข้ึน เน่ืองจากประชาชนสามารถ
แสดงถึงความตอ้งการของตนต่อผูใ้ช้อาํนาจปกครองทาํให้การปกครองเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของประชาชนยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายอาํนาจ หากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองการใชอ้าํนาจก็จะรวมศูนยอ์ยูท่ี่นกัการเมือง แต่หากเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้
เขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมือง การใชอ้าํนาจก็จะไม่รวมศูนยอ์ยูท่ี่นกัการเมืองแต่เพียงอยา่งเดียว 
ทาํใหป้ระชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและก่อใหเ้กิดความรู้สึกในความ
เป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยเพราะประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและก่อให้เกิด
ความรู้สึกในความเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย เพราะประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของ
รัฐบาล ฉะนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการยืนยนัหลกัการในเร่ืองของอาํนาจอธิปไตย
เป็นของประชาชน อีกทั้งยงัทาํให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน การมีส่วนร่วมในทางการเมือง
ของประชาชนจึงเป็นหวัใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ เน่ืองจากจะตอ้งเป็นไป
ตามความตอ้งการอนัแทจ้ริงของประชาชนในการกาํหนดความเป็นไปของสงัคม ทั้งน้ีเพราะตนเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคมไม่ว่าจะใช้วิธีการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยมีความมุ่งหมาย
เพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายหรือการดาํเนินงานสาธารณะ หรือการเลือกผูน้าํทางการ
เมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน แมว้า่ความมุ่งหมายในทางการเมืองนั้นในความเป็นจริงอาจ
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจของรัฐบาลก็ตาม ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มหากการกระทาํนั้นไม่มีความมุ่ง
หมายในทางการเมืองแลว้ การกระทาํนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในทางการเมืองแต่อย่างใด 
ดงันั้น พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อยตอ้งมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมใน
กิจกรรมนั้ นโดยปราศจากการบังคับขู่ เข็ญมิเช่นนั้ นก็ไม่อาจถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม อีกทั้ ง
ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมจะตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืน นัน่หมายถึง จะตอ้งมีความเสมอ
ภาคในระหว่างประชาชนท่ีเขา้ร่วมดว้ยกนัเองโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั และประชาชนท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถพอท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ กล่าวคือ ประชาชนท่ีเขา้

                                                 
36 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีตามมาตรา 291 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (น. 45), โดย ขจรชยั ชยัพิพฒันานนัท์, 2553, วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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ร่วมในกิจกรรมจะต้องมีความรู้ในเร่ืองนั้ น ๆ เพราะหากกิจกรรมท่ีเข้ามามีส่วนร่วมมีความ
สลบัซบัซอ้นเกินความสามารถของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมยอ่มเกิดข้ึนไม่ได้37 นอกจากน้ี
ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมตดัสินใจในกิจกรรมนั้น ๆ ก็จะตอ้งยอมรับถึงผลกระทบของเร่ืองท่ีได้
ตดัสินใจดงักล่าวดว้ย 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเป้าหมาย
โดยรวมเพื่อท่ีจะให้เกิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึนและไดรั้บการสนบัสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเป้าหมาย
ของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ขอ้มูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชน
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่นาํเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 
เพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสาํหรับทุก ๆ คน การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัจดัเป็นรูปแบบหน่ึงของ
แนวความคิดในการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนทอ้งถ่ิน เพราะประชาชนในทอ้งถ่ิน คือ 
ผูท่ี้รู้ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินตนเองดีกวา่ผูอ่ื้น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการ
เปิดกวา้งในความคิดเห็นโดยการส่ือสารสองทางในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน ซ่ึงในแต่ละ
ประเดน็นั้นไม่สามารถใชเ้กณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงมาตดัสินใจไดเ้หมือนกนั 

กล่าวโดยสรุป ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้
แสดงทศันะและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน 
นอกจากจะช่วยให้การตดัสินใจของผูเ้สนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกบั
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนมากยิ่งข้ึนแลว้ ยงัเป็นการควบคุมการบริหารงานของ 
รัฐบาลให้มีความโปร่งใส (Transparency) ตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
(Responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคาํถามของประชาชนได ้(Accountability) 
อีกดว้ย ซ่ึงเท่ากบัเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์และยัง่ยืนมาก
ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
 2.1.8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 (1) ความหมายของสิทธิในส่ิงแวดลอ้ม 
 สิทธิในส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สิทธิท่ีจะได้อยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ท่ีสะอาด ปราศจาก
มลพิษ และมีทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเพียงพอ
แก่ความจาํเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิต สิทธิในส่ิงแวดลอ้มเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีพึง
ไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐ การเรียกร้องของประชาชนท่ีจะให้มีสิทธิในส่ิงแวดลอ้มก็เพ่ือท่ีจะไม่ให้

                                                 
37 รายงานการวิจัย เร่ือง แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ปัญหา อุปสรรค และทางออก (น. 13), โดย คะนึงนิจ ศรีบวัเอี่ยม และ
คณะ, 2545, กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกลา้. พิมพค์ร้ังท่ี 1. 
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รัฐไดใ้ชอ้าํนาจและหน้าท่ีอย่างไร้ขีดจาํกดั จนเป็นเหตุให้เกิดการทาํลายหรือสร้างความเส่ือมแก่
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติข้ึนและส่งผลกระทบมาถึงประชาชน รัฐมีหนา้ท่ีจะใชอ้าํนาจ
ทางปกครองท่ีจะสร้างหลกัประกนัขั้นตํ่าสุดท่ีจะคุม้ครองให้ประชาชนไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึง
สิทธิในส่ิงแวดลอ้มน้ีจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัในสิทธิน้ีของประชาชนดว้ยการรับรองโดยบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย38 
 สิทธิในส่ิงแวดลอ้มมีหลกัเกณฑส์าํคญัว่า ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย ์และบุคคลแต่ละคนเป็นผูท้รงสิทธิท่ีจะสงวน รักษา และควบคุมคุณภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อความสุขสบายของตนเอง เม่ือคุณภาพส่ิงแวดลอ้มถูกคุกคามเน่ืองจากมลพิษหรือ
การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถบงัคบัการตามวตัถุแห่งสิทธิไดโ้ดยไม่จาํตอ้งคาํนึงว่าได้
เกิดความเสียหายหรือภยนัตรายข้ึนกบัชีวิต ทรัพยสิ์น และสุขภาพอนามยัของผูน้ั้นมากนอ้ยเพียงใด
หรือไม่39 
 (2) แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัน้ี ส่วนใหญ่เกิดจากแรงผลกัดนัของกลุ่มองคก์ารพฒันาเอกชน (Non – 
Governmental Organization : NGO) ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศ ซ่ึงจากการท่ีองคก์ารพฒันา
เอกชนเป็นองคก์ารท่ีเกิดจากประชาชน จึงมีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในการใหค้วามรู้และความช่วยเหลือ
เพื่อปกป้องคุม้ครองประโยชน์ของประชาชน เช่น การเรียกร้องสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองหรือ
เยียวยาจากรัฐ และเป็นตวัแทนของประชาชนในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของรัฐท่ีจะเกิดข้ึนแลว้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้น ทาํให้
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์โครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิง
ท่ีจาํเป็นและเป็นวิธีการท่ีจะทาํให้เจา้ของโครงการ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มความ
ระมดัระวงัและรอบคอบในการดาํเนินการเพื่อมิใหเ้กิดผลกระทบท่ีรุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

                                                 
38 รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม. (น. 62), เล่มเดิม. 
39 รายงานวิจัยเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังกองทุนทดแทนความเสียหายต่อสุขภาพ

จากมลพิษ (น. 91), โดย สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ, 2531, คณะนิติศาสตร์ร่วมกบัสถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทุนอุดหนุนการวจิยัจากมูลนิธิญ่ีปุ่น (Japan Foundation). 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถือ
เป็นสิทธิอย่างหน่ึงท่ีมีการยอมรับกันโดยทั่วไป สําหรับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การยอมรับว่าปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน้ีจะสามารถป้องกนั
หรือแกไ้ขไดก้็ตอ้งอาศยัความร่วมมือของประชาชน โดยเป็นฝ่ายดูแล จบัจอ้ง และติดตาม ทั้งน้ีก็
เพราะประชาชนเป็นผูท่ี้มีความใกล้ชิดกับส่ิงแวดล้อม และเป็นผูท่ี้จะได้รับผลกระทบจาก
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ฉะนั้น การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของรัฐ
ท่ีจะสร้างกลไกเอ้ืออาํนวยและให้สิทธิน้ีแก่ประชาชนในรัฐของตน การให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมจะต้องเร่ิมจากรัฐให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะทาํไดดี้ท่ีสุดก็ดว้ยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน และในระดบัประเทศถือเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งจดัทาํและจดัเตรียม
ขอ้มูลข่าวสารดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือพร้อมท่ีจะใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึง เพื่อจะ
ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมตดัสินใจ และบางคร้ังร่วม
ในกระบวนการดาํเนินการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย40 
 ในเร่ืองการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่เดิมนั้นเป็นอาํนาจหนา้ท่ี
โดยตรงขององคก์รของรัฐเท่านั้น แต่เม่ือมีความขดัแยง้ระหว่างองคก์รของรัฐกบัประชาชนในการ
บริหาร การจดัการทรัพยากรธรรมชาติหรือการดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ยอ่มช้ีชดัถึงปัญหา ความสาํคญั และความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะดาํรงชีวิตอยูใ่นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี อนัเป็น
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีรัฐควรรับรองและคุม้ครองดว้ย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
นั้นถือเป็นส่วนหน่ึงของบทบาทประชาชนในกระบวนการของการพฒันา เพราะการมีส่วนร่วมดว้ย
การเขา้ร่วมอย่างมีความกระตือรือร้น มีพลงัของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจเพื่อกาํหนด
เป้าหมายของสังคมและจัดการทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยปฏิบัติตามแผนการหรือ
โครงการต่างๆ ดว้ยความสมคัรใจ จะทาํใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
สืบไป 
 
                                                 

40 รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(น. 40), เล่มเดิม.  
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 2.1.9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้า 
  การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรนํ้ าของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อการจดัการทรัพยากรนํ้ า ดว้ยความสมคัรใจในการแสดงความรู้สึก ความ
ตอ้งการ รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนและดาํเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะทาํใหเ้กิดความ
มัน่คงในการใชน้ํ้ าอยา่งย ัง่ยนื41 
 นบัตั้งแต่หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 2475 จนถึงช่วงก่อนทศวรรษ 2520 ภายใต้
บริบทสังคมการเมืองไทยท่ีเพิ่งเปล่ียนผ่านมาสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ การ
เมืองไทยมีความผนัผวนสูง มีการผลดัเปล่ียนรัฐบาลบ่อยคร้ังสลบักบัการครอบงาํโดยระบอบเผด็จ
การทหาร เกิดกลุ่มอาํนาจใหม่ๆ เขา้มามีอาํนาจและบทบาทในทางการเมืองและเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
เช่น นกัการเมือง กลุ่มพอ่คา้ นกัธุรกิจ คณะนายทหาร กลุ่มนกัศึกษาปัญญาชน กลุ่มเกษตรกรชาวไร่
ชาวนา มีการปะทะกนัของแนวคิดทางการเมืองต่างๆ เช่น อนุรักษนิ์ยม เสรีประชาธิปไตย สังคม
นิยมคอมมิวนิสต์ โดยนโยบายการพฒันาประเทศมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
ความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก ในขณะท่ีการผลิตในภาคเกษตรกรรมยงัถือเป็นรายไดห้ลกัของ
ประเทศ ซ่ึงต่อมาไดมี้การส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนาํเขา้และการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน นํ้ า ไฟฟ้า เพื่อรองรับภาคธุรกิจและการลงทุนอย่างกวา้งขวาง 
นโยบายดา้นทรัพยากรนํ้ าในช่วงน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัหาและพฒันาแหล่งนํ้ าให้เพียงพอสาํหรับ
ภาคการเกษตรกรรมเป็นหลกั โดยมีโครงการก่อสร้างแหล่งนํ้ าและระบบชลประทานขนาดใหญ่
จาํนวนมาก42 

จนกระทัง่ในทศวรรษท่ี 2520 เผด็จการทหารเร่ิมเส่ือมอาํนาจลง การเมืองมีเสถียรภาพ
และพฒันาไปสู่แนวทางประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน ในภาคเศรษฐกิจมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์
ไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ภาคเศรษฐกิจและการลงทุนมีการเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้ ามีเพิ่มมากข้ึนซ่ึงนาํไปสู่การปรับเปล่ียนนโยบายดา้นทรัพยากร
นํ้า โดยเร่ิมมีนโยบายเก่ียวกบัการจดัทาํแผนลุ่มนํ้า การพฒันาและการจดัสรรนํ้ าเพื่อสาํหรับภาคการ
ใชน้ํ้ าอ่ืนนอกภาคการเกษตร เช่น ภาคอุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรม และเร่ิมมีการกล่าวถึงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ นํ้ าท่วม และการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าบา้งในนโยบายเพียง

                                                 
41 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรนํา้ของประชาชน : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (น. 7), โดย นางสาวโสภิดา  สุรินทะ, 2553, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

42 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1808 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2557. 
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กวา้ง ๆ สืบเน่ืองมาจนกระทัง่ถึงทศวรรษ 2530 ปัญหาความขดัแยง้ในการจดัสรรทรัพยากรและ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นผลพวงจากการพฒันาอย่างไม่สมดุลไดถู้กกล่าวถึงและแพร่หลาย
อยา่งกวา้งขวางในสังคมไทย มีการรับเอาแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมาไวใ้นสาํหรับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) และเร่ิมนาํแนวคิดการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าแบบผสมผสานในระบบลุ่มนํ้ ามาใชอ้ยา่งจริงจงั แต่ทั้งหมดน้ี ยงัคงมีเป้าประสงคเ์พ่ือ
มุ่งเนน้ใหส้ามารถนาํทรัพยากรนํ้ ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกั โดยการบริหารจดัการนํ้ าในขณะนั้นยงัคงเป็นไปแบบรวมศูนย์
อาํนาจไวท่ี้รัฐ และยงัไม่มีประเด็นเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการกระจายอาํนาจท่ี
ปรากฏชดัเจนอยูใ่นนโยบายในช่วงเวลาดงักล่าวแต่อยา่งใด43 
 การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าภายใตแ้นวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เร่ิมตั้งแต่หลงัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซ่ึง
ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากกว่าทุกฉบบัท่ีผา่นมา จนไดรั้บ
การเรียกว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบบัสีเขียว” มีการรับเอาแนวคิดใหม่ เช่น แนวคิดการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื (Sustainable Developments) แนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) และแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (Participation) มาอยู่ในนโยบายบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และสืบเน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่ ไดก่้อให้เกิดการนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และชุมชนทอ้งถ่ินนิยมมาใชใ้นการฟ้ืนฟูและปรับเปล่ียนทิศทางการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายดา้นการบริหารจดัการนํ้ าถูกใหค้วามสาํคญัมากข้ึน พร้อมกบัการเติบโตและแพร่หลายของ
แนวคิดสิทธิชุมชนในภาคประชาสังคมซ่ึงนาํโดยองคก์รพฒันาเอกชนต่าง ๆ ในส่วนของภาครัฐได้
มีการรับเอาแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมาบรรจุไวใ้น
วิสัยทศัน์และนโยบายนํ้ าแห่งชาติอยา่งชดัเจน ต่อเน่ืองมาจนถึงช่วงปลายทศวรรษท่ี 2540 ภายหลงั
วิกฤติทางการเมืองและการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 เร่ืองนํ้ าไดถู้กผลกัดนัใหเ้ป็น “วาระนํ้ าแห่งชาติ” 
และมีการปรับเปล่ียนทิศทางการบริหารจัดการนํ้ าจากเดิมท่ีมุ่งเพียงจัดหาและพฒันาแหล่งนํ้ า
เพิ่มเติม ไปสู่การวางแผนบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งในระดบัภาพรวมและในระดบัลุ่มนํ้ าอยา่ง
เป็นระบบโดยเนน้ในเร่ืองการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าการจดัการมลพิษทางนํ้ า การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมและภยัแลง้ การวางแผนการจดัสรรนํ้ าเพื่อความเป็นธรรมแก่ภาคการใชน้ํ้ า
ต่างๆ รวมถึงความพยายามท่ีจะกาํหนดสิทธิในนํ้าไวใ้นกฎหมายดว้ย44 

                                                 
43 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1808 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556. 
44 แหล่งเดิม. 
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 สิทธิในนํ้ าแบบประชาชนมีส่วนร่วมเกิดข้ึนจากแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสิทธิของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติไดเ้ร่ิมแพร่หลายในสังคมไทย 
ประกอบกบักระแสต่อตา้นคดัคา้นแนวคิดเร่ืองการแปลงทรัพยากรนํ้ าให้เป็นทุน ซ่ึงอยูใ่นเง่ือนไข
การใหกู้ย้มืเงินของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศท่ีเสนอใหต้อ้งการจดัเก็บค่าใชน้ํ้ าเพื่อเป็นรายได้
ใหคุ้ม้กบังบประมาณท่ีลงทุนไป ซ่ึงทาํใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนหลายองคก์รออกมาต่อตา้นนโยบาย
การกาํหนดให้นํ้ าเป็นของรัฐอย่างกวา้งขวาง นอกจากน้ี ในขณะท่ีข้อเสนอจากงานวิจัยของ
สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทย ท่ีเสนอให้นาํเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการบริหาร
จดัการนํ้ าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์และมีการกาํหนดสิทธิในนํ้ าของรัฐ
และกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าอย่างชดัเจนโดยเสนอให้ “ทรัพยากรนํ้ าเป็นของส่วนรวมของประชาชนไทยทุก
คน” สาํหรับสิทธิการใชน้ํ้ าใหถื้อว่าเป็นสิทธิในทรัพยสิ์นชนิดหน่ึง รัฐเป็นผูก้าํหนดสิทธิการใชน้ํ้ า
เพื่อส่วนรวมและมีหน่วยงานของรัฐเป็นผูรั้กษาสิทธิ สาํหรับสิทธิการใชน้ํ้ าในส่วนท่ีเหลือเป็นสิทธิ
ในการใชน้ํ้ าเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถมอบให้แก่กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าหรือเขตจดัการนํ้ า โดยการ
กาํหนดสิทธิการใชน้ํ้ าของเขตการจดัการนํ้า จะมีลกัษณะเป็นการออกใบอนุญาตใชน้ํ้ าท่ีสามารถซ้ือ
ขายและโอนกนัได ้ซ่ึงขอ้เสนอดงักล่าวไดถู้กพฒันาและใชเ้ป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมายนํ้ า
ในเวลาต่อมา โดยกรมทรัพยากรนํ้ าไดจ้ดัโครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าและยก
ร่างกฎหมายนํ้าข้ึนใหม่ มีการจดัประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคทัว่ประเทศ
อยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงถือเป็นกระบวนการกาํหนดนโยบายแนวใหม่ท่ีมีตวัแสดงนโยบายท่ีหลากหลาย
เพิ่มข้ึน ทั้งนักวิชาการ ประชาชน ผูใ้ชน้ํ้ า องคก์รพฒันาเอกชน และไดป้ระกอบสร้างความหมาย
ของสิทธิในนํ้ าข้ึนใหม่ โดยกาํหนดให้ “ทรัพยากรนํ้ าเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน” เพื่อเป็น
หลกัประกนัว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงนํ้ าและป้องกนัมิให้รัฐใช้อาํนาจไดต้ามใจชอบ แต่
ขณะเดียวกนัก็สามารถออกกฎเกณฑเ์พื่อควบคุมและบริหารจดัการได ้ภายใตชุ้ดความรู้และอาํนาจ
ของวาทกรรมกลไกอาํนาจรัฐ กลไกตลาด และวาทกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเขา้มาช่วง
ชิงการกาํหนดนิยามความหมายของสิทธิในนํ้า45 

การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ า มีส่วนร่วมกบัรัฐในกระบวนการคิด การกาํหนดนโยบาย การปฏิบติังานในระดบั
ต่างๆ และจาํเป็นตอ้งหาจุดร่วมท่ีทุกภาคส่วนยอมรับได ้เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมใน
การจดัสรรทรัพยากรนํ้ าให้กบัทุกภาคส่วน ทั้งน้ี การบริหารจดัการทรัพยากรแต่ละชนิดยอ่มมีทั้งผู ้
ไดแ้ละเสียประโยชน์ในเวลาเดียวกนั ดงันั้น รัฐบาลตอ้งใหต้วัแทนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการบริหารจดัการนํ้ าของรัฐโดยตรงเขา้มามีส่วน
                                                 

45 แหล่งเดิม. 
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ร่วมในการกาํหนดแนวทางบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งในระดบัพื้นท่ีและระดบัประเทศไม่ว่า
รูปแบบใด เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื 

 ในปัจจุบนัภาครัฐไดเ้ห็นความสาํคญัในเร่ืองการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ ามากข้ึน โดยในกรณีท่ีประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนซ่ึงตอ้งการจะร้องทุกข ์
กรมทรัพยากรนํ้ าก็ถือเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งรับเร่ืองราวการร้องทุกขเ์หล่านั้นในเบ้ืองตน้ ในปัจจุบนั 
กรมทรัพยากรนํ้ าไดแ้บ่งการบริหารจดัการลุ่มนํ้ าในประเทศไทยออกเป็น 3 ระดบั คือ ลุ่มนํ้ าหลกั 
ลุ่มนํ้าสาขา และลุ่มนํ้ายอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. 25 ลุ่มนํ้าหลกั 
2. 254 ลุ่มนํ้าสาขา 
3. ประมาณ 5000 ลุ่มนํ้ายอ่ย 
ในการจดัการปัญหาความเดือนร้อนเร่ืองนํ้ า จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีกลไกการรับ

เร่ืองราวร้องทุกขท่ี์ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดทุ้กระดบั46 
การใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า สามารถทาํไดโ้ดย

ให้ประชาชนจัดทาํฐานขอ้มูลลุ่มนํ้ าให้เป็นระบบ สามารถเขา้ถึง รับรู้ และนํามาใช้ประโยชน์
ร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ประชาชนพฒันากลไกและเช่ือมโยงกลไกในรูปคณะกรรมการ 
หรือเครือข่าย หรืออาสาสมคัรลุ่มนํ้า ท่ีมีสดัส่วนของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสมดุล และเป็นธรรม ให้
ประชาชนจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัการความรู้ จดัแหล่งเรียนรู้ หรือศูนยเ์รียนรู้ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
และการวิจยัแบบมีส่วนร่วมในแต่ละลุ่มนํ้ า ใหป้ระชาชนพฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้ าใหเ้ป็นพื้นท่ีตน้แบบใน
การจดัการลุ่มนํ้ าท่ีสอดคลอ้งกบับริบทวิถีวฒันธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า พฒันาระบบ
การจดัการลุ่มนํ้ า ท่ีผสมผสานทั้งภูมิปัญญา วฒันธรรม และเทคโนโลยี ในการฟ้ืนฟู การอนุรักษ ์
การคุม้ครองป้องกนั และการส่งเสริมทรัพยากรลุ่มนํ้ า ร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามสิทธิ
ชุมชน สิทธิทาํกินในท่ีดิน ตามกฎหมาย ท่ีเป็นธรรม ให้ประชาชนจดัตั้งกองทุนลุ่มนํ้ า ในการ
บริหารจดัการลุ่มนํ้า เพื่อความมัน่คงทางดา้นอาหาร การผลิตและระบบนิเวศท่ีสมดุลเป็นธรรม และ
ยัง่ยืน และรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํขอ้เสนอการพฒันาปรับปรุงกฎหมายท่ีไม่

                                                 
46 คู่มือรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ภายใต้โครงการจัดทาํรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทาํนโยบาย แผน 
มาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (น. 357), โดย 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 
2547, 
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เอ้ือต่อการบริหารจดัการลุ่มนํ้า และเสนอใหอ้อกกฎหมายใหม่ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภารกจิของรัฐหรือการบริการสาธารณะ 
 2.2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัภารกิจของรัฐหรือการบริการสาธารณะ 

  ภารกิจของรัฐ ในทางทฤษฎีมีแนวคิดท่ีแตกต่างกันในการพิจารณาภารกิจของรัฐ 
กล่าวคือ แนวความคิดหน่ึง เห็นว่า รัฐนั้นเกิดข้ึนและมีชีวิตดาํรงอยูใ่นตวัเอง ไม่มีจุดประสงคห์รือ
ภารกิจอะไรเป็นพิเศษ แต่อีกแนวคิดหน่ึง เห็นว่า รัฐนั้นเป็นส่ิงท่ีมีจุดประสงค ์เพราะรัฐเกิดข้ึน            
จากการรวมตัวของกลุ่มมนุษย์เพื่อสนองความต้องการร่วมกันของสังคมมนุษย์ท่ี เ รียกว่า             
“Common Good” หรือประโยชน์สุขของมหาชน (Public Interest) หรือบางทฤษฎีเรียกวา่ “General Will”  

  การศึกษาภารกิจของรัฐในทางทฤษฎีแบ่งไดเ้ป็น 2 แนว คือ ทฤษฎีสัมบูรณ์ (Absolute 
theory) และทฤษฎีสมัพทัธ์ (Relative theory) 

  1. ทฤษฎีสัมบูรณ์ (Absolute theory) เห็นว่า ภารกิจของรัฐมีอยูป่ระการเดียวและไม่
เปล่ียนแปลงดว้ย เช่น ทฤษฎีแนวเสรีนิยมจะเนน้ภารกิจในการให้ความปลอดภยัและคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกชน ซ่ึงนาํไปสู่รูปแบบของรัฐท่ีเรียกว่า “นิติรัฐ” (Rechtsstaat) แต่ถา้เป็น
ทฤษฎีเผด็จการจะเน้นภารกิจการใช้อาํนาจเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่สนใจสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกชน  รัฐตามแนวคิดน้ีเน้นการขยายอํานาจรัฐ มิใช่จํากัดอํานาจรัฐ ทั้ งน้ี 
เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

  2. ทฤษฎีสัมพทัธ์ (Relative theory) เห็นว่า รัฐมีภารกิจไดห้ลายอยา่งและเปล่ียนแปลง
ไปตามยคุสมยั47 
  ภารกิจของรัฐมีมาตั้งแต่เร่ิมมีรัฐและไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด การจดัทาํ

บริการสาธารณะ (public service) ก็นบัไดว้่าเป็นภารกิจท่ีสาํคญัประการหน่ึงของรัฐสมยัใหม่ท่ีตอ้ง
จดัทาํใหก้บัประชาชนภายในรัฐนั้น ภารกิจของรัฐซ่ึงดาํเนินไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นแยกออก
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ภารกิจของรัฐดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และภารกิจของรัฐ
ดา้นการจดัทาํบริการสาธารณะเพ่ือสนองตอบความตอ้งการของประชาชน 
  นอกจากทฤษฎีภารกิจของรัฐดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมีทฤษฎีว่าดว้ยอาํนาจมหาชน
ซ่ึงถือเป็นอีกทฤษฎีหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํบริการสาธารณะ ซ่ึงโดยหลกั คาํว่า “บริการ
สาธารณะ” มีสองแง่มุม คือ (1) วตัถุประสงคข์องภารกิจของรัฐ และ (2) รูปแบบการบริหารจดัการ
                                                 

47 หลักกฎหมายมหาชนเบือ้งต้น (น. 135 – 136), โดย สมยศ เช้ือไทย, 2553, กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 
พิมพค์ร้ังท่ี 6. 
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ภารกิจของรัฐท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะและรัฐเข้ารับผิดชอบเป็นผูจ้ ัดทํา 
ดาํเนินการ หรือควบคุมการดาํเนินการ ดงันั้น ไม่ว่าจะมองบริการสาธารณะในแง่มุมใด อาํนาจ
มหาชนก็เป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐจะใชเ้พ่ือจดัทาํบริการสาธารณะให้บรรลุผล หรือหากจะมองว่าบริการ
สาธารณะเป็นรูปแบบการบริหารจดัการภารกิจของรัฐ อาํนาจมหาชนยอ่มเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
รูปแบบดงักล่าว เพราะบริการสาธารณะในความหมายน้ียอ่มหมายถึงกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และรัฐเขา้ไปรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ซ่ึงย่อมหมายถึงว่า การดาํเนินการ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะดงักล่าวรัฐตอ้งใชอ้าํนาจมหาชนเขา้มาบริหารจดัการ 
  ความเป็นมาของขอ้ความคิดว่าดว้ยอาํนาจมหาชนน้ีเกิดข้ึนจากฐานความคิดสองฐาน 
ฐานความคิดแรก เป็นขอ้ความคิดท่ีพฒันามาจากโรมนั เป็นทฤษฎีท่ีรัฐใชเ้พื่อสนบัสนุนอาํนาจรัฐ 
ตามทฤษฎีน้ี อาํนาจมหาชน หมายถึง รัฐ (องคก์ร) และการใชอ้าํนาจรัฐ จากทฤษฎีน้ีทาํให้เห็นว่า 
อาํนาจมหาชนกบัรัฐเป็นส่ิงเดียวกนั ดงันั้น เจตจาํนงของรัฐเป็นใหญ่อยู่เหนือเจตจาํนงของปัจเจกชน 
ในขณะท่ีแนวคิดสมยัใหม่พฒันาหลกัทฤษฎีอาํนาจมหาชนมาเป็นว่า อาํนาจมหาชนเป็นเคร่ืองมือ
อยา่งหน่ึงของรัฐ รัฐเป็นผูถื้ออาํนาจมหาชน เพราะรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งเป็นผูรั้กษาประโยชน์สาธารณะ48 
 หลกัอาํนาจมหาชนในความหมายหลงั พฒันาต่อมาทาํให้เกิดทฤษฎีแบ่งแยกวิธีการทาํ
ภารกิจของรัฐออกเป็นสองประเภท คือ ทฤษฎีว่าดว้ยการกระทาํท่ีตอ้งใชอ้าํนาจเหนือ (acte d’autorité) 
และการกระทาํท่ีใชก้ารบริหารจดัการ (acte de gestion) โดยการกระทาํท่ีตอ้งใชอ้าํนาจเหนือจะอยู่
ในเขตอาํนาจศาลปกครองและใช้หลกักฎหมายปกครอง ในขณะท่ีการกระทาํท่ีใช้การบริหาร
จดัการจะอยู่ในเขตอาํนาจศาลยุติธรรมและใชห้ลกักฎหมายเอกชน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีมีกฎหมาย
กาํหนดเร่ืองเขตอาํนาจศาลไวโ้ดยเฉพาะ 
 หลกัของทฤษฎีการแยกการกระทาํของรัฐออกเป็นสองลกัษณะดงักล่าว ไดแ้ยกทฤษฎี
วา่ดว้ยบริการสาธารณะและทฤษฎีวา่ดว้ยอาํนาจมหาชนออกจากกนั ซ่ึงในความเป็นจริงไม่สามารถ
นํามาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินกิจกรรมของรัฐได้ ดังนั้ น ทฤษฎีจึงหมด
ความสาํคญัลง แต่อย่างไรก็ดี บริการสาธารณะและอาํนาจมหาชนก็มีบทบาทเช่ือมโยงซ่ึงกนัและ
กนั เพราะบริการสาธารณะถือเป็นภารกิจของรัฐและเคร่ืองมือท่ีรัฐใชก้็ใชอ้าํนาจมหาชนหรือใชว้ิธี
บริหารจดัการแบบเอกชนก็ได ้แต่ถึงแมรั้ฐจะเลือกใช้วิธีการบริหารจดัการแบบเอกชน อาํนาจ
มหาชนก็ยงัเป็นของรัฐ และเป็นอาํนาจท่ีรัฐไม่อาจสละได ้ดงันั้น เม่ือมีความจาํเป็นสาธารณะ รัฐก็
ต้องนําอาํนาจมหาชนออกมาใช้ เพื่อให้การจัดทาํบริการสาธารณะของรัฐดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม และทฤษฎีว่าด้วยการจัดทาํบริการ
                                                 

48 สัญญาทางปกครอง แนวคิดและหลักกฎหมายของฝร่ังเศสและของไทย (น. 17 – 18), โดย บุบผา 
อคัรพิมาน, 2545, กรุงเทพฯ : สาํนกังานศาลปกครอง.  
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สาธารณะและว่าด้วยอาํนาจมหาชนน้ี ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ีมีผลต่อหลัก
กฎหมายปกครองเป็นอยา่งมาก 
 2.2.2 ประเภทภารกิจของรัฐ 
  ภารกิจของรัฐสมยัใหม่ เป็นภารกิจท่ีรัฐทุกรัฐจาํเป็นตอ้งกระทาํเพื่อการดาํรงอยูข่องรัฐ 
ภารกิจน้ีจึงเป็นภารกิจท่ีเน้นสาระสําคญัตอ้งกระทาํเพ่ือการดาํรงอยู่ของรัฐท่ีเรียกว่า “ภารกิจ
พื้นฐาน” และภารกิจท่ีรัฐอาจจะทาํกไ็ดไ้ม่กระทาํกไ็ดท่ี้เรียกวา่ “ภารกิจลาํดบัรอง” 
  (1) ภารกิจพื้นฐานของรัฐ (Basic function) หมายถึง ภารกิจท่ีจะทาํให้รัฐดาํรงชีวิตอยู่
ไดไ้ม่ถูกทาํลายหรือสูญสลายไปท่ีเรียกว่า ความมัน่คงของรัฐหรือความปลอดภยัของประเทศ หาก
พิจารณาในแง่น้ีรัฐมีภารกิจ 2 ดา้น คือ 
   ก. ภารกิจต่อภายนอก ไดแ้ก่ กิจการทหาร และกิจการต่างประเทศ กิจการทหารรัฐ
ตอ้งจดัตั้งหน่วยงาน คือ กระทรวงกลาโหมและกองทพั ข้ึนมารับผดิชอบเพื่อปฏิบติัภารกิจดงักล่าว 
ส่วนกิจการด้านต่างประเทศ เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํรงอยู่ของรัฐ เพราะหากรัฐใดมี
ความสมัพนัธ์ทางการทูตท่ีดีกบันานาประเทศ รัฐนั้นกจ็ะมีความมัน่คงและปลอดภยั เพราะไม่มีศตัรู
มารุกราน 
   ข. ภารกิจภายใน คือ การดาํเนินการเพื่อทาํให้เกิดความสงบเรียบร้อยและมีสันติ
สุขภายในชุมชนต่างๆ รัฐมีหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิหรือประโยชน์อนัพึงมีพึงไดข้องประชาชนแต่ละคน
ไม่ให้ถูกละเมิดโดยมีกฎหมายเป็นกลไกของรัฐในการทาํหน้าท่ีดงักล่าว หน่วยงานท่ีตอ้งจดัตั้ง
ข้ึนมาเพื่อรักษากฎหมาย คุม้ครองชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นและเสรีภาพของประชาชน 
  (2) ภารกิจลาํดบัรอง (Secondary function) หมายถึง ภารกิจท่ีจะทาํให้ชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึนหรือไดม้าตรฐานขั้นตํ่าในฐานะเป็นมนุษย ์เป็นภารกิจดา้นทาํนุบาํรุงชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชาชนใหกิ้นดีอยูดี่ จึงเป็นงานดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของรัฐ 

  ภารกิจลาํดบัรองของรัฐ สามารถแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ49 
   ก. ภารกิจทางดา้นเศรษฐกิจ คือ ภารกิจดา้นอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ไดแ้ก่ 
การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ การค้าขาย งานบริการ การส่ือสารรูปแบบต่างๆ ซ่ึงรัฐ
ดาํเนินการเองหรือมอบใหเ้อกชนดาํเนินการ 
   ข. ภารกิจทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ การให้บริการสาธารณะทางสังคมหรือการจดัทาํ
บริการสาธารณะเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน เช่น การรักษาพยาบาล การกีฬา  
การคมนาคม การศึกษา การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ การสังคมสงเคราะห์ 
                                                 

49 ข้อพิจารณาบางประการเก่ียวกับนิติกรรมทางปกครอง (น. 58), โดย ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, เอกสาร
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา โครงการอบรมนิติกรหลกัสูตรสัญญาทางปกครอง วนัท่ี 28 กนัยายน 2531. 
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แรงงานและสวสัดิการสังคม เป็นตน้  ซ่ึงรัฐอาจดาํเนินการเองหรือให้เอกชนดาํเนินการแทน
เช่นเดียวกบัภารกิจดา้นเศรษฐกิจกไ็ด ้

ภารกิจลาํดบัรองต่างจากภารกิจพื้นฐาน เพราะภารกิจพื้นฐานรัฐตอ้งดาํเนินการเองโดย
การจัดตั้ งหน่วยงานท่ีเรียกว่า “ส่วนราชการ” เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เพราะเป็นภารกิจอันเป็น
สาระสําคญัท่ีแสดงลกัษณะความเป็นรัฐ และภารกิจดังกล่าวต้องใช้อาํนาจมหาชนของรัฐเขา้
ดาํเนินการและบงัคบัการหรือนัยหน่ึงเป็น “ภารกิจทางปกครอง” นั่นเอง องคก์ารเอกชนอ่ืนๆ จึง
ดาํเนินการแทนมิได ้แต่ภารกิจลาํดบัรองไม่เป็นเช่นนั้น กล่าวคือ รัฐอาจมอบหมายหรือยอมให้
องคก์ารของเอกชน หรือชุมชนอ่ืนๆ ทาํภารกิจอนัดบัรองได ้เพราะภารกิจลาํดบัรองเป็นกิจกรรม
เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่ง ๆ ข้ึน ซ่ึงเป็นงานพฒันาเพื่อทาํให้ประชาชน 
“กินดีอยูดี่ มีความสุข” ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้าํนาจมหาชนเขา้จดัการหรือดาํเนินการเหมือน
ภารกิจพื้นฐานซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของรัฐ ภารกิจลาํดบัรองน้ีนิยมเรียกว่า “Positive Function of 
State” และถา้รัฐใดเน้นปฏิบติัภารกิจลาํดับรองเป็นพิเศษ รัฐนั้นจะมีลกัษณะเป็นรัฐสวสัดิการ 
(Welfare State)50 
 2.2.3  ความหมายภารกิจของรัฐหรือบริการสาธารณะ 

  ภารกิจของรัฐหรือบริการสาธารณะไดมี้นกัวิชาการใหค้าํจาํกดัความไว ้ ดงัน้ี 
  ศาสตราจารย ์Rene Chapus นักวิชาการฝร่ังเศส กล่าวว่า กิจกรรมใดจะเป็นบริการ 

สาธารณะได้ก็ต่อเม่ือนิติบุคคลมหาชนเป็นผูด้ ําเนินการหรือดูแลกิจกรรมนั้ นเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์51 

  ศาสตราจารย ์ ออริยูร์  นักกฎหมายมหาชนชาวฝร่ังเศสไดใ้ห้คาํจาํกดัความในรูปของ
บริการสาธารณะไวว้่าเป็นบริการทางเทคนิค  (Le  service  technique)  เพื่อสาธารณะเป็นบริการ
ท่ีสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  เพื่อสนองความตอ้งการของส่วนรวมโดยองคก์รของรัฐท่ีมิไดมุ่้งหากาํไร52 

ศาสตราจารย ์ฌอ็ง ริเวโร่ อธิบายว่า นอกจากกิจกรรม ตาํรวจทางปกครองแลว้ องคก์ร
ของรัฐฝ่ายบริหารยงัมีอาํนาจหน้าท่ีในการจดัทาํกิจกรรมท่ีเรียกว่า “บริการสาธารณะ” (service 
public) คือ การตอบสนองความตอ้งการของสังคมและปัจเจกชนท่ีเป็นสมาชิกของสังคมในอนัท่ีจะ
ไดรั้บบริการจากรัฐในเร่ืองท่ีเอกชนหรือวิสาหกิจเอกชนไม่อาจตอบสนองได ้ไม่ว่าจะเป็นการจดั

                                                 
50 หลกักฎหมายมหาชนเบือ้งต้น. (น. 136 – 137). แหล่งเดิม. 
51 หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ (น. 29), โดย นันทวฒัน์ บรมานันท์, 2547, 

กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพว์ญิญูชน. พิมพค์ร้ังท่ี 3  
52 ทฤษฎีบริการสาธารณะในประเทศฝร่ังเศส โดย รังสิกร อุปพงศ,์ 2531, วารสารนิติศาสตร์ 18. 

กนัยายน 2531. น. 55. 
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ให้มีบริการสาธารณะในด้านให้ความคุม้ครองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดให้มีส่ิง
สาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ53 

ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  กาญจนดุล ให้ความหมายว่า บริการสาธารณะ (Public 
Service) หมายความถึง กิจการท่ีอยู่ในความอาํนวยการหรืออยูใ่นความควบคุมของฝ่ายปกครองท่ี
จดัทาํข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน54 

รองศาสตราจารยม์านิตย ์จุมปา ใหค้วามหมายว่า บริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ี
ฝ่ายปกครองกระทาํเพื่อประโยชน์สาธารณะอนัเป็นการสนองความตอ้งการของประชาชน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข55 

ศาสตราจารย ์ดร. นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ให้ความหมายว่า บริการสาธารณะนั้นจะตอ้ง
ประกอบดว้ยเง่ือนไขสองประการคือ 1) บริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีอยูใ่นความอาํนวยการหรือ
ความควบคุมของฝ่ายปกครอง ลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีสุดของบริการสาธารณะ คือ ตอ้งเป็นกิจการท่ีรัฐ
จัดทาํข้ึนเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน นั่นก็คือ เป็นกิจการท่ีอยู่ในความ
อาํนวยการของรัฐ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัภารกิจของรัฐมีมากข้ึน กิจกรรมบางอยา่งตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
ในการจดัทาํสูงใช้เงินลงทุนหรือบุคลากรจาํนวนมากมาจดัทาํ ซ่ึงรัฐก็ไม่มีความพร้อมท่ีจะทาํ  
ดังนั้น จึงเกิดการมอบบริการสาธารณะอันอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของรัฐให้บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผูด้าํเนินการ ซ่ึงเม่ือรัฐมอบหนา้ท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะให้
บุคคลอ่ืนทาํแลว้ บทบาทของรัฐในฐานะผูจ้ดัทาํหรือผูอ้าํนวยการก็จะเปล่ียนไปเป็นผูค้วบคุม โดย
รัฐจะเขา้ไปควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภยัรวมทั้งควบคุมอตัรา
ค่าบริการ ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์ตอบแทนมากท่ีสุดและเดือดร้อนน้อยท่ีสุด 2)  
บริการสาธารณะจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ ความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนอาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท คือ ความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและความ
ตอ้งการท่ีจะใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมอยา่งปลอดภยั ดงันั้น บริการสาธารณะท่ีรัฐจดัทาํจึงตอ้งมีลกัษณะท่ี
สนองความตอ้งการของประชาชนทั้งสองประการดงักล่าวขา้งตน้น้ี กิจการใดท่ีรัฐเห็นว่ามีความ
จาํเป็นต่อการอยูอ่ยา่งปลอดภยัหรือการอยูอ่ยา่งสบายของประชาชน รัฐกต็อ้งเขา้ไปจดัทาํกิจการนั้น  
และนอกจากน้ี ในการจดัทาํบริการสาธารณะของรัฐ รัฐไม่สามารถจดัทาํบริการสาธารณะเพื่อ

                                                 
53 คาํอธิบายกฎหมายปกครอง (น. 63), โดย ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2547, กรุงเทพฯ : วิญญูชน. พิมพ์

คร้ังท่ี 9. 
54 คาํบรรยายกฎหมายปกครอง (น. 108), โดย ประยรู กาญจนดุล, 2549, กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. พิมพค์ร้ังท่ี  5   
55 คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (น. 77 – 78), โดย มานิตย ์จุมปา, 2546, กรุงเทพฯ : วญิญูชน.  
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ประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดได ้รัฐจะตอ้งจดัทาํบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั56 

จากคาํจาํกดัความภารกิจของรัฐหรือบริการสาธารณะ สามารถแยกองคป์ระกอบได ้2 
ประการ คือ 

1. บริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีจัดทาํโดยฝ่ายปกครองหรือมอบให้บุคคลอ่ืนเป็น
ผูจ้ดัทาํ 

2. บริการสาธารณะจะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อสาธารณประโยชน์ คือ เพื่อใหส่้วนรวมมี
ชีวิตอยูอ่ยา่งสุขสบายและใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมอยา่งปลอดภยั 

บริการสาธารณะเป็นกิจการเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะท่ีรัฐหรือองค์กรของรัฐเขา้
รับภาระในการเขา้ดาํเนินการหรือควบคุมดูแล ดงันั้น การบริการสาธารณะจึงเป็นหัวใจสาํคญัของ
กฎหมายมหาชน และเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเขา้มากาํกบัฝ่ายปกครองให้ดาํเนินการอยู่ภายในขอบเขตท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้การบริการสาธารณะดาํเนินไปไดด้ว้ยดี ดงัเป็นท่ีทราบและยอมรับกนัทัว่ไปว่า 
บริการสาธารณะตอ้งมุ่งเพ่ือการตอบสนองต่อความตอ้งการของส่วนรวม แต่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประโยชน์สาธารณะทุกประเภท ไม่จาํต้องเป็นบริการสาธารณะเสมอไป ความต้องการของ
ส่วนรวมเหล่าน้ีจะอยู่ในสถานะเป็นบริการสาธารณะก็ต่อเม่ือเป็นกิจการท่ีปัจเจกชนไม่อาจจะ
ตอบสนองไดดี้พอ และการปล่อยให้การดาํเนินการเป็นไปตามหลกัการแข่งขนัเสรีหรือหลกัอุปสงค์
อุปทานของลทัธิทุนนิยมจะทาํให้คนส่วนใหญ่ตอ้งเดือดร้อน จึงจาํเป็นท่ีรัฐจะตอ้งแทรกแซงเขา้
จดัการหรือเขา้ควบคุมเพื่อมิใหป้ระโยชน์สาธารณะเสียหาย57 
 2.2.4 ลกัษณะสาํคญัหรือหลกัเกณฑใ์นการจดัทาํบริการสาธารณะ 
 ในการจดัทาํบริการสาธารณะนั้นมีลกัษณะสําคญัหรือหลกัเกณฑใ์นการจดัทาํบริการ
สาธารณะอยู ่4 ประการ คือ 

(1) บริการสาธารณะตอ้งจดัทาํดว้ยความเสมอภาค 
 หลกัความเสมอภาคท่ีมีต่อบริการสาธารณะ หมายความว่า บุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริการสาธารณะตอ้งไดรั้บปฏิบติัอยา่งเสมอภาค จะมีการเลือกปฏิบติัไม่ได้58 

 การจดัทาํบริการสาธารณะนั้น เป็นการจดัทาํเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน มิได้
จดัทาํข้ึนเพื่อประโยชน์ของผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ ประชาชนทุกคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปฏิบติั
หรือประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกนั หากเป็นกิจการท่ีจดัทาํเพ่ือประโยชน์ของ

                                                 
56 หลกักฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ (น. 142 – 143). เล่มเดิม.  
57 แนวคิดและหลกักฎหมายของฝร่ังเศสและของไทย (น. 9). เล่มเดิม.  
58 คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (น. 85), โดย มานิตย ์จุมปา, 2546, กรุงเทพฯ : วญิญูชน. 
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บุคคลโดยเฉพาะก็ไม่มีลกัษณะเป็นบริการสาธารณะ เอกชนผูใ้ตก้ารปกครองยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ผลปฏิบติัหรือประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกนั และไม่เฉพาะแต่ความเสมอภาค ในการท่ี
จะไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงความเสมอภาคในภาระหนา้ท่ีอนัพึงมี
ต่อบริการสาธารณะต่าง ๆ ดว้ย ทั้งน้ีภายใตร้ะเบียบท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

 หลกัว่าดว้ยความเสมอภาคน้ีเป็นหลกัทัว่ไป ซ่ึงส่วนหน่ึงมีท่ีมาจากแนวคาํวินิจฉัยของ
ศาลปกครองสูงสุดของฝร่ังเศส ท่ีได้พยายามวางหลักเกณฑ์และสร้างทฤษฎีน้ีข้ึนมาเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบติังานของฝ่ายปกครอง 

 แนวคาํวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝร่ังเศส คาํวินิจฉยัคดี Chomel ลงวนัท่ี 
29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1911 ถือไดว้่าเป็นคาํวินิจฉยัท่ีศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝร่ังเศสไดส้ร้าง
หลกักฎหมายทัว่ไปข้ึนมาเพ่ือรองรับความเสมอภาคของผูใ้ชบ้ริการสาธารณะโดยวางหลกัไวว้่า 
ผูใ้ชบ้ริการสาธารณะทุกคนท่ีใชบ้ริการสาธารณะประเภทเดียวกนัย่อมอยูใ่นสถานะท่ีเท่าเทียมกนั 
และต่อมาไดมี้คาํวินิจฉยัคดี Société des concerts du conservatoire ลงวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ. 1951  
ท่ีไดก้ล่าวถึง “หลกัแห่งความเสมอภาคในการดาํเนินการจดัทาํบริการสาธารณะ” เอาไวว้่า “คนทุกคน
ซ่ึงใชบ้ริการสาธารณะเดียวกนัจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑเ์ดียวกนั”59 
 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 30 ว่า 
บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั บริการสาธารณะ
เป็นกิจการท่ีรัฐจดัทาํข้ึนโดยอาศยัอาํนาจทางกฎหมาย ดงันั้น ประชาชนจึงตอ้งมีสิทธิและโอกาส
ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะหรือเขา้สู่บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน รัฐจะจดัทาํ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ได ้
 (2) บริการสาธารณะตอ้งดาํเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง 
 หลกัความต่อเน่ืองของบริการสาธารณะ หมายความว่า บริการสาธารณะตอ้งกระทาํ
ต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา เพราะความตอ้งการของประชาชนมีอยู่ตลอดเวลา ไม่มีวนัหยุด หากมีการ
หยดุชะงกัของบริการสาธารณะยอ่มก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน60 
 บริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีมีความจาํเป็นแก่การดาํรงชีวิตของประชาชน ประชาชน
ทุกคนมีความตอ้งการในกิจการบริการสาธารณะอยู่ตลอดเวลา  และฝ่ายปกครองเองก็มีหน้าท่ีท่ี
จะตอ้งจดัทาํบริการสาธารณะให้ดาํเนินไปอย่างปกติโดยต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ดงันั้น การจดัทาํ

                                                 
59 องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเปรียบเทียบอาํนาจหน้าท่ี

การดาํเนินงาน และความสัมพันธ์กับรัฐ (น. 9), โดย รัฐณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ, 2548, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

60 คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (น. 79). เล่มเดิม. 
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บริการสาธารณะของฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถดาํเนินการเป็นช่วง ๆ โดยไม่มีความสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองได ้
 หลักว่าด้วยความต่อเน่ืองน้ี ยงัได้รับการยอมรับจากศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยความ
ต่อเน่ืองของบริการสาธารณะมีลกัษณะเป็นหลกัตามรัฐธรรมนูญ เพราะหลกัว่าดว้ยความต่อเน่ือง
ของบริการสาธารณะ คือ นิติบุคคลผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํบริการสาธารณะจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํบริการ
สาธารณะอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดเวลา หากมีกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักจะตอ้งมีการ
รับผิดชอบ และในกรณีเกิดการหยุดชะงักขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน องค์การมหาชนอิสระ 
องค์กรท่ีทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแล จะตอ้งเขา้ดาํเนินการเพื่อเป็นหลกัประกนัการต่อเน่ืองของบริการ
สาธารณะ 
 การจดัทาํบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่แก่ประชาชน ถา้บริการสาธารณะ
ตอ้งหยุดชะงกัไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ของประชาชนย่อมไดรั้บความเดือนร้อนหรือไดรั้บความ
เสียหาย เช่น บริการเก่ียวกบันํ้าประปาหยดุชะงกั ยอ่มจะก่อความเดือนร้อนและความเสียหายใหแ้ก่
ประชาชนอย่างท่ีจะประมาณมิได ้ดว้ยเหตุน้ีบริการสาธารณะท่ีจดัทาํเป็นราชการ จึงถือเป็นหลกั
สาํคญัท่ีจะตอ้งจดัทาํและดาํเนินการใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

หลกัในเร่ืองท่ีว่าบริการสาธารณะตอ้งมีความสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองน้ีมิไดใ้ชเ้ฉพาะกบั
บริการสาธารณะท่ีจดัทาํโดยรัฐเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการท่ีเอกชนผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจจากฝ่าย
ปกครองให้จดัทาํบริการสาธารณะแทนไม่ว่าจะเป็นการมอบอาํนาจโดยผลของกฎหมายหรือโดย
สัญญาก็ตาม และหากเอกชนผูจ้ดัทาํบริการสาธารณะดาํเนินกิจการบริการสาธารณะไปอย่างไม่
สมํ่าเสมอหรือไม่ต่อเน่ือง เอกชนผูจ้ดัทาํบริการสาธารณะนั้นก็ตอ้งถูกลงโทษตามท่ีกาํหนดไวใ้น
เง่ือนไขของสัญญาเช่นกนั ส่วนเอกชนผูไ้ดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะย่อมมีสิทธิเรียกร้อง
ให้ฝ่ายปกครองจดัการแกไ้ขบริการสาธารณะท่ีขดัขอ้งนั้นเพื่อให้ดาํเนินไปตามปกติไดเ้พราะฝ่าย
ปกครองยอ่มตอ้งรับผดิในส่วนน้ี 
 (3) การจัดทาํบริการสาธารณะจะต้องมีวตัถุประสงค์ในการสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน61 
 ความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ความ
ตอ้งการไดรั้บความปลอดภยัอยา่งหน่ึง และความตอ้งการไดรั้บความสะดวกสบายในการดาํรงชีวิต
อีกอยา่งหน่ึง สาํหรับบริการสาธารณะท่ีตอ้งจดัใหมี้ข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการดงักล่าว เป็นกิจการ
ท่ีเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะโดยตรง กิจการใดท่ีฝ่ายปกครองเห็นว่าจาํเป็นต่อประชาชนก็ตอ้งเขา้
                                                 

61 คาํบรรยายกฎหมายปกครอง (น. 111), โดย ศาสตราจารย ์ดร. ประยรู  กาญจนดุล, 2549, คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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จดัทาํเป็นบริการสาธารณะ เพราะถา้ปล่อยใหเ้อกชนทาํโดยลาํพงัแลว้ ความตอ้งการของประชาชน
ยอ่มไม่ไดรั้บสนองอยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากการสนองความตอ้งการส่วนรวมบางอยา่งของประชาชน
นั้นเอกชนมิไดจ้ดัทาํหรือบางทีก็จดัทาํอย่างไม่เพียงพอ  ฝ่ายปกครองจึงตอ้งเขา้แทรกแซงจดัทาํ
กิจการนั้นๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 (4) การจดัทาํบริการสาธารณะตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดเ้สมอ 

การจัดทาํบริการสาธารณะน้ีมีหลักว่าจะตอ้งมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและความเจริญของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนไดทุ้กขณะ และเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และความ
จาํเป็นท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีกฎหมายเป็นจาํนวนมากท่ีไดต้ราข้ึนใหม่ เพ่ือ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงการดาํเนินการใหเ้กิดความคล่องตวัและเหมาะสมและปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน โดยมีหลกัการท่ีใช้บงัคบัแก่บุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บริการสาธารณะ เช่น ข้าราชการ เอกชน ผูเ้ป็นคู่สัญญากับฝ่ายปกครองและเอกชนผูไ้ด้รับ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะ 

หลกัว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ี มีความหมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
บริการสาธารณะให้ทนักบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสาธารณะกบัความตอ้งการของประชาชน
หรือประโยชน์มหาชน62 
  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเช่นว่าน้ี ผูใ้ดจะถือว่าทาํให้เสียหายหรือเสียสิทธิอย่างใดไม่ได ้ 
ทั้งน้ีเพราะการจดัทาํบริการสาธารณะจาํเป็นจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์และความจาํเป็นในทางปกครองท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะ เช่น รัฐอาจแก้ไข
เปล่ียนแปลงฐานะตามกฎหมายของขา้ราชการไดทุ้กเม่ือโดยบทกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํของรัฐ
ฝ่ายเดียว ไม่ตอ้งขอรับความยนิยอมจากขา้ราชการก่อน และแมแ้ต่การจดัระเบียบราชการบริหารก็มี
การแกไ้ขอยู่เสมอๆ เช่น การแกไ้ขกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือจดัตั้งกระทรวง ทบวง  
กรมข้ึนใหม่หรือยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรมเดิม ดว้ยเหตุน้ีในปีหน่ึงๆ จึงมีกฎหมายเป็นจาํนวน
มากท่ีไดต้ราข้ึนใหม่เพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงการจดัระเบียบในทางปกครอง 
  การดาํเนินบริการสาธารณะนั้นจกัตอ้งคาํนึงถึงความเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความจาํเป็น
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะอยู่เสมอ และจะตอ้งปรับปรุงให้เขา้กับวิวฒันาการของความ
ตอ้งการส่วนรวมของประชาชน สิทธิและประโยชน์ท่ีบุคคลไดรั้บจากบริการสาธารณะไม่เป็นส่ิงท่ี
จะขดัขวางไม่ให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง เม่ือมีความจาํเป็นต้องทาํเพื่อประโยชน์สาธารณะ  
                                                 

62 มาตรฐานใหม่ของการจัดทาํบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย (น. 101), โดย 
นนัทวฒัน์  บรมานนัท,์ 2555, บริษทั พี.เพรส จาํกดั. 
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หลกัการอนัน้ียอ่มมีผลบงัคบัแก่บุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการสาธารณะ ไม่วา่จะเป็นขา้ราชการ
หรือบุคคลผูเ้ป็นคู่สญัญากบัฝ่ายปกครอง หรือเอกชนผูรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะ63 
 2.2.5 องคก์รท่ีจดัทาํบริการสาธารณะ64 

เดิมบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีอยูใ่นอาํนาจการจดัทาํของรัฐ แต่ต่อมาเม่ือมีการจดัตั้ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงไดมี้การมอบบริการสาธารณะบางประเภทใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไปจดัทาํ หรือในบางกรณีรัฐ (ส่วนกลาง) อาจร่วมกนัจดัทาํบริการสาธารณะกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) บริการสาธารณะท่ีจดัทาํโดยรัฐ บริการสาธารณะท่ีอยู่ในอาํนาจรัฐจะตอ้งเป็น
บริการสาธารณะท่ีมีความสําคญัต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะสําคญั 2  
ประการ คือ 

ก.  เป็นภารกิจท่ีประชาชนทั่วทั้ งประเทศมีส่วนได้เสียเหมือน ๆ กัน จึงต้องมี
องคก์รกลางเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทัว่ทั้งประเทศเพื่อใหเ้กิดความ
เป็นเอกภาพ 

ข.  เป็นภารกิจท่ีรัฐสามารถจดัทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า กล่าวคือ เป็น
กิจการท่ีตอ้งอาศยังบประมาณและวิธีการในการดาํเนินการระดบัสูง จึงตอ้งใชง้บประมาณของรัฐ
ในการดาํเนินการเพื่อเหตุผลในเร่ืองของความประหยดั 

จากหลกัเกณฑท์ั้งสองประการดงักล่าว จะเห็นไดว้่าบริการสาธารณะท่ีอยูใ่นอาํนาจรัฐ
ไดแ้ก่ บริการสาธารณะท่ีเป็นภารกิจพื้นฐาน (primary function) ซ่ึงบริการสาธารณะท่ีอยูใ่นอาํนาจรัฐ
อาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท  คือ 
 1. หนา้ท่ีในการป้องกนัประเทศ เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความมัน่ใจแก่ประชาชน
ของรัฐท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากฝ่ายปกครองว่าจะไม่ถูกรัฐอ่ืนเขา้มารุกรานทาํลายลา้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น   

2. หนา้ท่ีในดา้นการรักษาความสงบภายใน จะตอ้งจดัให้มีระบบกระบวนการยติุธรรม
และระบบควบคุมสังคม (social control) ให้เกิดความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การเยียวยา 
เม่ือถูกละเมิดหรือรบกวนสิทธิของประชาชนในรัฐซ่ึงตอ้งดาํเนินการคาบเก่ียวกนัในทอ้งถ่ินแต่ละ
แห่งทัว่ประเทศ 

                                                 
63 คาํบรรยายกฎหมายปกครอง (น. 112 – 113). เล่มเดิม.  
64 มาตรฐานใหม่ของการจัดทาํบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย (น. 107). เล่มเดิม. 
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3. หนา้ท่ีในการรักษาความมัน่คงและเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ เป็นภารกิจท่ีสาํคญั
อีกประการหน่ึงท่ีรัฐมีอาํนาจในการจดัทาํ เช่น การกาํหนดหลกัเกณฑร์ายละเอียดเก่ียวกบัเงินตรา
และการรักษาเสถียรภาพของเงินตรา เป็นตน้ 

4. หนา้ท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในรัฐเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  เช่น 
กิจการดา้นการทูต เป็นตน้ 

นอกจากน้ี อาํนาจหน้าท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะของรัฐยงัหมายความรวมถึง
หนา้ท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะท่ีเป็นภารกิจลาํดบัรอง (secondary function) ซ่ึงโดยทัว่ไป
ภารกิจลาํดับรองน้ีรัฐสามารถกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ินดาํเนินการได้หากภารกิจนั้นเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัผลประโยชน์มหาชนของทอ้งถ่ิน แต่หากภารกิจนั้นเป็นการดาํเนินกิจการท่ีครอบคลุมทั้ง
ประเทศ กจ็ะตอ้งเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจดัทาํ เช่น กิจการไปรษณีย ์การส่ือสาร การคมนาคม เป็นตน้ 

บริการสาธารณะท่ีจดัทาํโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บริการสาธารณะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนใน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บริการสาธารณะท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

ก. เป็นกิจการท่ีเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินนั้นท่ีสามารถแยกออก
หรือมีลกัษณะแตกต่างไปจากทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น การกาํจดัขยะมูลฝอย การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก 
ทางนํ้า การจดัการศึกษาชั้นตน้ เป็นตน้ 

ข. เป็นกิจการท่ีใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่ การใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของ
คนในทอ้งถ่ิน เช่น การฌาปนกิจ การจดัให้มีนํ้ าสะอาด ไฟฟ้า การดูแลท่ีสาธารณะในเขตทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 
  (2) บริการสาธารณะท่ีจดัทาํโดยรัฐวิสาหกิจ65 
  รัฐวิสาหกิจถูกสร้างข้ึนมาเพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับรัฐในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัขอ้จาํกดัหลายๆ ประการท่ีเกิดจากระบบราชการ เช่น ระเบียบแบบ
แผนต่างๆ ของทางราชการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการดาํเนินงานและเกิดความล่าชา้ในการ
ปฏิบติังาน อีกทั้งระบบราชการก็ไม่เหมาะสมสําหรับการจดัทาํบริการสาธารณะบางประเภทท่ีมี
ลักษณะก่ึงการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงตั้ ง
รัฐวิสาหกิจข้ึนมาแตกต่างจากระบบราชการเพื่อให้สามารถจดัทาํบริการสาธารณะบางประเภท

                                                 
65 คาํอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป (น. 126), โดยมานิตย  ์ จุมปา, 2554, 

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. พิมพค์ร้ังท่ี 3. 

DPU



39 
 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากพิจารณาโดยทัว่ไปรัฐวิสาหกิจ (public enterprise) มีลกัษณะ
ของตนเองดงัน้ี คือ66 

ก. มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกไปต่างหากจากรัฐและส่วนราชการท่ีมีอยู่แต่เดิม 
มีความเป็นอิสระทั้งในทางการเงิน การบริหารงานและการบริหารบุคคล 

ข. มีหน้าท่ีรับผิดชอบดาํเนินการภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการพาณิชย ์อนัเป็น
ภารกิจสมัยใหม่ท่ีรัฐถูกเรียกร้องให้เข้าไปรับผิดชอบดําเนินการตามความเปล่ียนแปลงและ
พฒันาการของอุตสาหกรรมและการคา้ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วในสงัคมสมยัใหม่ 

ค. เน่ืองจากภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจท่ีมีค่าตอบแทนการให้บริการและผูไ้ด้รับ
ประโยชน์จะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ยิ่งกว่าบุคคลอ่ืนๆ จากการดาํเนินการขององคก์รของรัฐ ดงันั้น  
ผูไ้ดรั้บประโยชน์จึงตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐตามสัดส่วนท่ีตนไดรั้บประโยชน์เพื่อมิใหป้ระชาชน
ผูเ้สียภาษีอากรตอ้งมาร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการบริการท่ีตนอาจไม่เคยใชบ้ริการเลย ดงันั้น  
องคก์รผูรั้บผิดชอบภารกิจเหล่าน้ีจึงตอ้งดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์คือ เรียกค่าตอบแทนจากการขาย
สินคา้หรือบริการของตนโดยไม่ตอ้งพึ่งพาเงินจากรัฐ 

ง. รัฐวิสาหกิจจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตรวจสอบจากรัฐ เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้ใน
เวลาท่ีรัฐก่อตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนมาก็จะใหเ้งินลงทุนซ่ึงมาจากภาษีอากรของประชาชน ดงันั้น  จึงตอ้ง
มีการกาํกบัดูแลเพื่อเป็นหลกัประกนัมิใหเ้งินร่ัวไหลหรือใชเ้งินผดิวตัถุประสงค ์

 (3) บริการสาธารณะท่ีจดัทาํโดยองคก์ารมหาชน 
  เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นหน่วยงานรูปแบบ
อ่ืนท่ีจัดตั้ งข้ึนมาเพื่อจัดทาํบริการสาธารณะนั้นมีขอ้แตกต่างกันหลายประการ เช่น ระบบการ
บริหารงาน รูปแบบ ความสัมพนัธ์กับรัฐ ความแตกต่างทั้ งหลายจึงทาํให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซ่ึงส่งผลให้การจดัทาํบริการสาธารณะของบางหน่วยงาน
เป็นไปไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร ดังนั้ น จึงมีแนวความคิดท่ีจะให้มีกฎหมายกลางออกมารองรับ
หน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี ระบบการ
บริหารงานและความสัมพนัธ์กบัรัฐไวใ้ห้เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยในปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การตรา
กฎหมายช่ือ พระราชบัญญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ข้ึน เพื่อกาํหนดสถานะทางกฎหมาย
เก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเอาไว ้  
  สาํหรับการจดัตั้งองคก์ารมหาชนนั้นมีพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 เป็น
กฎหมายกลางท่ีกาํหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการจดัตั้งและการดาํเนินงานขององคก์าร
                                                 

66 องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ : หน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ (น. 99 – 100), โดย ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ, ข 2549, 
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มหาชนเอาไว ้โดยมาตรา 5 วรรคแรกของกฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดใหรั้ฐบาลเป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การ
จดัตั้งองคก์ารมหาชนโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา “เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดา้นใด
ดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจดัทาํบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งหน่วยงานบริหารข้ึน
ใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีความมุ่งหมายให้มีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร
และบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจดัตั้งเป็นองคก์ารมหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบญัญติัน้ีก็ได ้ดงันั้น องคป์ระกอบในการพิจารณาจดัตั้งองคก์ารมหาชนสามารถแยกออก
ได ้3 ประการ67 ดงัน้ี 

1. เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะเพ่ือจัดทาํบริการ
สาธารณะ ซ่ึงอาจเป็นแผนงานหรือนโยบายเฉพาะกิจได ้

2. แผนงานการจดัทาํบริการสาธารณะนั้น มีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งหน่วยงานบริหาร
ข้ึนใหม่ท่ีแตกต่างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงจะตอ้งพิจารณาประเภทของบริการสาธารณะ
ตามมาตรา 5 วรรคสอง และปัญหาความซํ้ าซอ้นหรือขดัแยง้ในการดาํเนินกิจการกบัหน่วยงานอ่ืน
ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบดว้ย 

3. การจัดตั้ งหน่วยงานบริหารข้ึนใหม่นั้ นมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและบุคคลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  (4) บริการสาธารณะท่ีจดัทาํโดยเอกชน แมบ้ริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีรัฐตอ้งเป็น
ผูจ้ดัทาํ แต่เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณะชนอยา่งสูงสุด หากรัฐพิจารณาเห็นวา่บริการสาธารณะ
ใดเอกชนสามารถจดัทาํได ้รัฐก็สามารถมอบให้เอกชนเป็นผูจ้ดัทาํบริการสาธารณะนั้นได ้เอกชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํบริการสาธารณะมาตั้งแต่สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยแ์ลว้ โดยเขา้มามี
ส่วนในการขดุคลองและทางนํ้ า ต่อมาก็เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในดา้นท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามสวา่งบนถนนหนทางและการขนส่ง68   
  การมอบอาํนาจให้เอกชนเป็นผูจ้ดัทาํบริการสาธารณะนั้น หมายความถึง การท่ีรัฐมอบ
ให้เอกชนเป็นผูจ้ดัทาํบริการสาธารณะทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี โดยสภาพแลว้เอกชนไม่ไดมี้
หน้าท่ีท่ีจะจดัทาํบริการสาธารณะเพราะบริการสาธารณะเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของรัฐ  
ดงันั้น เม่ือรัฐตดัสินใจอนุมติัหรืออนุญาตให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํบริการสาธารณะ  
เอกชนจึงสามารถเขา้มาดาํเนินการได ้การมอบอาํนาจโดยทัว่ไปนั้นอาจทาํไดโ้ดยกฎหมายระดบั รัฐ
บญัญติัท่ีกาํหนดไวใ้ห้ฝ่ายปกครองสามารถ “อนุญาต” ให้เอกชนเขา้มาจดัทาํบริการสาธารณะได ้หรือ

                                                 
67 องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ : หน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ (น. 211). เล่มเดิม. 
68 มาตรฐานใหม่ของการจัดทาํบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย (น. 123 - 124). เล่มเดิม. 

DPU



41 
 

อาจทาํโดยนิติกรรมทางปกครองก็ได ้ซ่ึงนิติกรรมทางปกครองท่ีว่าน้ีส่วนใหญ่แลว้จะเป็นนิติกรรมทาง
ปกครองสองฝ่าย ซ่ึงกคื็อสญัญานัน่เอง   
  กล่าวโดยสรุป การจดัทาํบริการสาธารณะนั้นเป็นภารกิจเบ้ืองตน้ท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหมี้ ดงั
จะสังเกตไดจ้ากบริการสาธารณะท่ีมีความสาํคญัและมีผลต่อความมัน่คงของประเทศนั้น รัฐจะจดั
องคก์รท่ีจดัทาํผา่นกระทรวง ทบวง กรม หากแต่เป็นกิจการท่ีมีความสาํคญัรองลงมาหรือว่าเป็นการ
จดัให้มีสาธารณูปโภคหรือเป็นกิจการท่ีแสวงหารายไดรั้ฐจะจดัตั้งผ่านรัฐวิสาหกิจ อยา่งไรก็ดีการ
จดับริการสาธารณะผา่นส่วนราชการประเภทกระทรวง ทบวง กรม นั้นมีปัญหาในเร่ืองกฎระเบียบ
ท่ีมีความเคร่งครัดสูง มีความยดืหยุน่ตํ่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนผูรั้บบริการ ดงันั้น รัฐจึงพฒันารูปแบบองคก์รใหม่ๆ ท่ีมีความคล่องตวัมีการจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระแก่รัฐข้ึน องคก์รเหล่าน้ีไดแ้ก่ องคก์รของรัฐประเภทพิเศษ องคก์าร
มหาชน และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ทั้งน้ี แสดงให้เห็นว่ารัฐยงัคงถือว่ารัฐมีหนา้ท่ีและมีความ
รับผิดชอบในการจดัทาํบริการสาธารณะโดยตรง ดงันั้น รัฐจึงมีความจาํเป็นตอ้งผูกขาดกิจการ
บริการสาธารณะไว ้
 2.2.6 รัฐกบัการเป็นนิติบุคคลมหาชน69 
  รัฐแต่ละรัฐในกฎหมายระหว่างประเทศนั้นยอ่มมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามหลกักฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยมีรัฐบาลของรัฐนั้นเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล แต่รัฐตามกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาตามกฎหมายภายในของรัฐนั้น ๆ ซ่ึง
แตกต่างกนัไปแต่ละรัฐ สาํหรับประเทศไทยไดพ้ยายามแบ่งนิติบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ นิติ
บุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ดาํเนินการตามภารกิจของรัฐ คือ นิติบุคคลมหาชน 

ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต์70 ไดใ้หค้วามหมายของรัฐและอธิบายทฤษฎีความเป็นนิติบุคคล
ของรัฐ ไวด้งัน้ี รัฐเป็นองคก์รท่ีเกิดข้ึนโดยประชาชนกลุ่มหน่ึงรวมตวักนัจดัการปกครองตนเองเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกนั โดยทัว่ไปเห็นตรงกนัว่าเป็น “รัฐ” นั้นจะตอ้ง (1) มีจาํนวนราษฎรท่ีแน่ชดั (2) มี
อาณาเขตท่ีแน่นอน (3) มีการจดัการองคก์ารในการปกครองและ (4) มีอิสระในการปกครองตนเอง 
รัฐจึงเป็นองคก์รท่ีเกิดข้ึนตามสภาพความเป็นจริงทางการเมืองและสังคม โดยในรัฐหน่ึง ๆ จะมีการ
เกบ็ภาษีและมีรายไดม้าเป็นการคลงัของรัฐ และจะมีบุคลากรดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ

                                                 
69 คาํอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร (น.30 - 40), โดย มานิตย ์ จุมปา, 

2551, สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. พิมพค์ร้ังท่ี 2. 
70 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (น. 63-67) , โดยชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ กรุงเทพฯ :  

จิรรัชการพิมพ.์ 
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ของรัฐนั้น ๆ รัฐจึงย่อมก่อให้เกิดความสิทธิหน้าท่ีผูกพนับุคคลต่าง ๆ ไดท้ั้งในฐานะเป็นเจา้ของ
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นการคลงัของรัฐ และในฐานะผูมี้อาํนาจตามกฎหมายของรัฐท่ีจะก่อนิติสมัพนัธ์ต่าง ๆ 
กบัเอกชนในแง่ของกฎหมายปกครองและกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ท่ีใหอ้าํนาจแก่รัฐ จากสภาพท่ี “รัฐ” 
เป็นผูท้รงสิทธิหนา้ท่ีต่าง ๆ น้ีเอง “รัฐ” จึงตอ้งเป็นบุคคลในกฎหมาย (subject of law) โดยสภาพ  
จึงมกักล่าวกนัว่า “รัฐ” มีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสภาพอนัเน่ืองมาจากลกัษณะเฉพาะของตนเอง  
(d’ une nature particuliere) 

 รองศาสตราจารย ์ดร. โภคิน พลกุล อธิบายว่า รัฐเป็นนิติบุคคลท่ีมีลกัษณะพิเศษกว่านิติ
บุคคลอ่ืน บรรดานิติบุคคลทั้งหลายมีแต่รัฐเท่านั้นท่ีเป็นอธิปัตยท์ั้งในแง่กฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายภายใน รัฐเป็นองคก์รเดียวท่ีสามารถกาํหนดถึงอาํนาจและหนา้ท่ีต่างๆ ของตน นิติบุคคล
อ่ืนจะมีข้ึนไดห้รือจะมีอาํนาจหนา้ท่ีไดเ้พียงใด และอยา่งไรนั้นก็แลว้แต่รัฐกาํหนดข้ึนทั้งส้ิน รัฐจึง
เป็นองค์กรท่ีควบคุมนิติบุคคลอ่ืนทั้ งหมด รัฐมีอาํนาจกวา้งขวางและทัว่ไปเหนือดินแดนและ
สามารถกระทาํกิจการไดทุ้กอย่าง71 นอกจากน้ียงัอธิบายว่า รัฐเป็นท่ียอมรับในทางความเป็นจริง
และทางทฤษฎีว่ารัฐเป็นนิติบุคคล ความเป็นนิติบุคคลของรัฐนั้นแตกต่างจากนิติบุคคลอื่น ๆ 
ทั้งสภาพความเป็นจริงทางการเมืองและสังคม เพราะรัฐมีองคป์ระกอบของนิติบุคคลครบถว้น ไม่
วา่จะเป็นดา้นทรัพยสิ์น บุคลากร ผูแ้ทน ฯลฯ72 

ศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  กาญจนดุล73 ไดใ้หค้าํอธิบายไวว้า่ นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีอยู่ใตบ้งัคบักฎหมายมหาชน  ซ่ึงตามกฎหมายไทยก็คือ กระทรวง ทบวง กรมและ
ทบวงการเมืองอ่ืน ๆ ในราชการบริหารส่วนกลาง จงัหวดั องค์การต่าง ๆ แห่งราชการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน และองคก์ารของรัฐบาล ตลอดจนวดัในพระพทุธศาสนาดว้ย 

รองศาสตราจารยส์มยศ  เช้ือไทย74 ไดใ้ห้ความหมายว่า นิติบุคคลมหาชน หมายถึง นิติ
บุคคลท่ีมีอาํนาจมหาชนและมีหน้าท่ีจดัทาํบริการสาธารณะซ่ึงเป็นภารกิจของรัฐ เช่น การรักษา
ความมัน่คงของรัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ดูแลความเป็นอยูข่องราษฎรให้มีมาตรฐาน

                                                 
71 รัฐสภาสาร (น.14), โดย โภคิน พลกลุ, 2528, ฉบบั 33 กนัยายน 2528, 
72 นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝร่ังเศส (น. 292 - 293), โดย โภคิน พลกุล, สิงหาคม 2530, 

วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 6 ตอน 2. 
73 คาํบรรยายกฎหมายปกครอง (น.27), โดยประยรู กาญจนดุล, 2538, กรุงเทพฯ :สาํนกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
74 หลักกฎหมายมหาชนเบือ้งต้น (น. 190). โดยสมยศ  เช้ือไทย, (2553), กรุงเทพฯ : วิญญูชน. พิมพ์

คร้ังท่ี 6. 
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ท่ีดี นิติบุคคลมหาชนโดยปกติจึงหมายถึงรัฐ หรือหน่วยงานทางปกครองหรือองคก์ารมหาชนท่ี
จดัทาํบริการสาธารณะดา้นต่าง ๆ  

รองศาสตราจารยม์านิตย ์ จุมปา75 ไดใ้หค้วามหมายวา่ นิติบุคคลมหาชน หมายถึง นิติบุคคล
ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยกฎหมายมหาชน มีวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํบริการสาธารณะ และมีอาํนาจมหาชน 
(อาํนาจเหนือ) ในการท่ีจะสัง่การไดเ้พียงฝ่ายเดียว 

 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐไทย นกักฎหมายไทยไม่ยอมรับว่ารัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
แต่กลบัยอมรับใหก้ระทรวง ทบวง กรม จงัหวดัและสภาตาํบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล การไม่ยอมรับ
ใหรั้ฐเป็นนิติบุคคลยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหา ดงัน้ี 

1. ปัญหาท่ีเกิดจากขอบอาํนาจของกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงต่างก็มีฐานะเป็นนิติบุคคล
แต่ละส่วนไป ตามพระราชบญัญติัปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ไดมี้การบญัญติัถึงขอบเขต
อาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงอาํนาจหนา้ท่ีจะมีมากนอ้ยเพียงใด คงตอ้งข้ึนอยูก่บั
ว่ากฎหมายให้อาํนาจหนา้ท่ีแค่ไหน การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
เช่น กรณีท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัให้กระทรวง ทบวง กรม ใดมีอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง ทั้งๆ 
ท่ีอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าว เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐ ปัญหาท่ีจะเกิดในกรณีท่ีโดยภาระหนา้ท่ีบางอยา่ง 
ซ่ึงโดยสภาพเห็นไดช้ดัแจง้วา่เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐ แต่ไม่มีกฎหมายฉบบัใดบญัญติัใหช้ดัแจง้ว่า
เป็นอาํนาจหนา้ท่ีกระทรวง ทบวง กรมใดโดยเฉพาะ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อเอกชนผูไ้ดรั้บความ
เสียหายทั้งน้ีเพราะเอกชนไม่สามารถฟ้องร้องรัฐได ้เน่ืองจากรัฐไม่ใช่นิติบุคคลจะฟ้องกระทรวง 
ทบวง กรมก็ไม่ได ้เพราะการฟ้องนิติบุคคลจะตอ้งฟ้องนิติบุคคลนั้นตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีนิติบุคคล
นั้นมีอยู ่

2. ปัญหาท่ีเกิดจากการฟ้องร้องคดี ระหว่างส่วนราชการดว้ยกนัเอง เน่ืองจากกระทรวง 
ทบวง กรมใด ไดรั้บความเสียหายก็สามารถดาํเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ตนไดรั้บการคุม้ครอง
เช่นเดียวกบัเอกชนทัว่ไปได ้แมก้ระทัง่ความเสียหายท่ีเกิดจากกระทรวง ทบวง กรม ดว้ยกนัเองก็
สามารถฟ้องร้องคดีต่อกันและกันได้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่สมควรให้เกิดข้ึน เพราะเป็นการทาํลาย
เอกภาพของการบริหารราชการส่วนกลาง 

3. ปัญหาการฟ้องร้องกระทรวง ทบวง กรม เป็นจาํเลยของเอกชน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น ผูท่ี้จะเป็นคู่ความไดจ้ะตอ้งเป็นบุคคล และเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
คดีนั้น ดงันั้น การฟ้องหน่วยงานของรัฐ ตอ้งพิจารณาว่าหน่วยงานของรัฐนั้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ ซ่ึงถา้หน่วยงานของรัฐ เช่น รัฐบาลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประชาชนกไ็ม่สามารถฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐได ้ตามคาํพิพากษาท่ี 724/2490 ว่า รัฐบาลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประชาชนจึง
                                                 

75 คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (น. 187), โดย มานิตย ์ จุมปา, 2546, กรุงเทพฯ : วญิญูชน. 
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ไม่สามารถฟ้องร้องรัฐบาลได ้ดงันั้น หากประชาชนประสงคท่ี์จะฟ้องร้องรัฐบาล ประชาชนตอ้ง
ฟ้องร้องรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไปจนครบจาํนวนของคณะรัฐมนตรี ทาํใหก่้อปัญหาในการฟ้องร้อง
ของประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐเป็นอยา่งยิง่76 

4. ปัญหาท่ีเกิดจากความยากลาํบากในการจดัตั้ ง และยุบเลิก กระทรวง ทบวง กรม 
กาํหนดให้กระทาํโดยการตราเป็นพระราชบญัญติั ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาในการปรับปรุงการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซ่ึงตอ้งอาศยัความรวดเร็วและเปล่ียนแปลงให้ทนักับสถานการณ์ของโลกยุค
ปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวคือการท่ีรัฐบาลตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง กระทรวง ทบวง กรม 
เน่ืองจากหน่วยงานขา้งตน้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงตอ้งกระทาํโดยการตราพระราชบญัญติั ซ่ึง
จะตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนหรือหลายปี 

5. ปัญหาท่ีรัฐเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ไม่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย การยอมรับว่ารัฐเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภายในนั้น แต่ในทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เรากลบัยอมรับว่ารัฐเป็นนิติบุคคล เช่น รัฐไทยสามารถทาํสนธิสัญญา หรืออนุสัญญากบั
ประเทศต่างๆ ได ้ซ่ึงมีผลเป็นการผกูพนักบัต่างประเทศนัน่เอง ดงันั้น การยอมรับว่ารัฐไทยเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไม่ยอมรับว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภายใน ถือเป็นส่ิง
แปลกประหลาดในระบบกฎหมายมหาชนอย่างยิ่ง เราคงไม่สามารถอธิบายให้ประเทศอ่ืนๆ เขา้ใจ
ไดว้่าเป็นเช่นน้ี แมใ้นทางปฏิบติัจะไม่มีปัญหามากข้ึน แต่ในทางวิชาการเป็นการสะทอ้นให้เห็น
ความดอ้ยพฒันาของระบบกฎหมายมหาชนของไทยเป็นอยา่งยิง่77 
  สาํหรับประเทศไทย การท่ีมีการบญัญติัให้กระทรวง ทบวง กรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล
เป็นคร้ังแรกน้ี มีเหตุผลท่ีสาํคญัอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่78 
  ประการแรก เน่ืองมาจากความตอ้งการแกไ้ขปัญหาการฟ้องคดีของประชาชนนั่นเอง 
เพราะการกระทาํต่างๆ ของเสนาบดีและขา้ราชการของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอาจส่งผล
กระทบและก่อความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนได ้เอกชนจึงควรจะฟ้องเสนาบดีหรือ
ขา้ราชการใหรั้บผดิชอบไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนต่อองคพ์ระมหากษตัริย ์

                                                 
76 คาํพิพากษาท่ี 724/2490 
77 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมาย (น. 206 - 207), โดย คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย,์ 2545, โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ พิมพค์ร้ังท่ี 1.  
78 สถานะทางกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม : ปัญหา – อุปสรรคท่ีมีผลต่อการบริหารราชการ

แผ่นดินในประเทศไทย (น 76), โดย นริศ ชาํนาญชานนัท,์ 2537, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
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  ประการท่ีสอง การท่ีกระทรวง ทบวง กรม ในประเทศไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลก็
เน่ืองจากเราปฏิรูประบบราชการโดยเลียนแบบมาจากประเทศองักฤษ และมีความเขา้ใจผิดว่า
กระทรวง ทบวง กรม ในประเทศองักฤษกมี็ฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกนัทั้งๆ ท่ีหาเป็นเช่นนั้นไม่ 
  ประการท่ีสาม ประเทศไทยปฏิรูประบบราชการบริหารดว้ยการจดัตั้งกระทรวง ทบวง 
กรม ข้ึน ภายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์การจดัตั้งดงักล่าวทาํใหก้ระทรวง ทบวง 
กรม ต่างๆ ตกเป็นสิทธิขาดแก่เสนาบดีนั้นๆ จึงทาํให้กระทรวง ทบวง กรม มีลกัษณะแยกขาดจาก
กนัค่อนขา้งเด็ดขาด ไม่มีการเช่ือมโยงประสานงานระหว่างกระทรวง การแบ่งแยกอาํนาจหน้าท่ี
ระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ดงักล่าว ไดผ้ลกัดนัให้แต่ละกระทรวงมุ่งท่ีจะสร้างความยิ่งใหญ่
ให้กบัหน่วยงานของตน ซ่ึงก็สามารถทาํไดด้ว้ยการให้ฐานะนิติบุคคลแก่หน่วยงานของตน เพื่อท่ี
หน่วยงานของตนจะไดมี้สิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมายอยา่งสมบูรณ์แบบแยกออกจากหน่วยงานอ่ืน 
  มีกฎหมายอีกหลายฉบบัต่อมาท่ีบญัญติัให้กระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ควบคู่ไปกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เช่น ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 218 ลงวนัท่ี 29 
กนัยายน 2515 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงใชม้าจนถึง พ.ศ. 
2545 จึงไดมี้การยกเลิกและประกาศใชพ้ระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึง
เป็นกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2535 ไดมี้การปรับปรุงประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ยกเลิกบทบัญญัติท่ีให้
กระทรวง ทบวง กรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลเสีย ซ่ึงสันนิษฐานว่าผูร่้างประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยป์ระสงคท่ี์จะให้มีการแยกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนออกจากนิติบุคคลตามกฎหมาย
เอกชน กระทรวง ทบวง กรมซ่ึงเป็นนิติบุคคลมหาชนจึงไม่ควรบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยซ่ึ์งเป็นกฎหมายเอกชน นอกจากน้ี การยกเลิกความเป็นนิติบุคคลของกระทรวง ทบวง 
กรม ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยก์มิ็ไดก้ระทบต่อความเป็นนิติบุคคลของกระทรวง ทบวง 
กรม  แต่ประการใด  เพราะกระทรวง  ทบวง  กรม  ก็ย ังคงมีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อไปตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 
  ปัจจุบนัตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมี
กระทรวง และทบวงท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลทั้งส้ิน 20 หน่วยงานและมีกรมท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
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อีกทั้งส้ิน 83 กรม79 จะเห็นไดว้า่80 แมจ้ะมีการปรับโครงสร้างของระบบราชการใหม่ในปี พ.ศ. 2545 
แต่ยงัถือไดว้่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีนิติบุคคลในระดบัราชการบริหารส่วนกลางเป็นจาํนวน
มาก แมว้่าการประกาศใช้พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เม่ือวนัท่ี 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2545 ท่ีผ่านมาจะเป็นผลสืบเน่ืองจากการปรับปรุงระบบราชการทั้ งระบบเพื่อให้
สอดคลอ้งกับแนวทางการบริหารประเทศตามท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยการปรับอาํนาจ
หน้าท่ีและจดัส่วนราชการท่ีปฏิบติังานสัมพนัธ์กันรวมไวใ้นกลุ่มงานเดียวกนั อนัส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการท่ีมีความเก่ียวข้องกันสามารถทาํงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ และประหยดัค่าใชจ่้าย และประการสาํคญั คือ การปฏิบติังานของส่วนราชการต่างๆ 
ยอ่มมีแนวทาง เป้าหมาย และความรับผดิชอบท่ีชดัเจน ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ส่วนรวม 

(1) การยอมรับใหรั้ฐเป็นนิติบุคคลก่อใหเ้กิดผลประโยชน์หลายประการ ดงัน้ี 
ประการท่ีหน่ึง ทาํใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการดาํรงอยูข่องรัฐ 

 ประการท่ีสอง ทาํให้ขอ้ผูกพนัของรัฐมีลกัษณะสืบเน่ืองไม่ขาดตอน แมว้่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงผูป้กครองประเทศหรือรัฐบาล ซ่ึงถือว่าเป็นการองคก์รหน่ึงของรัฐเท่านั้น จึงทาํให้มี
ความเป็นเอกภาพ 
 ประการท่ีสาม ทาํให้รัฐมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและมีงบประมาณการใช้จ่ายของ
ตนเอง 
 ประการท่ีส่ี ในดา้นกฎหมายระหว่างประเทศ ทาํให้รัฐมีสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง  
สามารถดาํเนินกิจการแทนสมาชิกของตนในกิจการระหว่างประเทศไทย และทาํให้มีฐานะอยา่ง
สมบูรณ์ท่ีจะดาํเนินคดีในศาลระหว่างประเทศและนอกจากนั้นยงัทาํให้เกิดความเสมอภาคภายใต้
กฎหมายระหวา่งประเทศ 
 
 
 

                                                 
79 จาํนวนดงักล่าวเป็นจาํนวนตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงยงัไม่

นบัรวมกรมต่างๆ ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี เพราะมาตรา 8 บญัญติัใหก้ารจดัระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหมเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั และระเบียบแบบแผน และมาตรา 41 บญัญติัให้การจดั
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

80 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ (น. 30), โดย 
สมคิด  เลิศไพฑูรย,์ 2547, คณะกรรมการพฒันากฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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(2) การไม่ยอมรับใหรั้ฐเป็นนิติบุคคล 
 การไม่ยอมรับว่ารัฐเป็นนิติบุคคลขดัต่อความเป็นจริง กล่าวคือ  ในแง่บุคลากร 
ขา้ราชการพลเรือนของกระทรวง ทบวง หรือกรมใด มิใช่บุคลากรของกรมนั้นโดยเฉพาะ แต่เป็น
ขา้ราชการพลเรือนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัรัฐมากกวา่กรมท่ีสงักดั  
 ผลกระทบจากความเขา้ใจว่ารัฐไม่เป็นนิติบุคคล จึงตอ้งมีการกาํหนดให้กระทรวง  
ทบวง กรม และจงัหวดั เป็นนิติบุคคลและอาํนาจหนา้ท่ีของกระทรวง ทบวง กรม ในกฎหมายว่า
ดว้ยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ทาํใหเ้กิดปัญหาการเป็นนิติบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม  
การเป็นนิติบุคคลของกระทรวง ทบวง กรมนั้น เป็นตน้เหตุสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดความไม่คล่องตวัของ
ระบบบริหารราชการแผน่ดิน หากยอ้นไปนบัตั้งแต่ประเทศไทยมีแนวคิดใหก้ระทรวง ทบวง กรมมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล จะพบว่า ความเป็นนิติบุคคลน้ีเองค่อยๆ สร้างความซับซ้อนให้กับระบบ
ราชการ ตั้งแต่การสร้างความเป็นตวัตนในทางกฎหมาย ก่อตั้งอาํนาจหนา้ท่ี อาํนาจจดัการทรัพยากร
และการถือครองทรัพยสิ์น ทั้งท่ีความสัมพนัธ์ในเชิงกฎหมายระหว่างรัฐกบัส่วนราชการ คือส่วน
ราชการเป็นเพียงตัวแทนของรัฐในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจของรัฐเท่านั้ น ทั้ งน้ี 
ผลกระทบจากฐานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการไดก่้อให้เกิดปัญหาสําคญัยิ่งต่อระบบ
บริหารงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการปฏิรูประบบราชการ โดยมี
นยัสาํคญั คือ  
 ประการแรก ความเป็นนิติบุคคลทาํลายความเช่ือมโยงกบัรัฐ และความเช่ือมโยงกบั
ส่วนราชการอ่ืนๆ81 
 แมใ้นทางกฎหมายส่วนราชการจะเป็นเพียงตวัแทนของรัฐ การกระทาํใดๆ ของส่วน
ราชการเป็นการทาํแทนของรัฐ การกระทาํใดๆ ของส่วนราชการเป็นการทาํแทนและในนามรัฐ แต่
การท่ีสถานะความเป็นนิติบุคคลของรัฐไม่ไดถู้กรับรองไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรทาํใหค้วามมีตวัตน
ของรัฐและความเป็นผูท้รงสิทธิและหน้าท่ีในทางกฎหมายขาดความชดัเจนและขาดการยอมรับ
อย่างแทจ้ริง แมว้่าในทางวิชาการ นิติศาสตร์จะถือว่ารัฐเป็นผูท้รงสิทธิและหนา้ท่ีในทางกฎหมาย
มหาชน แต่ตราบใดท่ีหลกัการน้ียงัไม่ถูกรับรองไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร บรรดานกักฎหมายซ่ึงเป็นผู ้
ปรับใชก้ฎหมาย โดยเฉพาะผูพ้ิพากษายงัคงมีความหวัน่เกรงในการท่ีจะวินิจฉยัใดๆ อนัจะเป็นการ
ยอมรับวา่ รัฐสามารถทรงสิทธิและหนา้ท่ีไดใ้นทางกฎหมาย 
 ในขณะท่ีไม่มีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรใดรับรองให้รัฐเป็นผูท้รงสิทธิและหน้าท่ีได้
ในทางกฎหมาย ตวัแทนของรัฐอนัไดแ้ก่ส่วนราชการต่างๆ กลบัมีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรก่อตั้ง
ความเป็นนิติบุคคลข้ึนมา ความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการน้ีเองย่อมมาบดบงัความเป็นตวัตน
                                                 

81 คาํอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร (น. 38 – 39). เล่มเดิม. 
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ของรัฐในทางกฎหมาย ประกอบกบัความเช่ือท่ีว่าเม่ือเป็นนิติบุคคลแลว้ยอ่มมีสิทธิและหนา้ท่ีอยา่ง
อิสระ ยอ่มก่อใหเ้กิดความรู้สึกการมีตวัตนซ่ึงดาํรงอยูอ่ยา่งเอกเทศไม่เก่ียวขอ้งกบัส่วนราชการอ่ืนๆ 
 ประการท่ีสอง ความเป็นนิติบุคคลสร้างความรู้สึกในความเป็นเจา้ของทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และทรัพยสิ์น 
 ในเชิงหลกัการทรัพยากรบุคคลท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาหรือกาํกบัดูแลของส่วนราชการ
ลว้นแต่เป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ ทรัพยสิ์นท่ีส่วนราชการถือครองอยู่ในฐานะผูท้รงสิทธิลว้นแลว้แต่
เป็นการถือครองไวแ้ทนรัฐหรือแมก้ระทัง่งบประมาณซ่ึงไดรั้บการจดัสรรก็เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบติัภารกิจของรัฐ แต่การท่ีรัฐไม่ถูกรับรองให้มีตวัตนจึงสร้างความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ
บุคคล งบประมาณ หรือทรัพยสิ์น และตนมีอิสระในการจดัการทรัพยากรดงักล่าวเต็มท่ีในฐานะ
เป็นเจา้ของ นอกจากน้ีการท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหก้ารบริหารบุคคล งบประมาณหรือทรัพยสิ์น เป็น
สิทธิขาดของส่วนราชการท่ีเป็นเจา้ของบุคคล งบประมาณ หรือทรัพยสิ์นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาํนาจในการจดัการทรัพยากรดงักล่าว ซ่ึงกระจุกตวัอยู่ท่ีส่วนราชการระดบักรมเป็นส่วนใหญ่ท่ี
เรียกว่า “ระบบบริหารฐานกรม” ย่อมสร้างความลาํบากให้แก่รัฐในการท่ีจะเขา้มาบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ หรือทรัพยสิ์นในภาพรวมเป็นอยา่งมาก82 
 
2.3 แนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ 
  ทรัพยากรนํ้ าถือเป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงเคยมีใหใ้ชไ้ดอ้ยา่ง
ไม่จาํกดั แต่หลายปีท่ีผ่านมาน้ี หลายประเทศในโลกกลบัตอ้งประสบกบัปัญหาการขาดแคลนนํ้ า 
เน่ืองจาก การเพิ่มข้ึนของประชากรโลก การพฒันาทางเศรษฐกิจ และการทาํลายระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตดัไมท้าํลายป่าของมนุษยจ์นทาํให้เกิดภยัธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ การ
ตระหนักถึงวิบติัภยัจากนํ้ าไดรั้บการกระตุน้และปลุกกระแสความต่ืนตวัทัว่โลก รวมทั้งประเทศ
ไทย แมว้า่ปัญหาการขาดนํ้าในประเทศไทยจะยงัพอรับมือได ้แต่นัน่กไ็ม่ใช่เร่ืองท่ีจะสามารถละเลย
ไดต่้อไป หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศ ซ่ึงมีไม่นอ้ยกว่า 32 
หน่วยงาน ไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่นับวนัปัญหาวิกฤตนํ้ ายิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน 
เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งไร้ทิศทางปราศจากนโยบายท่ีชดัเจน และขาดการบูรณาการ
ร่วมกนั 
  ในแต่ละปีประเทศไทยมีฝนตกเฉล่ีย 723,258 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เป็นปริมาณนํ้ าท่า 
212,500 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โดยเหล่าน้ีจะไหลลงสู่หว้ย หนอง คลอง บึง แม่นํ้ า ลาํธาร ในลุ่มนํ้ า 
ต่าง ๆ สาํหรับใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภค การทาํการเกษตร ตลอดจนใชใ้นธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึง
                                                 

82 คาํอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร (น. 40). แหล่งเดิม. 
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เม่ือถึงช่วงฤดูแลง้ของแต่ละปี นํ้าในลาํหว้ย หนอง คลอง บึง ต่าง ๆ จะแหง้หรือหากปีใดฝนตกนอ้ย
ไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลท้ิงช่วงยาวนานประกอบกบัไม่มีแหล่งกกัเก็บนํ้ า ทาํให้เกิดปัญหาขาดแคลน
นํ้าและความแหง้แลง้ 
  ขณะเดียวกนัในช่วงฤดูมรสุมฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ามีปริมาณมากและตกติดต่อกนัเป็น
เวลานาน จนเกิดนํ้ าไหลบ่ามาตามผวิดินลงสู่ร่องนํ้ า หากลาํนํ้ าใดต้ืนเขิน แคบ รองรับปริมาณนํ้ า
มาก ๆ ไม่ได ้ก็จะเอ่อลน้ตล่ิงท่วมพื้นท่ีไร่นาและบา้นเรือนเสียหาย หรือบางสภาพพื้นท่ีท่ีเกิดความ
ผนัแปรของธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลานานก็จะทาํใหป้ริมาณนํ้ าฝนสูง ทาํใหเ้กิด
ปรากฏการณ์นํ้ าไหลหลากและเกิดนํ้ าท่วมข้ึน สร้างความเดือดร้อนสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นเป็น
จาํนวนมาก 
  จากสภาพนํ้ าท่วมขงัเป็นเวลานานไม่สามารถระบายนํ้ าออกได ้ ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา
คือ นํ้าเน่าเสีย ประกอบกบันํ้าใชจ้ากบา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่มีการบาํบดัก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งนํ้า เป็นเหตุทาํใหน้ํ้ าเน่าเสียส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพอนามยัของผูค้นท่ีอยู่
ในบริเวณใกลเ้คียงทั้งความสกปรกกล่ินเหมน็หรืออาจมีสารเคมีท่ีเป็นพิษเจือปนอยูด่ว้ย 
  ห่วงโซ่ปัญหาเหล่าน้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงตระหนกัและทรงพระกรุณา
พระราชทานความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งครบวงจร83 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดาํริว่านํ้ าคือปัจจัยสําคญัต่อมนุษยแ์ละ
บรรดาส่ิงมีชีวิตอย่างท่องแท้84 ดงัพระราชดาํรัส ณ สวนจิตรลดา เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2529 ความ
ตอนหน่ึงว่า “นํ้ าคือชีวิต” “…หลกัสาํคญัว่า ตอ้งมีนํ้ าบริโภค นํ้ าใช ้นํ้ าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่า
ชีวิตอยูท่ี่นัน่ ถา้มีนํ้ าคนอยูไ่ด ้ถา้ไม่มีนํ้ าคนอยูไ่ม่ได ้ไม่มีไฟฟ้าคนอยูไ่ด ้แต่ถา้มีไฟฟ้าไม่มีนํ้ าคนอยู่
ไม่ได…้” พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงเป็นท่ียอมรับนับถือกนัโดยทัว่ไปว่า พระองค ์คือ 
ปราชญใ์นเร่ืองนํ้าของแผน่ดินอยา่งแทจ้ริง งานพฒันาท่ีสาํคญัยิง่ของพระองคคื์อ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นํ้ า ศาสตร์ทั้งปวงท่ีเก่ียวกบันํ้ าไม่ว่าจะเป็นการพฒันาและจดัหาแหล่งนํ้ า การเก็บกกั การระบาย 
การควบคุม การทาํนํ้าเสียใหเ้ป็นนํ้ าดี ตลอดจนการแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมนั้น ยอ่มประจกัษช์ดัและได้
พิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่พระอจัฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองคน์ั้นหาผูเ้สมือนไดย้ากยิง่85 

                                                 
83 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://thairoyal.prdnorth.in.th/KingBhumibol/ 

articles/25 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556. 
84 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://web.ku.ac.th/king72/2542-09/res01.html เม่ือ

วนัท่ี 15 มกราคม 2557. 
85 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king.aspx?p=69 

เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2556. 
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2.3.1   ความหมายของการจดัการทรัพยากรนํ้า 
  ทรัพยากรนํ้ ามีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั ตลอดจนภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม ทาํให้ตอ้งตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศเป็น 
อยา่งยิง่ 
  เกษม จันทร์แก้ว ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรนํ้ า ว่าหมายถึง วิธีการ
ดาํเนินการในพื้นท่ีรับประโยชน์จากนํ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการจดัหา การพฒันา การ
เก็บรักษาซ่อมแซมส่ิงสึกหรอให้คืนสู่สภาพ การฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือมโทรมให้ใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 
เพื่อใหส่ิ้งท่ีดาํเนินการนั้นบงัเกิดผลอยา่งย ัง่ยนืต่อมวลมนุษยแ์ละธรรมชาติ86 
  สถาบนัแหล่งนํ้ าและส่ิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้
ความหมายการบริหารจัดการนํ้ า ว่าหมายถึง วิธีการจัดหา การใช้ประโยชน์ และการควบคุม
สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้าใหเ้กิดความสมดุลและยัง่ยนื87 
  ปธาน สุวรรณมงคล ให้ความหมายการจัดการนํ้ าว่า เป็นวิธีการหรือกิจกรรมการ
ดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแหล่งนํ้ า การจดัสรรนํ้ า การป้องกนัและแกไ้ขภยัธรรมชาติดา้น
นํ้า และการป้องกนั แกไ้ขมลพิษทางนํ้า เพื่อใหส้ามารถใชน้ํ้ าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด88 
  การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า หมายถึง การดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ าท่ีมี
อยูบ่นผวิดินและใตดิ้น เช่น การพฒันาแหล่งนํ้า การจดัสรรการใชน้ํ้ า การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟแูหล่งนํ้า 
การแกไ้ขปัญหานํ้ าขาดแคลนและนํ้ าท่วม ตลอดจนการแกไ้ขคุณภาพนํ้ า และระบบนิเวศวิทยาท่ี
เก่ียวขอ้งกบันํ้า89 

การบริหารจดัการนํ้ า หมายรวมถึง การจดัหานํ้ าท่ีมีปริมาณเพียงพอและคุณภาพท่ี
เหมาะสม การจดัคุณภาพนํ้ าจึงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของการบริหารจดัการนํ้ าแบบผสมผสาน คุณภาพ
นํ้ าท่ีเส่ือมโทรม ทาํให้ไม่เหมาะสมสาํหรับผูใ้ชท่ี้อยู่ทา้ยนํ้ า ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาสถาบนั/

                                                 
86 รายงานการวิจัย เร่ือง ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหานํา้เพ่ือการอุตสาหกรรม (น. 6), โดย เมธี 

สูตรสุคนธ์ และคณะ, 2549, สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา. 
87 รายงานการวิจัย เร่ือง ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหานํา้เพ่ือการอุตสาหกรรม. (น. 6).หนา้เดิม. 
88 รายงานการวิจัย เร่ือง ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหานํา้เพ่ือการอุตสาหกรรม. (น. 6).หนา้เดิม. 
89 60 ปี อุทกวิทยา กรมชลประทาน (น. 171), โดย ส่วนอุทกวิทยา สาํนกัอุทกวิทยาและบริหารนํ้า, 

2550, บริษทั แอร์บอร์น พรินต ์จาํกดั. 
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องคก์รท่ีมีขีดความสามารถในการผสมผสานดา้นปริมาณและคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้สังคมมนุษย์
ตระหนกัถึงผลของการทาํใหเ้กิดการลดและการกาํจดัของเสีย90 

การบริหารจดัการนํ้ าแบบผสมผสานตอ้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้ของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียตน้นํ้ าและทา้ยนํ้ า การใชน้ํ้ าท่ีตน้นํ้ าจะลดปริมาณนํ้ าในลาํนํ้ าการท้ิงส่ิงปนเป้ือนตน้นํ้ าจะทาํ
ใหคุ้ณภาพนํ้ าในลาํนํ้ าเส่ือมลง การใชท่ี้ดินตน้นํ้ าอาจเปล่ียนปริมาณการเติมนํ้ าใตดิ้นและนํ้ าผวิดิน 
การป้องกนันํ้ าท่วมตน้นํ้ าอาจกระทบต่อวิถีชีวิตทา้ยนํ้ าท่ีตอ้งอาศยันํ้ าท่วม ความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ตอ้งพิจารณาทั้งทางกายภาพและสังคมท่ีค่อนขา้งจะซบัซอ้น โดยเฉพาะอย่ายิ่งตอ้ง
คาํนึงถึงความเส่ียงของผูอ้ยูท่า้ยนํ้าจากกิจกรรมต่าง ๆ ของผูอ้ยูต่น้นํ้ า 
  ดงันั้น การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า หมายความว่า การปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมการ
จดัหา การพฒันา การจดัสรรและใชป้ระโยชน์ การป้องกนัและฟ้ืนฟูมลภาวะทางนํ้ า เพื่อให้ไดรั้บ
ประโยชน์อยา่งเสมอภาคและยัง่ยนื 
 2.3.2 ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้าตามแนวพระราชดาํริ 
  ทฤษฎีการบริหารจดัการนํ้าตามแนวพระราชดาํริ91 มีดงัน้ี 

(1) ทฤษฎีการบริหารจดัการนํ้าท่วม92 
  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานแนวพระราชดาํริการแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม 
โดยเร่ิมตั้งแต่ตน้นํ้ าดว้ยการฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้ าลาํธาร เพ่ือใหส้ามารถซึมซบันํ้ าฝนท่ีตกบริเวณตน้นํ้ าไว้
แลว้ค่อยปล่อยออกมาสู่ลาํนํ้ าธรรมชาติได้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนป้องกันการชะลา้งพงัทลาย 
ของดิน ซ่ึงเป็นสาเหตุของแม่นํ้ า ลาํคลองต้ืนเขิน หากปริมาณนํ้ าท่วมมีมากก็ทรงให้สร้างแหล่งนํ้ า
ชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับนํ้ านั้นไวต้ลอดจนการผนันํ้ าเขา้สู่ท่ีลุ่มอ่ืน เพื่อใหน้ํ้ าไหล
ลงสู่ทะเลในปริมาณท่ีไม่เขา้ท่วมจนสร้างความเสียหายแก่ราษฎร ซ่ึงแนวพระราชดาํริดงักล่าวมี
ดงัน้ี 
 
 

                                                 
90 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/km_53/book/ 

man_water.pdf เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2557. 
91 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.waterforthai.go.th เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 

2556 
92 80 พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรนํา้ ร้อยใจเป็นหน่ึง สร้าง 8 หม่ืนฝายต้นนํา้ ถวาย 

ในหลวง (น. 29 – 32), โดย คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ, 2550, พิมพค์ร้ังแรกธนัวาคม 2550 สาํนกับริหาร
กลาง กรมทรัพยากรนํ้า. 
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ก. การสร้างเข่ือนเกบ็กกันํ้า 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดาํริใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ข

ปัญหานํ้ าท่วมพื้นท่ีเกษตรกรรมและชุมชนต่างๆ ดว้ยการก่อสร้างเข่ือนเก็บกกันํ้ าในหลายทอ้งท่ี
ดว้ยกนั เช่น เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ เข่ือนคลองด่าน ซ่ึงนํ้ าท่ีเก็บกกัไวน้ี้จะระบายออกจากแหล่งกกัเก็บ
ทีละนอ้ย ๆ เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กหลายดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อการเพาะปลูกในช่วงเวลา
ฝนไม่ตกหรือช่วงฤดูแลง้ คร้ันเม่ือเขา้สู่ฤดูฝนปีต่อไปเข่ือนกจ็ะมีปริมาณพ้ืนท่ีรองรับนํ้ าจาํนวนมาก
เขา้มาเก็บไว  ้ซ่ึงสามารถป้องกันและบรรเทานํ้ าท่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง
รวมถึงกรุงเทพมหานคร การก่อสร้างเข่ือนเก็บกกันํ้ า เป็นมาตรการป้องกนันํ้ าท่วมท่ีสาํคญัประการ
หน่ึงในการกกัเก็บนํ้ าท่ีไหลท่วมลน้ในฤดูนํ้ าหลาก โดยเก็บไวท้างดา้นเหนือเข่ือนในลกัษณะอ่าง
เกบ็นํ้า93 

ข. การก่อสร้างทางผนันํ้า 
การก่อสร้างทางผนันํ้ าหรือขุดคลองสายใหม่ เช่ือมต่อกับแม่นํ้ าท่ีมีปัญหานํ้ าท่วมมี

หลกัการอยูว่่าจะผนันํ้ าในส่วนท่ีไหลลน้ตล่ิงออกไปจากลาํนํ้ าโดยตรงปล่อยนํ้ าส่วนใหญ่ท่ีมีระดบั
ไม่ลน้ตล่ิงให้ไหลอยู่ในลาํนํ้ าเดิมตามปกติ วิธีการน้ีจะตอ้งสร้างอาคารเพ่ือควบคุมและบงัคบันํ้ า
บริเวณปากทางให้เช่ือมกบัลาํนํ้ าสายใหญ่ และกรณีตอ้งการผนันํ้ าทั้งหมดให้ไหลไปตามทางนํ้ าท่ี
ขดุใหม่ ควรขดุลาํนํ้ าสายใหม่แยกออกจากลาํนํ้ าสายเดิมตรงบริเวณท่ีลาํนํ้ าเป็นแนวโคง้และระดบั
ทอ้งนํ้าของคลองขดุใหม่จะตอ้งเสมอกบัทอ้งนํ้าเดิมเป็นอยา่งนอ้ย หลงัจากนั้นกปิ็ดลาํนํ้าสายเดิม 

ค. การปรับปรุงสภาพลาํนํ้า 
การปรับปรุงและตกแต่งลาํนํ้ าเพื่อช่วยใหน้ํ้ าไหลตามลาํนํ้ าไดส้ะดวกหรือใหก้ระแสนํ้ า

ไหลเร็วข้ึนโดยการขุดลอกลาํนํ้ าในบริเวณท่ีต้ืนเขิน ตกแต่งดินตามลาดตล่ิงท่ีถูกกดัเซาะกาํจดั
วชัพืช หรือทาํลายส่ิงกีดขวางทางนํ้ าไหลออกไปจนหมด และกรณีลาํนํ้ ามีแนวโค้งมากเป็น
ระยะไกล อาจพิจารณาขดุคลองลดัเช่ือมบริเวณดา้นเหนือโคง้กบัดา้นทา้ยโคง้ ซ่ึงจะทาํให้นํ้ าไหล
ผา่นไดเ้ร็วข้ึน 

ง. การสร้างคนักั้นนํ้า 
การก่อสร้างคนักั้นนํ้ า เพื่อป้องกนันํ้ าท่วมซ่ึงเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่คร้ังโบราณ94 โดยการ

ก่อสร้างคนัดินกั้นนํ้ าขนาดท่ีเหมาะสมขนานไปตามลาํนํ้ าห่างจากขอบตล่ิงพอสมควร เพ่ือป้องกนั 

                                                 
93 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.uih.co.th/news/view/199 เม่ือวนัท่ี 15 

มกราคม 2557. 
94 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/  

th/concept -and-theory-development/theory-of-flooding-problems เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2557. 
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มิให้นํ้ าลน้ตล่ิงไปท่วมในพื้นท่ีต่าง ๆ ให้ไดรั้บความเสียหายดว้ยการเสริมขอบตล่ิงของลาํนํ้ าให้
ระดบัสูงมากข้ึนกวา่เดิม เพื่อใหส้ามารถระบายนํ้าไดม้ากข้ึน 

จ. การระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีลุ่ม 
พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มคลา้ยแอ่งรับนํ้ าท่ีไหลออกจากท่ีสูง หรือรับนํ้ าจากลาํนํ้ า

เขา้ไปเก็บขงัไวแ้ละไม่สามารถระบายออกไปไดห้มดตามธรรมชาติ ทรงให้ขดุหรือปรับปรุงคลอง
ระบายนํ้ าภายในบริเวณพื้นท่ีลุ่มให้สามารถระบายนํ้ าออกจากพื้นท่ีลุ่มหรือพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าท่วมขงัอยู่
เป็นประจาํเพื่อแกไ้ขปัญหาอุทกภยั และใหส้ามารถเพาะปลูกได ้ทั้งน้ี ท่ีปลายคลองระบายนํ้ าแต่ละ
สายควรก่อสร้างประตูระบายนํ้ าหรือท่อระบายนํ้ าสาํหรับทาํหนา้ท่ีควบคุมการเก็บกกันํ้ าในคลอง
และป้องกนันํ้าจากบริเวณดา้นนอกไม่ใหไ้หลยอ้นเขา้ไปในพื้นท่ี 

ฉ. โครงการหาความสัมพนัธ์ของระดับนํ้ าและปริมาณนํ้ าปากแม่นํ้ าเจ้าพระยา คือ 
การศึกษาหาความสัมพนัธ์ของนํ้ าทะเลหนุน และปริมาณนํ้ าเหนือหลาก ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร 
และนาํผลการวิเคราะห์ไปใชส้าํหรับการบริหารจดัการปริมาณนํ้ าเหนือและปริมณฑลใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพนํ้าทะเลหนุนสูง 

ช. โครงการแกม้ลิง ลกัษณะและวิธีการของโครงการแกม้ลิง คือ (1) ดาํเนินการระบาย
นํ้าออกจากพ้ืนท่ีตอนบนใหไ้หลไปตามคลองในแนวเหนือ – ใตล้งคลอง พกันํ้ าขนาดใหญ่ท่ีบริเวณ
ชายทะเล เช่น คลองชายทะเลของฝ่ังตะวนัออก ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีเป็นบ่อเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ คือ แกม้ลิง 
ต่อไป (2) เม่ือระดบันํ้าทะเลลดตํ่าลงกวา่ระดบันํ้าในคลอง กท็าํการระบายนํ้ าจากคลองดงักล่าวออก
ทางประตูระบายนํ้ า โดยใชห้ลกัการทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ (3) 
สูบนํ้าออกจากคลองท่ีทาํหนา้ท่ีแกม้ลิงน้ีใหร้ะบายออกในระดบัตํ่าท่ีสุดออกสู่ทะเล เพื่อจะไดท้าํให้
นํ้ าตอนบนค่อยๆ  ไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณนํ้ าท่วมพื้นท่ีลดน้อยลง  (4) เ ม่ือ
ระดบันํ้าทะเลสูงกวา่ระดบันํ้ าในลาํคลองใหท้าํการปิดประตูระบายนํ้ า เพื่อป้องกนัมิใหน้ํ้ ายอ้นกลบั 
โดยยดึหลกันํ้าไหลทางเดียว (One Way Flow)95 

(2) ทฤษฎีการบริหารจดัการนํ้าแลง้96 มีดงัน้ี 
ก. ฝนหลวง 
ฝนหลวง คือ กระบวนการจดัการทรัพยากรนํ้ าในบรรยากาศมาใชป้ระโยชน์ โดยการ

เหน่ียวนาํไอนํ้ าในบรรยากาศให้กลัน่ตวัเป็นละอองนํ้ า เม่ือละอองนํ้ ารวมตวัหนาแน่นจะเกิดเป็น

                                                 
95 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/  

th/concept -and-theory-development/theory-of-flooding-problems เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2557. 
96 80 พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรนํา้ ร้อยใจเป็นหน่ึง สร้าง 8 หม่ืนฝายต้นนํา้ ถวาย 

ในหลวง (น. 32 – 35), เล่มเดิม. 
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เมฆ จากนั้น จึงเร่งให้เมฆมีการรวมตวักนัหนาแน่นและเพ่ิมปริมาณมากข้ึนจนเกิดเป็นฝนตกทาํให้
สามารถช่วยเพิ่มนํ้ าให้แก่แหล่งนํ้ าผิวดินและแหล่งนํ้ าใตดิ้น ตลอดจนเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้แก่พื้นท่ี
ทัว่ไปไดน้อกเหนือจากฝนท่ีตกเองตามธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาฝนไม่ตกหรือฝนท้ิงช่วง 

ข. การพฒันาแหล่งนํ้าผวิดิน 
กระบวนการบริหารจดัการนํ้ าจากแหล่งนํ้ าผิวดินท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ มาใชป้ระโยชน์

ให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ระยะเวลาและความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดาํริในการพฒันาแหล่งนํ้ าผวิดินไวห้ลายประเภท ข้ึนอยูก่บัสภาพ
ภูมิประเทศและแหล่งนํ้าธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
  1. อ่างเก็บนํ้ า เป็นการเก็บกกันํ้ าโดยสร้างเข่ือนปิดกั้นระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง เพ่ือ
กั้นนํ้ าท่ีไหลมาตามร่องนํ้ าหรือลาํนํ้ าธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ้ าในพื้นท่ี 
ต่าง  ๆ  ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีแห้งแล้ง  ลําธารและลําห้วยมีนํ้ าไหลเฉพาะ 
ในฤดูฝน 
  2. ฝายทดนํ้า ในพื้นท่ีทาํกินท่ีอยูสู่งกวา่ลาํหว้ย ใชว้ิธีการก่อสร้างอาคารปิดขวางทางนํ้ า
ไหล เพื่อทดนํ้ าท่ีไหลมาให้มีระดบัสูงข้ึน จนสามารถผนัเขา้ไปตามคลองหรือคูส่งนํ้ าให้แก่พื้นท่ี
เพาะปลูก ส่วนนํ้ าท่ีเหลือจะไหลขา้มสันฝายไปเอง การก่อสร้างฝายจะตอ้งกาํหนดใหมี้ขนาดความ
สูง ความยาวมากพอท่ีจะทดนํ้ าให้ไหลเขา้คลองส่งนํ้ า และสามารถจะระบายนํ้ าในฤดูนํ้ าหลากให้
ไหลขา้มสนัฝายไปไดท้ั้งหมด เพียงแค่น้ีกส็ามารถนํ้าลน้ตล่ิงและปัญหาขาดนํ้ าในพ้ืนท่ีเพาะปลูกได้
อยา่งดี 
  3. ขดุลอกหนอง บึง เป็นวิธีการขดุลอกดินในหนองหรือบึงธรรมชาติท่ีต้ืนเขินหรือถูก
มนุษยบุ์กรุกทาํลาย เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีรองรับนํ้ าฝนให้ไดป้ริมาณมากข้ึน เม่ือฝนตกมากนํ้ าก็จะไหลลง
ไปในหนองนํ้ าบางส่วนก็จะไหลลน้ไป และอีกส่วนหน่ึงเก็บกกัไวใ้นหนองและบึง ซ่ึงสามารถจะ
นาํมาใชป้ระโยชน์ในการเกษตรไดใ้นฤดูแลง้ 
  4. ประตูระบายนํ้ า เป็นวิธีการปิดกั้นลาํนํ้ า ลาํคลองท่ีมีขนาดใหญ่และมีนํ้ าไหลในฤดู
นํ้าหลากเป็นจาํนวนมาก โดยมีวตัถุประสงคเ์กบ็กกันํ้าในฤดูนํ้าหลากไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ ขณะเดียวกนัก็
มีบานระบายเปิด – ปิด ใหส้ามารถระบายนํ้าส่วนเกินออกไป  
  5. สระเก็บนํ้ า แหล่งเก็บกกันํ้ าฝน นํ้าท่าหรือนํ้ าท่ีไหลออกมาจากดิน โดยมีขนาดความ
ยาว ความกวา้ง และความลึกของสระตามจาํนวนนํ้ าท่ีตอ้งการจะเก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ ส่วนใหญ่มี
การสร้างในทอ้งท่ีท่ีไม่มีลาํนํ้ าธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออาํนวยให้การก่อสร้างแหล่ง
นํ้ าประเภทอ่ืน นอกจากน้ีสระนํ้ ายงัเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการทฤษฎีใหม่ คือ แนว
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พระราชดาํริเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีดินและนํ้ าเพ่ือแกไ้ขการบริหารจดัการท่ีดินและนํ้ า เพื่อ
แกไ้ขปัญหานํ้าแลง้ซํ้ าซากของเกษตรกร โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ97 

(3)  ทฤษฎีการบริหารจดัการนํ้าเสีย มีดงัน้ี 
ก. นํ้าดีไล่นํ้ าเสีย 

นํ้าดีไล่นํ้ าเสียเป็นวิธีการใชน้ํ้ าท่ีมีคุณภาพดีช่วยผลกัดนันํ้ าเน่าเสียออกไปและช่วยใหน้ํ้ า
เน่าเสียมีสภาพเจือจางลง พระราชดาํริน้ีไดน้าํมาแกปั้ญหานํ้ าเน่าเสียในคลองของกรุงเทพมหานคร 
โดยใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ าเจา้พระยาหรือจากแหล่งนํ้ าภายนอกส่งเขา้ไปตามคลองต่าง ๆ ซ่ึงกระแสนํ้ าจะ
ไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยท่ีเช่ือมกบัแม่นํ้ าเจา้พระยาอีกดา้นหน่ึง ดงันั้น เม่ือกาํหนด
วงรอบการไหลของนํ้าตามคลองต่าง ๆ ตั้งแต่ปากคลองจนถึงปลายคลองไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถ
เจือจางนํ้ าเน่าเสีย และชกัพาส่ิงโสโครกไปไดม้าก ซ่ึงจะเป็นวิธีการช่วยบรรเทานํ้ าเสียในคลอง 
ต่าง ๆ ในช่วงฤดูแลง้ไดเ้ป็นอย่างดี วิธีการง่าย ๆ น้ี คือการนาํระบบการเคล่ือนไหวของนํ้ าตาม
ธรรมชาติมาจดัระเบียบแบบแผนข้ึนใหม่ เป็นการ จดัการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษค์วบคู่
ไปกบัการพฒันาท่ีเรียบง่าย ไม่ขดัหลกัธรรมชาติ แต่สอดคลอ้งและนาํไปสู่ประโยชน์ท่ีตอ้งการได ้

ข. เคร่ืองกรองนํ้าธรรมชาติ 
เป็นการทดลองใชผ้กัตบชวา ซ่ึงเป็นวชัพืชท่ีตอ้งการกาํจดัอยู่แลว้มาทาํหน้าท่ีดูดซับ

ความโสโครก รวมทั้งสารพิษจากนํ้ าเน่าเสีย การดาํเนินการดงักล่าวปรากฏว่าสามารถช่วยกาํจดัส่ิง
ปฏิกูลในนํ้ า ช่วยทาํให้นํ้ าใสและมีสภาพดีข้ึนกว่าเดิม และมีออกซิเจนละลายในนํ้ าในปริมาณท่ี
เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นํ้าเน่าเสียท่ีผา่นการกรองโดยผกัตบชวาแลว้มีคุณภาพดีข้ึน 

ค. สระเติมอากาศชีวภาพบาํบดั 
การจดัการนํ้ าเสียโดยใชเ้คร่ืองจกัรกลเติมอากาศมาช่วยเพิ่มออกซิเจนละลายนํ้ า เพื่อให้

แบคทีเรียชนิดท่ีใชอ้อกซิเจนช่วยย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ า ทาํให้สามารถรับภาระบรรทุกได้
มากกวา่บ่อเขียว ซ่ึงใชอ้อกซิเจนตามธรรมชาติจากพืชนํ้ าและสาหร่าย คือ บ่อบาํบดันํ้ าเสียแบบสระ
เติมอากาศ (Aerated Lagoon) ดว้ยการสูบนํ้ าเสียจากคลองเขา้ในบ่อเติมอากาศ ซ่ึงจะมีการเติม
อากาศดว้ยเคร่ืองเติมอากาศตลอดเวลาเพ่ือให้แบคทีเรียทาํการย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ าเสียโดย
ปฏิกิริยาแบบการให้ออกซิเจนอย่างต่อเน่ือง จากนั้ นจะไหลไปยงับ่อก่ึงไร้อากาศเพ่ือบาํบัด
สารอินทรียท่ี์หลงเหลือในบ่อนํ้า เม่ือนํ้าใสแลว้จะระบายท้ิงลงคลองตามเดิม 

 
 
 

                                                 
97 แหล่งเดิม. (น. 35).  
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ง. การผสมผสานระหวา่งพืชนํ้ากบัระบบเติมอากาศ98  
เป็นแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบาํบัดนํ้ าเสียโดยใช้

ธรรมชาติผสมผสานกบัเทคโนโลยี โดยการสร้างบ่อดกัสารแขวนลอย ปลูกตน้กกอียิปตเ์พ่ือใชด้บั
กล่ิน และปลูกผกัตบชวาเพื่อดูดส่ิงโสโครกและโลหะหนัก ต่อจากนั้นใชก้งัหันนํ้ าชยัพฒันาและ
แผงท่อเติมอากาศใหก้บันํ้าเสียตามความเหมาะสม ตลอดจนใหต้กตะกอนก่อนปล่อยลงแหล่งนํ้า  

จ. การบาํบดันํ้าเสียดว้ยระบบบ่อบาํบดัและพืชนํ้า 
การบาํบดันํ้ าเสียชุมชนดว้ยวิธีการธรรมชาติประกอบดว้ย 4 ระบบ คือ ระบบบ่อบาํบดั

นํ้าเสีย ระบบบ่อชีวภาพ ระบบหญา้กรอง และระบบบาํบดันํ้าเสียโดยใชป่้าชายเลน 
ฉ. การเติมอากาศโดยใชก้งัหนันํ้าชยัพฒันา99 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานรูปแบบและพระราชดาํริในการสร้างและ

พฒันาเคร่ืองตน้แบบเคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวนํ้ าหมุนชา้แบบทุ่นลอยหรือ กงัหันนํ้ าชยัพฒันา100  
ซ่ึงมีใบพดัเคล่ือนนํ้ าและซองรับนํ้ าไปสาดกระจายเป็นฝอยเพื่อให้สัมผสักบัอากาศไดอ้ย่างทัว่ถึง 
เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเขา้ไปในนํ้ าได้อย่างรวดเร็ว และในช่วงท่ีนํ้ าเสีย 
ถูกยกข้ึนมากระจายสัมผสักับอากาศตกลงไปยงัผิวนํ้ า จะทาํให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไป 
ก่อให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนอีกส่วนหน่ึง ซ่ึงกงัหันนํ้ าชยัพฒันาแบบน้ีจะใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งการ
เติมอากาศ การกวนแบบผสมผสาน และการทาํใหเ้กิดการไหลตามทิศทางท่ีกาํหนด 
  การพฒันาแหล่งนํ้ านั้น ในหลกัใหญ่ก็คือ การควบคุมนํ้ าให้ไดด้งัประสงคท์ั้งปริมาณ
และคุณภาพ กล่าวคือ เม่ือมีปริมาณนํ้ ามากเกินไป ก็ตอ้งหาทางระบายออกให้ทนั การไม่ปล่อยให้
เกิดความเดือดร้อน เสียหายได ้และในขณะท่ีเกิดภาวะขาดแคลนก็จะตอ้งมีนํ้ ากกัเก็บไวใ้ชอ้ย่าง
เพียงพอ ทั้งมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ปัญหาอยู่
ท่ีว่าการพฒันาแหล่งนํ้ านั้นอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อส่ิงแวดลอ้มบา้ง แต่ถา้ไม่มีการควบคุม
นํ้าท่ีดีพอแลว้ เม่ือเกิดภยัธรรมชาติข้ึน กจ็ะก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนสูญเสียทั้งในดา้นเศรษฐกิจและ
ในชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนทั้งส่งผลกระทบกระเทือนแก่ส่ิงแวดลอ้มอยา่งร้ายแรง101 

                                                 
98 80 พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรนํา้ ร้อยใจเป็นหน่ึง สร้าง 8 หม่ืนฝายต้นนํา้ ถวาย 

ในหลวง (น. 35). หนา้เดิม. 
99 แหล่งเดิม. 
100 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://library.stou.ac.th/ODI/king-sage-of- 

water/page6.html เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557. 
101 80 พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรนํา้ ร้อยใจเป็นหน่ึง สร้าง 8 หม่ืนฝายต้นนํา้ ถวาย 

ในหลวง (น. 36 – 40). เล่มเดิม. 
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(4) ทฤษฎีใหม่ในการจดัการท่ีดินและนํ้าเพื่อการเกษตรท่ีย ัง่ยนื 
ทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใชน้ํ้ าและการบริหารงานพฒันาการเกษตรแผนใหม่ ท่ี 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงพระราชดาํริข้ึนและพระราชทานไวแ้ก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรรรม ไม่ได้ผลในเขตแห้งแลง้ขาดแคลนนํ้ าในการเกษตรโดยเฉพาะการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีอาศยันํ้ าฝนเป็นหลกั จะมีความ เส่ียงสูงมากในการขาดแคลนนํ้ า 
กรณีฝนท้ิงช่วงและปริมาณนํ้ าฝนไม่เพียงพอในฤดูปลูก โดยเฉพาะการทาํนาจะทาํให้ผลผลิตขา้ว 
ไม่เพียงพอต่อการบริโภค102 

ปัญหาการขาดแคลนนํ้ าและท่ีดินทาํกินของเกษตรกร เป็นปัญหาสําคญัยิ่งในปัจจุบนั 
และการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตท่ีใชน้ํ้ าฝนทาํนาเป็นหลกั เกษตรกรจะมี
ความเส่ียงสูง เป็นเหตุให้ผลผลิตขา้วอยูใ่นระดบัตํ่า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดว้ยพระอจัฉริยะใน
การแกปั้ญหา จึงไดพ้ระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ใหด้าํเนินการในพื้นท่ีทาํกินท่ีมีขนาดเลก็ ประมาณ 
15 ไร่ ดว้ยวิธีการจดัการทรัพยากรระดบัไร่นาอย่างเหมาะสม ดว้ยการจดัสรรการใชป้ระโยชน์ใน
ท่ีดินโดยให้มีการจดัสร้างแหล่งนํ้ าในท่ีดินสําหรับการทาํการเกษตรแบบผสมผสานอย่างไดผ้ล 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเล้ียงตวัเองได ้ให้มีรายไดไ้วใ้ชจ่้ายและมีอาหารไวบ้ริโภคตลอดปี ซ่ึงได้
ดาํเนินการอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เพื่อการผลิตทางเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนืสาํหรับเกษตรกรชาวไทย 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงมีพระราชดาํรัสว่า “…ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎี
ใหม่ สองอย่างน้ีจะทาํความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ตอ้งมีความเพียรแลว้ตอ้งอดทน ตอ้งไม่ใจ
ร้อน…” พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงทาํการศึกษาและวิจยัเชิงปฏิบติั เก่ียวกบัทฤษฎีใหม่มา
เป็นเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในพื้นท่ีส่วนพระองคข์นาด 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวาใกลว้ดัมงคล 
ตาํบลห้วยบง อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี และทรงมอบให้มูลนิธิชยัพฒันาท่ีทรงจดัตั้งข้ึนมาเพื่อ
เสริมโครงการของรัฐ ทั้งน้ีก่อนท่ีจะทรงนาํเอกสารออกเผยแพร่อยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2537 
นั้น ทรงให้จดัตั้ งศูนยบ์ริหารพฒันาตามแนวพระราชดาํริ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัย
พฒันา เพื่อเป็นตน้แบบสาธิตการพฒันาด้านการเกษตรโดยประสานความร่วมมือระหว่าง วดั 
ราษฎรและรัฐ ทาํการเผยแพร่อาชีพการเกษตรและจริยธรรมแก่ประชาชนในชนบท โดยทรงหวงัว่า
หากประสบความสาํเร็จก็จะใชเ้ป็นแนวทางสาธิตในทอ้งท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป ทั้งน้ีในส่วนของการพฒันา
ดา้นการเกษตรนั้น กคื็อแนวคิดและมรรควิธีท่ีรู้จกักนัในนาม “เกษตรทฤษฎีใหม่”103  

                                                 
102 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://royalproject.tht.in/theory1.html เม่ือวนัท่ี 

 18 มกราคม 2557. 
103 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://web.ku.ac.th/king72/2542-09/res05_02.html  

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556. 
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พระราชดาํริทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหรือหลกัการในการจดัการทรัพยากรระดบัไร่นา
คือท่ีดินและนํ้ า เพื่อการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดาํเนินการทฤษฎี
ใหม่ ไดพ้ระราชทานขั้นตอนดาํเนินงาน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นตน้ สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นท่ีนอ้ย ค่อนขา้งยากจน 
อยู่ในเขตเกษตรนํ้ าฝนเป็นหลกั โดยในขั้นท่ี 1 น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิต 
เสถียรภาพดา้นอาหารประจาํวนั ความมัน่คงของรายได ้ความมัน่คงของชีวิต และความมัน่คงของ
ชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากข้ึน มีการจดัสรรพื้นท่ีทาํกินและท่ีอยูอ่าศยั ให้แบ่งพ้ืนท่ี 
ออกเป็น 4 ส่วน ตามอตัราส่วน 30 : 30 : 30 :10104 ซ่ึงหมายถึง พื้นท่ีส่วนท่ีหน่ึงประมาณ 30% ให้
ขุดสระเก็บกกันํ้ า เพื่อใชเ้ก็บกกันํ้ าฝนในฤดูฝนและ ใชเ้สริมการปลูกพืชในฤดูแลง้ ตลอดจนการ
เล้ียงสตัวน์ํ้ าและพืชนํ้าต่าง ๆ (สามารถเล้ียงปลา ปลูกพืชนํ้า เช่น ผกับุง้ ผกักะเฉดไดด้ว้ย) พื้นท่ีส่วน
ท่ีสองประมาณ 30% ให้ปลูกขา้วในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจาํวนัในครัวเรือนให้เพียงพอ
ตลอดปี เพื่อตดัค่าใชจ่้ายและสามารถพ่ึงตนเองได ้พื้นท่ีส่วนท่ีสามประมาณ 30% ใหป้ลูกไมผ้ล ไม้
ยืนตน้ พืชผกั พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจาํวนั หากเหลือบริโภคก็นําไป
จาํหน่าย และพ้ืนท่ีส่วนท่ีส่ีประมาณ 10% ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั เล้ียงสัตว ์และโรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนน คนั
ดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมกั โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ์ไมด้อกไมป้ระดบั พืชผกัสวน
ครัวหลงับา้น เป็นตน้)  

ทฤษฎีใหม่ขั้นกา้วหนา้ เม่ือเกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดล้งมือปฏิบติัตามขั้นท่ี
หน่ึงในท่ีดินของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนไดผ้ลแลว้ เกษตรกรก็จะพฒันาตนเองจากขั้น "พอ
อยูพ่อกิน" ไปสู่ขั้น "พอมีอนัจะกิน" เพื่อใหมี้ผลสมบูรณ์ยิง่ข้ึน จึงควรท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามขั้นท่ี
สองและขั้นท่ีสามต่อไปตามลาํดบั   

ขั้นท่ี 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง เม่ือเกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดป้ฏิบติัในท่ีดินของ
ตนจนไดผ้ลแลว้ ก็ตอ้งเร่ิมขั้นท่ีสอง คือ ใหเ้กษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง 
ร่วมใจกนัดาํเนินการในดา้น  

(1) การผลิต เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการผลิตโดยเร่ิมตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพนัธ์ุ
พืช ปุ๋ย การหานํ้า และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก  

(2) การตลาด เม่ือมีผลผลิตแลว้ จะตอ้งเตรียมการต่าง ๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได ้
ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากขา้วร่วมกนั การจดัหายุง้รวบรวมขา้ว เตรียมหาเคร่ืองสีขา้ว 
ตลอดจนการรวมกนัขายผลผลิตใหไ้ดร้าคาดี และลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย  
                                                 

104 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/  
2549/ m6/sri10/the_king_and_technology/ka-set_2.htm เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556. 
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(3) ความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกนัเกษตรกรตอ้งมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมี 
ปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ นํ้าปลา เส้ือผา้ ท่ีพอเพียง  

(4) สวสัดิการ แต่ละชุมชนควรมีสวสัดิการและบริการท่ีจาํเป็น เช่น มีสถานีอนามยัเม่ือ
ยามป่วยไข ้หรือมีกองทุนไวใ้หกู้ย้มืเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ 

(5) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุน
เพื่อการศึกษาเล่าเรียนใหแ้ก่เยาวชนของชุมชนเอง  

(6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาสังคมและจิตใจ โดยมี
ศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียว 

กิจกรรมทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่า
ส่วนราชการ องคก์รเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสาํคญั  

ขั้นท่ี 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นกา้วหน้า เม่ือดาํเนินการผ่านพน้ขั้นท่ีสองแลว้ เกษตรกรจะมี
รายไดดี้ข้ึน ฐานะมัน่คงข้ึน เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพฒันากา้วหนา้ไปสู่ขั้นท่ีสามต่อไป 
คือ ติดต่อประสานงาน เพื่อจดัหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษทัหา้งร้านเอกชน มาช่วย
ในการทาํธุรกิจ การลงทุนและพฒันาคุณภาพชีวิต ทั้งน้ี ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกบับริษทั 
จะไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั  
  ในปัจจุบนัน้ีไดมี้การนาํเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปทาํการทดลองขยายผล ณ ศูนยศึ์กษา
การพฒันาและโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ รวมทั้ งกรมวิชาการเกษตรได้ดาํเนินการ 
จัดทําแปลงสาธิต  จํานวน  25 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ  นอกจากน้ี  กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การดาํเนินงานให้มีการนาํเอาทฤษฎีใหม่น้ีไปใช้
อยา่งกวา้งขวางข้ึน105 ทฤษฎีใหม่ เป็นพระราชดาํริท่ีไดรั้บการพิสูจน์และยอมรับกนัในหมู่นกัวิชาการ
และเกษตรกรแลว้ว่าเป็นแนวทางการจดัการดินและนํ้ าท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัซ่ึงไดผ้ลอยา่งแทจ้ริง
ในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย 
  ดงันั้น การบริหารจดัการนํ้ าในประเทศไทยให้ไดผ้ล ตอ้งมองภาพรวมทั้งประเทศ 
ให้เป็นระบบ โดยมีพื้นท่ีกกัเก็บนํ้ าตั้งแต่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท่ีเช่ือมโยงถึงกนั
อยา่งเป็นระบบ จึงจะทาํใหก้ารบริหารจดัการนํ้ามีประสิทธิภาพ 
 
 
                                                 

105 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ www. http://web.ku.ac.th/king72/2542-09/res05_02.  
html เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2556. 
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 2.3.3 หลกัการจดัการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย 
  การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ ามีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึง การ
ใชน้ํ้ าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีความยติุธรรม หมายถึงโอกาสท่ีประชาชนจะเขา้ถึงทรัพยากรและมี
สิทธิได้รับความคุม้ครองจากรัฐถว้นหน้าและเท่าเทียมกัน และมีความยัง่ยืน หมายถึง การให้
ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเขา้ถึงและใชท้รัพยากรอย่างเท่าเทียมกนั แนวคิดและหลกัการจดัการ
ทรัพยากรนํ้าจึงตอ้งเป็นการบริหารเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งเป็นเป้าหมายไว้106 
  ประชาชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาโดยตลอด วิถีชีวิตคน
ไทยผกูพนัอยูก่บันํ้ า ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีประชาชนมกัจะตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนไวใ้กลก้บันํ้ า การมี
อาชีพเกษตรกรรมจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใช้นํ้ า ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ทาํให้รู้ได้ว่า
ประชาชนในภาคเหนือมีการสร้างเหมืองฝายข้ึนใช้เม่ือกว่า 700 ปีท่ีผ่านมา ประชาชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ รู้วิธีการสร้างอ่างเก็บนํ้ าไวใ้ชม้าเป็นเวลานานนบัพนัปี และประชาชนในภาค
กลาง รู้จกัการขุดคลอง เพื่อกักนํ้ าจากแม่นํ้ าเขา้ไปยงัพื้นท่ีการทาํนาเม่ือหลายร้อยปีมาแลว้ ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นแสดงให้เห็นว่ามนุษยมี์การจดัการทรัพยากรนํ้ ามานานแลว้ ปัจจุบนัประชาชนมีจาํนวน
มากข้ึน ความตอ้งการใชน้ํ้ ามีมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหน้า จึงตอ้งมีการพฒันาการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าใหม้ากข้ึน ใหเ้กิดความคุม้ค่า เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพอยา่ง
สูงสุดในทุกดา้น เพื่อให้มีการใช้นํ้ าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความ
ตอ้งการรักษาสมดุลของสภาพแวดลอ้ม107 
  ปัจจุบนั การจดัการทรัพยากรนํ้ ามีหลายรูปแบบ เช่น การเก็บนํ้ าในรูปของเข่ือน ฝาย 
อ่างเก็บนํ้ า สระนํ้ า เป็นตน้ เพ่ือจดัสรรนํ้ าให้กบัมนุษย ์สัตว ์พืชไดใ้ชไ้ดบ้ริโภค อยา่งไรก็ตาม ดว้ย
สภาวการณ์ปัจจุบนั ปัญหาวิกฤตเก่ียวกบันํ้ ามีเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ดา้น เช่น นํ้ าใชเ้พาะปลูก นํ้ าใช้
เพื่อการเกษตร นํ้ าใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภค และนํ้ าใชเ้พื่อการอุตสาหกรรม ขณะท่ีปริมาณและ
คุณภาพแหล่งนํ้ าธรรมชาติในหลายทอ้งท่ี กาํลงัมีสภาพเป็นท่ีน่าวิตก พื้นท่ีหลายแห่งตอ้งประสบ
กบัสภาวะแห้งแลง้มากผดิปกติทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อน แมว้่าจะเกิดข้ึนเป็นปกติเน่ืองจากความผนั
แปรของธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงมนุษยจ์ะไดรั้บความเดือดร้อนอยา่งมาก จึงมี
การระดมกาํลงัในภาครัฐใหมี้การจดัหาแหล่งนํ้ าเพิ่มข้ึน และคิดพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดข้ึน 

                                                 
106 แนวนโยบายการจัดการนํา้สําหรับประเทศไทย เล่ม 2 (น. 412-413), โดย ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด 

และคณะ, 2544, 
107 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน (น. 32), 

โดย อาํพร ฮกเจริญ, 2550, วทิยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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การบริหารจดัการนํ้ าโดยการป้องกนัการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาตินั้นถือเป็นเร่ืองยาก 
แต่การวางระบบบริหารจดัการที่ดีจะทาํให้ลดความสูญเสียไดม้าก การจดัการภยัพิบตัิเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ือง ตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ การรับมือในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข ์
ช่วยชีวิต และการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัเหตุการณ์ ในอดีตการจดัการภยัพิบติัมกัเนน้เร่ืองการช่วยเหลือ
บรรเทาทุกขเ์ป็นหลกั แต่แนวโนม้ของการจดัการภยัพิบติัสมยัใหม่จะมีลกัษณะของการเตรียมการ
เชิงรุกมากข้ึน โดยดาํเนินการดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีจะ
เกิดข้ึนจากภยัพิบติั รวมทั้งมาตรการท่ีครอบคลุมการแกไ้ขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงเป็น
การวางแผนเพื่อเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหตุท่ี
ต่อเน่ืองจนครบกระบวนการ เรียกว่า ‘วงจรการจดัการสาธารณภยั’ ประกอบดว้ยการป้องกนั 
(Prevention) คือ การดาํเนินการเพื่อหลีกเล่ียงหรือขดัขวางมิใหภ้ยัพิบติัและความสูญเสียเกิดข้ึนแก่
ชีวิต ทรัพยสิ์นและชุมชน เช่น การสร้างเข่ือน เพื่อป้องกนันํ้ าท่วม การควบคุมไฟป่า การออก
กฎหมายห้ามใชท่ี้ดินในพื้นท่ีเส่ียงภยั และการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัของส่ิงก่อสร้าง 
เป็นตน้ 

การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมท่ีมุ่งในการลดผลกระทบและความ
รุนแรงของภยัพิบติัท่ีก่อให้เกิดอนัตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติ เน่ืองจากการ
ป้องกนัและการบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกลเ้คียงกนัในหลายประเทศจึงใชม้าตรการทั้ง 2 
ดา้นควบคู่กนั การบรรเทาความสูญเสียจากภยัพิบติัเป็นเร่ืองกวา้งขวางและครอบคลุมการ
ดาํเนินงานหลายดา้น จึงตอ้งการการประสานงานท่ีดีมาตรการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การกาํหนด การ
จดัการภยัพิบติัและการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัการเกิดภยั มาตรฐานความปลอดภยัของกิจกรรมต่างๆ การ
ปรับปรุงระบบแจง้เตือนภยั การวางแผนควบคุมการใชท่ี้ดิน การปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจาย
ความเส่ียง รวมถึงการสร้างความตระหนกัรู้ของสาธารณชนผา่นการใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม  

การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหนา้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ใหก้บัรัฐบาล องคก์รปฏิบติั ชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิญกบัภาวการณ์เกิดภยัพิบติัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการป้องกนัและบรรเทาตอ้งการผลกัดนัในเชิงนโยบายขณะท่ีการ
เตรียมพร้อมเป็นบทบาทหน้าท่ีของหน่วยปฏิบติัจาํนวนมากท่ีตอ้งประสานงานกันมาตรการท่ี
สาํคญั ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การเตรียมการอพยพประชากร การวางระบบแจง้
เตือน และระบบการส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฝึกซอ้มและอบรม ใหค้วามรู้แก่สาธารณชน
ดว้ย เน่ืองจากในกรณีท่ีการเตรียมพร้อมของรัฐมีขอ้จาํกดั การเตรียมพร้อมในระดบับุคคลและ
ครัวเรือนจะสามารถช่วยรักษาชีวิตและทรัพยสิ์นไดเ้ช่นกนั  
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การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบติัอยา่งทนัทีทนัใด เม่ือ
ภยัพิบติัเกิดข้ึนโดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยชีวิต ป้องกนัอนัตราย และความสูญเสียต่างๆ เช่น การ
คน้หาช่วยชีวิต การกูภ้ยั การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจ่ายอาหารและยา การจดัทาํท่ีพกัชัว่คราว 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการนาํส่งโรงพยาบาล เป็นตน้ 

การฟ้ืนฟูบูรณะ (Recovery) การฟ้ืนฟูบูรณะเป็นขั้นตอนท่ีดาํเนินการเม่ือเหตุการณ์ภยั
พิบติัผา่นพน้ไปแลว้ เพื่อใหพ้ื้นท่ีหรือชุมชนท่ีไดรั้บภยัพิบติักลบัคืนสู่สภาพท่ีดีข้ึน ระดบัหน่ึง ซ่ึง
อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา 5-10 ปี มาตรการที่สาํคญั ไดแ้ก่ การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
ส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั การจดัตั้งชุมชนใหม่ การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนท่ีประสบภยัสําหรับมาตรการฟ้ืนฟูบูรณะในระยะยาวจะนําไปสู่เร่ืองของการพฒันา
ต่อไป 

การพฒันา (Development) ขั้นตอนการพฒันาภายหลงัเหตุการณ์ภยัพิบติัเป็นเร่ืองท่ีมี
ขอบเขตกวา้งกว่าการพฒันาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายเท่านั้น โดยครอบคลุมถึงการทบทวน 
และศึกษาประสบการณ์การจดัการภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนแลว้ทาํการปรับปรุงระบบการดาํเนินงานต่างๆ 
ท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อลดความสูญเสียใหน้อ้ยท่ีสุด108 
 2.3.4 หลกัการจดัการทรัพยากรนํ้าของต่างประเทศ 
  (1) ประเทศเนเธอร์แลนด ์

เน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นท่ีราบลุ่มและพื้นท่ีประมาณหน่ึง
ในส่ีของประเทศตํ่ากว่าระดบันํ้ าทะเล เนเธอร์แลนดไ์ดป้รับพื้นท่ีโดยการสูบนํ้ าออกจากทะเลสาบ
และทางนํ้ าต่าง ๆ เพ่ือให้ใชป้ระโยชน์ได ้เนเธอร์แลนดไ์ดส้ร้างเข่ือน ทางระบายนํ้ า และสถานีสูบ
นํ้ าจ ํานวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของประเทศประสบภาวะอุทกภัย 
เนเธอร์แลนดจึ์งมีส่ิงก่อสร้างดา้นวิศวกรรมการจดัการนํ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

การบริหารจัดการนํ้ าและการควบคุมนํ้ าท่วมจัดเป็นประเด็นใหญ่สุดในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยพ้ืนท่ีประมาณสองในสามของปัจจุบนั เป็นส่วนท่ีเส่ียงต่อการเกิดนํ้ าท่วม แต่
ขณะเดียวกนับริเวณดงักล่าวจดัไดว้่าเป็นท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เป็นท่ีท่ีมี
แนวสันทรายและผนงักั้นนํ้ า  เข่ือนและประตูป้องกนันํ้ าท่วม ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อป้องกนัคล่ืน
ใหญ่ และนํ้ าทะเลหนุน เข่ือนกั้นแม่นํ้ ามีไวเ้พ่ือป้องกนันํ้ าท่วมจากแม่นํ้ าสายใหญ่ คือ Rhine และ 
Meuse ทั้งน้ีในอดีตอาศยักงัหันลมป้ัมนํ้ าออก เพื่อทาํให้บริเวณเพาะปลูกแห้ง เพื่อให้สามารถทาํ
การเกษตรได้ และนอกจากน้ีประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีคณะกรรมการป้องกันนํ้ าท่วม (Water 
                                                 

108 รายงานการศึกษาเบือ้งต้น การจัดการภัยพิบัติและการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย กรณีศึกษาไทย
และต่างประเทศ (น. 4 - 6), โดย สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, 
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control boards) ท่ีเป็นองคก์รรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีเป็นอิสระ รับผิดชอบต่อการดูแลรักษา และจดัการ
ระบบนํ้าและบริเวณท่ีเป็นผลจากเข่ือนหรือผนงักั้นนํ้าท่ีสร้างข้ึน109 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ประสบกับเหตุการณ์นํ้ าท่วมในหลาย  ๆ  คร้ัง  ทําให้
คณะกรรมการฯ มีแผนจดัทาํโครงการป้องกนันํ้ าท่วม ท่ีเรียกว่า Delta Works110 คือโครงการ
แกปั้ญหานํ้ าท่วมในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องเนเธอร์แลนด์ เพื่อป้องกนัคล่ืนนํ้ าทะเลหนุนสูงจาก
ภาวะ Storm Tide โดยไดมี้การสร้างเข่ือน ประตูระบายนํ้ า กาํแพงกั้นนํ้ า คนัดินกนันํ้ า และกาํแพง
กนัคล่ืน เพื่อกั้นปากแม่นํ้ าต่างๆ เอาไว ้ Delta Works ประกอบดว้ยโครงการย่อยทั้งส้ินถึง 16 
โครงการ111 โดยส่วนท่ีเป็นเข่ือนจะทาํหน้าท่ีกั้นนํ้ าทะเลและแม่นํ้ าออกจากกนั ซ่ึงนอกจะส่งผลดี
เพราะตวัชายฝ่ังรับนํ้ าถูกเล่ือนให้อยูไ่กลจากพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัแลว้ นํ้ าส่วนท่ีอยูด่า้นในเข่ือนยงัเป็นนํ้ า
สะอาด ซ่ึงสามารถใชใ้นการเกษตรได ้ ในขณะท่ีส่วนท่ีเป็นประตูระบายนํ้ า ไม่ไดท้าํการปิดกั้นนํ้ า
ทะเลจากการไหลสู่แม่นํ้ าดา้นในอย่างถาวร แต่จะปิดประตูเฉพาะเวลาท่ีมีคล่ืนลมแรง ซ่ึงเส่ียงต่อ
ภาวะนํ้ าทะลกัเขา้สู่บริเวณท่ีอยูอ่าศยัไดเ้ท่านั้น ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากว่าจะทาํใหช้าวประมงท่ีดาํรง
ชีพดว้ยการจบัปลาทะเล สามารถทาํอาชีพดั้งเดิมได ้
  (2) ประเทศฝร่ังเศส 
  การบริหารจดัการนํ้ าของประเทศฝร่ังเศส รัฐบาลฝร่ังเศสและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแม้
จะสามารถพยากรณ์หรือคาดเดาถึงปรากฏการณ์ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะนํ้ า
ท่วมในอนาคต จากวิศวกรรมชลประทาน และวิศวกรรมอุทกศาสตร์ แต่อยา่งไรก็ดี การพยากรณ์
หรือคาดเดาถึงปรากฏการณ์ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะนํ้ าท่วมอาจมีการ
ผิดพลาดได้จากปัจจยัและตวัแปรหลายประการ เช่น ความผิดพลาดเร่ืองการพยากรณ์และการ
บริหารนํ้ าในเขื่อน ดว้ยเหตุผลดงักล่าว รัฐบาลฝร่ังเศสจึงไดก้าํหนดนโยบายสาธารณะและ
มาตรการทางกฎหมายเฉพาะในการป้องกนัความเส่ียงจากภยัพิบติัท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากธรรมชาติอนั
อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อมของประชาชนชาวฝร่ังเศส โดยนโยบาย
สาธารณะและมาตรการทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของฝร่ังเศส ไดน้าํเอาหลกัการพื้นฐานในกฎหมาย

                                                 
109 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ http://pracob.blogspot.com/2010/10/blog- 

post3954.html วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556. 
110 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ http://www.pub-law.net/publaw/view.  

aspx?id=1676 วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556. 
111 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://tv.truelife.com/detail/2046606/hilight/ เม่ือ

วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556. 
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ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ หลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน หลกัการป้องกนัภยัล่วงหน้า112 หลกัการกระทาํ
เพื่อป้องกนัและแกไ้ข และหลกัการมีส่วนร่วมมาบญัญติัเป็นมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนั
ความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วมและแผนในการป้องกนัความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วม ซ่ึงมาตรการทาง
กฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดแนวทางการจดัทาํแผนในการรับมือกบัความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วมเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดกลไกในการป้องกนัภาวะนํ้ าท่วมอยา่งเป็นรูปธรรมจากรัฐ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เช่น แผนป้องกนัความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วม และแผนในการ
ป้องกนัความเส่ียงจากภาวะทางธรรมชาติท่ีอาจคาดการณ์ เป็นตน้ 
  ดงันั้น การเตรียมการดา้นนโยบายสาธารณะและมาตรการทางกฎหมายมหาชนทาง
ส่ิงแวดลอ้มในการป้องกนัความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วม ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทัว่ไป 
เพื่อใหป้ระชาชนชาวฝร่ังเศสไดรั้บความปลอดภยัเม่ือเผชิญกบัวิกฤตินํ้ าท่วม ทั้งยงัเป็นการส่งเสริม
การกระจายอาํนาจในการควบคุมภาวะนํ้ าท่วมไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเสริมศกัยภาพ
ของทอ้งถ่ินในการรับมือและบรรเทาผลร้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากภาวะนํ้าท่วมในอนาคต 
  ประเทศฝร่ังเศสไดมี้การสร้างเข่ือน อ่างเก็บนํ้ าไวเ้พื่อการบริหารจดัการนํ้ าเช่นกนั แต่
เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2556 น้ี รัฐบาลฝร่ังเศสไดแ้ถลงถึงผลการตดัสินใจวา่จะร้ือเข่ือน Saint-Etienne-
du-Vigan เข่ือนสาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีสร้างกั้นแม่นํ้า Allier เพื่อฟ้ืนฟแูม่นํ้า เหตุผลของการ
ร้ือเข่ือนแห่งน้ีกเ็ช่นเดียวกบัเหตุผลในการร้ือเข่ือนในสหรัฐ ฯ นัน่เอง นอกจากน้ีรัฐบาลฝร่ังเศสยงัมี 
แผนร้ือเข่ือน Maisons-Rouges เข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีถูกสร้างกั้นแม่นํ้ า Vienne สาขาของแม่นํ้ า 
Allier เป็นเข่ือนต่อไป แมว้่าแผนน้ีตอ้งล่าชา้ออกไปเน่ืองจากถูกคดัคา้นจากนกัการเมืองในทอ้งถ่ิน 
แต่รัฐบาลฝร่ังเศสกไ็ดก้าํหนดเวลาท่ีจะร้ือเข่ือนแห่งน้ีท้ิงในเดือนสิงหาคมน้ี113 
  (3) ประเทศอเมริกา 
  การบริหารจดัการนํ้ าของประเทศอเมริกาอยู่ในอาํนาจทั้งของรัฐบาลกลาง และของ
รัฐบาลในมลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 50 รัฐ กฎหมายของรัฐบาลกลางจะกาํหนดหลกัการกวา้ง ๆ และปล่อยให้
มลรัฐจดัการนํ้ าทั้งท่ีเป็นนํ้ าใตดิ้นและนํ้ าผิวดิน และปรากฏว่ามลรัฐต่าง ๆ มีระบบการจดัการท่ี
หลากหลายมาก ส่วนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพนํ้ าหรือมลพิษทางนํ้ าจะมีรูปแบบท่ี
ค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนัและเป็นไปตามกรอบท่ีวางไวโ้ดยรัฐบาลกลาง 

                                                 
112 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเว ็บไซต์ http://www.pub-law.net/publaw/view. 

aspx?id=1681วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556. 
113 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.livingriversiam.org/4river-tran/others/ 

wd_a1.htm เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556. 
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  ประเทศอเมริกานอกจากจะใชม้าตรการโครงสร้างทางวิศวกรรมในการป้องกนันํ้ าท่วม
แลว้ ยงัใชม้าตรการการจดัการนํ้าท่วมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การนาํมาตรการการประกนัภยัจากนํ้ าหลาก โดย
ผ่าน FEMA’s National Flood Insurance Program (FEMA : Federal Emergency Management 
Agency) และยงัใชก้ารพยากรณ์ และเตือนภยันํ้าท่วมอยา่งไดผ้ลดีอีกดว้ย114 
  ประเทศอเมริกาเคยประสบปัญหานํ้ าท่วมจากพายเุฮอร์ริเคนแคทรีนา เม่ือปี พ.ศ. 2548 
ซ่ึงจากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่า การสร้างพนังกั้นนํ้ าเป็นเร่ืองล้มเหลวอย่างส้ินเชิง และเป็น
เทคโนโลยีท่ีลา้สมยั สร้างความเสียหายให้กบัคนจาํนวนมาก ฉะนั้น จิม เครยต์นั และคณะจึงร่วม
ทาํโครงการนาํร่องโดยใชช่ื้อว่า Action for change เพื่อเปล่ียนวิธีคิดเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าใหม่
ทั้งหมด โดยมีประเด็นท่ีนาํมาเป็นกรอบคิดในการบริหารจดัการนํ้ า คือ (1) จะจดัระบบอยา่งเป็น
บูรณาการไดอ้ยา่งไร (2) จะส่ือสารเร่ืองความเส่ียงต่อสาธารณชนแบบไหน และ (3) จะตดัสินใจ
อยา่งไรเม่ือไดแ้จง้กบัประชาชนไปแลว้วา่มีความเส่ียงเกิดข้ึน 
  แต่อยา่งไรก็ดีก่อนท่ีจะไปถึงตรงนั้น ส่ิงท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนกัร่วมกนัก็คือ
ว่า เราไม่สามารถควบคุมการไหลท่วมของนํ้ าได ้(flood control) ไม่สามารถป้องกนันํ้ าท่วมไดร้้อย
เปอร์เซ็นต ์(flood protection) และการคิดควบคุมการไหลหรือป้องกนันํ้ าน่ีเองท่ีทาํใหเ้รามองขา้ม
ธรรมชาติของนํ้าไป ซ่ึงธรรมชาติของนํ้ าคือการไหล หากกั้นนํ้ าไม่ใหไ้หล นํ้าก็จะยิง่มีพลงัมหาศาล 
อย่างไรก็ตาม เม่ือปล่อยให้นํ้ าไหลก็ย่อมต้องเกิดผลกระทบกับผูค้นและชุมชนตามมา ฉะนั้ น
แนวคิดท่ีตอ้งนาํมาใชคื้อ ลดความขดัแยง้และความรุนแรงจากประชาชน ดว้ยการให้ประชาชนเขา้
ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการความเส่ียงเร่ืองนํ้ าท่วมในทุก
ขั้นตอน โดยจะตอ้งมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้และต่อเน่ืองทั้งกระบวนการ ไม่ใช่แค่ให้มีส่วนร่วมใน
การรับรู้ขอ้มูล แต่การตดัสินใจกลบัเป็นของผูมี้อาํนาจหรือนกัวิชาการเท่านั้น 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่แค่ในขั้นตอนการวางแผนป้องกนั หรือแค่การสร้าง
พนงักั้นนํ้าร่วมกนัเท่านั้น แต่ตอ้งมีส่วนร่วมทั้งระบบ ทั้งวงจร และพิจารณาเร่ืองการระบายนํ้ าว่าจะ
ลดความรุนแรงของนํ้ าไดอ้ย่างไรเพื่อให้ประชาชนยอมรับได ้อดทนได ้มิฉะนั้นความขดัแยง้ก็จะ
เกิดข้ึนไม่รู้จบ 
  (4) ประเทศญ่ีปุ่น 
  การบริหารจัดการนํ้ าของประเทศญ่ีปุ่น มีแนวความคิด คือ การขุดคลองเพ่ือให้นํ้ า
เปล่ียนทิศทาง ทาํคั้นกั้นนํ้ าให้มีความแขง็แรง ทาํระบบบริหารจดัการนํ้ า ซ่ึงในส่วนของประเทศ

                                                 
114 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกับนํา้ 

: นํา้ท่วม นํา้แล้ง และแผ่นดินถล่ม  (น.3-12), โดย ศ.ดร ธวชัชยั ติงสัญชลี และคณะ, ตุลาคม 2546, สนบัสนุนโดย
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). 
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ญ่ีปุ่นนั้นไดน้าํ 2 แนวทางผสมผสานกนั โดยการผนันํ้ าออ้มเมืองโตเกียว และไดท้าํคนักั้นนํ้ าแบบ
สูงดว้ย ทั้งน้ี หากมีภาวะนํ้ ามีระดบัสูงข้ึนคนักั้นนํ้ าก็จะทาํหน้าท่ีป้องกนันํ้ าอีกชั้นหน่ึง โดยจะมี
ระบบสูบนํ้ าออก ซ่ึงคันป้องกันยกัษ์ท่ีเมืองอาราคาวาบริเวณแม่นํ้ าอาราคาวามีความยาว 22 
กิโลเมตร กวา้ง 500 เมตร โดยประเทศญ่ีปุ่นไดส้ร้างเพื่อใชผ้นันํ้ าและป้องกนันํ้ าท่วม ซ่ึงประเทศ
ญ่ีปุ่นไดส้ร้างและผา่นการใชง้านมากวา่ 75 ปีแลว้ 
  การจดัการปัญหานํ้ าหลากในประเทศญ่ีปุ่น เร่ิมข้ึนอยา่งจริงจงัตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 
โดยมาตรการจดัการท่ีประเทศญ่ีปุ่นนาํมาใช้ เช่น กลยุทธ์ในการจดัการนํ้ าหลาก ท่ีเรียกว่า การ
อนุรักษป์ริมาณนํ้าหลาก นัน่คือ การพฒันาพ้ืนท่ีใดๆ กต็าม หลงัจากดาํเนินการแลว้ จะตอ้งไม่ส่งผล
ให้ปริมาณนํ้ าหลากจากพื้นท่ีนั้น ๆ เพิ่มมากข้ึนกว่าคร้ังท่ียงัไม่ไดท้าํการพฒันา ดงันั้น เม่ือมีการ
พฒันาพื้นท่ีในบริเวณท่ีเคยเป็นแหล่งรองรับนํ้ าหลาก เช่น นาขา้ว หรือป่าไม ้ทาํใหต้อ้งมีการสร้าง
อ่างรองรับปริมาณนํ้ าเหล่าน้ีควบคู่ไปดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีการจดัแบ่งการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การ
จดัทาํแผนท่ีเส่ียงต่อการเกิดนํ้ าท่วม การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในการอพยพหนีภยั ใน
ประเทศญ่ีปุ่นมีการก่อสร้างอ่างรองรับปริมาณนํ้าหลากฝังไวใ้ตพ้ื้นดิน 
  กลยทุธ์ในการจดัการปัญหานํ้าท่วมในประเทศญ่ีปุ่น จาํแนกไดเ้ป็นกลุ่ม ๆ ดงัน้ี115 คือ 

(1) กลยทุธ์สาํหรับลุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ มาตรการใชส่ิ้งก่อสร้างเขา้ช่วย เช่น การก่อสร้าง
เข่ือน คนักั้นนํ้ า การผนันํ้ าหลาก การปรับปรุงลาํนํ้ า การควบคุมปริมาณตะกอนทางดา้นตน้นํ้ า และ
มาตรการไม่ใช่ส่ิงก่อสร้าง เช่น การพยากรณ์นํ้าหลาก การเตือนภยันํ้าหลาก 

(2) กลยทุธ์สาํหรับเมืองขนาดใหญ่ เมืองใหญ่ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าจะมีทาํนบขนาดใหญ่
ป้องกนัตล่ิงพงั คนักั้นนํ้าบางแห่งมีความสูง 300 – 500 เมตร 

(3) กลยทุธ์สาํหรับชุมชนในลุ่มนํ้ าขนาดเล็ก จดัหาแหล่งชะลอนํ้ าเตรียมไว ้เช่น สระ
นํ้ า อ่างเก็บนํ้ า หรืออาจจะใชส้ถานท่ีอย่างสนามของโรงเรียน หรือสวนสาธารณะในกรณีตอ้งการ
ชะลอนํ้ าหลากอยา่งฉุกเฉินเร่งด่วน นอกจากน้ียงัมีการเตรียมการระบายนํ้ าใตผ้ิวดินผา่นท่อระบาย
นํ้ า การปรับปรุงระบบระบายนํ้ าเดิม การจดัหาเคร่ืองสูบ การก่อสร้างอาคารบา้นเรือนให้สูงกว่า
ระดบันํ้ าท่วมถึง การจดัสร้างกาํแพงกนันํ้ าท่วม และการป้องกนันํ้ าหลากเขา้สู่ระบบรถไฟใตดิ้น 
รวมทั้งการพยากรณ์และเตือนภยันํ้าหลาก 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการนํ้ าอย่างย ัง่ยืน จะต้องมีระบบฐานข้อมูล ระบบ
พยากรณ์เตือนภยัท่ีดีและทนัสมยั การจดัให้มีกฎหมายและการชดเชยท่ีมีประสิทธิผลสอดคลอ้งกบั
ความจริง รวมถึง การจดัให้มีองคก์รบริหารจดัการนํ้ ารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command 
                                                 

115 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกับนํา้ 
: นํา้ท่วม นํา้แล้ง และแผ่นดินถล่ม  (3-10 – 3-11). แหล่งเดิม. 
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Authority) บนฐานขอ้มูลและผลประโยชน์ของประเทศ และท่ีสาํคญัคือ การสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่
ประชาชนเพื่อให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการบริหารจดัการนํ้ าโดยเฉพาะ การสร้าง
จิตสาธารณะให้เกิดข้ึนแก่ประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้าเป็นไปอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านส่ิงแวดล้อม (Green Judges) ปี 2555 : การ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และนํา้ อย่างยั่งยืน. (น. 10 – 11), โดย คณะกรรมการดา้นวิชาการเก่ียวกบั
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มศาลปกครอง, 2556, สาํนกัวจิยัและวชิาการ สาํนกังานศาลปกครอง. 
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บทที ่3 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการนํา้ 

ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
  ในบทน้ีจะขอศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ า องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจัดการนํ้ า ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้ า ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศไทย ประเทศเนเธอร์แลนด ์ประเทศฝร่ังเศส ประเทศ
อเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น ดงัน้ี 
 
3.1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการนํา้ในประเทศไทย 

3.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
  ในอดีตรัฐเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่เพียงผูเ้ดียว 
แต่ผลจากการใช้อาํนาจของรัฐดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรร การใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงตอ้งปรับเปล่ียนอาํนาจให้ชุมชนและประชาชน
มีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีมีบทบญัญติัคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ ให้แก่ประชาชนมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกล่าว ยงัหมายความรวมถึง สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ย รัฐธรรมนูญรัฐแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 น้ี นบัว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัสีเขียวเพราะเป็นฉบบัแรกท่ีมี
บทบญัญติัรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งชดัแจง้ ต่อมาใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก็ได้บญัญติัเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพด้าน
ส่ิงแวดลอ้มไวอ้ย่างกวา้งขวาง โดยได้บญัญติัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวใ้นมาตรา 66 ว่า บุคคลยอ่มมีสิทธิอนุรักษแ์ละมีส่วนร่วมใน
การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ยืน117 และไดรั้บรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐ

                                                 
117 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 66. 
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และชุมชนในเร่ืองดงักล่าว ไวใ้นมาตรา 67 ว่า สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษ์ บาํรุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และในการคุม้ครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ดาํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ
และต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพหรือคุณภาพชีวิต
ของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสม  
  การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์ารอิสระ 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองค์การเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดั
การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมี
การดาํเนินการดงักล่าว 
  สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือองคก์ารอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบญัญติัน้ี ย่อมไดรั้บ
ความคุม้ครอง118 และนอกจากน้ีในมาตรา 57 วรรคสอง119 ยงัไดก้าํหนดให้ประชาชนมีสิทธิใน
ขอ้มูลข่าวสารโดยกาํหนดว่า การวางแผนพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม การ
เวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์การวางผงัเมือง การกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ี
อาจมีผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียสาํคญัของประชาชน ให้รัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอยา่งทัว่ถึงก่อนดาํเนินการ 
  นอกจากรัฐธรรมนูญจะกาํหนดคุม้ครองสิทธิให้กบัประชาชนแลว้ ยงัไดก้าํหนดหนา้ท่ี
ให้แก่ประชาชนและรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มด้วย ซ่ึงหน้าท่ีของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญเป็นหนา้ท่ีท่ีไม่มีสภาพบงัคบั จึงเป็นการกาํหนดหนา้ท่ีไวเ้ป็นหลกัการ
ใหญ่ๆ ส่วนรายละเอียดปลีกยอ่ยของหนา้ท่ี รวมถึงสภาพบงัคบัจะมีกฎหมายบญัญติัเป็นรายละเอียด
อีกคร้ังหน่ึง ความจาํเป็นท่ีรัฐธรรมนูญตอ้งมีบทบญัญติัหนา้ท่ีของประชาชนไวก้็เพราะรัฐธรรมนูญ
ไดบ้ญัญติัให้สิทธิและเสรีภาพบางประการไวก้็ตอ้งกาํหนดให้ประชาชนมีหนา้ท่ีบางประการเป็น
ของคู่กันไปเสมอ และหน้าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข้องกับการพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดถู้กบญัญติัไวใ้นมาตรา 73 ว่า บุคคลมีหนา้ท่ีในการอนุรักษ์

                                                 
118 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 67. 
119 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 57 วรรค 2. 
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั120 และนอกจากน้ียงัไดก้าํหนด
หน้า ท่ีของ รัฐไว้ในมาตรา  85121 ว่ า  รัฐจะต้องดํา เ นินการตามแนวนโยบายด้าน ท่ี ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

1. กาํหนดหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คาํนึงถึงความ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทั้งผนืดิน ผนืนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ิน และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกาํหนดมาตรฐานการใชท่ี้ดินอย่างย ัง่ยืน โดย
ตอ้งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากหลกัเกณฑ์การใช้ท่ีดินนั้ นมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจดว้ย  

2. กระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรมและดาํเนินการให้เกษตรมีกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจดัหาแหล่ง
นํ้าเพื่อใหเ้กษตรมีนํ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมแก่การเกษตร 

3. จดัให้มีการวางผงัเมือง พฒันา และดาํเนินการตามผงัเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

4. จดัให้มีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็น
ระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งตอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษา และ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 

5. ส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ียงัยืน
ตลอดจนควบคุมและกําจัดมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
  จากบทบญัญติัดงักล่าว จะเห็นไดว้่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มีการกาํหนดหลกัการคุม้ครองสิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติโดยให้รัฐตอ้ง
ดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีสําคญัคือ รัฐตอ้งดาํเนินการจัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสงวน บาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล  และได้ค ํา นึง ถึงสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐดา้นการมีส่วน
                                                 

120 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 73. 
121 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 85. 
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ร่วมของประชาชน ไวใ้นมาตรา 87122 วา่ รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งการจดัทาํบริการสาธารณะ 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจ
รัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัน้ีได้ให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพราะเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นส่วนหน่ึงของบทบาทของประชาชนในกระบวนการของการพฒันา กล่าวคือ 
การมีส่วนร่วมดว้ยการเขา้ร่วมอยา่งกระตือรือร้น มีพลงัของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจ เพื่อ
กาํหนดเป้าหมายของสังคมและการจดัการทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบติัตามแผนการ
หรือโครงการต่าง ๆ ดว้ยความสมคัรใจ ถือเป็นการใหสิ้ทธิแก่ประชาชนท่ีจะมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีรัฐหรือเอกชนเป็นเจา้ของโครงการหรือผูรั้บผิดชอบโครงการโดยความ
ยินยอมของพวกเขาเหล่านั้ นเอง แต่อย่างไรก็ดีการให้สิทธิแก่ประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองใดตอ้งมีกฎหมายใหก้ารรับรองสิทธิดงักล่าวน้ีดว้ย 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัหลกัการดงัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ไวใ้นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ เพื่อให้รัฐตอ้งกระทาํตาม ซ่ึงแต่เดิมนั้นแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไม่ใช่ขอ้บงัคบั แต่เป็นเพียงแต่ขอ้แนะนาํซ่ึงบญัญติัไวเ้สมอว่า บทบญัญติัในหมวดน้ี
มีไวเ้พ่ือเป็นแนวทางสาํหรับการตรากฎหมายและกาํหนดนโยบายและไม่เกิดสิทธิในการฟ้องร้อง
รัฐ รัฐสภา หรือรัฐบาล ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามแนวนโยบายน้ี แต่ในปัจจุบนัตอ้งการให้รัฐถือ
ปฏิบติัตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ จึงใชค้าํว่า “ตอ้งดาํเนินการ” อนัเป็นการบงัคบัให้รัฐตอ้ง
ดาํเนินการตามแนวนโยบาย123พื้นฐานแห่งรัฐ ถือเป็นการสร้างกลไกใหรั้ฐบาลตอ้งรับผดิต่อรัฐสภา
ดว้ยนัน่เอง 
 
 

                                                 
122 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 87. 
123 มาตรการกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางนํา้ (น. 57 - 58), โดย รัฐชฎา ฤาแรง,

วารสารกระบวนการยติุธรรม Journal of Thai Justice System ปีท่ี 6 เล่มท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556. 
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 3.1.2 พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้าในประเทศไทย 
  ในปัจจุบนัมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าหลายฉบบั ซ่ึงบางฉบบั
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนํ้าโดยตรง บางฉบบัอาจมิไดเ้ก่ียวขอ้งมากนกัแต่กเ็ป็นกฎหมายท่ีมีเน้ือหาบางส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ า ซ่ึงในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จะศึกษาถึงกฎหมายเก่ียวกบัการใชน้ํ้ า 
กฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละพฒันานํ้ า กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะทาง
นํ้ า และกฎหมายท่ีให้อาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้ า ตลอดจนให้อาํนาจหนา้ท่ีในการจดัตั้ง
หน่วยงานหรือองคก์รท่ีรับผดิชอบในการบริหารจดัการนํ้า ดงัน้ี 
  (1) พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
   ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีถูกตราข้ึนเพื่อควบคุมดูแลการชลประทาน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงนํ้ า 
หรือเพื่อเก็บกัก  รักษา  ควบคุม ส่ง  ระบาย  หรือแบ่งนํ้ าเพื่อการเกษตรกรรม  การพลังงาน 
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม124 โดยให้อธิบดีกรมชลประทานมีอาํนาจในการปิดกั้น
หรือเปิดนํ้ าในทางชลประทาน ขุดลอก ซ่อม หรือดดัแปลงแกไ้ขทางนํ้ าชลประทาน และในการ
แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ให้เร่งรัดการขดุลอก ลาํนํ้ า หนอง บึง ในพื้นท่ีให้แลว้เสร็จโดยเร็ว เพื่อใชเ้ป็น
พื้นท่ีเกบ็กกันํ้า125 
  ประกอบกบัฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมเห็นว่า ในปัจจุบนัน้ี กิจการชลประทานไดข้ยายตวั
กวา้งขวางมากข้ึนตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ แต่ปรากฏว่าบทบญัญติับางมาตราแห่ง
กฎหมายว่าดว้ยการชลประทานหลวงฉบบัท่ีใชอ้ยู่เดิมไม่เหมาะสมแก่การดาํเนินงานก่อสร้าง การ
บาํรุงรักษา และการควบคุม ตลอดจนอตัราโทษอาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีนอ้ยไม่พอเพียงท่ีจะ
ใชใ้นการระงบัปราบปรามผูก้ระทาํผดิใหไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้ริง จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพื่อใหเ้หมาะสมแก่
กาลสมยั126 และเม่ือกิจการชลประทานไดข้ยายตวักวา้งขวางข้ึน นอกจากใชน้ํ้ าเพื่อเกษตรกรรมแลว้ 
ยงัมีการใชน้ํ้ าจากทางนํ้ าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา การอุตสาหกรรม และกิจการ
อ่ืนดว้ย แต่ปรากฏว่าบทบญัญติับางมาตราแห่งกฎหมายว่าดว้ยการชลประทานหลวงท่ีใชบ้งัคบัอยู่
ไม่อาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากผูป้ระกออบกิจการโรงงาน การประปา และกิจการอ่ืนเป็นการ

                                                 
124 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจัดทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้ 

เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (น. 81), 
โดย  คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขานิติศาสตร์  ร่วมกับ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม. 

125 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485.  
126 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการชลประทานหลวง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2507. 
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ตอบแทนได ้กบัเพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในส่วนท่ีเก่ียวกบัการชลประทาน จึง
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัฉบบัน้ี127 
  ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 

 พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดก้าํหนดสาระสาํคญัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการชลประทานไวด้งัน้ี   
1. นิยามศพัท ์
 การชลประทาน หมายความว่า กิจการท่ีกรมชลประทานจดัทาํข้ึนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงนํ้ า

หรือเพื่อกัก  เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งนํ้ าเพื่อเกษตรกรรม  การพลังงาน การ
สาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจาก
นํ้ากบัรวมถึงการคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยูใ่นเขตชลประทานดว้ย128 

 เขตชลประทาน หมายความวา่ เขตท่ีดินท่ีทาํการเพาะปลูกซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์จากการ
ชลประทาน 129 

 ประตูนํ้ า หมายความว่า ส่ิงท่ีสร้างข้ึนในทางนํ้ าเพื่อให้เรือนแพผ่านทางนํ้ าท่ีมีระดบั
ต่างกนัได ้130 

 เข่ือนระบาย หมายความว่า ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อทดหรือกกันํ้ าอนัเป็นท่ีมาแห่งนํ้ าซ่ึงจะส่ง
เขา้สู่เขตชลประทาน โดยมีช่องปิด - เปิดได้131  

 ประตูระบาย หมายความว่า ส่ิงท่ีสร้างข้ึนในทางนํ้ าเพื่อทด กกั กั้น หรือ ระบายนํ้ า ณ ท่ี
อ่ืนอนัมิใช่ท่ีมาแห่งนํ้าซ่ึงจะส่งเขา้สู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้132  

จากนิยามศพัทด์งัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า กรมชลประทานมีภารกิจหน้าท่ีอย่าง
กวา้งขวาง ภารกิจดังกล่าวไม่ได้จาํกัดอยู่เฉพาะการจัดหา กัก เก็บ บาํรุงรักษาและแบ่งนํ้ าเพ่ือ
เกษตรกรรมในเขตชลประทานเท่านั้น แต่ภารกิจนั้นครอบคลุมการใชน้ํ้ าเพ่ือประโยชน์เกือบทุก
ชนิด ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวกบันํ้ าทั้งในเขตหรือนอกเขตชลประทาน ในทางปฏิบติันั้น กรม

                                                 
127 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการชลประทานหลวง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2518. 
128 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
129 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
130 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
131 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
132 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
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ชลประทานเนน้บทบาทในการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 กบัทางนํ้ า
ชลประทานหรือกิจกรรมเก่ียวกบันํ้าในเขตชลประทาน133  

 2. การควบคุมการเปิด ปิดนํ้า 
 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดใ้หอ้าํนาจกรม

ชลประทานดําเนินการเก่ียวกับทรัพยากรนํ้ า เช่น การใช้ การพฒันา การบริหารจัดการ และ 
การอนุรักษท์รัพยากรนํ้ าในทางชลประทานหรือในเขตชลประทาน โดยในมาตรา 15 กาํหนดว่า 
เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน อธิบดีมีอาํนาจปิด กั้นหรือเปิดนํ้ าในทางนํ้ าชลประทาน ขุดลอก 
ซ่อมหรือดดัแปลงแกไ้ขทางนํ้ าชลประทาน หรือจดัให้มีส่ิงก่อสร้างข้ึนในทางนํ้ าชลประทาน ห้าม
จาํกดัหรือกาํหนดเง่ือนไขในการนาํเรือ แพ ผา่นทางนํ้ าชลประทาน134 ซ่ึงบทบญัญติัมาตราดงักล่าว
เป็นบทบญัญติัท่ีควบคุมการปิดเปิดนํ้า 

 3. การส่งนํ้าและกกัเกบ็นํ้าในเขตชลประทาน 
 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มีบทบญัญติัท่ี

ช่วยทาํให้มีการส่งนํ้ าจากการชลประทานไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ ไดต้ามเป้าหมาย และขณะเดียวกนัก็
กาํหนดใหมี้การเกบ็กกันํ้าใหมี้การปล่อยท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยในมาตรา 20 กาํหนดว่า เม่ือ
เจา้พนกังานไดส่้งนํ้ า ระบายนํ้ า หรือสูบนํ้ าไปในท่ีดินแห่งใดเพ่ือประโยชน์ในการเพาะปลูก หา้มมิ
ใหผู้ใ้ดปิดกั้นนํ้าดว้ยวิธีใดๆ จนเป็นเหตุไม่ใหน้ํ้ าไหลไปสู่ท่ีดินใกลเ้คียงหรือปลายทาง135 

 ถา้เห็นสมควร เจา้พนกังานหรือนายอาํเภอหรือผูท้าํการแทนนายอาํเภอ มีอาํนาจท่ีจะสั่ง
เป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดิน หรือผูท้าํการเพาะปลูกให้เปิดส่ิงท่ีปิดกั้นนํ้ าไวต้ามท่ี
จะกาํหนดให้หรือจดัการเปิดเสียเองก็ได ้ในการน้ีเจา้พนักงานหรือนายอาํเภอหรือผูท้าํการแทน
นายอาํเภอมีอาํนาจเขา้ไปในท่ีดินแห่งหน่ึงแห่งใดเพ่ือตรวจและจดัการดงักล่าว 

 เป็นบทบญัญติัหา้มปิดกั้นนํ้ าท่ีจะทาํใหไ้ม่สามารถส่งนํ้ าจากการชลประทานไปยงัท่ีดิน
ขา้งเคียงได ้

 ในมาตรา 21 บัญญัติว่า เม่ือเจ้าพนักงานได้ส่งนํ้ าหรือสูบนํ้ าเข้าไปในท่ีดินแห่งใด 
เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก เจา้พนกังานหรือนายอาํเภอหรือผูท้าํการแทนนายอาํเภอมีอาํนาจสั่ง
ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดิน หรือผูท้าํการเพาะปลูกบนพ้ืนท่ีดินภายในบริเวณท่ีจะไดรั้บนํ้ านั้น

                                                 
133 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน (น. 74), 

โดย อาํพร ฮกเจริญ, 2550, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย.์ 

134 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 15. 
135 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 20. 
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กระทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใดภายในระยะเวลาท่ีจะไดก้าํหนดให ้เพื่อกกันํ้ านั้นไวไ้ม่ใหไ้หลไปเสียเปล่า 
จนเป็นเหตุให้ท่ีดินขา้งเคียงไม่ไดรั้บนํ้ าตามท่ีควร136 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัมิให้นํ้ าจากการชลประทาน
ไหลท้ิงเสียเปล่า จนทาํใหเ้จา้ของท่ีดินไม่ไดรั้บนํ้า 

 4. การคุม้ครองการก่อมลพิษทางนํ้า 
 การคุม้ครองการก่อมลพิษทางนํ้ าไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 28 ว่า ห้ามมิให้ผูใ้ดท้ิงฝอย 

ซากสัตว ์ซากพืช เถา้ถ่าน หรือส่ิงปฏิกูลในทางนํ้ าชลประทานหรือทาํให้นํ้ าเป็นอนัตรายแก่การ
เพาะปลูกหรือการบริโภค ห้ามมิให้ผูใ้ดปล่อยนํ้ าซ่ึงทาํให้เกิดเป็นพิษแก่นํ้ าตามธรรมชาติหรือ
สารเคมีเป็นพิษลงในทางนํ้าชลประทานจนอาจทาํใหน้ํ้ าในชลประทานเป็นอนัตรายแก่เกษตรกรรม 
การบริโภค อุปโภคหรือสุขภาพอนามยั137 

บทบญัญติัมาตรา 28 น้ี เป็นบทบญัญติัในการป้องกนัมลพิษทางนํ้ าอนัเกิดแก่หรือจาก
การเกษตรกรรม เพราะการทาํให้นํ้ าเป็นอันตรายต่อการเพาะปลูกหรือปล่อยสารเคมีในนํ้ า
ชลประทานจนอาจเป็นอนัตรายแก่เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามยัจะมีโทษ
ทางอาญา138 เป็นบทบญัญติัท่ีครอบคลุมดีพอสมควร แต่อยา่งไรกดี็อาจจะมีผลในการป้องกนัมลพิษ
ทางนํ้าในทางปฏิบติัจริงไม่มากนกัดว้ยเหตุผล ดงัน้ี 

ประการท่ีหน่ึง ไม่ไดมี้การห้ามหรือการควบคุมการใชว้ตัถุมีพิษหรือสารเคมีต่าง ๆ ใน
การเกษตรกรรมตามสภาพความเป็นจริงแลว้ สารเคมีท่ีชาวนาชาวไร่ใชใ้นการเกษตรกรรมและไหล
ลงสู่แม่นํ้ าลาํคลอง ซ่ึงรวมทั้งทางนํ้ าชลประทานดว้ย การควบคุมการใชว้ตัถุมีพิษหรือสารเคมีทาง
เกษตรนั้นน่าจะเป็นการป้องกนัมลพิษทางนํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าการท่ีจะคอยจบักุมและ
ลงโทษผูท่ี้ปล่อยนํ้ าท่ีมีสารพิษเจือปนลงไปในทางนํ้ าชลประทาน ในปัจจุบนัเรายงัไม่มีกฎหมาย
ควบคุมการใชส้ารพิษในลกัษณะดงักล่าวโดยตรง 

ประการท่ีสอง การท้ิงส่ิงของหรือสารเคมีท่ีจะเป็นความผิดตามมาตรา 28 นั้นจะตอ้งมี
ลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่การบริโภคหรือการเพาะปลูกได ้หมายความวา่ ปริมาณของส่ิงท่ี
ปล่อยลงในทางนํ้ าชลประทานจะตอ้งมีปริมาณพอท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายได ้แต่ตามความเป็นจริง
แลว้มลพิษในแม่นํ้ าลาํคลองหรือทางนํ้ าชลประทานก็ตามมกัจะเกิดจากการท้ิงส่ิงของหรือปล่อย
ของเสียรายละเล็กละน้อย ซ่ึงหากพิจารณาเป็นแต่ละราย แล้วคงไม่อาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่
ส่ิงแวดลอ้มได ้จึงไม่เป็นความผดิ 

                                                 
136 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 21. 
137 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 28. 
138 การฝ่าฝืนมาตรา 28 วรรคแรก ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 37. 
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ประการท่ีสาม มาตรา 28 เนน้เฉพาะการปล่อยของเสียหรือสารเคมีในทางนํ้ าชลประทาน
เท่านั้น มิไดค้วบคุมการปล่อยของเสียลงสู่ลาํนํ้ าสายหลกัๆ139  

พระราชบญัญติัการชลประทานหลวงยงัใหอ้าํนาจแก่รัฐบาลหลายอยา่งอนัจะทาํใหก้าร
ใชน้ํ้ าในเขตชลประทานเป็นประโยชน์มากข้ึน เช่น มีอาํนาจสั่งห้ามบุคคลใดบุคคลหน่ึงชกัหรือใช้
นํ้ าทางนํ้าชลประทาน เป็นตน้ 

(2) พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พทุธศกัราช 2482 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อดาํเนินการในการ
จดัการควบคุมการชลประทานท่ีราษฎร์ไดจ้ดัทาํข้ึน เพื่อส่งนํ้าจากทางนํ้าหรือแหล่งนํ้าไปใชเ้พื่อการ
เพาะปลูกหรือเพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการใชน้ํ้ าเพ่ือกิจการประเภทอ่ืน ๆ เช่น 
การใชน้ํ้ าในภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ ทั้งน้ีก็เพื่อคุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของราษฎรให้มี
ความเท่าเทียมกนั140  
  ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 

 พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดก้าํหนดสาระสาํคญัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการชลประทานราษฎร์
ไวด้งัน้ี   

1. นิยามศพัท ์
  การชลประทาน หมายความว่า กิจการท่ีบุคคลไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อส่งนํ้ าจากนํ้ าหรือแหล่ง
นํ้ าใด ๆ เป็นตน้ว่า แม่นํ้ า ลาํธาร ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ไปใชใ้นการเพาะปลูกและให้หมายถึง
กิจการท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อป้องกนัการเสียหายแก่การเพาะปลูกอนัเก่ียวกบันํ้า141  
  การชลประทานส่วนบุคคล หมายความว่า การชลประทานท่ีบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนไดจ้ดัทาํข้ึน เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของบุคคลนั้น ๆ โดยเฉพาะ142 
 
 

                                                 
139 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจัดทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการใช้และอนุรักษ์นํา้. เฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (น. 113), เล่มเดิม. 
140 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน (น. 61). 

เล่มเดิม. 
141 พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พทุธศกัราช 2482 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
142 พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พทุธศกัราช 2482 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
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  การชลประทานส่วนราษฎร หมายความว่า143 การชลประทานท่ีราษฎรไดร่้วมกนัจดัทาํ
ข้ึน เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎรในทอ้งท่ี 
  การชลประทานส่วนการค้า หมายความว่า การชลประทานท่ีบุคคลได้จัดทําข้ึน 
เพื่อค่าตอบแทนจากผูท่ี้ตอ้งการใชน้ํ้ าเพื่อการเพาะปลูกจากการชลประทานนั้น144 
  เขตการชลประทาน หมายความว่า เขตท่ีดินซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการชลประทาน
นั้น145 
  2. ประเภทของการใชน้ํ้ า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  ประเภทท่ีหน่ึง การใชน้ํ้ าในเวลาปกติ ไดแ้ก่ การใชน้ํ้ าท่ีจะตอ้งไม่ใชน้ํ้ าเกินความจาํเป็น 
คือ หากใชน้ํ้ าเพื่อการเพาะปลูกของราษฎรจะตอ้งใชใ้หเ้พียงพอกบัความตอ้งการท่ีจาํเป็น 
  ประเภทท่ีสอง การใช้นํ้ าในยามท่ีขาดแคลน คือ การชลประทานส่วนบุคคล การ
ชลประทานส่วนราษฎร และการชลประทานส่วนการคา้ หากเกิดสภาวการณ์ท่ีเกิดภยัแลง้ข้ึน เพ่ือ
ประโยชน์แก่การแบ่งปันนํ้าในยามขาดแคลน เพื่อความปลอดภยัหรือผาสุกของสาธารณชน เพื่อให้
มีการใชน้ํ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และตอ้งมีการแบ่งปันนํ้ าอยา่งเป็นธรรม ให้อาํนาจคณะกรรมการ
จงัหวดัสั่งปิดหรืองดใชก้ารชลประทานทั้ง 3 ประเภท และหากเกิดกรณีท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการ
แบ่งปันนํ้าข้ึน ใหผ้ซ่ึูงไดรั้บประโยชน์จากการใชน้ํ้ าเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเพื่อการนั้นดว้ย 
  3. การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
และไดป้ระโยชน์ในทรัพยากรนํ้ าโดยการกาํหนดให้การจดัทาํชลประทานส่วนราษฎรให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของราษฎรส่วนมากท่ีจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน146นั้น แต่การ
ดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นการเกณฑ์แรงงานหรืออุปกรณ์จะจดัทาํชลประทาน
ราษฎร์ยงัเป็นอาํนาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
  4. การขออนุญาตจดัทาํการชลประทาน 
  พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม กาํหนดวา่ บุคคล
ท่ีทาํการชลประทานส่วนบุคคลจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าท่ี เวน้แต่ว่าจะทาํการ
ชลประทานในพื้นท่ีไม่เกิน 200 ไร่ หรือเป็นการกระทาํชั่วคร้ังชั่วคราว มิได้กีดขวางทางนํ้ า

                                                 
143 พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พทุธศกัราช 2482 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
144 พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พทุธศกัราช 2482 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
145 พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พทุธศกัราช 2482 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 4. 
146 พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พทุธศกัราช 2482 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 12. 
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สาธารณะหรือทาํให้บุคคลอ่ืนเสียหาย147 ดงันั้น พระราชบญัญติัน้ีมิไดใ้ชบ้งัคบัแก่การชลประทาน
ส่วนบุคคลทุกขนาด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจดัสรรนํ้ า หรือการบริหารจดัการนํ้ าใน
ภาพรวมไดเ้ช่นกนั หากวา่มีเจา้ของท่ีดินรายยอ่ยจาํนวนมากไดจ้ดัทาํการชลประทานส่วนบุคคลเป็น
ของตนเอง โดยไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายฉบบัน้ี เพราะการใช้นํ้ าของเจา้ของท่ีดินแปลงย่อย 
แต่รวมกนัเป็นจาํนวนหลายแปลงและมีพื้นท่ีขนาดใหญ่นั้นยอ่มสามารถมีผลกระทบต่อปริมาณนํ้ า
ในทางนํ้า148 
  การขออนุญาตเพื่อทาํการชลประทานส่วนบุคคลให้ยื่นคาํขอต่ออาํเภอทอ้งท่ีและให้
องคก์รดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณา 
  กรณีท่ีหน่ึง ถา้ขอทาํการชลประทานในเน้ือท่ีไม่เกิน 500 ไร่ และอยู่ในทอ้งท่ีอาํเภอ
เดียวกนั ใหค้ณะกรมการอาํเภอ (นายอาํเภอ) เป็นผูพ้ิจารณา 
  กรณีท่ีสอง ถา้ขอทาํการชลประทานในเน้ือท่ีไม่เกิน 1,000 ไร่ และอยู่ในทอ้งท่ีจงัหวดั
เดียวกนั ใหค้ณะกรมการจงัหวดั (ผูว้า่ราชการจงัหวดั) เป็นผูพ้ิจารณา 
  กรณีท่ีสาม ถา้ขอทาํการชลประทานเกินกว่า 1,000 ไร่ หรือมีเน้ือท่ีคาบเก่ียวต่างจงัหวดั
กนั ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูพ้ิจารณา149  
  การให้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานมีอาํนาจออกใบอนุญาตดังกล่าว อาจทาํให้การ
ควบคุมการชลประทานส่วนบุคคลไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพราะแนวนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยในเร่ืองน้ีอาจจะแตกต่างจากแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็
เป็นได้ ด้วยเหตุน้ีจึงตอ้งพยายามขจัดความซํ้ าซ้อนของหน่วยงานในเร่ืองน้ีให้เหลือน้อยท่ีสุด 
ประกอบกบัในปัจจุบนัไดมี้การจดัตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาทาํหนา้ท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองทรัพยากรนํ้ า และไดมี้คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติท่ีรับผดิชอบเร่ืองทรัพยากร
นํ้าในภาพรวมของประเทศโดยตรง จึงควรพิจารณาใหอ้งคก์รดงักล่าวเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตหรือไม่ 
 
 

                                                 
147 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจัดทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการใช้และอนุรักษ์นํา้. เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเ จ้าสิ ริ กิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 รอบ  (น .  107) ,  
เล่มเดิม. 

148 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน (น. 62). 
เล่มเดิม. 

149 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน (น. 63). 
แหล่งเดิม. 
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  5. ประเภทของการชลประทาน 
  กฎหมายฉบบัน้ีไดแ้บ่งการชลประทานราษฎร์ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  ประเภทท่ีหน่ึง การชลประทานส่วนบุคคล 
  การชลประทานส่วนบุคคล หมายถึง การชลประทานท่ีบุคคลคนเดียวหรือหลายคนได้
จดัทาํข้ึนเพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะ150 การทาํชลประทานส่วน
บุคคลจะตอ้งขออนุญาตจากทางราชการก่อน มิฉะนั้นตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือ
จาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือทั้งจาํทั้งปรับ เวน้แต่วา่การชลประทานส่วนบุคคลนั้นทาํข้ึนในเน้ือท่ีไม่
เกินสองร้อยไร่หรือเป็นการกระทาํชัว่คร้ังชัว่คราว โดยมิไดกี้ดขวางทางนํ้ าสาธารณะหรือทาํให้
บุคคลอ่ืนเสียหาย 
  กรณีท่ีกฎหมายบงัคบัให้มีการขออนุญาตก่อนทาํการชลประทานน้ีเป็นการเปิดโอกาส
ให้ทางราชการเขา้มาควบคุมการชลประทานส่วนบุคคลให้ดาํเนินการถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน นอกจากนั้ นทางราชการยงัมีอํานาจท่ีจะสั่งให้การ
ชลประทานส่วนบุคคลท่ีมีนํ้ าเกินความจาํเป็นเฉล่ียนํ้ าใหแ้ก่ท่ีดินขา้งเคียง โดยเจา้ของท่ีดินขา้งเคียง
ตอ้งช่วยเหลือเจา้ของหรือผูค้วบคุมการชลประทานส่วนบุคคลนั้นตามสมควร ยิ่งกว่านั้นหากทาง
ราชการเห็นวา่ควรจะมีการขยายการชลประทานส่วนบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์แก่ราษฎรหมู่มาก ก็มี
อาํนาจท่ีจะสั่งเปล่ียนการชลประทานส่วนบุคคลท่ีทาํมาไม่น้อยกว่าสิบปีแลว้เป็นการชลประทาน
ส่วนราษฎรได้ ทั้ งน้ีให้ราษฎรท่ีได้รับประโยชน์จากการชลประทานดังกล่าว รวมกันจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่เจา้ของการชลประทานส่วนบุคคลเดิม 
  ประเภทท่ีสอง การชลประทานส่วนราษฎร 
  การชลประทานส่วนราษฎร หมายถึง การชลประทานท่ีราษฎรไดร่้วมกนัจดัทาํข้ึนเพื่อ
ประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎรในทอ้งท่ี ทั้งน้ีจะตอ้งมีการขออนุญาตจากทางราชการก่อน 
เช่นเดียวกบัการทาํการชลประทานส่วนบุคคลไม่มีขอ้ยกเวน้ว่าเน้ือท่ีท่ีไดรั้บประโยชน์จากการ
ชลประทานส่วนราษฎรจะเป็นเท่าใด อย่างไรก็ดี การท่ีจะจดัให้มีการชลประทานส่วนราษฎร
หรือไม่นั้นให้เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของราษฎรท่ีจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน 
เพราะวา่เป็นการชลประทานท่ีราษฎรเป็นผูท้าํเอง 
  บทบาทของทางราชการ ไดแ้ก่ การพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ทาํการชลประทานส่วน
ราษฎรหรือไม่ นอกจากน้ีราชการจะเป็นผูแ้ต่งตั้งหัวหนา้การชลประทานตามความเห็นส่วนใหญ่
ของราษฎร ตลอดจนมีอาํนาจในการสัง่เกณฑแ์รงงานราษฎร เพื่อซ่อมแซมแกไ้ขการชลประทานราษฎร์
                                                 

150 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจัดทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการใช้และอนุรักษ์นํา้. เฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (น. 78). เล่มเดิม. 
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ได  ้นอกจากน้ีราชการอาจจะประกาศห้ามการกระทาํใดๆ อนัเป็นการขดัขวางการชลประทาน 
ในแม่นํ้า ลาํธาร หว้ย หนอง คลอง บึง ทางนํ้าหรือแหล่งนํ้าใดๆ ซ่ึงจาํเป็นแก่การชลประทาน 
  ประเภทท่ีสาม การชลประทานส่วนการคา้ 
  การชลประทานส่วนการค้า หมายถึง การชลประทานท่ีบุคคลได้จัดทําข้ึน เพื่อ
ค่าตอบแทนจากผูท่ี้ตอ้งการใชน้ํ้ าเพื่อการเพาะปลูกจากการชลประทานนั้น โดยไม่คาํนึงว่าเน้ือท่ีท่ี
จะใชน้ํ้ าจากการชลประทานจะมีจาํนวนเท่าใด การกระทาํการชลประทานส่วนการคา้จะตอ้งขอ
สัมมนาจากทางราชการ หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือจาํคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
  เม่ือพิจารณาพระราชบญัญติัดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ การชลประทานทั้ง 3 ประเภทน้ีจะถูก
ควบคุมจากทางราชการท่ีแตกต่างกนั แต่ส่ิงหน่ึงท่ีทางราชการมีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนัหมด 
ได้แก่ อาํนาจท่ีจะสั่งปิดหรืองดใช้ส่วนหน่ึงของการชลประทานทุกประเภทไวช้ั่วคราวได้เพื่อ
ประโยชน์แก่การแบ่งปันนํ้าในยามขาดแคลน หรือเพ่ือความปลอดภยัหรือผาสุกของสาธารณชน 
  (3) พระราชบญัญติันํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ให้อาํนาจแก่กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลในการ
ควบคุมการประกอบกิจการนํ้าบาดาล ซ่ึงหมายถึง การขดุเจาะนํ้ าบาดาล การนาํนํ้ าบาดาลมาใช ้และ
การระบายนํ้ าบาดาลลงบ่อนํ้ าบาดาล เน่ืองจากมีการเจาะนํ้ าบาดาลและการใชน้ํ้ าบาดาลกนัอย่าง
กวา้งขวาง และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต แต่ยงัไม่มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งนํ้ าบาดาลบางแห่งเกิดการขาดแคลนหรือเสียหาย ซ่ึงถา้ปล่อย
ใหมี้สภาพเช่นน้ีอยูต่่อไป อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ
หรือเป็นอนัตรายแก่ทรัพยสิ์นหรือสุขภาพของประชาชน จึงสมควรมีมาตรการป้องกนัอนัเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน151  
  ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย  

 พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดก้าํหนดสาระสาํคญัไวด้งัน้ี 
1. นิยามศพัท ์

  นํ้าบาดาล หมายถึง นํ้ าใตดิ้นท่ีเกิดอยูใ่นชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซ่ึงอยูลึ่กจากผวิดิน
เกินความลึกท่ีรัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะกาํหนดความลึกนอ้ยกว่าสิบ
เมตรมิได้152  
                                                 

151 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติันํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม. 
152 พระราชบญัญติันํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 3. 
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  เจาะนํ้ าบาดาล หมายความว่า กระทาํแก่ชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงนํ้ า
บาดาลหรือเพ่ือระบายนํ้าลงบ่อนํ้าบาดาล153 
  เขตนํ้ าบาดาล หมายความว่า เขตท้องท่ีรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นเขตนํ้ าบาดาลโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา154 
  ใชน้ํ้ าบาดาล หมายความวา่ นาํนํ้าจากบ่อนํ้าบาดาลข้ึนมาใช้155 
  2. ขอบเขตการบงัคบัใช ้
  พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบักบันํ้ าใตดิ้นท่ีอยูลึ่กจากผวิดิน และพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไม่
ใชบ้งัคบัแก่กระทรวง ทบวง กรม หรืองคก์ารของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัหานํ้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเจาะนํ้ าบาดาลและใชน้ํ้ าบาดาล เวน้แต่ในเขต
ทอ้งท่ีท่ีรัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํคณะกรรมการนํ้ าบาดาลประกาศกาํหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์นํ้ า
บาดาล ซ่ึงหมายถึงเขตทอ้งท่ีท่ีมีการสูบนํ้ าบาดาลข้ึนมาใชใ้นปริมาณท่ีมากเกินกว่าปริมาณนํ้ าท่ี
ไหลลงสู่ชั้นนํ้าบาดาล จนอาจทาํใหเ้กิดการทรุดตวัของแผน่ดิน หรือการแพร่กระจายของนํ้ าเคม็เขา้
สู่ชั้นบาดาล หรือการลดตวัลงของระดบันํ้าในชั้นนํ้าบาดาล หรือผลกระทบสาํคญัอ่ืนต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ถึงแมว้่ากระทรวง ทบวง กรมดงักล่าวไม่ตอ้งขออนุญาตการเจาะนํ้ าบาดาลและใชน้ํ้ าบาดาลตาม
กฎหมายน้ี แต่ก็ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑม์าตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการนํ้ า
บาดาลในมาตรา 6 และมาตรา 23156 
  3. การบริหารจดัการนํ้าบาดาล 
  กาํหนดใหส้ามารถบริหารจดัการนํ้าบาดาลมาเพ่ือใชแ้กไ้ขปัญหาภยัแลง้ใหแ้ก่เกษตรกร 
ถือเป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถนาํนํ้าบาดาลข้ึนมาใชใ้นปริมาณท่ีสมํ่าเสมอตลอดทุกฤดู และมีคุณภาพ
นํ้าท่ีคงท่ีแน่นอน ไม่เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล เป็นทรัพยากรท่ีไม่มีการสูญเสียนํ้าอนัเน่ืองมาจากการ
ระเหยและการซึมหายลงใตดิ้นเหมือนนํ้ าผิวดิน ให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการมี
อาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ให้กาํหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะนํ้ าบาดาลการเลิก
เจาะนํ้ าบาดาล การใชน้ํ้ าบาดาลแบบอนุรักษ ์การระบายนํ้ าลงบ่อนํ้ าบาดาล การเลิกใชบ่้อนํ้ าบาดาล 
การป้องกนัดา้นสาธารณสุข และการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  

                                                 
153 พระราชบญัญติันํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 3. 
154 พระราชบญัญติันํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 3. 
155 พระราชบญัญติันํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 3. 
156 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลัก) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํ

ร่างพระราชบัญญติัทรัพยากรนํา้ (น. 106 - 107), เล่มเดิม. 
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  4. การขออนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล 
  เน่ืองจากการประกอบกิจการนํ้ าบาดาลอาจส่งผลกระทบต่อการทรุดตวัของดิน การเกิด
มลพิษในนํ้าบาดาลและปัญหาส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ในมาตรา 16 จึงกาํหนดหา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบกิจการ
นํ้ าบาดาลในเขตนํ้ าบาดาลใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดินในเขตนํ้ า
บาดาลนั้นหรือไม่เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย และมาตรา 22 
กาํหนดให้ผูรั้บใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบอนุญาต นอกจากน้ียงัต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
  ประกาศดงักล่าวน้ีครอบคลุมเร่ือง หลกัเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาการสําหรับการ
เจาะนํ้ าบาดาล การเลิกเจาะนํ้ าบาดาล การใชน้ํ้ าบาดาลแบบอนุรักษ ์การระบายนํ้ าบาดาลลงบ่อนํ้ า
บาดาล การเลิกใชบ่้อนํ้ าบาดาล การป้องกนัดา้นสาธารณสุข การป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และ
อาจกาํหนดวิธีการใหค้วามคุม้ครองแก่คนงานและความปลอดภยัแก่บุคคลภายนอก 
  5. ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัพระราชบญัญติันํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม157 
  พระราชบญัญติัน้ีเป็นกฎหมายท่ีให้อาํนาจแก่ทางราชการในการควบคุมการใช้นํ้ า
บาดาลอยา่งกวา้งขวาง แต่กมี็ขอ้จาํกดับางประการหลายประการ คือ 
  ประการแรก กฎหมายน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่นํ้าใตดิ้นท่ีลึกนอ้ยกวา่ 10 เมตร หรือในบางพื้นท่ี
อาจลึกกว่านั้ น ข้ึนอยู่กับการประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํใหไ้ม่สามารถนาํกฎหมายน้ีไปแกไ้ขปัญหาการแยง่นํ้ าจากการ
ใช้ “บ่อนํ้ าต้ืน” ได้ ดังนั้น จึงอาจจาํเป็นตอ้งจดัทาํบทบญัญติัใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างทาง
กฎหมายดงักล่าว 
  ประการท่ีสอง การท่ีพระราชบญัญติันํ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ไม่ใช้บงัคบัแก่กระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดหานํ้ าเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อ
เกษตรกรรมในส่วนท่ีเก่ียวกับการเจาะนํ้ าบาดาล และการใช้นํ้ าบาดาล เวน้แต่ในเขตทอ้งท่ีท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประกาศให้เป็นเขตวิกฤตการณ์นํ้ า
บาดาลนั้น อาจทาํใหไ้ม่ทราบขอ้มูลในภาพรวมว่ามีการใชน้ํ้ าบาดาลไปมากนอ้ยเพียงใด และเหลือ
นํ้ าบาดาลเท่าใด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการใชแ้ละอนุรักษ์นํ้ าบาดาล ดงันั้น จึงควร
จะตอ้งมีมาตรการท่ีจะทาํใหห้น่วยงานราชการดงักล่าวตอ้งรายงานการเจาะหรือใชน้ํ้ าบาดาล ดงันั้น 
จึงควรจะตอ้งมีมาตรการท่ีจะทาํใหห้น่วยงานราชการดงักล่าวตอ้งรายงานการเจาะหรือใชน้ํ้ าบาดาล 
แมว้า่จะไม่ตอ้งขออนุญาตเหมือนกบักรณีของเอกชนกต็าม 
                                                 

157 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลัก) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํ
ร่างพระราชบัญญติัทรัพยากรนํา้ (น. 109 - 110). แหล่งเดิม. 
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  ประการท่ีสาม พระราชบญัญติันํ้ าบาดาลมิไดใ้ห้ความสาํคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง
การใชน้ํ้ าผิวดิน และการใชน้ํ้ าใตดิ้น ทั้งท่ีควรจะตอ้งมีการควบคุมการใชน้ํ้ าทั้งสองประเภทอย่าง
เป็นระบบ แต่สาเหตุท่ีมิได้กล่าวถึงความสัมพนัธ์ดังกล่าว อาจเป็นผลมาจากความยุ่งยากและ
ซบัซอ้นในการศึกษาท่ีจะทาํใหเ้ราเขา้ใจประเดน็น้ีไดอ้ยา่งถ่องแท ้
  ประการสุดทา้ย การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้ าบาดาลยงัคงเป็นอาํนาจ
ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลโดยแท ้ทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยว่าประชาชนในทอ้งถ่ินหรือผูใ้ชน้ํ้ าจะเขา้มา
มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาใบอนุญาตตลอดจนการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ใบอนุญาตการประกอบกิจการนํ้าบาดาลไดอ้ยา่งไร 

(4) พระราชบญัญติัคนัและคูนํ้า พ.ศ. 2505 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบญัญติัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีการจดัทาํคนัและคูนํ้ าเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน

การกักเก็บนํ้ าและการส่งนํ้ า ซ่ึงจะช่วยทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการใช้นํ้ าจากโครงการ
ชลประทาน158 เพ่ือควบคุมดูแลเจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดินในการจดัทาํและบาํรุงรักษาคนัและคู
นํ้า เพื่อควบคุมการใชน้ํ้ าและการแบ่งปันนํ้าใน 

ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 
1. นิยามศพัท ์
คนั หมายความว่า คนัท่ีทาํดว้ยดินหรือวสัดุถาวรบนพื้นท่ีดินตามลกัษณะท่ีกาํหนดใน

พระราชบญัญติัน้ี เพื่อกกัหรือกั้นนํ้าไวใ้ชใ้นการเพาะปลูก159 
คูนํ้ า หมายความว่า ร่องนํ้ าตามลกัษณะท่ีอธิบดีกาํหนดเพ่ือชกันํ้ าเขา้สู่ท่ีดินและระบาย

นํ้าออกจากท่ีดิน160 
2. การจดัทาํคนั และคูนํ้า 

  การจดัทาํคนัมาตรา 5 กาํหนดว่า คนัตอ้งมีลกัษณะมัน่คงและสามารถกกันํ้ าไวเ้หนือ
ระดบัพื้นดินไดไ้ม่ตํ่ากว่ายีสิ่บเซนติเมตรและไม่สูงกว่าสามสิบเซนติเมตร และมาตรา 6 ใหเ้จา้ของ
ท่ีดินจัดทาํคันรอบท่ีดินภายในเขตแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกาท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิ
ครอบครองใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัในทอ้งท่ีนั้น 

                                                 
158 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลัก) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํ

ร่างพระราชบัญญติัทรัพยากรนํา้ (น. 97). แหล่งเดิม. 
159 พระราชบญัญติัคนัและคูนํ้า พ.ศ. 2505 มาตรา 4. 
160 พระราชบญัญติัคนัและคูนํ้า พ.ศ. 2505 มาตรา 4. 
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  ในกรณีท่ีการทาํคนัรอบท่ีดินตามวรรคก่อนไม่เป็นการเพียงพอ เจา้ของท่ีดินจะตอ้ง
จดัทาํคนัซอยเพิ่มข้ึนเพื่อใหก้กันํ้ าไวไ้ด ้
  และมาตรา  7 กําหนดว่า  เ ม่ือได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  2 และ
พระราชบญัญติัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัในทอ้งท่ีใดครบหน่ึงปีแลว้ ถา้อธิบดีพิจารณาเห็นว่าเจา้ของท่ีดินจะจดั
คนัใดไม่แลว้เสร็จตามกาํหนดระยะเวลาสองปี หรือเม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาสองปีแลว้การจดัทาํ
คนัใดยงัไม่แลว้เสร็จ อธิบดีมีอาํนาจสั่งให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการจดัทาํคนันั้นเสียเอง ในการ
น้ีเจา้ของท่ีดินตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายในการท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัทาํคนันั้น161 
  การจัดทาํคูนํ้ า มาตรา 8 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสํารวจท่ีดินในเขตนั้ นเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนและกาํหนดลกัษณะคูนํ้ า ภายหลงัท่ีไดท้าํการสํารวจดงักล่าวเสร็จแลว้ 
อธิบดีกรมชลประทานมีอาํนาจประกาศผงัและลักษณะคูนํ้ าสําหรับท่ีดินในเขตดังกล่าวได ้
ต่อจากนั้น มาตรา 9 กาํหนดให้เจา้ของท่ีดินจดัทาํคูนํ้ าตามผงัและลกัษณะท่ีประกาศให้แลว้เสร็จ
ภายในสองปีนบัจากวนัท่ีมีการประกาศเช่นวา่นั้น หากจดัทาํไม่แลว้เสร็จ หรือเม่ือพน้กาํหนดหน่ึงปี
ของการประกาศดงักล่าว อธิบดีกรมชลประทานเห็นว่าเจา้ของท่ีดินไม่อาจจดัทาํคูนํ้ าให้แลว้เสร็จ
ภายในกาํหนดสองปีนั้น อธิบดีกรมชลประทานมีอาํนาจสั่งให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีจดัทาํคูนํ้ าเสียเอง 
และเรียกค่าทดแทนจากเจา้ของท่ีดินนั้นตามมาตรา 11 ในกรณีท่ีตอ้งการให้มีการจดัทาํคูนํ้ าให้
สาํเร็จเร็วยิง่ข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคก์ารใชน้ํ้ าของโครงการชลประทาน มาตรา 13 กาํหนด
ว่า อธิบดีกรมชลประทานโดยอนุมติัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาํนาจสั่งให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีจดัทาํคูนํ้ าให้เป็นไปตามผงัและลกัษณะท่ีไดป้ระกาศไวก้็ได ้ในกรณีดงักล่าว 
กฎหมายมิไดก้าํหนดว่าให้เรียกค่าใชจ่้ายจากเจา้ของท่ีดิน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่ามิใช่ความผิดหรือ
ความล่าชา้ของเจา้ของท่ีดินในการจดัทาํคูนํ้ า แต่เป็นเพราะทางราชการตอ้งการจะให้มีการจดัทาํคูนํ้ า          
ใหเ้สร็จโดยเร็วต่างหาก162 
  (มาตรา 12) ให้อธิบดีมีอาํนาจกาํหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดทาํประตูกักนํ้ าหรือ 
ส่ิงอ่ืนท่ีใชใ้นการบงัคบันํ้ าในคูนํ้ า โดยให้เจา้ของท่ีดินท่ีรับประโยชน์จากการนั้นออกหรือร่วมกนั
ออกค่าใชจ่้ายในการจดัทาํตามส่วนเน้ือท่ีดินของตน และในการจดัทาํประตูกกันํ้าหรือส่ิงอ่ืนท่ีใชใ้น
การบังคบันํ้ าตามวรรคก่อน เจ้าของท่ีดินจะจัดทาํหรือร่วมกันจัดทาํตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
กาํหนด โดยออกค่าใชจ่้ายเองก็ได ้มาตราน้ีบญัญติัข้ึนเพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันนํ้ าโดยให้มี
ความทัว่ถึงกนั 

                                                 
161 พระราชบญัญติัคนัและคูนํ้า พ.ศ. 2505 มาตรา 7. 
162 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลัก) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํ

ร่างพระราชบัญญติัทรัพยากรนํา้ (น. 98). เล่มเดิม. 
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3. การคุม้ครองและดูแลคนัและคูนํ้า 
  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดมี้การกาํหนดมาตรการคุม้ครองและดูแลคนัและ  คูนํ้ าไว ้โดย
กาํหนดใหเ้จา้ของท่ีดินและผูค้รอบครองท่ีดินตอ้งบาํรุงรักษาคนั คูนํ้ าและประตูกกันํ้ า หรือส่ิงอ่ืนท่ี
ใช้ในการบังคบันํ้ าในท่ีดินท่ีตนเป็นเจ้าของหรือผูค้รอบครองให้คงอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
โดยเฉพาะคูนํ้ าตอ้งขดุลอกอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง (มาตรา 14) กาํหนดหา้มมิใหเ้จา้ของท่ีดินหรือผู ้
ครอบครองท่ีดินเจาะคนั ปิดกั้นคูนํ้ าเปิดหรือปิดประตูกกันํ้ าหรือส่ิงอ่ืนท่ีใชใ้นการบงัคบันํ้ า เวน้แต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือปฏิบติัตามคาํสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
(มาตรา 15) และกาํหนดหา้มมิใหผู้ใ้ดทาํใหค้นั คูนํ้ า ประตูกกันํ้ าหรือส่ิงอ่ืนท่ีใชใ้นการบงัคบันํ้ าเกิด
ขดัขอ้งหรือไม่สะดวกในการบงัคบันํ้า (มาตรา 16) 
  (5) พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
  ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีตราข้ึนเพื่อให้ความคุม้ครองและรักษาคลองประปา ซ่ึงหมายถึง 
คลองท่ีการประปาใชเ้ก็บนํ้ าและส่งนํ้ าท่ีไดม้าจากแหล่งนํ้ าดิบ คลองรับนํ้ า หรือคลองขงันํ้ า เพ่ือใชใ้น
การผลิตนํ้ าประปา และโดยท่ีกฎหมายว่าด้วยการรักษาคลองประปาซ่ึงได้ตราข้ึนไว้ตั้ งแต่  
พ.ศ. 2456 มีบทบญัญติัติท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็น
อนัมาก ทาํให้เกิดความไม่สะดวกแก่การปฏิบติัราชการ นอกจากน้ีไดมี้การจดัตั้งการประปาส่วน
ภูมิภาคแยกต่างหากจากการประปานครหลวงแลว้ จึงสมควรปรับปรุงบทบญัญติัของกฎหมาย
ดงักล่าวใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน รวมทั้งใหมี้การรักษาคลองประปาในเขตของการประปาส่วนภูมิภาคใน
ลักษณะเดียวกันกับคลองประปาในเขตของการประปานครหลวงด้วย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี163 
  ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 
  พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดก้าํหนดสาระสาํคญัไวด้งัน้ี 

1. นิยามศพัท ์
  คลองประปา หมายความว่า คลองท่ีการประปาใชเ้ก็บนํ้ าและส่งนํ้ าท่ีไดม้าจากแหล่งนํ้ า
ดิบ คลองรับนํ้า หรือคลองขงันํ้า เพื่อใชใ้นการผลิตนํ้าประปาตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดใหเ้ป็น
คลองประปาตามมาตรา 5164  
 

                                                 
163 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526. 
164 พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 มาตรา 4. 
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  คลองรับนํ้ า หมายความว่า คลองท่ีใชรั้บนํ้ าดินจากแหล่งนํ้ าดินเขา้สู่คลองขงันํ้ าหรือ
คลองประปา165  
  คลองขงันํ้า หมายความวา่ คลองหรือท่ีท่ีใชเ้กบ็นํ้าดินสาํหรับส่งเขา้คลองประปา166  

2. การควบคุมและหา้มการใชน้ํ้ า 
พระราชบัญญัติฉบับน้ีในมาตรา 8 กาํหนดห้ามมิให้ผูใ้ดชักนํ้ าหรือวิดนํ้ าในคลอง

ประปา คลองรับนํ้ า หรือคลองขงันํ้ าโดยใชเ้คร่ืองสูบนํ้ า ระหัด แครง โชงโลง หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด
อนัมีลกัษณะเดียวกนั หรือทาํให้นํ้ าในคลองดงักล่าวร่ัวไหล เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก
การประปาตามมาตรา 7 และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในใบอนุญาตนั้น และมาตรา 12 
กาํหนดห้ามมิให้ผูใ้ดทาํลายหรือทาํให้เสียหายแก่คนัคลอง ประตูนํ้ า ทาํนบหรือเข่ือนของการ
ประปา ท่อส่งนํ้ าดิบ หรือท่อผ่านคลอง สะพานขา้มคลองประปา สะพานขา้มคลองรับนํ้ า หรือ
สะพานขา้มคลองขงันํ้ า มาตรา 14 กาํหนดหา้มมิใหผู้ใ้ดเทหรือท้ิงส่ิงใดๆ หรือระบายหรือทาํใหน้ํ้ า
โสโครกลงไปในคลองประปา คลองรับนํ้ าหรือคลองขงันํ้ า และมาตรา 15 กาํหนดห้ามมิให้ผูใ้ดท้ิง
ซากสตัว ์ขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกลูลงในเขตคลองประปา คลองรับนํ้าหรือคลองขงันํ้า  
  (6) พระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  พระราชบัญญัติฉบับน้ีมิได้เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการนํ้ าโดยตรง แต่มีเน้ือหา
บางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้า 
  ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่ีดินทุกแปลงได้รับประโยชน์จาก
โครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคโดยทัว่ถึง และเพ่ือให้เกษตรกรไดมี้ท่ีดินของตนเอง
สาํหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงจะมีผลช่วยให้ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของ
เกษตรกรมัน่คงข้ึน เป็นการสมควรส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ และส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน ในการน้ีสมควรดาํเนินการจดัรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเสียใหม่167 
  ถึงแมว้่ารัฐบาลจะจดัการชลประทานให้ราษฎรแลว้ พร้อมทั้งมีการกาํหนดให้ทาํคนั  
คูนํ้ า เพ่ือนาํนํ้ าจากทางนํ้ าชลประทานไปสู่แปลงท่ีดินของตนก็ตาม มีบางกรณีท่ีการส่งหรือระบาย
นํ้ าเพื่อการเกษตรกรรมทาํไดไ้ม่ดีพอ อนัเน่ืองมาจากระดบัของท่ีดินแปลงต่าง ๆ ไม่สมํ่าเสมอและ
ขนาดของท่ีดินแต่ละแปลงไม่แน่นอน จนทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการก่อสร้างคนั และคูนํ้าหรือระบบ

                                                 
165 พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 มาตรา 4. 
166 พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 มาตรา 4. 
167 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517. 
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การลาํเลียงผลผลิต วิธีการแกไ้ขก็ตอ้งกระทาํโดยจดัรูปท่ีดินเสียใหม่ ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การตรา
พระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2517168 
  และนอกจากน้ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2534 โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายมีว่า พระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2517  ยงัมิไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัการรักษาระบบชลประทานและการระบายนํ้ า ถนนหรือทาง
ลาํเลียงในไร่นาและส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีใชร่้วมกนั และยงัมิไดมี้บทบญัญติัให้วางขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการเปิดหรือปิดประตูกกันํ้ าหรือส่ิงอ่ืนท่ีใชใ้นการบงัคบันํ้ าเขา้สู่ท่ีดินของเจา้ของท่ีดินใน
เขตโครงการจดัรูป ตลอดจนยงัมิไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบักองทุนจดัรูปท่ีดินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
และใชจ่้ายเพ่ือการจดัรูปท่ีดิน และให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่เจา้ของท่ีดินในเขตโครงการจดั
รูปท่ีดินและเขตท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดเป็นทอ้งท่ีท่ีจะสาํรวจเป็นเขตโครงการจดัรูปท่ีดินตาม
มาตรา 25 และนอกจากนั้ นบทกาํหนดโทษสําหรับผูฝ่้าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปท่ีดิน ได้
กาํหนดไวเ้ฉพาะโทษปรับเท่านั้น สมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2517 ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยเพ่ิมบทบญัญติัดงักล่าวและปรับปรุงบทกาํหนดโทษให้มีโทษ
จาํคุกดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี169 
  ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีสาระสาํคญัดงัน้ี 
1. นิยามศพัท ์
การจดัรูปท่ีดิน หมายถึง การดาํเนินงานพฒันาท่ีดินท่ีใชเ้พื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์

ทัว่ถึงท่ีดินทุกแปลงเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิต โดยทาํการรวบรวมท่ีดินหลายแปลงใน
บริเวณเดียวกันเพื่อวางผงัจดัรูปท่ีดินเสียใหม่ การจดัระบบชลประทานและการระบายนํ้ า การ
จดัสร้างถนนหรือทางลาํเลียงในไร่นา การปรับระดบัพื้นท่ีดินการบาํรุงดิน การวางแผน การผลิต
และการจาํหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปล่ียนการโอน การรับโอนสิทธิในท่ีดิน 
การให้เช่าซ้ือท่ีดิน และการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัรูปท่ีดินตลอดจนการจดัเขตท่ีดินสําหรับอยู่
อาศยั170  

                                                 
168 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจัดทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้ เฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (น. 110),  
เล่มเดิม. 

169 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2534. 
170 พระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 4. 
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เกษตรกรรม หมายความวา่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน เล้ียงสตัว ์เล้ียงสตัวน์ํ้ า เล้ียงผึ้ง เล้ียง
ไหม เล้ียงคลัง่ เพาะเห็ด และการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ
กาํหนดในราชกิจจานุเบกษา171 

2. การดาํเนินการจดัรูปท่ีดินของคณะกรรมการ 
ให้มีการตั้งคณะกรรมการจดัรูปท่ีดินกลางและคณะกรรมการจดัรูปท่ีดินจงัหวดัเขา้ไป

ดาํเนินการจดัรูปท่ีดินในทอ้งท่ีท่ีไดมี้พระราชกฤษฎีกาใหเ้ป็นเขตโครงการจดัรูปท่ีดิน โดยจะมีการ
นาํท่ีดินในเขตดงักล่าวทั้งหมดมารวมกนัแลว้จดัรูปท่ีดินและแปลงเสียใหม่ เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์
จากระบบการชลประทาน การสาธารณูปโภค และการลาํเลียงหรือขนส่งอยา่งทัว่ถึง ทางรัฐบาลจะ
เป็นผูส้ร้างระบบต่าง ๆ เหล่าน้ี แต่จะมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายจากเจา้ของท่ีดินผูไ้ดรั้บประโยชน์ใน
ภายหลงั172 

มาตรา 37 กาํหนดว่าในเขตโครงการจดัรูปท่ีดิน ให้คณะกรรมการจดัรูปท่ีดินจงัหวดั
จดัสร้างระบบการชลประทานและการระบายนํ้ า ถนนหรือทางลาํเลียงในไร่นาและสาธารณูปโภค
อยา่งอ่ืนเพื่อใหเ้จา้ของท่ีดินทุกแปลงไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั  

3. การควบคุมและดูแล 
มาตรา 47 กาํหนดว่า ใหบ้รรดาเจา้ของท่ีดินหรือผูไ้ดรั้บสิทธิในท่ีดินหรือสหกรณ์หรือ

กลุ่มเกษตรกรในเขตโครงการจดัรูปท่ีดิน แลว้แต่กรณี เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม และ
บํา รุง รักษาระบบชลประทานและการระบายนํ้ า  ถนนหรือทางลํา เ ลียงในไร่นาและส่ิง
สาธารณประโยชน์ท่ีใชร่้วมกนั ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการส่งนํ้ า ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
อตัราท่ีคณะกรรมการจดัรูปท่ีดินกลางกาํหนด 

มาตรา 47 ทวิ กาํหนดว่าในเขตโครงการจดัรูปท่ีดิน หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการปล่อยสัตว์
ใด ๆ หรือเทหรือท้ิงส่ิงใดๆ หรือปลูกพืชพนัธ์ุใด ๆ ลงบนคนัหรือในคูส่งนํ้ า คูระบายนํ้ า ถนนหรือ
ทางลาํเลียงในไร่นา ซ่ึงคณะกรรมการจดัรูปท่ีดินจงัหวดัจดัสร้างข้ึน อนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่
งานจดัรูปท่ีดิน ห้ามปิดกั้น สร้างทาํนบ หรือปลูกสร้างส่ิงใด ๆ ลงในคูส่งนํ้ า คูระบายนํ้ า ถนนหรือ
ทางลาํเลียงในไร่นา ซ่ึงคณะกรรมการจดัรูปท่ีดินจงัหวดัจดัสร้างข้ึน หรือห้ามทาํลายหรือทาํให้
เสียหายแก่คนั คูส่งนํ้ า คูระบายนํ้ า ประตูกกันํ้ า ทาํนบเข่ือน หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชใ้นการบงัคบันํ้ าหรือ

                                                 
171 พระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 4. 
172 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจัดทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้ เฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (น. 110). 
เล่มเดิม. 
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ระบบชลประทานและการระบายนํ้ า ถนนหรือทางลาํเลียงในไร่นา หรือส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีใช้
ร่วมกนัซ่ึงคณะกรรมการจดัรูปท่ีดินจงัหวดัจดัสร้างข้ึน  

4. ขอบเขตการบงัคบัใช ้
การเกษตรทั่วไป  หมายถึง  การใช้นํ้ า เพื่อการเกษตรท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง และพระราชบญัญติั
จดัรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร กล่าวคือ กฎหมายทั้ง 3 ฉบบัน้ีมีขอบเขตการบงัคบัใชไ้ม่คลุมทุกกรณี
หรือพื้นท่ีพระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์จะไม่บงัคบัการชลประทานส่วนบุคคลท่ีมีเน้ือท่ีไม่
เกินสองร้อยไร่หรือเป็นการกระทาํชั่วคร้ังชั่วคราว พระราชบญัญติัการชลประทานหลวงจะใช้
บงัคบัเฉพาะ “ทางนํ้ าชลประทาน” ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเป็น
รายๆ ไป ส่วนพระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมนั้นจะใชบ้งัคบัเฉพาะทอ้งท่ีท่ีไดมี้
พระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตโครงการจดัรูปท่ีดินเท่านั้น เพราะฉะนั้นจะยงัคงมีพื้นท่ีทาง
การเกษตรอีกมากท่ีไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายทั้ ง 3 ฉบับ และนอกจากน้ีกฎหมายเพื่อการ
เกษตรกรรมยงัมิไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัการนาํนํ้าใตดิ้นมาใชเ้พื่อการเพาะปลูกแต่อยา่งใด 
 (7) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีถูกตราข้ึนเพื่อการจดัการปัญหามลพิษในภาพรวม ทั้งมลพิษทาง
นํ้ า ทางอากาศ ทางเสียง และมลพิษอ่ืนๆ แต่ในกรณีน้ีจะศึกษาเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการจดัการมลพิษ
ทางนํ้าเท่านั้น173 
 ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนเพื่อจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน
ภาพรวม กฎหมายน้ีจึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้มของประเทศในภาพรวม 
ซ่ึงย่อมครอบคลุมถึงนโยบายและแผนเก่ียวกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางนํ้ าดว้ย174 และโดยท่ี
กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่มี
มาตรการควบคุมและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งพอเพียง จึงสมควรปรับปรุงใหม่โดยส่งเสริม
ประชาชนและองคก์รเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จดัระบบ
การบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามหลกัการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดอาํนาจ
หนา้ท่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนทอ้งถ่ินให้เกิดการประสานงาน และมีหนา้ท่ี
ร่วมกนัในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและกาํหนดแนวทางปฏิบติัในส่วนท่ีไม่มี

                                                 
173 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลัก) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํ

ร่างพระราชบัญญติัทรัพยากรนํา้ (น. 112). เล่มเดิม. 
174 แหล่งเดิม. (น. 113).  
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หน่วยงานใดรับผดิชอบโดยตรง กาํหนดมาตรการควบคุมมลพิษดว้ยการจดัใหมี้ระบบบาํบดัอากาศ
เสียระบบบาํบดันํ้ าเสีย ระบบกาํจัดของเสีย และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆเพื่อแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัมลพิษ กาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไป
โดยชัดเจน กําหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็น 
การจูงใจให้มีการยอมรับท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี175 
  ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 
  พระราชบญัญติัมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1. นิยามศพัท ์
  ส่ิงแวดลอ้ม หมายความว่า ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตวั
มนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้าํข้ึน176 
  มลพิษ หมายความว่า ของเสีย วตัถุอนัตรายและมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือ
ส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ท่ีถูกปล่อยท้ิงจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือภาวะท่ีเป็นพิษภยั
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และใหห้มายความรวมถึง รังสีความร้อน แสง เสียง กล่ิน 
ความสัน่สะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืน ๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจากแห่งกาํเนิดมลพิษดว้ย177  
  นํ้าเสีย หมายความว่า ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารท่ีปะปนหรือ
ปนเป้ือนอยูใ่นของเหลวนั้น178  

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  มาตรา 6 และมาตรา 7 กาํหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือกนัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลและข่าวสารจากทาง
ราชการในเร่ืองเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เวน้แต่ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีทาง
ราชการถือว่าเป็นความลบัเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ หรือเป็นความลบัเก่ียวกบัสิทธิ
ส่วนบุคคล สิทธิในทรัพยสิ์นหรือสิทธิในทางการคา้ หรือกิจการของบุคคลใดท่ีไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกฎหมาย กาํหนดให้องคก์รเอกชนท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม

                                                 
175 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

พ.ศ. 2535. 
176 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4. 
177 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4. 
178 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4. 
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หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือขอความช่วยเหลือหรือขอรับความสนับสนุนจากทาง
ราชการในการดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ179  

3. อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
  คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เป็นองคก์รท่ีทาํหน้าท่ีในการเสนอความเห็นและ
คาํแนะนําทางด้านส่ิงแวดลอ้มแก่รัฐบาล หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดทั้งการ
ประสานงานในดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย ทั้งน้ีมีสาํนกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ทาํหนา้ท่ี
ช่วยเหลือสนบัสนุนปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการฯ  

โดยภาพรวมแลว้ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเป็นองคก์รท่ีไม่มีอาํนาจบงัคบั
จริงจงัตามกฎหมาย แต่เป็นเพียงองค์กรท่ีให้คาํแนะนาํแก่รัฐบาล ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เท่านั้ น อย่างเช่น การท่ีกฎหมายกําหนดว่าคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมมีอํานาจหน้าท่ีเสนอ
แผนพฒันาส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มต่อคณะรัฐมนตรี และมีอาํนาจพิจารณากาํหนด
แนวทางให้ปฏิบติัเป็นไปตามแผนนั้นด้วย มิได้หมายความว่า คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มเองมี
อาํนาจท่ีจะบงัคบัให้ส่วนราชการอ่ืนปฏิบติัตามแผนท่ีคณะกรรมการฯ เสนอไป เพราะฉะนั้น 
สถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มจึงไม่เอ้ืออาํนวยท่ีจะทาํใหค้ณะกรรมการฯ เป็น
องคก์รกลางท่ีวางแผนดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือประสานงานกบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ180 
  อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ คือ เสนอนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ กาํหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พิจารณาให้
ความเห็นชอบในแผนจดัการคุณภาพและแผนป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 
13) และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาํหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเร่ือง 
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า ลาํคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเกบ็นํ้าและแหล่งนํ้าสาธารณะอ่ืน ๆ 
ท่ีอยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจาํแนกตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์บริเวณพื้นท่ีลุ่มนํ้ าในแต่ละพื้นท่ี 

                                                 
179 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 – 7. 
180 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจัดทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้ เฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (น. 127).     
เล่มเดิม. 
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และมาตรฐานคุณภาพนํ้ าทะเลชายฝ่ังรวมทั้งบริเวณพื้นท่ีปากแม่นํ้ า รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพนํ้ า
บาดาล181 (มาตรา 32)  

4. มาตรการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในกรณีฉุกเฉิน 
  มาตรา 9 ให้อาํนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยนัตรายต่อ
สาธารณชนอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติหรือภาวะมลพิษท่ีเกิดจาการแพร่กระจายของมลพิษ ซ่ึง
หากปล่อยไวเ้ช่นนั้นจะเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามยัของประชาชน
หรือก่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของประชาชนหรือของรัฐเป็นอนัมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจ
สั่งตามท่ีเห็นสมควร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซ่ึงไดรั้บหรืออาจไดรั้บ
อนัตรายหรือความเสียหายดงักล่าว กระทาํหรือร่วมกนักระทาํการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการควบคุม 
ระงบัหรือบรรเทาผลร้ายจากอนัตรายและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอ้ย่างทนัท่วงที ในกรณีท่ี
ทราบว่าบุคคลใดเป็นผูก่้อใหเ้กิดภาวะมลพิษดงักล่าว ใหน้ายกรัฐมนตรีมีอาํนาจสั่งบุคคลนัน่ไม่ให้
กระทาํการใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างท่ีมีเหตุภยนัตราย
ดงักล่าวดว้ย  
  จะเห็นไดว้า่ การท่ีนายกรัฐมนตรีจะใชอ้าํนาจสัง่ตามมาตราน้ีได ้จะตอ้งเป็นเร่ืองฉุกเฉิน 
กล่าวคือ ความเสียหายท่ีเกิดต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น จะตอ้งรุนแรงและเกิดอยา่งกะทนัหัน หากปล่อยไว้
อาจจะไม่สามารถแกไ้ขใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมได ้เช่น กรณีการเน่าเสียของนํ้าท่ีลาํนํ้ าชี ลาํนํ้ามูล อนั
เกิดข้ึนจากการปล่อยนํ้ า เสียจากโรงงาน  อุตสาหกรรม  ก็อาจมีการประกาศใช้ค ําสั่งของ
นายกรัฐมนตรีตามมาตราน้ีได ้

5. การควบคุมมลพิษทางนํ้า 
  มาตรา 69 กําหนดให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอาํนาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา กาํหนดประเภทของแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียหรือของเสีย
ลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดท่ีกาํหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ีส่วนราชการใดกาํหนดโดย
อาศยัอาํนาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยงัมีผลใชบ้งัคบัตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานท่ีผูว้่า
ราชการจงัหวดักาํหนดเป็นพิเศษสาํหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58  
  เม่ือไดมี้การประกาศตามมาตรา 69 แลว้ เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ
ทางนํ้ าท่ีถูกระบุไวใ้นประกาศ มีหน้าท่ีจะตอ้งควบคุมให้คุณภาพนํ้ าเสียท่ีระบายจากแหล่งกาํเนิด
ของตนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิด ตามมาตรา 55 มาตรา 56 หรือมาตรา 
58 แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าพระราชบัญญัติมิได้มีบทบัญญัติกําหนดบทลงโทษแก่เจ้าของหรือผู ้
                                                 

181 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 32. 
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ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้ าท่ีมิได้ควบคุมการระบายนํ้ าเสียของตนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานดงักล่าว182 
  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทท่ีถูกระบุไวใ้นประกาศกาํหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดตามมาตรา 55 แต่ยงัมิได้ถูกระบุไวใ้นประกาศของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มว่า เป็นประเภทท่ีตอ้งควบคุมการ
ปล่อยนํ้ าเสียหรือของเสียตามมาตรา 69 นั้น ยอ่มไม่มีหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งบาํบดัคุณภาพนํ้ าท้ิงจากแหล่งกาํเนิดของตนเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
รัฐมนตรีฯ กาํหนดตามมาตรา 55 อย่างไรก็ดี เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้ า
ประเภทน้ีก็มีหน้าท่ีตามกฎหมายบางประการ คือ ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทอ้งท่ีใดท่ีทาง
ราชการไดจ้ดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมไวแ้ลว้ ให้เจา้ของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษทุกประเภทเวน้แต่เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ี
กาํหนดตามมาตรา 70 มีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งนํ้าเสีย หรือของเสียท่ีเกิดจากแหล่งกาํเนิดมลพิษของตนไป
ทาํการบาํบดัหรือกาํจดัโดยระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมท่ีมีอยู่ภายในเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องท่ีนั้ นและมีหน้า ท่ีต้องเสียค่าบริการตามอัตราท่ีกําหนดโดย
พระราชบญัญติัหรือโดยกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่แหล่งกาํเนิดมลพิษนั้น มีระบบบาํบดันํ้ าเสีย
หรือระบบกาํจดัของเสียของตนเองอยู่แลว้ และสามารถทาํการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียได้
ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดตามพระราชบญัญติัน้ี และมาตรา 76 นํ้ าเสียท่ีไดรั้บการบาํบดัโดยระบบ
บาํบดันํ้ าเสียรวมของทางราชการหรือระบบบาํบดันํ้ าเสียของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรับจา้งให้บริการ
บาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียจะตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดท่ี
กาํหนดมาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ีส่วนราชการใดกาํหนดโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายอ่ืนและ
มาตรฐานนั้นยงัมีผลใชบ้งัคบัตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานท่ีผูว้่าราชการจงัหวดักาํหนดเป็นพิเศษ
สาํหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 
  จากอาํนาจต่าง ๆ ท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีกาํหนดให้แก่เจ้าพนักงาน นับได้ว่าเป็น
อาํนาจท่ีสามารถใช้แก้ไขปัญหามลพิษทางนํ้ าได้ในระดับหน่ึง ส่วนการท่ีจะป้องกันมลพิษได้
เพียงใดเป็นปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายและปัญหาการตรากฎหมายลาํดบัรองท่ีจะทาํให้มาตรการ
เหล่าน้ีไดผ้ลอยา่งจริงจงั ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการกาํหนดไวม้ากนกั183 

                                                 
182 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลัก) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํ

ร่างพระราชบัญญติัทรัพยากรนํา้ (น. 133). เล่มเดิม. 
183 การศึกษาเพื่อรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายด้านนํ้า  (น .  30), โดย  คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2536, 
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(8) พระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติฉบับน้ีมิได้เ ก่ียวข้องกับเร่ืองนํ้ าโดยตรงแต่มีบทบัญญัติบางส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรนํ้า 
ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

  เน่ืองจากพระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2526 ไดใ้ช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ มี
บทบญัญติับางประการไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัและโดยท่ีปัจจุบนัมีปัญหาความเส่ือม
โทรมของดินเพราะไม่มีการอนุรักษดิ์นและนํ้ า ทาํใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของดินก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งไม่มีบทบญัญติัใหห้น่วยงานของรัฐสามารถเขา้ไปดาํเนินการ
ป้องกนัรักษาสภาพพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและเกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน
อย่างรุนแรง และเพ่ือให้การใชท่ี้ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสมควร
กาํหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการสํารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการกาํหนดการอนุรักษ์ดินและนํ้ า การ
วิเคราะห์ตรวจสอบตวัอย่างดินหรือการปรับปรุงดินหรือท่ีดิน ตลอดจนกาํหนดมาตรการห้าม
กระทาํการใด ๆ รวมถึงการทาํให้ท่ีดินเกิดการปนเป้ือนของสารเคมีหรือวตัถุอ่ืนใด จึงจาํเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติัน้ี184 
  ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 
  1. นิยามศพัท ์
  การพฒันาท่ีดิน หมายความว่า การกระทาํใด ๆ ต่อดินหรือท่ีดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพของดินหรือท่ีดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงข้ึนและหมายความรวมถึง
การปรับปรุงดินหรือท่ีดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะ
การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษดิ์นและนํ้ าเพ่ือรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อความเหมาะสมในการ
ใชท่ี้ดินเพื่อเกษตรกรรม185  
  ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ นํ้ า และอินทรียวตัถุต่าง ๆ ท่ีเจือปนกบั
เน้ือดินดว้ย186 
 
 

                                                 
184 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551. 
185 พระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551  มาตรา 4. 
186 พระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4. 
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  การชะล้างพงัทลายของดิน หมายความว่า ปรากฏการณ์ซ่ึงท่ีดินถูกชะล้างกัดเซาะ
พงัทลายดว้ยพลงังานท่ีเกิดจากนํ้ า ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเส่ือมโทรม สูญเสียเน้ือดิน หรือ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน187 
  การอนุรักษดิ์นและนํ้ า หมายความว่า การกระทาํใด ๆ ท่ีมุ่งใหเ้กิดการระวงัป้องกนัรักษา
ดินและท่ีดิน ไม่ให้เกิดความเส่ือโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินและรักษานํ้ าในดินหรือบนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในทางเกษตรกรรม 188 
  2. การควบคุมดูแล 
  เร่ืองการควบคุมดูแลไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 13 ว่า ในกรณีท่ีปรากฏว่าบริเวณพื้นท่ีใดมี
ลกัษณะเป็นพื้นท่ีลาดชนัเส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายของดิน หรือเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม อนัเกิด
จากการกระทาํของผูเ้ขา้ไปครอบครองทาํประโยชน์ในบริเวณพ้ืนท่ีดินโดยไม่เหมาะสม หรืออาจ
เกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ หากปล่อยไวไ้ม่ดาํเนินการจะเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินอย่างรุนแรง
จนถึงข้ึนเกิดดินถล่มสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดย
คาํแนะนาํของคณะกรรมการมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดให้พื้นท่ีนั้นเป็นเขต
อนุรักษ์ดินและนํ้ า และให้มีแผนท่ีแนบทา้ยประกาศดว้ย แผนท่ีดงักล่าวให้ถือเป็นส่วนหน่ึงแห่ง
ประกาศ 
  มาตรา 14 กาํหนดว่า ในกรณีท่ีปรากฏว่าพื้นท่ีใดมีการใชห้รือทาํให้เกิดการปนเป้ือน
ของสารเคมีหรือวตัถุอ่ืนใดท่ีจะทาํใหท่ี้ดินเกิดความเส่ือมโทรมต่อการใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 
ให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใช้
ท่ีดินบริเวณนั้น และกรณีมีการปนเป้ือนเกิดข้ึน ให้ผูก้ระทาํการปนเป้ือนดาํเนินการปรับปรุงท่ีดิน
ใหคื้นสู่สภาพเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายใหแ้ก่รัฐหรือผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย และมาตรา 17 กาํหนด
ว่า เพื่อประโยชน์ในการสาํรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติความเหมาะสมแก่การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และการกาํหนดเขตการอนุรักษดิ์นและนํ้ า คณะกรรมการจะจดัให้มีการสาํรวจ
ท่ีดินและการสาํรวจเพื่อกาํหนดเขตการอนุรักษ์ดินและนํ้าก็ได ้ 
  (9) พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัสาธารณภยัโดยทัว่ไป แต่ก็ได้
ถูกนาํมาใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะทางนํ้าดว้ยเช่นกนั 
 
                                                 

187 พระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4. 
188 พระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4. 
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  ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  เน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบญัญติัปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
พ .ศ .2545  ได้จัดตั้ งกรมป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย ข้ึน เ ป็น ส่วนราชการสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลกัในการดาํเนินการป้องกนับรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภยัและอุบติัภยั 
ซ่ึงมีผลทาํให้งานดา้นสาธารณภยัและงานดา้นอุบติัภยั ท่ีเดิมดาํเนินการโดยกองป้องกันภยัฝ่าย            
พลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันอุบติัภัย
แห่งชาติ สาํนกังานปลดัสาํนกันากยกรัฐมนตรี สาํนกันายกรัฐมนตรี มารวมอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานเดียวกนั นอกจากน้ีกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เป็นกฎหมายท่ีมี
สาระสําคญัและรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารภยัในดา้นของอคัคีภยั รวมทั้ง 
หน่วยงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดงักล่าวก็เป็นหน่วยงานเดียวกนั เพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกนั ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการอาํนวยการบริหารจดัการเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จึงเห็นสมควรนํา
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั มา
บญัญติัไวร้วมกนั จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี189 
  ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 
  1. นิยามศพัท ์
  สาธารณภยั หมายความว่า อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรค
ระบาดสัตว์ โรงระบาดสัตว์นํ้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผูท้าํใหเ้กิดข้ึน อุบติัเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตราย
แก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชน หรือของรัฐ และให้
หมายความรวมถึงภยัทางอากาศและการก่อวินาศกรรมดว้ย190 
  2. คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและอาํนาจหนา้ท่ี 
  ให้มีคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” มีอาํนาจ
หนา้ท่ีกาํหนดนโยบายในการจดัทาํแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั บูรณาการพฒันาระบบ
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และ
หน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งให้มีประสิทธิภาพ ( มาตรา 6 และมาตรา 7)  
  ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดาํเนินการ
เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศ โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีจดัทาํแผนการป้องกนั
                                                 

189 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550. 
190 พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 4. 
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และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมติัต่อคณะรัฐมนตรี จดัใหมี้การศึกษาวิจยั
เพื่อหามาตรการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบติัการ ประสานการ
ปฏิบัติให้การสนับสนุน และช่วยเหนือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
หน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และให้การสงเคราะห์เบ้ืองตน้แก่
ผูป้ระสบภยั ผูไ้ดรั้บภยนัตราย หรือผูไ้ดรั้บความเสียหายจากสาธารณภยั (มาตรา 11) แผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ มาตรา 11 (1) อย่างนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญัในการกาํหนด
แนวทาง มาตรการและงบประมาณท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะหนา้และระยะยาวเม่ือเกิดสาธารณภยั รวมถึง การอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั การดูแลเก่ียวกบัการสาธารณสุข และ
การแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการส่ือสารและการสาธารณูปโภค (มาตรา 12) 
  ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภยัและภยนัตรายจากสาธารณภยันั้นใกลจ้ะถึง ผูอ้าํนวยการมี
อาํนาจสั่งให้เจา้พนักงานดัดแปลง ทาํลาย หรือเคล่ือนยา้ยส่ิงก่อสร้าง วสัดุ หรือ ทรัพยสิ์นของ
บุคคลใดท่ีเป็นอุปสรรคแก่การบาํบดัปัดป้องภยนัตรายได ้ทั้งน้ี เฉพาะเท่าท่ีจาํเป็นแก่การยงัย ั้งหรือ
แกไ้ขความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากสาธารณภยันั้น ในกรณีท่ีการดดัแปลง ทาํลาย หรือเคล่ือนยา้ย
ส่ิงก่อสร้าง หรือทรัพยสิ์นจะมีผลทาํให้เกิดสาธารณภยัข้ึนในเขตพื้นท่ีอ่ืนหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายเพิ่มข้ึนแก่เขตพื้นท่ีอ่ืน ผูอ้าํนวยการทอ้งถ่ินจะใชอ้าํนาจตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองมิได ้
เวน้แต่จะไดรั้บความชอบจากผูอ้าํนวยการจงัหวดั (มาตรา 25) เม่ือเกิดหรือใกลจ้ะเกิดสาธารณภยั
ข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการท่ีผูใ้ดอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีนั้นจะก่อให้เกิดภยนัตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบติั
หน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ให้ผูบ้ ัญชาการ รองผูบ้ ัญชาการ ผูอ้าํนวยการ และเจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้รับ
มอบหมายมีอาํนาจสั่งอพยพผูซ่ึ้งอยู่ในพื้นท่ีนั้นออกไปจากพ้ืนท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี เฉพาะเท่าท่ีจาํเป็น
แก่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (28) เม่ือเกิดหรือใกลจ้ะเกิดสาธารณภยัข้ึนในพื้นท่ีใดและ
การอยู่อาศยัหรือดาํเนินกิจการใด ๆ ในพื้นท่ีนั้นจะเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรง ผูบ้ญัชาการ รองผู ้
บญัชาการ ผูอ้าํนวยการกลาง ผูอ้าํนวยการจงัหวดั ผูอ้าํนวยการอาํเภอ และผูอ้าํนวยการทอ้งถ่ินโดย
ความเห็นชอบของผูอ้าํนวยการอาํเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เขา้ไปอยู่อาศยัหรือดาํเนิน
กิจการใด ในพื้นท่ีดงักล่าวก็ไดป้ระกาศดงักล่าวใกลก้าํหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นท่ีท่ีห้าม
ตามท่ีจาํเป็นไวด้ว้ย (มาตรา 29) 
  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัมีบทบาทในการบริหารจดัการทั้งปัญหาภยัแลง้ 
และปัญหานํ้ าท่วมหรืออุทกภยั โดยมีหนา้ท่ีวางแผน เฝ้าระวงั ป้องกนัและเตือนภยั จดัทาํแผนดา้น
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั วางระบบมาตรการและกาํกบัดูแลความปลอดภยัดา้นการ
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พฒันาระบบการเฝ้าระวงัและเตือนภัย ก่อสร้างและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ประเมินสถานการณ์ ประเมินความตอ้งการ รายงานสถานการณ์อาํนวยการปฏิบติัการฉุกเฉินกรณี
อพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัและประสานการปฏิบติัการสนบัสนุนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั และบรรเทาเหตุเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภยั 
พฒันาระบบการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั และฟ้ืนฟูพื้นท่ีประสบภยั จดัทาํ
โครงการฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ีและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไดรั้บความเสียหายจากสาธารณภยัและฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจ รวมทั้งอาชีพของผูป้ระสบภยั191 
  (10) พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อการวางระบบบริหารจดัการ
นํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 
  ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2554 ไดเ้กิดวิกฤตการณ์อุทกภยัอย่างร้ายแรงในหลายพื้นท่ีของ
ประเทศไทย ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง รัฐบาลมีความจาํเป็น
อย่างเร่งด่วนท่ีจะตอ้งบูรณะและฟ้ืนฟูประเทศ เยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชน รวมทั้ ง
ดาํเนินการวางระบบการบริหารจดัการนํ้ าและสร้างอนาคตประเทศ โดยการจดัให้มีการลงทุนใน
โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น นอกจากน้ี ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยงัทาํใหร้ะบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเร่ิมถดถอยและอยู่ในภาวะท่ีมีความเส่ียงต่อความเช่ือมัน่ของ
สาธารณะ จึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรการฟ้ืนฟูประเทศทั้งการแกไ้ขเยียวยาความเสียหาย การป้องกนัภยั
พิบติัท่ีใกลจ้ะถึงและการสร้างความเช่ือมัน่ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูล้งทุน ซ่ึงการ
ดาํเนินการตามมาตรการดงักล่าวจะตอ้งใชจ่้ายเงินเป็นจาํนวนมาก และตอ้งดาํเนินการอยา่งเร่งด่วน
หลายแนวทาง และโดยท่ีการวางระบบการบริหารจัดการนํ้ าและสร้างอนาคตประเทศจะตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งเร่งด่วนและต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัการเกิดภยัพิบติัในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และยัง่ยืน ซ่ึงรัฐบาลมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินในการดาํเนินการดงักล่าวจาํนวนมาก แต่โดยท่ีการกู้
เงินของรัฐบาลตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัมีขอ้จาํกดับางประการ สมควรใหมี้กฎหมายว่า
ด้วยการให้อาํนาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจดัการนํ้ าและสร้างอนาคต
ประเทศ เพื่อให้กระทรวงการคลังมีอาํนาจกู้เงินในนามของรัฐบาลเพ่ือนํามาใช้จ่ายในการ
ดาํเนินการดงักล่าวไดท้นัทีในการป้องกนัภยัพิบติัล่วงหน้าและเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึน
ตั้ งแต่ในขณะน้ี  และโดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเล่ียงได ้ 
                                                 

191 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย (น. 46 – 47), 
โดย ผูต้รวจการแผน่ดิน, 2554, สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน. 
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เพื่อประโยชน์ในอนัท่ีรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราช
กาํหนดน้ี192 

ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 
  พระราชกาํหนดน้ีให้อาํนาจกระทรวงการคลงัโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี มีอาํนาจกูเ้งิน
บาทหรือเงินตราต่างประเทศในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย เพื่อให้นาํไปใชจ่้ายในการวาง
ระบบบริหารจดัการนํ้ าและสร้างอนาคต โดยให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใชจ่้ายเงินกูต้ามพระ
ราชกาํหนดน้ีต่อรัฐสภาเพ่ือทราบก่อนเร่ิมดาํเนินการ193 และการกูเ้งินน้ี ให้มีมูลค่ารวมกนัไม่เกิน
สามแสนหา้หม่ืนลา้นบาทและใหก้ระทาํไดภ้ายในกาํหนดเวลาไม่เกินวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556194 
  เงินท่ีไดจ้ากการกูใ้หน้าํไปใชจ่้ายตามวตัถุประสงคใ์นการกูโ้ดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงั195 
  กระทรวงการคลงัอาจนาํเงินท่ีไดจ้ากการกูไ้ปใหกู้ต่้อแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานใน
กาํกบัดูแลของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบนัการเงินภาครัฐตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ เพื่อนาํไปใชจ่้ายในการวางระบบบริหารจดัการนํ้ าและสร้างอนาคต
ประเทศกไ็ด้196 

(11) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ระเบียบฉบับน้ีตราข้ึนมาเพื่อให้การบริหารทรัพยากรของนํ้ าของประเทศในด้าน

กระบวนการบริหารจดัการ การจดัหาการใชป้ระโยชน์ การบาํรุงรักษา การพฒันา การป้องกนัการ
แกไ้ขปัญหา การอนุรักษก์ารฟ้ืนฟู และการดาํเนินการดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ า เป็นไป

                                                 
192 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อการวางระบบ

บริหารจดัการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555. 
193 พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือการวางระบบบริหารจดัการนํ้ าและสร้าง

อนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 มาตรา 3 วรรค 1. 
194 พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือการวางระบบบริหารจดัการนํ้ าและสร้าง

อนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 มาตรา 3 วรรค 2. 
195 พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือการวางระบบบริหารจดัการนํ้ าและสร้าง

อนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 มาตรา 4 วรรค 1. 
196 พระราชกาํหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือการวางระบบบริหารจดัการนํ้ าและสร้าง

อนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 มาตรา 4 วรรค 2. 
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อย่างมีเอกภาพและบูรณาการสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัทั้งระดบัลุ่มนํ้ าและระดบัประเทศ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน197 

ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 
ระเบียบฉบบัน้ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
1. นิยามศพัท ์
ทรัพยากรนํ้ า หมายความว่า นํ้ าบนผิวดิน นํ้ าใตดิ้นและนํ้ าในทะเลอาณาเขต ท่ีอยู่ใน

แหล่งนํ้ าธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างข้ึน รวมทั้ งแหล่งนํ้ าระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยอาจ
นาํมาใชป้ระโยชน์ได้198 

การบริหารทรัพยากรนํ้ า หมายความว่า กระบวนการบริหารจดัการ การจดัหาการใช้
ประโยชน์ การบาํรุงรักษา การพฒันา การป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟูและการ
ดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ า ลุ่มนํ้ า หมายความว่า บริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงครอบคลุมลาํนํ้ า
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีรวมนํ้ าใหไ้หลลงสู่ลาํนํ้ าตามท่ีคณะกรรมการทรัพยกรนํ้ าแห่งชาติกาํหนด
ตามลกัษณะภูมิศาสตร์และวตัถุประสงคใ์นการบริหาร199 

2. คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าและอาํนาจหนา้ท่ี 
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ  ให้ มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เ รียกว่ า 

“คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กนช.” ประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสามผูแ้ทนส่วนราชการและผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ ใหอ้ธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า เป็นกรรมการและเลขานุการและให้
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้ าแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น200 ให้ กนช. มีอาํนาจและหนา้ท่ี 
ดงัต่อไปน้ี201 

                                                 
197 เหตุผลในการประกาศใชร้ะเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 
198 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 
199 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4. 
200 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6. 
201 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 10 
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1. เสนอแนะนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรนํ้ าต่อ
คณะรัฐมนตรี 

2. เสนอแนะคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรนํ้า 

3. เสนอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบักรอบงบประมาณในดา้นการบริหารทรัพยากรนํ้ าของ
ประเทศแบบบูรณาการ 

4. ประสานงานกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือคณะกรรมการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือกาํหนดแนวทางจดัการส่ิงแวดลอ้มในการบริหาร
ทรัพยากรนํ้า 

5. ประสานงานกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการดา้นป้องกนัภยัพิบติัเพ่ือกาํหนดแนวทางการจดัทาํแผนป้องกนัภยัพิบติั
อนัเน่ืองมาจากทรัพยากรนํ้าและการรักษาคุณภาพนํ้า 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการบริหารทรัพยากรนํ้ าของ
ประเทศตามท่ีคณะกรรมการลุ่มนํ้าต่าง ๆ นาํเสนอ 

7. ติดตาม ดูแล ประสาน สนบัสนุนและเร่งรัดการดาํเนินการของคณะกรรมการลุ่มนํ้ า
ต่าง ๆ ส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้า 

8. กาํหนดลาํดับความสําคญัเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรนํ้ าอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ทั้ งในด้านการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม 
การเกษตรกรรม การรักษาระบบนิเวศน์ การขนส่งทางนํ้ า การผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ า และดา้นอ่ืน ๆ 
แลว้แจง้ใหค้ณะรัฐมนตรีทราบ 

9. กาํหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจดา้นทรัพยากรนํ้ า
ไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลงัการ
ถ่ายโอนตามกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

10.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติัหนา้ท่ีของ กนช. 
ไดต้ามความจาํเป็น  

ให้กรมทรัพยากรนํ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ 
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 คณะกรรมการลุ่มนํ้าให ้กนช. แต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มนํ้ าข้ึนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่ละ
ลุ่มนํ้า ใหค้ณะกรรมการลุ่มนํ้ามีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี202 

1. เสนอความเห็นต่อ กนช. เก่ียวกบัการกาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการแนวทาง
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรนํ้ า รวมทั้งการดาํเนินงานใด ๆ ของส่วนราชการ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

2. จดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 
3. ประสานการจดัทาํแผนปฏิบติัการและแผนงบประมาณของส่วนราชการและองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าใหเ้ป็นไปตามแผนการบริหารทรัพยากรนํ้ าในพ้ืนท่ี
ลุ่มนํ้าตาม (2) และเป็นไปตามกรอบงบประมาณตามขอ้ 10 (3) 

4. พิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญั พร้อมทั้งกาํหนดปริมาณการใชน้ํ้ าในแต่ละกิจกรรม
อยา่งชดัเจน และกาํหนดมาตรการจดัสรรนํ้ าให้สอดคลอ้งกบัปริมาณนํ้ าท่ีมีอยูด่ว้ยความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ า
ในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาํแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหาร
ทรัพยากรนํ้าจากแหล่งนํ้าขนาดเลก็ใหเ้กิดประโยชน์และเป็นธรรม 

7. ขอเอกสารขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าเพื่อรวบรวมสถิติ ขอ้มูล
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

8. ประนีประนอม ไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
นํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้า  
 ให้สํานักงานทรัพยากรนํ้ าภาค กรมทรัพยากรนํ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มนํ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าท่ีรับผิดชอบ โดยมีอาํนาจ
และหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี203 

1. รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มนํ้ า และประสานงานกับสํานักงาน
เลขานุการ กนช. และสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มนํ้าต่าง ๆ  

2. รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสนเทศ เ ก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรนํ้ าเสนอคณะกรรมการลุ่มนํ้ าสาํหรับใชจ้ดัทาํแผนและแกไ้ขปัญหาการบริหารทรัพยากร
นํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 
                                                 

202 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12. 
203 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 
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3. รวบรวมแผนปฏิบติัการและแผนงบประมาณของส่วนราชการและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าเพื่อเสนอคณะกรรมการลุ่มนํ้ าในการจดัทาํแผนการบริหาร
ทรัพยากรนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

4. พฒันา เสนอสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการ
บริหารทรัพยากรนํ้า  
  จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติได้ถูกตั้ งข้ึนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สาเหตุสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งตั้ง
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติข้ึนมา ก็เน่ืองจากว่ามีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานท่ีทาํ
หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใช ้การบริหารจดัการ การพฒันาและการอนุรักษท์รัพยากร
นํ้ า โดยไม่มีหน่วยงานใดทาํหนา้ท่ีดูแลภาพรวมทั้งหมดของทรัพยากรนํ้ าและไม่มีหน่วยงานใดทาํ
หนา้ท่ีประสานแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ า ทาํใหแ้ต่ละ
หน่วยงานดาํเนินงานของตนเป็นไปอย่างเอกเทศ ผลท่ีตามมาก็คือ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับทรัพยากรนํ้ าส่วนหน่ึงมีความซํ้ าซ้อนและขาดความเป็นเอกภาพ จึงต้องมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติข้ึนมาเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว204 
  แต่อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในด้านอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ า
แห่งชาติจะพบว่า คณะกรรมการดงักล่าวไม่มีอาํนาจท่ีจะบงัคบัให้หน่วยงานอ่ืนตอ้งปฏิบติัตาม
แนวนโยบายท่ีวางไวโ้ดยตรง เพราะคณะกรรมการดงักล่าว มีอาํนาจหนา้ท่ีเพียงเสนอแนะหรือให้
ความเห็นชอบแก่คณะรัฐมนตรีเท่านั้น205 และนอกจากน้ีคณะกรรมการดงักล่าวยงัไม่ค่อยไดรั้บการ
ยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพราะไม่มีกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัรองรับอาํนาจหนา้ท่ี 

(12) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน               
พ.ศ. 2548  

ก. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเป็นแนวทางการ
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการโครงการของรัฐอยา่งกวา้งขวาง206 
                                                 

204 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลัก) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํ
ร่างพระราชบัญญติัทรัพยากรนํา้ (น. 161). เล่มเดิม. 

205 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจัดทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรนํา้ 
(น. 129). เล่มเดิม. 

206 เหตุผลในการประกาศใชร้ะเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน พ.ศ. 2548. 
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ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
เป็นระเบียบกลางบงัคบัใชก้บัหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท ดว้ยผลของระเบียบฯ ฉบบัน้ี องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ขอ้มูลตามท่ีกาํหนด และอาจตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในโครงการท่ีตนจะดาํเนินการเองหรือวิธีการให้สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนทาํ 
ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและรุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั วิถีชีวิต หรือส่วน
ได้เสียเก่ียวกับชุมชนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแนวทางในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการอยา่งกวา้งขวาง 

ข. สาระสาํคญัของกฎหมาย 
1. นิยามศพัท ์
โครงการของรัฐ หมายความว่า การดาํเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอนัเป็นการ

พฒันาเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให้
สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนทาํ ทั้ งน้ี บรรดาท่ีมีผลกระทบอย่างกวา้งขวางต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั วิถีชีวิต หรือส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน207 

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ208 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมายความว่า ผูซ่ึ้งอาจไดรั้บความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรง
จากการดาํเนินงานตามโครงการของรัฐ209 

2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในมาตรา 5 กําหนดว่า ก่อนเร่ิมดําเนินโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐท่ีเป็น

ผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ และมาตรา 8 กาํหนดว่า ในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
โครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนดว้ย 

ในกรณีโครงการพฒันานั้นมีผลกระทบกวา้งขวาง ก่อนดาํเนินการโครงการจะตอ้งจดั
ให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้ประชาชนทราบ และตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนดว้ย ซ่ึงในกรณีท่ีหน่วยงานรัฐจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูล แต่มิไดจ้ดัให้มีการรับฟังความ

                                                 
207 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาตรา 4. 
208 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาตรา 4. 
209 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาตรา 4. 
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คิดเห็นของประชาชนก่อนเร่ิมดาํเนินโครงการของรัฐและผูมี้ส่วนไดเ้สียร้องขอต่อรัฐมนตรีสาํหรับ
ราชการส่วนกลาง ผูว้่าราชการจงัหวดัสาํหรับราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร ผูท่ี้ถูกผูมี้ส่วนไดเ้สียร้องขอ
ดงักล่าวนั้นสามารถสั่งใหห้น่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบโครงการดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนก่อนก็ได ้ซ่ึงหน่วยงานนั้นจะตอ้งดาํเนินการโดยเร็ว และในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอาจใชว้ิธีการอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งกไ็ด ้

3. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
  กาํหนดใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการรับฟังความคิดเห็นนั้นอาจใช้
วิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
  1) การสาํรวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจทาํโดยวิธีดงัต่อไปน้ี 
  (ก) การสมัภาษณ์รายบุคคล 
  (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ์ทางโทรศพัทห์รือโทรสาร ทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
  (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของ
รัฐท่ีรับผดิชอบโครงการ 
  (ง) การสนทนากลุ่มยอ่ย 
  2) การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยวิธีดงัต่อไปน้ี 
  (ก) การประชาพิจารณ์ 
  (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
  (ค) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
  (ง) การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
  (จ) การประชุมระดบัตวัแทนของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย 
  3) วิธีอ่ืนท่ีสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีกาํหนด210 
 การสาํรวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจกระทาํไดโ้ดยการสมัภาษณ์รายบุคคล การเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ์ทางโทรศพัท์หรือทางโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
หรือทางอ่ืนใด การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ หรือการสนทนากลุ่มย่อย การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจกระทาํไดโ้ดยการ
ทาํประชาพิจารณ์ การอภิปรายสาธารณะ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

                                                 
210 พระราชบญัญติัการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาตรา 9 
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หรือการประชุมระดบัตวัแทนของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย วิธีอ่ืนท่ีสาํนกังานปลดั
สาํนกันายกรัฐมนตรีกาํหนด  
  ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งประกาศ
ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ี
เพียงพอแก่การท่ีประชาชนจะเขา้ใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได ้โดยให้ปิดประกาศไวโ้ดย
เปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของท่ีทาํการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานท่ีท่ีจะดาํเนิน
โครงการไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเร่ิมดาํเนินการรับฟังความคิดเห็น และภายหลงัจากดาํเนินการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนแลว้จะตอ้งจดัทาํสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประกาศให้
ประชาชนทราบภายใน 15 วนัตั้งแต่วนัท่ีเสร็จส้ินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
  4. โครงการท่ีไม่ตอ้งรับฟังความคิดเห็น 
  1) โครงการของรัฐท่ีกฎหมายบญัญติัวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือผูมี้
ส่วนไดเ้สียไวเ้ป็นการเฉพาะ 
  2) โครงการของรัฐท่ีเร่ิมดาํเนินการไปแลว้ก่อนวนัท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
 3.1.3 องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้า 

ก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
1. ภารกิจหนา้ท่ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจหนา้ท่ีดาํเนินการบริหารจดัการ

ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายของประเทศใหอ้ยูคู่่กบัสังคมไทย โดยการสงวน อนุรักษ ์
และฟ้ืนฟู และจดัการใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืน211 รวมทั้งประชาชนได้มีการดาํรงชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุขภายใตคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ควบคุมการจดัสรร และการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการสร้างคุณค่าท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยอาศยัการเสริมสร้างระบบและกลไกการจดัการภายในให้สามารถดาํเนินภารกิจ
ประสานกบัเครือข่ายภาคีและผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกอยา่งมีพลงัและสอดคลอ้งกลมกลืน 

2. ประเดน็ยทุธศาสตร์212ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
1) อนุรักษ ์พื้นฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ท่ีดิน ป่าไม ้และ

สตัวป่์า ท่ีตอบสนองต่อการพฒันา อยา่งย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                 
211 รายงานฉบับสุดท้าย (รายงานหลัก) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรนํา้และจัดทาํ

ร่างพระราชบัญญติัทรัพยากรนํา้ (น. 177). เล่มเดิม. 
212 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=748 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2557. 
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2) อนุรักษ ์ฟ้ืนฟแูละบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื 
3) บริหารจดัการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น

ธรรมและยัง่ยนื 
4) การบริหารจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการ ใหมี้การจดัการนํ้าในระดบัประเทศทั้งนํ้ าผวิดิน

และนํ้าใตดิ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย  พัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและ 

สาธารณภยั 
6) การพฒันาเคร่ืองมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ

มลพิษ 
7) พัฒนาองค์ความรู้  และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ 
8) สร้างความตระหนัก  จิตสํา นึก  และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
1) กรมทรัพยากรนํ้า 
ใหก้รมทรัพยากรนํ้า มีภารกิจเก่ียวกบัการเสนอแนะในการจดัทาํนโยบายและแผน และ

มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยากรนํ้ า บริหารจดัการ พฒันา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล 
กาํกบั ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า พฒันาวิชาการ กาํหนด
มาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นทรัพยากรนํ้ า ทั้งระดบัภาพรวมและระดบัลุ่มนํ้ า เพื่อการ
จดัการทรัพยากรนํ้าท่ีเป็นเอกภาพและยัง่ยนื213 

กรมทรัพยากรนํ้ ามีอาํนาจหนา้ท่ี (1) เป็นหน่วยงานหลกัในการเสนอแนะนโยบายแผน
แม่บทและมาตรการในการบริหารจดัการพฒันาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การใช้ประโยชน์ และการแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบันํ้ า รวมทั้งกาํกบัและประสานให้เกิดการนาํไปสู่การปฏิบติั (2) กาํหนดแนวทางใน
การจดัทาํแผนปฏิบติัการในการบริหารจดัการพฒันา อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้ าโดยมีส่วนร่วม
ของประชาชน (3) ศึกษา วิจยั พฒันา อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้ า (4) ติดตามประเมินผลการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าตามนโยบายแผนแม่บท แผนปฏิบติัการ และมาตรการท่ีไดก้าํหนดไวท้ั้ง
ในระดบัประเทศและลุ่มนํ้ า (5) พฒันาระบบฐานขอ้มูล และเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั
                                                 

213 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2545 ขอ้ 1. 

DPU



 108 

ทรัพยากรนํ้ า (6) กาํหนดหรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศ (7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า (8) รณรงคท์าํความเขา้ใจกบัองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อปลูก
จิตสาํนึกให้ตระหนกัถึงคุณค่าความสาํคญัของทรัพยากรนํ้ า ประสานความร่วมมือกบัต่างประเทศ
และองคก์รระหว่างประเทศเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า (9) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คาํปรึกษาดา้น
เทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าแก่หน่วยงานของรัฐ
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน214 

2) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
ให้กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล มีภารกิจเก่ียวกบัการเสนอแนะในการจดัทาํนโยบายและ

แผน และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ าบาดาล สาํรวจ บริหารจดัการ พฒันา อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ู
รวมทั้งควบคุม ดูแล กาํกบั ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า
บาดาล พฒันาวิชาการ กาํหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นทรัพยากรนํ้ าบาดาล เพื่อการ
จดัการทรัพยากรนํ้าบาดาลท่ีเป็นเอกภาพและยัง่ยนื215 

กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลมีอาํนาจหนา้ท่ี216 (1) เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท มาตรการ
บริหารจดัการ พฒันาอนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้ าบาดาล (2) ดาํเนินการสาํรวจ บริหารจดัการ 
พฒันา อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้ าบาดาล (3) ควบคุม กาํกบั ดูแล เก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าบาดาล 
(4) ติดตามประเมินผล และตรวจสอบการบริหารจดัการ อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้ าบาดาล และ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาทรัพยากรนํ้ าบาดาล (5) ศึกษา วิจยัและพฒันา เพื่อบริหารจดัการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรนํ้าบาดาล (6) เป็นศูนยข์อ้มูลสารสนเทศทรัพยากรนํ้าบาดาล 

3) กรมควบคุมมลพิษ 
ใหก้รมควบคุมมลพิษ มีภารกิจเก่ียวกบัการกาํกบั ดูแล อาํนวยการ ประสานงาน ติดตาม

และประเมินผลเก่ียวกบัการฟ้ืนฟ ูคุม้ครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 217 

                                                 
214 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย. (น. 50 – 51). 

เล่มเดิม. 
215 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 ขอ้ 1. 
216 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 ขอ้ 1. 
217 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2545 ขอ้ 1. 
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กรมควบคุมมลพิษมีอาํนาจหนา้ท่ี (1) เสนอความเห็นเพื่อจดัทาํนโยบายและแผนดา้น
การควบคุมมลพิษ รวมถึงมลพิษทางนํ้ าดว้ย (2) เสนอแนะการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมมลพิษ
จากแหล่งกาํเนิด (3) จดัทาํแผนดา้นการควบคุมมลพิษ รวมถึงจดัการคุณภาพนํ้ า (4) พฒันารูปแบบ 
วิธีการจดัการกบัมลพิษ รวมถึงมลพิษทางนํ้า 
 4) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
 ให้กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการวิจยั พฒันา ฝึกอบรม สร้างจิตสํานึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้มเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศอยา่งย ัง่ยนื218 
 กรมส่งเสริมคุณภาพและส่ิงแวดล้อมมีอํานาจหน้าท่ี (1) ส่งเสริม เผยแพร่ และ
ประชาสมัพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2) รวบรวม จดัทาํ และใหบ้ริการขอ้มูล ขอ้สนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในฐานะศูนยข์อ้มูล ขอ้สนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสงวน บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื รวมทั้งเป็นศูนยป้์องกนัไกล่เกล่ียกรณีพิพาทดา้น
ส่ิงแวดล้อม  (4) ประสานและเสนอแนะแผน และมาตรการในการส่งเสริม  เผยแพร่ และ
ประชาสมัพนัธ์การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (5) ศึกษา วิจยั พฒันา ถ่ายทอดและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นศูนยเ์ทคโนโลยีสะอาดและศูนย์
ปฏิบติัการอา้งอิงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. ภารกิจหนา้ท่ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม การจดัหาแหล่งนํ้ า

และพฒันาระบบการชลประทาน ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ส่งเสริมและพฒันาระบบสหกรณ์ 
รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินคา้อุตสาหกรรม และราชการอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็น
อาํนาจหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์219  

 

                                                 
218 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 ขอ้ 1. 
219 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 18. 
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2. ยทุธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์220 
แกปั้ญหาเร่งด่วนท่ีมีผลกระทบต่อการเกษตร เพื่อเพิ่มศกัยภาพการหารายได ้ลดรายจ่าย 

สร้างโอกาสในอาชีพอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่เกษตรกร พฒันา อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรการเกษตร 
3. หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ 
กรมชลประทาน 

 ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเก่ียวกับการพฒันาแหล่งนํ้ าตามศกัยภาพของลุ่มนํ้ าให้
เพียงพอ โดยการจดัสรรนํ้ าให้กบัผูใ้ชน้ํ้ าทุกประเภท เพื่อให้ผูใ้ชน้ํ้ าไดรั้บนํ้ าอย่างทัว่ถึงและเป็น
ธรรม ตลอดจนป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากนํ้า221 

กรมชลประทานมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า คือ (1) 
ดาํเนินการให้ได้มาซ่ึงนํ้ า หรือกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งนํ้ าเพ่ือเกษตรกรรม 
การพลงังาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม (2) ดาํเนินการป้องกนัความเสียหายอนัเกิด
จากนํ้ า ความปลอดภยัของเข่ือนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางนํ้ าในเขตชลประทาน 
ตลอดจนดาํเนินการเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษต่างๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นแผนงานประจาํปี222 (3) งานพฒันา
แหล่งนํ้าตามศกัยภาพของลุ่มนํ้าใหเ้พียงพอ โดยการจดัสรรนํ้ าใหก้บัผูใ้ชน้ํ้ าทุกประเภท เพื่อใหผู้ใ้ช้
นํ้ าไดรั้บนํ้ าอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม และบูรณะแหล่งนํ้ า (4) จดัรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

ค. กระทรวงมหาดไทย 
1. ภารกิจหนา้ท่ี 
กระทรวงมหาดไทย มีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุข การรักษาความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน การอาํนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพฒันาการเมือง 
การปกครอง การพฒันาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องท่ี การส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินและพฒันาชุมชน กิจการสาธารณภยัและการพฒันาเมืองและราชการอ่ืนตามท่ีมี

                                                 
220 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=64  

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2557. 
221 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ขอ้ 1. 
222 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย. (น. 40 - 41). 

เล่มเดิม 
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กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการท่ีสังกัด
กระทรวงมหาดไทย223 

2. ยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
สนบัสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทอ้งท่ี และทอ้งถ่ินให้เหมาะสมต่อ

การพฒันาประเทศ และส่งเสริมพฒันาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สร้างเสริมความสงบเรียบร้อย การอาํนวยความเป็นธรรม และ
ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต พฒันาระบบบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม เพิ่ม
ขีดความสมรรถนะองคก์รใหเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

3. หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั มีภารกิจเก่ียวกับการจดัทาํแผนแม่บท วาง

มาตรการส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนับรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภยั โดยการกาํหนดนโยบาย
ด้านความปลอดภยั สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยั และการติดตามประเมินผล
เพื่อใหห้ลกัประกนัในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น224 

มีอาํนาจหน้าท่ี (1) จัดทาํแผนแม่บท วางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภยั (2) กาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั สร้างระบบป้องกนั เตือน
ภยั ฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยั และการติดตามประเมินผลเพื่อใหห้ลกัประกนัในดา้นความมัน่คงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน (3) ดาํเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั (4) ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาระบบป้องกนั เตือนภยั และบรรเทาสาธารณภยั (5) อาํนวยการและ
ประสานการปฏิบติัการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และฟ้ืนฟู  บูรณะสภาพพื้นท่ีท่ีประสบสา
ธารณภยัขนาดใหญ่ (6) ประสานความช่วยเหลือในการป้องกนั การช่วยเหลือ การบรรเทาและฟ้ืนฟู
กบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ225 

 
 

                                                 
223 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30. 
224 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย. (น. 46). 

เล่มเดิม. 
225 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 

ขอ้ 1. 
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ง. กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการด้านอุตุนิยมวิทยา โดย

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตรวจ เฝ้าระวงั ติดตาม เตือนภยั รายงานสภาวะอากาศและปรากฏการณ์
ธรรมชาติ รวมทั้งการป้องกนัการเกิดภยัพิบติั ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
เอกชน และหน่วยงานของรัฐจากภยัธรรมชาติ226 

โดยอาํนาจหนา้ท่ีของกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ าและอุทกภยั 
คือ พยากรณ์อากาศครอบคลุมทั้งประเทศ และออกคาํเตือนอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนั
เหตุการณ์ เพื่อสนองต่อการบริหารจดัการในการลดการสูญเสียจากภยัธรรมชาติ และบริหารจดัการ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเตือนภยัของหน่วยงานต่างๆ 
 3.1.4 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้าในประเทศไทย 

นํ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์สัตว ์
พืช และนอกจากน้ียงัเป็นปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอีกดว้ย 

ในปัจจุบนัประเทศไทยไดป้ระสบกบัปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนํ้ าหลายประการ ทั้งปัญหาภยั
แลง้ ปัญหานํ้ าท่วม และปัญหานํ้ าเน่าเสีย ซ่ึงสภาพปัญหาดงักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าท่ีขาดประสิทธิภาพและขาดการใช้นํ้ าท่ีชาญฉลาดและขาดการอนุรักษ์ การ
จดัการนํ้ าในประเทศไทยยงัไม่สามารถแกไ้ขวิกฤตนํ้ าได ้ทั้งท่ีไดใ้ชง้บประมาณเป็นจาํนวนมาก 
เพราะประเทศไทยขาดการบริหารจดัการนํ้ าท่ีดี จึงทาํใหปั้ญหานํ้ าท่วม ปัญหาภยัแลง้และปัญหานํ้ า
เน่าเสีย เป็นปัญหาท่ีซํ้ าซากและนบัวนัจะยิง่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  

สาเหตุของปัญหาการบริหารจดัการนํ้ าโดยรัฐ คือ (1) นโยบายและแผนงานหลกัดา้น
การจดัการนํ้ าของประเทศขาดความมีเอกภาพ ขาดความชดัเจน ขาดความครอบคลุม ท่ีจะนาํไปสู่
การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม (2) การจดัการนํ้ าท่ีผา่นมา รัฐขาดมุมมองการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการนํ้ า (3) หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการนํ้ ามีมากในทางปฏิบติัมกั
ก่อให้เกิดความซํ้ าซ้อนและเกิดปัญหาการติดต่อระหว่างหน่วยงานเสมอ227 ขาดการบูรณาการ
ร่วมกนัของทุกภาคส่วน (4) ไม่มีโครงสร้าง กรอบและทิศทางในการบริหารจดัการนํ้ าท่ีดีและไม่มี
ทิศทางการบริหารจดัการในระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

 

                                                 
226 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย. (น. 33).  

เล่มเดิม. 
227 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.seub.or.th/libraryindex/dam/dam-0๒

0html มูลนิธิสืบ นาคเสถียร. เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556. 
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(1) แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า228 
  ทรัพยากรนํ้ ามีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตและการดาํรงรักษาระบบนิเวศซ่ึงในระยะท่ี
ผา่นมาประเทศไทยประสบปัญหากบัภาวะภยัแลง้และอุทกภยัอยา่งรุนแรงและมีความถ่ีข้ึน และได้
สร้างความเสียหายต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีของเป็นมูลค่านับหม่ืนลา้นบาท 
เฉพาะวิกฤตอุทกภัยในปี 2554 ได้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้ งภายในและ
ต่างประเทศโดยธนาคารโลกไดป้ระเมินค่าความเสียหายจากพิบติัภยัจากนํ้ าท่วมในปี 2554 อยู่ท่ี 
1.44 ลา้นลา้นบาท รัฐบาลไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ยทุธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรข้ึน ทาํหนา้ท่ีจดัทาํแผนแม่บทในการบริหาร
จดัการนํ้าอยา่งย ัง่ยนื ทั้งท่ีเป็นแผนระยะเร่งด่วนและแผนระยะยาวเพ่ือใหก้ารพฒันาประเทศเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดการชะงกังนัจากปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ในอนาคต 
  แผนแม่บทการบริหารการจดัการนํ้ าในชั้นน้ีจะดาํเนินการในพื้นท่ีลุ่มเจา้พระยาก่อน
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ย 8 แผนงานไดแ้ก่ 
  1) แผนงานฟ้ืนฟแูละอนุรักษป่์าไมแ้ละระบบนิเวศ 
  2) แผนงานบริหารจดัการเข่ือนเก็บนํ้ าหลกัและการจดัทาํแผนบริหารจดัการนํ้ าของ
ประเทศประจาํปี  
  3) แผนงานฟ้ืนฟแูละปรับปรุงประสิทธิภาพส่ิงก่อสร้างเดิมหรือตามแผนท่ีวางไว ้ 
  4) แผนงานพฒันาคลงัขอ้มูล ระบบพยากรณ์และเตือนภยั 
  5) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ี  
  6) แผนงานกาํหนดพื้นท่ีรับนํ้านองและมาตรการเยยีวยา  
  7) แผนการปรับปรุงองคก์รเพื่อบริหารจดัการนํ้า และ 
  8) แผนงานสร้างความเขา้ใจการยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ    
อุทุกภยัขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน 
  ก. สภาพขอ้เทจ็จริง229 
  1. พื้นท่ีลุ่มนํ้ าเจา้พระยา ประกอบดว้ย ลุ่มนํ้ าปิง วงั ยม น่าน เจา้พระยา สะแกกรัง ป่า
สกั และท่าจีน พื้นท่ีทั้งหมด 157,925 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งส้ินประมาณ 25 ลา้นคน มี
ปริมาณฝนเฉล่ีย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมาณนํ้ าค่าเฉล่ีย 33,132 ลา้นลูกบาศกต่์อปี มีแม่นํ้ าท่ี
สาํคญั คือ แม่นํ้ าปิง วงั ยม น่าน แม่กลอง ป่าสัก สะแกกรัง ท่าจีน พื้นท่ีตอนเหนือมีความสามารถ

                                                 
228 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.disaster.go.th/dpm/users/files/public/ 

receive_comments_water/data2.pdf. เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557. 
229 แหล่งเดิม. 
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ในการเก็บกกัรวม 25,773 ลา้นลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีตอนกลางมีความสามารถในการกกัเก็บรวม 
2,124 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซ่ึงแม่นํ้ าเจา้พระยาตอนล่างมีขีดความสามารถในการรับนํ้ าในลาํนํ้ าได้
ประมาณ 3,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที โดยไม่เอ่อลน้ท่วมพื้นท่ีบริเวณริมแม่นํ้า 
  2. จุดอ่อนและอุปสรรคของการบริหารจดัการนํ้ าท่ีผ่านมา ประกอบดว้ย (1) พื้นท่ีตน้
นํ้ าสภาพเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ เน่ืองจากการบุกรุก (2) การบริหารจดัการนํ้ าในภาพรวมไม่
เป็นเอกภาพและไม่มีองค์กรท่ีมีอาํนาจในการจดัการทรัพยากรนํ้ าในภาพรวมไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ 
(Single Command Authority) (3) ขาดแผนหลกั (Master Plan) ในการบริหารจดัการนํ้ าในระยะยาว 
ทาํให้การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าขาดทิศทางท่ีชดัเจนและขาดความต่อเน่ือง ส่งผลให้ขาดการ
สนับสนุนด้านงบประมาณท่ีต่อเน่ือง (4) ฐานขอ้มูลยงัไม่เป็นระบบ และไม่ทนัต่อเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป (5) กฎหมายดา้นทรัพยากรนํ้ าไม่ทนัสมยัและขาดเอกภาพในการสนับสนุนการ
จดัการทรัพยากรนํ้าในภาพรวม 
  ข. แผนแม่บทการบริหารจดัการนํ้า 
  1. เพ่ือป้องกนั บรรเทาและลดความเสียหายจากอุทกภยั ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
การป้องกนันํ้ าท่วม บริหารจดัการอุทกภยัในยามคบัขนั และสร้างความมัน่ใจมัน่คง เพิ่มรายได้
ประชาชนและประเทศ บริหารจดัการทรัพยากรนํ้า ดินและป่าไมใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
  2. เป้าหมาย ในระยะสั้น ไดแ้ก่ การลดระดบัความเสียหายท่ีอาจเกิดจากอุทกภยัในปี 
2555 – 2556 และในระยะยาว ไดแ้ก่ การปรับระบบการบริหารการจดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ
และยัง่ยนื 
  ค. องคป์ระกอบของแผนแม่บท ประกอบดว้ยแผนการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 8 แผนงาน 
คือ 
  1. แผนงานฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์าและระบบนิเวศเพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้นํ้ า ซ่ึงเป็นแหล่ง
สําคญัในการดูดซับและชะลอนํ้ า และพฒันาแหล่งกกัเก็บนํ้ าเพิ่มเติมตามศกัยภาพของพื้นท่ีและ
แผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยการฟ้ืนฟ ูอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าตน้นํ้าท่ีเส่ือมโทรมจดัทาํโครงการอนุรักษ์
ดินและนํ้ า ส่งเสริมใหมี้การปลูกป่าเศรษฐกิจ และจดัทาํป่าชุมชุมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าชายเลน 
ปรับปรุงการใช้นํ้ าและการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ิมศกัยภาพการกักเก็บนํ้ า และยกร่างกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  2. แผนการบริหารจดัการเข่ือนกกัเก็บนํ้ าหลกั และจดัทาํแผนบริหารจดัการนํ้ าของ
ประเทศประจาํปีให้สามารถป้องกนัและบรรเทาปัญหาอุทกภยัท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละปีโดยพฒันา
แผนการบริหารนํ้ าในเข่ือนสําคญัในลุ่มนํ้ าสําคญั จดัทาํแผนการบริหารจดัการนํ้ าในกรณีต่าง ๆ 
(Scenario) และนาํเสนอขอ้มูลนํ้าและท่ีเก่ียวขอ้งสู่สาธารณชนต่าง ๆ 
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  3. แผนงานฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพส่ิงก่อสร้างเดิมหรือตามแผนท่ีวางไว ้เพ่ือ
ป้องกนัและบรรเทาปัญหานํ้ าท่วม โดยการดาํเนินงานประกอบดว้ย 4 แผนงานอยา่งยอ่ย ไดแ้ก่ (1) 
การปรับปรุงคนักั้นนํ้ า อาคารบงัคบันํ้ า ระบบระบายนํ้ า (2) การปรับปรุงทางระบายนํ้ า ขุดคลอง 
ขจดัส่ิงกีดขวางในคูคลอง และทางระบายนํ้ า (3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายนํ้ าและบริหาร
จดัการนํ้ าหลากในพ้ืนท่ี และ (4) การเสริมกั้นนํ้ าและการดาํเนินการตามแนวพระราชดาํริรวมมี
กรอบงบประมาณดาํเนินงานในระยะเร่งด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ จาํนวน 17,126 ลา้นบาท โดยใน
ปี 2555 มีขอ้เสนอกรอบงบประมาณดาํเนินงานจาํนวน 12,610 ลา้นบาท และในปี 2556 จาํนวน 
4,516 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
  4. แผนงานพฒันาคลงัขอ้มูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภยั เพื่อให้ขอ้มูลแบบจาํลอง
และองค์กรในการจดัการนํ้ าและการเตือนภยัท่ีมีประสิทธิภาพ โดย (1) การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลนํ้ า
แห่งชาติ (2) การสร้างแบบจาํลองดา้นนํ้ า การพยากรณ์และระบบเตือนภยั และ (3) การปรับปรุง
ระบบเตือนภยัของประเทศใหเ้ป็นองคก์รท่ีสามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์นํ้ าไดอ้ยา่งทนั
การณ์ โดยการปรับปรุงและเพิ่มสถานีเตือนภยัในลาํนํ้ าสาํคญั และการจดัองคก์รและพฒันาระบบ
แจง้เตือนภยั 
  5. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นท่ีเพื่อให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกนั
บรรเทาปัญหาอุทกภยั โดยการพฒันาระบบป้องกนั บรรเทาอุทกภยัในพ้ืนท่ีท่ีมีความสาํคญั พฒันา
ระบบการเจรจากบัผูไ้ดรั้บผลกระทบ และจดัให้มีระบบการสร้างคลงัเคร่ืองมือ รวมถึงจดัให้มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบระบบป้องกนัท่ีดาํเนินการโดยเอกชน เป็นตน้ 
  6. แผนงานกาํหนดพื้นท่ีรับนํ้านอง และมาตรการช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการ
ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการรับนํ้ าโดยกาํหนดพ้ืนท่ีรับนํ้ านองในเขตเจา้พระยาตอนบนและเจา้พระยาตอนล่าง 
ฟ้ืนฟูและพฒันาพ้ืนท่ีรับนํ้ านองเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีชะลอนํ้ าหลากในภาวะวิกฤติ และจดัทาํแผนการ
ผนันํ้ าลงสู่พื้นท่ีรับนํ้ านอง ร่วมกบัการกาํหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษสาํหรับ
พื้นท่ีท่ีถูกกาํหนดเป็นพื้นท่ีรับนํ้า 
  7. แผนการปรับปรุงองคก์รเพ่ือบริหารจดัการนํ้ า เพื่อใหมี้องคก์รบริหารจดัการนํ้ าแบบ
บูรณาการ ทาํหน้าท่ีวางแผน กาํกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงกฎระเบียบ และสามารถ
ตดัสินใจอยา่งฉบัพลนัในลกัษณะ Single command ในภาวะฉุกเฉินหรือเม่ือวิกฤตอุทกภยั 
  8. แผนการสร้างความเขา้ใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อุทกภยัขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการดาํเนินงานรับมือกบัภยัพิบติั และ
สร้างขีดความสามารถในการจดัการภยัพิบติั230 
                                                 

230 แหล่งเดิม. 
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  (2) นโยบายของรัฐในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยไม่มีแผนแม่บทในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ าอยา่งเป็นรูปธรรม และไม่มีหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบดา้นน้ีโดยตรง ตวัอยา่งเช่นใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วง 5 ปีล่าสุด (2549-2554) พบว่า นโยบายการบริหาร
จดัการนํ้ าของประเทศไทยไม่ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายเฉพาะ แต่อยู่ภายใตน้โยบายเศรษฐกิจ ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหก้ารดาํเนินนโยบายไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร และ
ปัญหาดา้นนํ้ ายงัไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งแทจ้ริง ในอดีตจนถึงปัจจุบนัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการ
จดัการนํ้ าของประเทศไดอ้ย่างเป็นระบบ แมว้่าจะไดท้าํการวิจยัในเร่ืองดงักล่าวแลว้ก็ตาม เพราะ
เน่ืองจากงานวิจยัส่วนใหญ่เนน้ดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้ าเชิงปริมาณ (เช่นการจดัสรรนํ้ าเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์) เป็นหลัก ขณะท่ีการจัดการนํ้ าเชิงคุณภาพไม่ได้มีการ
ดาํเนินงานอยา่งบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสงัคม ส่งผลใหท้รัพยากรนํ้า (แหล่งผวิดิน แหล่งนํ้าใต้
ดิน และแหล่งนํ้ าทะเล) ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในสภาพเส่ือมโทรมหรือมีแนวโน้มจะ
เส่ือมโทรมลง และหากปัญหาน้ีไม่ไดรั้บการจดัการแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ อาจส่งผลกระทบต่อการ
อุปโภค - บริโภคของประเทศในอนาคตอนัใกล ้
 ดงันั้น ความพยายามของรัฐบาลในการกาํหนดยุทธศาสตร์บริหารจดัการนํ้ าอย่างเป็น
ระบบโดยแต่งตั้ง กยน. เป็นเจา้ภาพหลกัถือว่าเป็นส่ิงจาํเป็น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรดาํเนินการ
อย่างรอบคอบ โดยคาํนึงถึงการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนและความสมดุลของทุกระบบ ไม่ว่าจะ
เป็นระบบนิเวศน์ทางนํ้ า ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน (All 
stakeholdes) ท่ีมีส่วนได ้- ส่วนเสียอนัเกิดจากการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า มีส่วนร่วมกบั กยน. 
ในกระบวนการคิด การกาํหนดนโยบาย การปฏิบติังานในระดบัต่างๆ และจาํเป็นตอ้งหาจุดร่วม 
(Optimal point) ท่ีทุกภาคส่วนยอมรับได ้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการจดัสรร
ทรัพยากรนํ้ าให้กบัทุกภาคส่วน ทั้งน้ี การบริหารจดัการทรัพยากรแต่ละชนิดย่อมมีทั้งผูไ้ดแ้ละเสีย
ประโยชน์ในเวลาเดียวกนั ดงันั้น รัฐบาลตอ้งใหต้วัแทนจากทุกภาคส่วน (โดยเฉพาะภาคประชาชน
ในพื้นท่ีท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากนโยบายดา้นน้ีของรัฐโดยตรง) เขา้มามีส่วนร่วมใน กยน. เพื่อร่วม
กาํหนดแนวทางบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งในระดบัพื้นท่ีและระดบัประเทศ ในรูปแบบของ
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ท่ี กยน. ควรจัดตั้ งข้ึนให้ทุกด้าน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการยัง่ยืน และสนบัสนุนการสร้างแหล่งกกัเก็บนํ้ าขนาดเลก็ระดบัชุมชน 
เช่น บ่อหรือสระนํ้ าในแต่ละชุมชนแทนการก่อสร้างโครงการพฒันาอ่างเก็บนํ้ าหรือการสร้างเข่ือน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซ่ึงมีจาํนวนมากแลว้ในปัจจุบนั และส่งผลเสียมากกว่าผลดี โดยพบว่า 
การสร้างเข่ือนในแต่ละคร้ังได้ทําลายโครงสร้างสังคมของชุมชุนในพื้นท่ีโครงการ ทาํลาย
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ส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศน์ทางนํ้ า ดิน ป่าไม ้ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ อย่างไม่สามารถ
ประเมินค่าทางสงัคมและนิเวศวิทยาได ้และยากท่ีจะฟ้ืนฟใูหคื้นกลบัสู่สภาพเดิม231 
  (3) แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า232 

ปัจจุบนัมีหน่วยงานของรัฐบาลหลายหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า ทั้งใน
ดา้นปริมาณท่ีตอ้งมีการจดัสรรใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการทั้งในการอุปโภค - บริโภค การเกษตร 
และดา้นคุณภาพท่ีตอ้งมีคุณภาพท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการอุปโภค บริโภค เช่น กรมทรัพยากรนํ้ า
บาดาล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีมีหลายหน่วยงานเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้ า ทาํให้บางคร้ังเกิดความยุ่งยากในการดาํเนินการ และการจดัการมองแยกส่วน ไม่ไดม้องแบบ
องคร์วม แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในระดบัชาติเน้นให้มีระบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าแบบผสมผสาน ท่ีเนน้การบริหารจดัการนํ้ าท่ีเนน้การเช่ือมโยงภาคการใชทุ้กภาคแบบ
มหาภาค และเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจดัให้มีองคก์ารบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้ง
ลุ่มนํ้ าและในระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมายรองรับตลอดจนการมีส่วนรับผิดชอบการอนุรักษแ์หล่งนํ้ า
และการตรวจสอบดูแลคุณภาพเป็นธรรมและยัง่ยนื  

การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบผสมผสาน คือ กระบวนการในการส่งเสริมการ
ประสานการพฒันาและการจดัการนํ้ า ท่ีดิน และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาซ่ึงประโยชน์
สูงสุดทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมอย่างทดัเทียมกนั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ยัง่ยนืของระบบนิเวศท่ีสาํคญั233 
  (4) นโยบายนํ้าแห่งชาติ 
  ในปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีไดก้าํหนดกรอบ “วิสัยทศัน์นํ้ าแห่งชาติ” โดยให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2543 และจากวิสัยทศัน์นํ้ าแห่งชาติ ไดน้าํไปสู่การกาํหนด 
“นโยบายนํ้ าแห่งชาติ” เพื่อให้การบริหารทรัพยากรนํ้ ามีความกา้วหนา้ยิ่งข้ึน การบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทย เร่ิมมีความชดัเจนข้ึนเม่ือคณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ความเห็นชอบ
นโยบายนํ้ าแห่งชาติเป็นคร้ังแรก ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2543 

                                                 
231 ศูนย์แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์และนิเวศวิทยาด้านนํา้ ส่วนแหล่งนํา้ทะเล (น. 1 - 2). โดย สาํนกั

จดัการคุณภาพนํ้า 2554, กรมควบคุมมลพิษ. 
232 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.bangchak.co.th/th/pdf/gwater-005.pdf 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557. 
233 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/km_53/book/man_ 

water.pdf เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557. 
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ภายใตแ้นวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540234 โดยมีวตัถุประสงค์
สาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายนํ้ าแห่งชาติ คือ การให้มีระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าแบบ
ผสมผสานและเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจดัใหมี้องคก์ารบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้ง
ในระดบัชาติ ระดบัลุ่มนํ้ าและในระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมายรองรับ ตลอดจนการมีส่วนรับผิดชอบ
การอนุรักษแ์หล่งนํ้าและการตรวจสอบดูแลคุณภาพอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื235 และนอกจากนั้นยงั
มุ่งเน้นแนวทางการบริหารจดัการนํ้ าแบบผสมผสานท่ีมุ่งเน้นการประสาน การพฒันา และการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าร่วมกับทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ด้วยการคาํนึงถึงผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญั เพื่อนาํไปสู่ผลตอบแทนสูงสุดดา้นเศรษฐกิจและสังคม236 ในปัจจุบนั
นโยบายนํ้ าแห่งชาติก็ไดมี้การพฒันาข้ึนมาเร่ือย ๆ โดยให้มีความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท่ีตอ้งให้รัฐจดัทาํแผนการบริหารจดัการนํ้ าให้เป็นระบบและ
อยา่งสมดุล 
  กรอบนโยบาย 
  1) เร่งรัดให้มีพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ าเป็นกฎหมายหลกัในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ าของประเทศโดยทบทวนและปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัท่ีมีอยู่ และเร่งดาํเนินการ
ตามขั้นตอนเพ่ือให้สามารถนําไปสู่การมีผลบังคับใช้ รวมทั้ งจะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้ง 
  2) จดัให้มีองคก์รเพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ทั้งในระดบัชาติ ในระดบัทอ้งถ่ินท่ีมี
กฎหมายรองรับ โดยใหอ้งคก์รระดบัชาติมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย กาํกบั และประสานใหเ้กิด
การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติับริหารจดัการนํ้าในลุ่มนํ้า โดยใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วม 
  3) เน้นการจดัสรรนํ้ าท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมสําหรับการใชน้ํ้ าดา้นต่าง ๆ ทั้งเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งจาํเป็นพื้นฐานดา้นเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค โดยจดัลาํดบัความสาํคญั
ของประเภทการใชน้ํ้ าในแต่ละพ้ืนท่ีเพื่อให้มีการใชน้ํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื ภายในกติกา
การจดัสรรนํ้าท่ีชดัเจน สามารถในการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริหาร และระดบัการใหบ้ริหาร 

                                                 
234 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://chm-thai.onep.go.th/chm/Inlandwater/ 

webpage/water%20policy01.html เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557. 
235 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://reg7.pwa.co.th/waterre.html เม่ือวนัท่ี 15 

มกราคม 2557. 
236 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://chm-thai.onep.go.th/chm/Inlandwater/ 

webpage/water%20policy01.html เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2556. 
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  4) กาํหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการจดัหานํ้ าและพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่อจดัหานํ้ าตน้ทุนท่ี
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการ มีคุณภาพเหมาะสม สาํหรับทุกกิจกรรมโดยคาํนึงถึงการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสาํคญั 
  5) จดัหาและพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการทาํการเกษตรและอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกับการ
ใหบ้ริการขั้นพื้นฐานของรัฐดา้นอ่ืน ๆ 
  6) การพฒันาและบรรจุความรู้เร่ืองนํ้ าในหลกัสูตรของทุกระดบัการศึกษา เพ่ือปลูกฝัง
สร้างจิตสํานึกให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของนํ้ า เขา้ใจความสําคญัของการใช้นํ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพความจาํเป็นและหนา้ท่ีในการดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
  7) สนบัสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งกาํหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม สิทธิ 
และหน้าท่ีอย่างชดัเจนของประชาชน องคก์รเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าอยา่งชดัเจน ทั้งการใชน้ํ้ า การดูแลรับผดิชอบ การอนุรักษแ์หล่งนํ้ า และการตรวจสอบ
ดูแลคุณภาพนํ้า เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการทรัพยากรแหล่งนํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  8) เร่งรัดใหมี้การวางแผนการบรรเทา และแกไ้ขปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ ทั้งการเตือน
ภยั การกาํหนดแนวทางการบรรเทาภยัและการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลงัการเกิดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงการใชท่ี้ดินและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง 
  9) สนับสนุนงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติตามนโยบาย  รวมทั้ งการวิจัย  การ
ประชาสัมพนัธ์ การรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับเร่ืองนํ้ าต่อ
สาธารณชนอยา่งเพียงพอ และต่อเน่ือง237 

(5) วาระนํ้าแห่งชาติ238 
  การประกาศวาระนํ้ าแห่งชาติ เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2550239 โดยรัฐบาลสมยั
นั้น (พลเอก สรยทุธ์ จุลานนท)์ ไดต้ระหนกัถึงปัญหาและเห็นความสาํคญัของนํ้ าดงัท่ีไดมี้พระราช
ดาํรัส “นํ้าคือชีวิต” จึงมีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ท่ีจะกาํหนดใหก้ารจดัการเร่ืองนํ้ า เป็นวาระแห่งชาติ 
เพื่อให้ความสําคญักับการอนุรักษ์ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

                                                 
237 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://reg7.pwa.co.th/waterre.html เม่ือวนัท่ี 15 

มกราคม 2557. 
238 80 พรรษา พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรนํา้ ร้อยใจเป็นหน่ึง สร้าง 8 หม่ืนฝายต้นนํา้ ถวาย           

ในหลวง (น. 63 - 64). เล่มเดิม. 
239 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://202.129.59.73/nana/vara/menu.htm เม่ือวนัท่ี 

10 มกราคม 2557. 
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บริหารจดัการ การจดัการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจดัการนํ้า 

รัฐบาลไดก้าํหนดเป้าหมายในวาระแห่งชาติเร่ือง “นํ้า” ไวด้งัน้ี 
1. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้ า ทุกหมู่บ้านต้องมีระบบประปา ส่วนนิคม

อุตสาหกรรม แหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีสาํคญัและพ้ืนท่ีเกษตรเป้าหมาย ตอ้งมีนํ้ าเพียงพอกบั
ความตอ้งการ 

2. การแกไ้ขและบรรเทาปัญหาอุทกภยั ทุกพื้นท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลกั ตอ้งมี
ระบบป้องกนันํ้าท่วม และมีระบบเตือนภยัในพื้นท่ีเส่ียงภยั 

3. การแกไ้ขปัญหานํ้ าเสีย แม่นํ้ า คู คลอง และพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ า จะตอ้งมีคุณภาพนํ้ าอยู่ใน
เกณฑดี์ 

4. การบริหารจดัการ ตอ้งจดัให้มีการพฒันาองคก์ร กฎหมาย ระบบฐานขอ้มูล รวมทั้ง
เคร่ืองมือและกลไกในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า เพ่ือใหส้ังคมมีนํ้ ากินนํ้ าใชอ้ยา่งเพียงพอเป็น
ธรรม มีความยัง่ยืน และสามารถพฒันาไปสู่สังคมแห่งการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความสมานฉันท์
ในการใชน้ํ้ าร่วมกนัระหว่างลุ่มนํ้ า โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ
อนุรักษก์ารใชป้ระโยชน์ และการบริหารจดัการ 

การประกาศวาระแห่งชาติเร่ืองนํ้ า ถือเป็นการเร่ิมตน้เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบนัการศึกษา องคก์รเอกชน องคก์รลุ่มนํ้ าและภาคประชาชน ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและ
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และยัง่ยืน
ตลอดไป 
  (6) ภาพรวมของปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า240 

จากการศึกษาขอ้มูลจากหน่วยงานซ่ึงทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้ าของประเทศไทย  ได้แก่  กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) กรมอุทกศาสตร์ กองทพัเรือ กรมเจา้ท่า กรมชลประทาน กรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ กรมทรัพยากรนํ้ า กรมโยธิการและผงัเมือง กรม
พฒันาท่ีดิน กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพืชพนัธ์ุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยบญัชาการทหารพฒันา สาํนกัการระบายนํ้ า กรุงเทพมหานคร และสถาบนัสารสนเทศ

                                                 
240 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย (น. 15 - 16), 

เล่มเดิม. 

DPU



 121 

ทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร (องคก์รมหาชน) และภาคเอกชน คือ มูลนิธิสภาเตือนภยัพิบติัแห่งชาติ
นั้น พบวา่ เกิดปัญหาข้ึนทั้งส้ิน 9 ประเดน็ ดงัน้ี 

ประเดน็ท่ี 1 การตดัไมท้าํลายป่าเป็นตน้เหตุของนํ้าท่วมและอุทกภยั241 
พื้นท่ีป่าในเขตอุทยานและพ้ืนท่ีอนุรักษต่์างๆ ของประเทศไทยซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร

ถูกทาํลาย และมีจาํนวนลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากประชากรเพ่ิมมากข้ึน มีการบุกรุกแผว้ถางป่า
เพื่อถือครองและทาํประโยชน์ในท่ีดินเพื่อทาํกินมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีนายทุน
ว่าจา้งให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าแลว้ทาํการสวมสิทธิ จากนั้นจึงไปบุกรุกป่าบริเวณอ่ืนต่อไป อีกทั้ง 
ปัจจุบนัยงัไม่มีการควบคุมการเผาป่าและการเกิดไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พื้นท่ีป่า
อนุรักษเ์ป็นจาํนวนมากถูกทาํลาย และก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมอยา่งต่อเน่ือง 

ประเดน็ท่ี 2 การบุกรุกลาํนํ้าและท่ีสาธารณะ การขดุลอกคูคลอง242 
การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากรทาํให้ความตอ้งการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินเพิ่มมากข้ึน 

ในขณะท่ีจาํนวนท่ีดินมีเท่าเดิม ประกอบกบัความเห็นแก่ไดข้องบุคคลบางกลุ่ม จึงมีการบุกรุกพื้นท่ี
สาธารณะ แหล่งรองรับ และแหล่งระบายนํ้ าตามธรรมชาติเกิดข้ึนมากมายโดยทัว่ไป ซ่ึงปัญหาน้ี
ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการระบายนํ้ า ทาํให้มีโอกาสท่ีจะเกิดอุทกภยัสูงมากข้ึน ประชากรท่ีอาศยั
อยูใ่กลก้บัแม่นํ้าลาํคลองไดบุ้กรุกลาํนํ้าโดยสร้างส่ิงปลูกสร้างรุกลํ้าแนวเขตของแม่นํ้าลาํคลองทาํให้
กีดขวางทางระบายนํ้ า โดยเจา้หน้าท่ีเพิกเฉยละเลยไม่ดาํเนินการทางกฎหมายเพื่อขบัไล่ผูท่ี้รุกลํ้ า
แม่นํ้ าลาํคลอง 

ประเดน็ท่ี 3 การกาํหนดทิศทางการระบายนํ้าไวใ้นผงัเมือง243 
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองนั้น ทาํให้เกิดปัญหา

ในการวางแนวทิศทางเพ่ือสร้างถนน เช่น การเกิดอุทกภยัหรือนํ้ าป่าไหลหลากในบางคร้ังนั้น เกิด
จากทางไหลของนํ้ าเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จึงก่อใหเ้กิดการกกันํ้ าและนํ้ าท่วมเกิดความเสียหายแก่
ถนนของกรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และการ
เปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ทาํให้กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท ถูกกล่าวหาวา่สร้างถนนขวางทางนํ้า 

ปัจจุบนั เม่ือประชาชนถือครองท่ีดินซ่ึงเคยเป็นท่ีป่ามกันิยมปรับเปล่ียนผิวหน้าดินให้
เป็นท่ีโล่งและราบเรียบเพ่ือใชเ้ป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมหรือเป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชน ทาํให้เวลามี
ฝนตกหนัก นํ้ าจึงมกัไหลบ่าท่วมพื้นท่ีอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี  หากคงสภาพผิวดินไวต้ามเดิมซ่ึงมี

                                                 
241 แหล่งเดิม (น. 16). 
242 แหล่งเดิม (น. 17). 
243 แหล่งเดิม (น. 18). 
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ระดบัสูงตํ่าของพ้ืนท่ี นํ้ าจะไม่ไหลบ่าท่วมท่ีเดียวอย่างรวดเร็ว แต่จะไหลไปตามความสูงตํ่าของ
พื้นดิน โอกาสท่ีนํ้าจะไหลบ่าอยา่งรวดเร็วกจ็ะชะลอลดลงความเสียหายจะนอ้ยลงดว้ยเช่นเดียวกนั 

ประเดน็ท่ี 4 การเตือนภยั244 
ในปัจจุบนั ยงัไม่มีระบบการเตือนภยัใหป้ระชาชนไดท้ราบอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง

โดยผา่นทางส่ือต่างๆ โดยเฉพาะทางส่ือวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และโทรศพัททุ์กเครือข่าย 
การบริหารจดัการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัเตือนภยัของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน 
ยงัขาดการบูรณาการขอ้มูลร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความแม่นยาํ 

ประเดน็ท่ี 5 การเตรียมพร้อมอพยพเม่ือเกิดอุทกภยั และบรรเทาสาธารณภยั245 
การทาํงานเพ่ือบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ี

ร่วมกนัทาํในหลายพื้นท่ีพร้อมๆ กนั อาจเกิดปัญหาในการบูรณาการทาํงานร่วมกนัในการกระจาย
ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบอุทุกภยัอย่างแม่นยาํ ทัว่ถึง ไม่ซํ้ าซอ้น และเป็นธรรม ปัจจุบนั การเกิด
สาธารณภยัมีความรุนแรงมากยิง่ข้ึนกวา่ในอดีต และครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้งและมกัเกิดข้ึน
พร้อมกนัในหลายพ้ืนท่ี ทาํให้ทรัพยากรท่ีจะนาํมาช่วยเหลือซ่ึงมีอยู่อย่างจาํกดัไม่เพียงพอทั้งดา้น
บุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ 

ประเดน็ท่ี 6 การเปล่ียนโครงการสร้างระบบบริหารราชการ ซ่ึงก่อให้เกิดการซํ้ าซอ้น
ในเร่ืองอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน246 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบบริหารราชการแผน่ดินในปี พ.ศ. 2545 ส่งผลให้
เกิดหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและภารกิจในการบริหารการจัดการทรัพยากรนํ้ ามากข้ึน โดยแต่ละ
หน่วยงานต่างทาํหนา้ท่ีแตกต่างกนัตามภารกิจของตน ทาํให้บางคร้ังการดาํเนินงานในการบริหาร
จดัการนํ้ าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น การจดัการนํ้ าในลาํนํ้ าสายหน่ึงมีหลายหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ แต่ละช่วงของลาํนํ้ ามีการสร้างประตูกั้นนํ้ าโดยไม่ไดว้างแผนร่วมกนั ซ่ึงในฤดูนํ้ าหลาก
ประตูกั้นนํ้ าท่ีสร้างไวก้็จะกลบักลายเป็นตวักีดขวางทาํให้ไม่สามารถจดัการลาํนํ้ าในภาพรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในภาพรวมการบริหารการจดัการนํ้ าทั้งระบบจะตอ้งบูรณาการขอ้มูล
ข่าวสารร่วมกนั เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการนํ้ าอยา่งสูงสุด แต่ตามสภาพความเป็นจริงท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัยงัขาดการบูรณาการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลใหก้ารจดัการกบัปัญหาเร่ือง

                                                 
244 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย (น. 18)   

หนา้เดิม. 
245 แหล่งเดิม. (น. 19). 
246 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย (น. 19) 

หนา้เดิม. 
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นํ้า เช่น กรณีอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํเกือบทุกปีนั้น ส่วนหน่ึงเกิดจากการตดัสินใจในการกกัเก็บ
นํ้ าและพร่องนํ้ าไม่ทนัเวลา เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่อาจจะร่วมมือกนัแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
เอกภาพมีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของกรม
ทรัพยากรนํ้ า เน่ืองจากร่างพระราชบญัญติัแห่งชาติยงัไม่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา จึงยงัไม่มี
อาํนาจเดด็ขาดในการกาํกบัดูแลการบริหารจดัการนํ้าทั้งหมด 

ประเดน็ท่ี 7 การจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ247 
งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรไม่พอเพียง กรมอุตุนิยมวิทยาจึงไม่สามารถซ้ือและพฒันา

เคร่ืองมือรวมทั้งวิทยากรท่ีทนัสมยัมาใชส้ําหรับการเตือนภยัหรือพยากรณ์อย่างแม่นยาํได ้ซ่ึงใน
ปัจจุบนัประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชย้งัไม่ดีพอ เน่ืองจากไม่มีงบประมาณในการซ่อมบาํรุงและ
การจัดหาเคร่ืองมือใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาเพ่ิมหรือมาทดแทน อีกทั้ งในส่วนของ
งบประมาณท่ีจะใชก้ารประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้และตระหนักถึงความสําคญัดา้นอุตุนิยมวิทยา
เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงนั้น ยงันอ้ยเกินไป 

รัฐไม่เล็งเห็นความสําคญัของการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไม่
จดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานท่ีมีภาระหน้าท่ีอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข 
เยียวยา และบรรเทาทุกขแ์ละความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบของภยัทั้งทางตรงและทางออ้ม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทัว่ถึง และเป็นธรรม 

สาํนกังบประมาณไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณซ่ึงใชภ้ารกิจท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการอุ
ทุกภยัให้กรมชลประทานโดยให้เหตุผลว่าอุทุกภยัไม่ใช่ภารกิจปกติของกรมชลประทาน แต่กรม
ชลประทานยงัตอ้งดาํเนินงานและปัญหาโดยดึงงบประมาณจากดา้นอ่ืนมาใชเ้พื่อการแกไ้ขปัญหาน้ี 
ทาํใหก้ารแกปั้ญหาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประเดน็ท่ี 8 ความไม่พร้อมหลงัการกระจายอาํนาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน248 
การถ่ายโอนภารกิจให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะภารกิจในการดูแล

และการบริหารจดัการร่องนํ้าขนาดเลก็ การดูแลรักษาทางนํ้า การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างรุกลํ้านํ้ า และ
ดูแลการใชท่้าเรือ ซ่ึงภารกิจท่ีถ่ายโอนไปนั้นส่วนมากมกัถูกละเลย หรือไม่มีศกัยภาพในการดูแล
และพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น 

                                                 
247 แหล่งเดิม.(น. 20). 
248 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย (น. 20)  
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ปัญหาจากการท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินส่วนมากยงัไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจในระบบบริหารจดัการนํ้ าจึงไม่สามารถดูแลรักษาและไม่สามารถบริหารจดัการใชป้ระโยชน์
จากแหล่งนํ้าสาธารณะ 

การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ให้กบักรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโครงการ
ดา้นสาธารณูปโภคมกัโอนให้เฉพาะภารกิจดา้นระบายนํ้ าเท่านั้น แต่สิทธิในการบริหารจดัการ
สาธารณูปโภคนั้นกลบัไม่ไดถ่้ายโอนมาดว้ย 

ประเดน็ท่ี 9 ควรมีการเสนอยกร่างและปรับปรุงกฎหมาย249 
การท่ีกรมทรัพยากรนํ้ ายงัไม่สามารถผา่นร่างกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าตาม

เจตนารมณ์ของการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ทาํให้เกิดปัญหา
เก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของกรมฯ ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานในส่วนท่ีคาบเก่ียวกับกรม
ชลประทานซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีอยูแ่ต่เดิม 

นโยบายการออกกฎหมายเก่ียวกบัโฉนดชุมชนในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นนโยบายท่ี
ไม่เหมาะสมกบับางทอ้งท่ีและอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์ใหผู้บุ้กรุกท่ีสาธารณะ ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ี
ผดิกฎหมายแต่กลบัไดรั้บประโยชน์ในการท่ีอยูอ่าศยัโดยไม่ผดิกฎหมายในบริเวณริมแม่นํ้า คู คลอง 

การออกประกาศพยากรณ์สภาพอากาศและการเตือนภยัของกรมอุตุนิยมวิทยาตามหลกั
วิชาและเป็นไปโดยสุจริต ยงัไม่ไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมายมิใหถู้กฟ้องร้องดาํเนินคดี 

(7) โครงการบริหารจดัการนํ้า 3.5 แสนลา้นบาท 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ีรุนแรง และความไม่พร้อมเก่ียวกบัปัจจยั

ภายในประเทศ ทาํให้ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาภยัแลง้และอุทกภยัท่ีร้ายแรงบ่อยคร้ัง ซ่ึง
สร้างความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รัฐบาล
จึงมีความจาํเป็นในการดาํเนินการวางแผนระบบจัดการนํ้ า โดยมีการลงทุนในโครงการสร้าง
พื้นฐานท่ีจําเป็นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานํ้ าท่วมและนํ้ าแล้งของประเทศอย่างย ัง่ยืนต้องมีการ
ผสมผสานองค์ความรู้ด้านธรรมชาติของนํ้ าของประเทศ กับวิธีการบริหารจัดการนํ้ าตามแนว
พระราชดาํริ และเทคโนโลยรีะดบัโลกท่ีทนัสมยั ตอ้งมีการวางระบบบริหารจดัการนํ้ าในการเช่ือม 
25 ลุ่มนํ้ าของประเทศอยา่งบูรณาการ ในทุกมิติ เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรนํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ
และยัง่ยนื250  

                                                 
249 รายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การบริหารจัดการนํา้ท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย (น. 20)  

หนา้เดิม. 
250 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.waterforthai.go.th/managewater-14/ 

การวางระบบจดัการนํ้า และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555. เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557. 
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โครงการบริหารจดัการนํ้ า เร่ิมจากการกาํหนดแผนแม่บทนําไปสู่การตั้ งคณะ
กรรมการบริหารจดัการนํ้ าและอุทกภยั (กบอ.) และเปิดใหบ้ริษทัซ่ึงผา่นการคดัเลือกกรอบแนวคิด
เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าอย่างย ัง่ยืน และระบบการแกปั้ญหา
อุทกภยัเสนอรายละเอียดโครงการทั้ง 9 โมดูล ตามกรอบพระราชกาํหนดเงินกู ้ 3.5 แสนลา้นบาท 
โดยทั้ง 9 โมดูลแกปั้ญหานํ้าทั้งระบบนั้น ประกอบดว้ย251  

โมดูลท่ี 1 การสร้างอ่างเก็บนํ้ าอยา่งเหมาะสมและยัง่ยนืในพื้นท่ี นํ้าปิง ยม น่าน สะแก
กรัง และ ป่าสกั จาํนวน 5 หม่ืนลา้นบาท  

โมดูลท่ี 2 การจดัทาํผงัการใชท่ี้ดิน/การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า รวมทั้งการ
จดัทาํพื้นท่ีปิดลอ้มชุมชนและเศรษฐกิจหลกั สาํหรับพื้นท่ีลุ่มนํ้าเจา้พระยา จาํนวน 2.6 หม่ืนลา้นบาท  

โมดูลท่ี 3 การปรับปรุงพื้นท่ีเกษตรชลประทานในพื้นท่ีโครงการชลประทานเหนือ จ.
นครสวรรค ์เพื่อกกัเกบ็นํ้าชัว่คราวจาํนวน 1 หม่ืนลา้นบาท  

โมดูลท่ี 4 การปรับปรุงสภาพลาํนํ้ าสายหลกั และการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงริมแม่นํ้ า
ในพื้นท่ีนํ้ ายม น่าน และเจา้พระยา จาํนวน 1.7 หม่ืนลา้นบาท  

โมดูลท่ี 5 การจดัทาํทางผนันํ้ า (Flood Diversion Channel) ขนาดประมาณ 1,500 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที รวมทั้งการสร้างถนนเพื่อรองรับคมนาคม 1.53 แสนลา้นบาท  

โมดูลท่ี 6 ระบบคลงัขอ้มูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภยั รวมทั้งการบริหารจดัการนํ้ า 
4,000 ลา้นบาท  

โมดูลท่ี 7 การสร้างอ่างเก็บนํ้ าอยา่งเหมาะสมและยัง่ยนืในพื้นท่ี 17 ลุ่มนํ้ า จาํนวน 1.2 
หม่ืนลา้นบาท  

โมดูลท่ี 8 การจดัทาํผงัการใชท่ี้ดิน/การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า รวมทั้งการ
จดัทาํพื้นท่ีปิดลอ้มชุมชนและเศรษฐกิจหลกัสาํหรับพื้นท่ี 17 ลุ่มนํ้า จาํนวน 1.4 หม่ืนลา้นบาท  

โมดูลท่ี 9 การปรับปรุงสภาพลาํนํ้ าสายหลกั และป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงริมแม่นํ้ าใน
พื้นท่ี 17 ลุ่นนํ้าจาํนวน 5,000 ลา้นบาท 

(8) การทาํประชาพิจารณ์เชิงปฏิบติัการในประเทศไทย 
เน่ืองจากสาเหตุท่ีเกิดภาวะวิกฤตการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี 2554 ส่งผลทาํให้ประเทศ

ไทยไดรั้บความเสียหายทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน รวมมูลค่า
ความเสียหายสูงถึง 1.44 ลา้นลา้นบาท รัฐบาลจึงตอ้งบูรณะและฟ้ืนฟูประเทศ โดยดาํเนินการจดัทาํ

                                                 
251 สืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/ 

comm/72/file_1374219733.pdf. โครงการบริหารจดัการนํ้ า 3.5 แสนลา้นบาท (น. 1) โดย อนุรักษ ์นิยมเวช  สมาชิก
วฒิุสภา ประธานคณะกรรมาธิการการพฒันาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วฒิุสภา. 
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โครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารการจดัการทรัพยากรนํ้าอยา่งย ัง่ยนืและระบบแกไ้ข
ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า เพื่อแก้ปัญหา
อุทกภัย และวางระบบการบริหารจัดการนํ้ าและสร้างอนาคตประเทศ252 ซ่ึงในการดาํเนินการ
โครงการดงักล่าวตอ้งมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ไดแ้สดงความ
คิดเห็นอยา่งทัว่ถึง และรับทราบขอ้มูลทั้งหมดอยา่งถูกตอ้งตรงต่อความเป็นจริง โดยจะรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 36 จงัหวดั253 โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการและการประชุมระดบัตวัแทนของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียร่วม
ดว้ยอีกทางหน่ึง เพื่อรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ประชาชน
จากการดาํเนินการโครงการ จาํนวน 9 แผนงาน (Module) 

จากขอ้มูลของสํานักงานนโยบายและบริหารจดัการนํ้ าและอุทกภยัแห่งชาติ (สบอช.)  
ณ วนัท่ี 17 กนัยายน 2556 ไดก้าํหนดการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2556 ครอบคลุม 36 จงัหวดั มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 40,000 คน ใชง้บประมาณ 
184,643,920 บาท ซ่ึงรัฐบาลคาดหวงัว่าเม่ือมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครบทั้ ง 9 
แผนงาน (Module) จะเดินหนา้โครงการในขั้นตอนต่อไปไดท้นัที 

อย่างไรก็ดี ในเวทีการทาํประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
โครงการบริหารจัดการนํ้ า 3.5 แสนลา้นบาทนั้น กลบัพบว่าเป็นเพียงการ “โฆษณา” และ 
“ประชาสัมพนัธ์” มากกว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่งแทจ้ริง เพราะขอ้มูล
เอกสารท่ีนาํไปใหป้ระชาชนทาํประชาพิจารณ์ไม่ใช่แผนแม่บทท่ีมีรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ 
และมีผลการศึกษาผลกระทบดา้นบวกดา้นลบ แต่เป็นเพียงแผนงานท่ีรัฐบาลทาํข้ึนโดยรวบรวม
โครงการต่างๆ ทั้งท่ีมีอยู่แลว้ของกรมชลประทานกบัท่ีออกแบบโครงการไว ้แต่ยงัไม่เคยลงพื้นท่ี 
ไม่เคยมีการศึกษาผลกระทบดา้นบวกดา้นลบ เช่น Module 5 ท่ีจดัทาํโครงการทางผนันํ้ า เป็นตน้ 

                                                 
252 ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือออกแบบ

และก่อสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าอยา่งย ัง่ยนืและระบบแกไ้ขปัญหาอุทกภยัของประเทศไทย ตาม
แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า ประกาศในราชกิจจานุเษกษาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เล่ม 130 ตอน
พิเศษ 126 ง  

253 36 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัลาํปาง ลาํพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา ตาก อุตรดิตถ ์สุโขทยั พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาถ อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี 
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สกลนคร ชยัภมิู และสงขลา 
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ดงันั้น ขอ้มูลท่ีรัฐบาลจดัทาํเป็นขอ้มูลดา้นบวกดา้นเดียว ไม่ไดมี้ขอ้มูลดา้นลบหรือขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการต่างๆ ต่อคนในพ้ืนท่ีจดัทาํโครงการและคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  

นอกจากน้ี ยงัมีขอ้สังเกตว่าเงินงบประมาณ 184 ลา้นบาทท่ีใชเ้พื่อจดัเวทีรับฟังความ
คิดเห็นประชาชน254 ถา้คิดเป็นค่าใชจ่้ายต่อหัวของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจะประมาณ 4,600 บาท 
ถือว่าแพงมาก และจาํนวนคนท่ีระบุแต่ละจงัหวดัมีประมาณ 800-2,000 คน ไดร้ายช่ือมาจากไหน 
และนอ้ยเกินไปหรือไม่ เพราะปกติการรับฟังความคิดเห็นประชาชนควรมีประชาชนผูมี้ส่วนร่วม
ประมาณ 5,000-10,000 คน และท่ีสําคญัประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ชดัเจนว่ารายละเอียดของโครงการเป็นอยา่งไร และพ้ืนท่ีไหนบา้งท่ีไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งการจดั
เวทีรับฟังในวนัเดียวไม่น่าจะเพียงพอและทัว่ถึง การเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนตอ้งใช้
เวลา ไม่ใช่ทาํให้จบภายใน 1 วนั ยกตวัอย่างเช่น จงัหวดันครสวรรค ์ตามแผนงานจะมีการสร้าง
โครงการป้องกนันํ้ ามากถึง 5 module จะใชเ้วลาในการสรุปความคิดเห็นประชาชนใน 1 วนัได้
อยา่งไร เพราะหากดูกรณีเข่ือนแม่วงก ์ยงัใชเ้วลาในการพดูคุยหารือไม่ตํ่ากว่า 4-5 วนั ฉะนั้นกรณีน้ี
มี 5 module และบาง module มีการสร้างเข่ือนถึง 18 เข่ือน แต่ให้ประชาชนยกมือเห็นดว้ยหรือไม่
เห็นดว้ยภายในวนัเดียว จึงไม่น่าจะใช่การทาํประชาพิจารณ์ท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
นํ้ าท่วมเม่ือปี 2554 มีทั้งหมด 65 จงัหวดั ไม่ใช่แค่ 36 จงัหวดัเท่านั้น255 ดงันั้น การจดัทาํประชา
พิจารณ์ท่ีไม่ถูกตอ้งถือเป็นการใชเ้งินงบประมาณ 184 ลา้นบาท อยา่งส้ินเปล้ือง ไม่คุม้ค่า ไม่ทัว่ถึง 
และไม่เกิดประโยชน์แต่อยา่งใด 

(9) กฎหมายไทยท่ีรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้า 
จากการตรวจสอบกฎหมายท่ีมีบทบญัญติัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครอง

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ ทรัพยากรนํ้ านั้น พบว่า มีกฎหมายท่ีให้
อาํนาจบุคคลหรือประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการบริหารจดัการนํ้าดงัน้ี คือ  

(1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 
85 (4) และมาตรา 87 ไดมี้การรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการบาํรุงรักษา 
การไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครองและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 

                                                 
254 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=6899&action 

=search&ctype=2&pname=286&stype=2&ap=false เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2556. 
255 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://thaipublica.org/2013/09/water-projects-

public-hearing/ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2556. 
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(2)  พระราชบญัญตัิการชลประทานราษฎร์ พุทธศกัราช 2482 มาตรา 12 ไดเ้ปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและไดป้ระโยชน์ในทรัพยากรนํ้ าโดยการ
กาํหนดให้การจดัทาํชลประทานส่วนราษฎรให้เป็นไปตามความเห็นชอบของราษฎรส่วนมากท่ี
จะไดรั้บประโยชน์จากการชลประทานนั้น  

(3)  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 มาตรา 6 ไดก้าํหนด
แนวทางในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในเร่ืองต่างๆ โดยให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ผูว้่าราชการจงัหวดัและเจา้พนักงานทอ้งถ่ินในการดาํเนินการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัน้ี และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไปและ
องคก์รเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวดว้ยโดยกาํหนดว่าบุคคลอาจมีสิทธิและ
หนา้ท่ีในการร่วมกนัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชาติ แต่ตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติั
ของกฎหมายดงักล่าวหรือบทบญัญตัิแห่งกฎหมายอ่ืน และกาํหนดให้องคก์รเอกชนท่ีมีกิจกรรม
ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มหรืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติมีสิทธิขอข้ึน
ทะเบียนเป็นองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือหรือขอรับความสนบัสนุนจากทางราชการในการดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ256  

จะเห็นไดว้่า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ ามีอยูด่ว้ยกนัหลายฉบบั แต่มี
เพียง 3 ฉบบั ที่มีบทบญัญตัิเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรนํ้ า 
จึงสะทอ้นให้เห็นไดว้่าประเทศไทยมิไดใ้ห้ความสาํคญักบัการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเท่าท่ีควร ทาํให้การบริหารจดัการนํ้ าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
และไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรนํ้า 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นพื้นฐานในการจดัการและแกไ้ขปัญหาในการ
จดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ เพราะแนวทางการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาตินํ้า จาํเป็นตอ้งอาศยัภาค
ประชาชนเขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการและตดัสินใจร่วมกบัรัฐเป็นอยา่งยิ่ง อาทิ 
แนวทางในการจดัการทรัพยากรนํ้ า เม่ือเกิดปัญหาวิกฤตภยัแลง้ นํ้ าท่วมหรือนํ้ าเสีย ก็จาํเป็นตอ้ง
แกไ้ขแบบองคร์วม โดยการทาํความเขา้ใจกบัประชาชนให้ยอมรับในหลกัการและเหตุผลต่าง ๆ 
เช่น การจดัการทรัพยากรนํ้ าเชิงบูรณาการ การยอมรับในส่ิงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ โดยพร้อมท่ี

                                                 
256 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์www.lawreform.go.th/.../index.php? เม่ือวนัท่ี 16 

มกราคม 2557. 
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จะอยูร่่วมกนัอยา่งเก้ือกูลและพึ่งพา การยอมรับในกติกาการใชที้่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้ าและพ้ืนที่นํ้ า
ท่วมถึง และยอมรับการปกป้องพื้นท่ีเศรษฐกิจของประเทศมิให้เกิดนํ้าท่วม เป็นตน้257 

นอกจากน้ี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการและกาํหนด
ทิศทางในการพฒันางานและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อให้สอดคลอ้งและตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งเป็นไปตามรากฐานสังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มตามบริบทของแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง258 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มิใช่เป็นแค่เพียงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น แต่เป็นสิทธิท่ี
รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนท่ีจะแสดงความคิดเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เม่ือโครงการหรือกิจกรรม
นั้นจะตอ้งมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและจดัทาํเป็นรายงานเสนอ
ต่อประชาชน ซ่ึงการทาํรายงานประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มก่อนที่ผูม้ีอาํนาจจะ
พิจารณาให้ดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ก็เน่ืองจากว่าโครงการหรือกิจกรรมบางประเภทมี
ความจาํเป็นที่จะตอ้งให้เกิดข้ึนมาทั้งที่เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ลกัษณะท่ีรุนแรงอยา่งแน่ชดั จึงจาํเป็นตอ้งหามาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยวิธีการท่ี
เห็นเด่นชดั คือ การศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือท่ีเรียกว่า การทาํรายงาน EIA 
ซ่ึงการทาํรายงาน EIA ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานการป้องกนัไวก่้อนดีกว่าการแกไ้ขเยียวยาในภายหลงั เป็น
มาตรการท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัการการป้องกนัล่วงหนา้259 

การทาํรายงาน EIA น้ี จะตอ้งศึกษาถึงมาตรการท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเมื่อโครงการเกิดข้ึนแลว้จะสร้างผลกระทบดา้นใดบา้ง ร้ายแรงเพียงใด และ
สามารถจะลดผลกระทบลงไปไดเ้พียงใด เพ่ือจะไดใ้ชเ้ป็นมาตรการป้องกนัมิให้กระทบหรือทาํให้
วิกฤตหรือส่งผลร้ายต่อส่ิงแวดลอ้มมากนกั และนอกจากน้ี ส่วนสาํคญัของรายงาน EIA คือ การ
ติดตามตรวจสอบเพื่อเตรียมการให้ทนัท่วงที ป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบข้ึนมา 

                                                 
257 รายงานผลโครงการพฒันาตุลาการศาลปกครองดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Green Judges) ปี 2555 : การ

บริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้ดิน และนํ้า อยา่งย ัง่ยนื (น. 18),โดยคณะกรรมการดา้นวชิาการเก่ียวกบักฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มศาลปกครอง, 2555, จดัพิมพโ์ดยการสนบัสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์. 

258 แหล่งเดิม. 
259 รัฐธรรมนูญกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (น. 174), เล่มเดิม. 
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องคป์ระกอบสาํคญัของการทาํรายงาน EIA ให้มีความสมบูรณ์ก็คือ การเพิ่มกลไกการ
ตรวจสอบรายงาน EIA โดยประชาชน ดว้ยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้รายงาน EIA และร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อรายงาน EIA น้ี อนัจะเป็นจุดเร่ิมตน้ก่อนการตดัสินใจให้มีโครงการข้ึนมา 
และที่สําคญัคือ หากในที่สุดแลว้โครงการไดรั้บการอนุมตัิให้ดาํเนินการ ผลของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระยะของการเสนอรายงาน EIA ทาํให้ประชาชนไดต้รวจสอบภายหลงัว่า
โครงการหรือกิจกรรมนั้นไดม้ีการนาํเอามาตรการลดผลกระทบหรือการติดตามตรวจสอบที่ได้
นาํเสนอไวใ้นรายงาน EIA มาใชป้ฏิบติัจริงหรือไม่อีกดว้ย260 

โครงการแผนการบริหารจดัการนํ้ าวงเงิน 3.5 แสนลา้นบาท ท่ีจะมีทั้งการสร้างอ่างเก็บ
นํ้ าหรือเข่ือน 18 แห่งในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าปิง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก และลุ่มนํ้ าอ่ืนๆ ทาํทางนํ้ าหลาก
หรือฟลดัเวย ์และแกม้ลิง ซ่ึงกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน จึงถือเป็นโครงการ
ท่ีสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก ดงันั้น จึงตอ้งมีการศึกษา
ถึงมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือท่ีเรียกว่า ตอ้งมีการทาํรายงาน EIA ประกอบดว้ย
เช่นกนั 
 
3.2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการนํา้ในต่างประเทศ 
 3.2.1 ประเทศเนเธอร์แลนด ์
  ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ในยุโรป ตลอดแนวตะวนัตกของประเทศติด
กบัทะเลเหนือ เป็นปากแม่นํ้ าสําคญัของยุโรปหลายสาย มีผืนนํ้ ามากถึง 1 ใน 5 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
และพ้ืนท่ี 1 ใน 4 ของประเทศตํ่ากว่าระดบันํ้ าทะเล261 ประกอบกบัเนเธอร์แลนด์มีท่ีตั้งอยู่บริเวณ 
North Sea ติดกบัสามเหล่ียมปากแม่นํ้ า (Delta) อนัเป็นท่ีบรรจบกนัของแม่นํ้ าทวีปยโุรป (European 
River Basin) ส่ีสายอนัไดแ้ก่ แม่นํ้ า Rhine, แม่นํ้ า Ems, แม่นํ้ า Meuse และแม่นํ้ า Scheldt จึงมีผลทาํ
ให้เนเธอร์แลนด์ได้รับผลกระทบจากการถูกนํ้ าท่วมอย่างต่อเน่ือง กระทัง่ได้เร่ิมพฒันาระบบ
ชลประทานและการป้องกนันํ้ าท่วมจนกลายเป็นโครงข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ และไดรั้บการยก
ยอ่งจากสมาคมวิศวกรโยธาแห่งสหรัฐอเมริกาใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่ สามารถ

                                                 
260 แหล่งเดิม. (น. 175). 
261 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://th.wikipedia.org/wiki/ เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 

2557. 
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ป้องกนัพื้นท่ีเกือบคร่ึงหน่ึงของประเทศไม่ให้ตอ้งจมนํ้ า ถือเป็นประเทศท่ีมีส่ิงก่อสร้างดา้น
วิศวกรรมจดัการนํ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูม่ากมาย262 
  การบริหารจดัการนํ้ าในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเร่ืองท่ีมีความซบัซอ้นทั้งในแง่ของ
การบริหารจดัการนํ้ า ตามลกัษณะภูมิศาสตร์ของประเทศเอง และในแง่ของผลกระทบท่ีมีต่อบุคคล
จาํนวนมาก นอกจากนั้น ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ี
เกิดข้ึนทัว่โลกยงัไดส่้งผลต่อประเทศเนเธอร์แลนดด์ว้ย ทาํให้เกิดแนวคิดท่ีจะวางระบบการบริหาร
จดัการนํ้ าใหม่ทั้งระบบใหค้รอบคลุมถึงการป้องกนันํ้ าท่วม การดูแลความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ความแหง้แลง้ การรักษาคุณภาพของนํ้า และรวมถึงการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีดว้ย 

(1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารนํ้า263 ของประเทศเนเธอร์แลนด ์
 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศเนเธอร์แลนด์ประกอบดว้ย

กฎหมายหลายฉบบั โดยมีกฎหมายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี264 
ก. The Constitution for the Kingdom of the Netherlands 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารกิจการ
นํ้ าไว้ในหมวด 11 โดยในมาตรา 204 กําหนดว่า ระเบียบการเก่ียวกับการบริหารกิจการนํ้ า 
(Waterstaat) รวมทั้ งการควบคุมสูงสุดและการดูแลนั้นให้กาํหนดไวใ้นกฎหมาย โดยคาํนึงถึง
บทบญัญติัทั้งหลายในหมวดน้ี มาตรา 205 กาํหนดว่า พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอาํนาจ
ควบคุมสูงสุดเหนือทุกอย่างเก่ียวกบักิจการนํ้ า โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายของแผ่นดินเก่ียวกบั
กิจการนํ้าหรือค่าใชจ่้ายโดยวิธีอ่ืน มาตรา 206 กาํหนดวา่ จงัหวดัมีอาํนาจดูแลกิจการทั้งมวลเก่ียวกบั
นํ้ า สุขาภิบาล เขตพีตและพีตโพลเดอร์ อย่างไรก็ตาม การควบคุมกิจการบางประการอาจมอบให้
เป็นของหน่วยงานอ่ืนได้ โดยกฎหมายจงัหวดัมีอาํนาจท่ีจะเปล่ียนแปลงการจดัหน่วยงานและ
ขอ้บงัคบัของสุขาภิบาลเขตพีตและพีตโพลเดอร์ ยบุเลิกสุขภิบาลเขตพีตและพีตโพลเดอร์ และจดัตั้ง
เขตดังกล่าวข้ึนใหม่และกําหนดข้อบังคับสําหรับองค์การดังกล่าวเสียใหม่ได้โดยพระบรม 
ราชานุญาต คณะกรรมการของหน่วยงานดงักล่าวมีสิทธิเสนอขอแกไ้ของคก์ารและขอ้บงัคบัต่อ

                                                 
262 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 33), โดยฝ่ายพฒันากฎหมาย, 2554, สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
263 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการนาํ

ท่ีดินท่ีถูกนํา้ทะเลกัดเซาะกลับมาใช้ประโยชน์ (Land Reclamation) จดัทาํโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ เสนอสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552, 

264 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ
ประเทศไทย” (น. 37-38). เล่มเดิม. 
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จงัหวดัได ้มาตรา 207 กาํหนดว่า คณะกรรมการระบายนํ้ าเขตพีตและพีตโพลเดอร์มีอาํนาจออกกฎ
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานดงักล่าว เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเหล่าน้ีตามระเบียบการท่ีกาํหนดไว้
ในกฎหมาย265 

ข. Delta Act 1957266 
กฎหมายฉบบัน้ีบญัญติัออกมาเพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการลดภาวการณ์เส่ียงจากการ

ถูกนํ้ าท่วม โดยวิธีการสร้างเข่ือนและการปิดปากแม่นํ้ าบริเวณชายฝ่ังทะเลทางใต ้และเป็นกฎหมาย
ท่ีออกมารองรับการทาํโครงการ Delta Project หรือ Delta Works ในบริเวณชายฝ่ังทะเลทางตอนใต้
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีเปล่ียนแปลงปัญหาการ
บริหารจดัการนํ้าจากปัญหาทอ้งถ่ินมาเป็นปัญหาระดบัชาติ 

ค. Water Management Act 1989267 
กฎหมายฉบับน้ีบัญญัติข้ึนเพื่อกําหนดบทบาทหน้าท่ีขององค์กรแต่ละองค์กรการ

บริหารจดัการนํ้ า โดยกาํหนดให้รัฐบาลส่วนกลางรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและแผนกล
ยทุธ์ระดบัชาติ บญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ า บริหารจดัการนํ้ าบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลและแม่นํ้าในระดบัชาติ (เฉพาะส่วนท่ีมิใช่นํ้ าบาดาล) กาํกบัดูแลหน่วยงานภายใตบ้งัคบับญัชา
โดยท่ีหน่วยงานของรัฐบาลกลางท่ีไดรั้บมอบหมายดูแลเองของนโยบายในการบริหารจดัการนํ้ า
และการออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของจงัหวดั (Province) นั้น รับผิดชอบเก่ียวกบันโยบาย
และแผนกลุทธ์ในระดับจังหวัดและกํากับดูแลหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของตน ส่วน                   
The Water Board รับผิดชอบในการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ า 
ทั้งบนพ้ืนผวิและนํ้าบาดาล รวมทั้งการป้องกนันํ้าท่วมในเขตท่ีตนดูแลอยู ่

ง. Water Board Act 1992268 
อาศัยอาํนาจตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภาเนเธอร์แลนด์ได้ออกกฎหมายฉบับน้ีข้ึนเพื่อ

กาํหนดรายละเอียดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี รวมทั้งโครงสร้างและงบประมาณต่าง ๆ ของ Water 
Board นอกจากน้ี ใน Water Board Act 1992 ยงัไดมี้การกาํหนด Project priority Listing โดย

                                                 
265 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.nrct.go.th/th/Portals/0/data/etranslatedbook/ 

book/book_inter_Holland.pdf เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2556. 
266 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 37) เล่มเดิม. 
267 สรุปผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการนํ้ าของต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสาํหรับ

ประเทศไทย” (น. 37) หนา้เดิม. 
268 แหล่งเดิม. (น. 38).  
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โครงการป้องกนันํ้ าท่วมใดท่ีอยู่ในบญัชีน้ี ถือว่าเป็นโครงการสําคญัและสามารถของบประมาณ
สนบัสนุนตามกฎหมายฉบบัน้ีได ้

จ. Flood Defense Act 1996269 
 กฎหมายฉบบัน้ีบญัญติัข้ึนเพื่อให้งบประมาณสนบัสนุนกบัโครงการป้องกนันํ้ าท่วมท่ี
มิไดอ้ยูใ่น Project priority listing นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัน้ียงัไดมี้การรับประกนัระดบัของการ
ป้องกนันํ้าท่วมในแต่ละพ้ืนท่ีและมีการกาํหนดเขตพื้นท่ีท่ีเรียกวา่ “dike ring area” ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีถูก
ปิดลอ้มไปดว้ยเข่ือนโดยกฎหมายฉบบัน้ีไดมี้การกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยัสําหรับผูท่ี้อยู่
อาศยัในบริเวณดงักล่าวดว้ย 
 ฉ. Water Act 2009 
 กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายฉบบัใหม่ท่ีรัฐสภาเนเธอร์แลนด์บญัญติัมาเพ่ือใชใ้นการ
บริหารจดัการนํ้ าและการป้องกนันํ้ าท่วม ซ่ึงมีสาระสาํคญัเป็นการวางกรอบในการบริหารจดัการนํ้ า
รูปแบบใหม่ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกนัของกฎหมายเดิมท่ีมีอยูจ่าํนวน 8 ฉบบั270 เขา้ดว้ยกนั เช่น 
พระราชบญัญติัเก่ียวกบัมลภาวะทางทะเล พระราชบญัญติันํ้ าบาดาล พระราชบญัญติันํ้ าด่ืม เป็น
ตน้271 กฎหมายฉบบัน้ีได้กาํหนดมาตรฐานของส่ิงก่อสร้างหรือมาตรการต่างๆ ท่ีจะใช้ในการ
ป้องกันนํ้ าท่วมโดยใช้หลักการบูรณาการกฎหมายและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการนํ้ าและการป้องกนันํ้ าท่วม ส่วนมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น มาตรฐาน
สาํหรับการจดัการทางนํ้ าสาธารณะ (standards for public waterways) ก็จะไปกาํหนดในกฎหมาย
ลาํดบัรอง และในกรณีท่ีเป็นมาตรการท่ีเก่ียวกบัทางนํ้ าในระดบัภูมิภาค (Regional waterways) ก็
เป็นอาํนาจของทอ้งถ่ินท่ีจะกาํหนดกฎเกณฑไ์ดเ้ช่นเดียวกนั ในแง่น้ีเองท่ี The Water Act จะวาง
หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดมาตรฐานสาํหรับระบบนํ้ า (Water System) มุ่งหมายเพื่อป้องกนันํ้ าท่วม 
(Preventing Unacceptable Flooding) เช่น การกาํหนดมาตรฐานในการเก็บกกันํ้ า และความสามารถ

                                                 
269 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 38) หนา้เดิม. 
270 1. Water management Act; 2. Surface Water Pollution Act;3. Marine Waters Pollution Act;4. 

Groundwater Act;5.Act of 14 July 1904 containing provisions on land reclamation and construction of dikes; 6. 
Flood Defences Act; 7. Public Works Management Act (sections relating to waterways); 8.Public Works Act 
1900 (sections relating to waterways). 

271 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล ็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.pub-law.net/publaw/view. 
aspx?id=1676 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2556. 
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ในการระบายนํ้ าของระบบนํ้ าส่วนภูมิภาค ให้สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในกรณีท่ี
เกิดภาวะนํ้ามาก (Excess of Water) 

เห็นไดว้่ากฎหมายฉบบัน้ีมิไดก้าํหนดลงไปในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
นํ้ าในทุกเร่ือง แต่ให้อาํนาจในการกาํหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ โดยสามารถออกเป็นกฎหมายลาํดบัรอง
เช่น ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (The Water Decree (an administrative order)) หรือออกเป็น 
Regulations governing Water ในลกัษณะของกฎกระทรวง (a ministerial regulation) หรือเป็น
กฎเกณฑท่ี์ออกโดยหน่วยงานท่ีดูแลนํ้ า หรือกฎเกณฑท่ี์ออกโดยทอ้งถ่ิน(regulations issued by 
water authorities and provinces) ทั้งน้ี กฎหมายฉบบัน้ีมีจุดเด่น (Highlight) อยู่ท่ีการเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของระบบการจดัการนํ้าท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระบบ เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพนํ้ ากบั
ปริมาณนํ้ า ความสัมพนัธ์ระหว่างนํ้ าผิวดินกับนํ้ าบาดาล ความสัมพนัธ์ระหว่างนํ้ ากับการใช้
ประโยชน์จากท่ีดิน และความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผูท่ี้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้ าเขา้ไวด้้วยกัน 
นอกจากนั้นกฎหมายฉบบัน้ียงัสะทอ้นภาพของความสัมพนัธ์ในการกาํหนดนโยบายดา้นธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มและการวางแผนจดัการพื้นท่ี (Spatial planning) อีกดว้ย 
  พระราชบญัญติั Water Act 2009 ไดเ้พิ่มสาระสาํคญัไดก้าํหนดมาตรการในการรับมือ
กบัภาวะนํ้ าท่วมโดยอาศยัหลกัเกณฑต์ามขอ้บงัคบัสหภาพยโุรปว่าดว้ยการประเมินความเส่ียงและ
จดัการภาวะนํ้าท่วม มากาํหนดแนวทางในการป้องกนัและประเมินความเส่ียงภาวะนํ้าท่วม เช่น การ
ประเมินความเส่ียงภาวะนํ้ าท่วมเบ้ืองตน้ (Preliminary flood risk assessment) การกาํหนดพื้นท่ีท่ีมี
ความเส่ียงต่อภาวะนํ้ าท่วม (Duty to identify flood risk areas) แผนท่ีกาํหนดอนัตรายจากภาวะนํ้ า
ท่วม (Flood hazard map) และแผนท่ีกาํหนดความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วม (flood risk map) และการ
จดัทาํแผนบริหารจดัการความเส่ียงจากภาวะนํ้าท่วม (Flood Risk Management Plans) เป็นตน้272 
  หลกัการท่ีสาํคญัของพระราชบญัญติั Water Act 2009 ไดแ้ก่ การรับมือกบัภาวะนํ้ าท่วม
และสามารถกาํหนดแนวทางในการอพยพประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณรอบ ๆ เข่ือนออกจากพ้ืนท่ี
ไดอ้ย่างทนัท่วงทีเม่ือมีภยัจากภาวะนํ้ าท่วมมาถึง กล่าวคือ บทบญัญติัดงักล่าวกาํหนดกิจกรรมใน
การปกป้องประโยชน์สาธารณะของประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วม และ
ประชาชนทัว่ไปท่ีอาจได้รับผลกระทบหากเกิดภาวะนํ้ าท่วมท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ความ
มัน่คงเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายฉบบัน้ียอ่มทาํใหเ้กิดการคุม้ครอง
เพื่อประโยชน์ของประชาชนจาํนวนมากหรือประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงถือเป็นการคุม้ครองทั้ ง
ประชาชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ้มได ้
                                                 

272 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล ็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.pub-law.net/publaw/view. 
aspx?id=1676 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2556. 
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  การบริการสาธารณะดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัภายใตพ้ระราชบญัญติั Water 
Act 2009 ท่ีกาํหนดวิธีและแนวทางในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัจากภาวะนํ้ าท่วม คือ 
การกาํหนดแนวทางในการสนบัสนุนความตอ้งการของประชาชนในบริเวณท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ
ท่ีตอ้งการความปลอดภยัจากภาวะนํ้ าท่วม โดยอาศยัมาตรการทางกฎหมายต่างๆ กนั เช่น มาตรการ
ล่วงหนา้ก่อนเกิดเหตุอุทกภยั (Precautionary measures) มาตรการในการป้องกนัภาวะนํ้ าท่วม 
(Preventive Action measures) และ การกระจายอาํนาจในการป้องกนัภยันํ้ าท่วม (Decentralisation 
of Disaster Prevention and Mitigation Power) เป็นตน้  ทั้งน้ี กิจกรรมดา้นป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัภายใตพ้ระราชบญัญติั Water Act 2009 ตอ้งดาํเนินการและเฝ้าระวงัภยัอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น การจดักิจกรรมการประเมินความเส่ียงภาวะนํ้ าท่วมตามท่ีพระราชบญัญติักาํหนดไวใ้ห้กระทาํ
ทุก ๆ ห้าปี และการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคด้านชลประทานให้สามารถใช้งานได ้
อยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

การพฒันาระบบท่ีมุ่งเนน้การบริการสาธารณะ (Public service-oriented system) ภายใต้
กฎหมายป้องกันภาวะนํ้ าท่วมของเนเธอร์แลนด์จึงสร้างแนวทางในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภยัจากภาวะนํ้ าท่วม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สาธารณะดา้นการป้องกนัภาวะนํ้ าท่วมและ
บริหารความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วมท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากลักษณะทางกายภาพของประเทศ
เนเธอร์แลนดเ์องท่ีมีพื้นท่ีระดบัตํ่ากว่านํ้ าทะเลค่อนขา้งมากและมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดภาวะนํ้ าท่วมสูง
ไดโ้ดยง่าย ฉะนั้น พระราชบญัญติั Water Act 2009 เป็นมาตรการท่ีสนบัสนุนการจดัทาํบริการ
สาธารณะดา้นการป้องกนัและบรรเทาภยัจากภาวะนํ้ าท่วมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัทาํบริการ
สาธารณะ กล่าวคือ กฎหมายดงักล่าวไดส้นบัสนุนการดาํเนินโครงการป้องกนัภาวะนํ้ าท่วมขนาด
ใหญ่ไม่ให้หยุดชะงกั โดยกาํหนดมาตรการและขั้นตอนหลายประการท่ีช่วยให้โครงการดงักล่าว
ดาํเนินไปดว้ยดี 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีการบญัญติัเก่ียวกับการบริหารกิจการนํ้ าไวใ้นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ประเทศเนเธอร์แลนดใ์ห้ความสาํคญัในเร่ืองการบริหารกิจการนํ้ า
อยา่งสูงสุด 

(2) ระบบฐานขอ้มูลและการบริหารจดัการนํ้าของเนเธอร์แลนด์273 
  เม่ือนํ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อ
นาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศแลว้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศท่ีมีระบบ

                                                 
273 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 39-41) เล่มเดิม. 
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บริหารจดัการนํ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประเทศหน่ึง ทั้งในส่วนของประสานงานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้าอยา่งบูรณาการ รวมถึงการจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีมีความแม่นยาํและน่าเช่ือถือ 

ก. องคก์รจดัการขอ้มูล 
 ศูนยก์ลางการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศเนเธอร์แลนด ์(Water Management Centre 
the Netherlands (WMCN))274 เป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงขอ้มูล (Information hub) ระบบนํ้ าซ่ึงทาํ
หน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลการใช้ประโยชน์และการให้บริการเก่ียวกบันํ้ าทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการนํ้าในประเทศเนเธอร์แลนดใ์หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ศูนยก์ลางการบริหารจดัการนํ้ าฯ จะจดัทาํรายงานขอ้มูลประจาํวนัให้แก่ผูใ้ช้บริการ
ระบบนํ้ าของประเทศ ซ่ึงจะทาํให้ผูใ้ช้บริการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัระดับนํ้ า ความเส่ียงท่ีจะเกิด
อุทกภัยและคุณภาพของนํ้ า รวมถึงการขาดแคลนนํ้ า มลพิษทางนํ้ า และสภาวะอุทกภัยด้วย 
ศูนยก์ลางการบริหารจดัการนํ้าจะใหค้าํแนะนาํแก่ผูมี้อาํนาจจดัการนํ้าของรัฐและภาคต่าง ๆ เก่ียวกบั
สภาพการณ์ของนํ้ า โดยมีหน่วยให้บริการขอ้มูลนํ้ า (Helpdesk Water) เป็นหน่วยตอบคาํถาม
เก่ียวกบันโยบายและการบริหารจดัการนํ้า 
 ศูนยก์ลางการบริหารจดัการนํ้ าเป็นหน่ึงในระบบศูนยข์อ้มูลของฝ่ายงานอาํนวยการ
ทัว่ไปดา้นส่ิงก่อสร้างและการบริหารจดัการนํ้ า (Rijkswaterstaat) (RWS) โดยมีอีกสองระบบคือ 
Verkeerscentrum Nederland, VCNL ก่อตั้งโดยกรมขอ้มูลดา้นการขนส่งและบริหารจดัการการ
ขนส่ง และ Department for Traffic Information and Traffic Management และ Scheepvaart 
Verkeers Centrum,SVC) ก่อตั้งโดยศูนยข์นส่งสินคา้ทางเรือ (Shipping Centre) 

ข. หน่วยงานในสังกัดของศูนยก์ลางการบริหารจดัการนํ้ าประกอบดว้ย 5 ส่วนงาน 
ดงัต่อไปน้ี 

1) สภานํ้า (Waterkamer (Water Chaber) 
สภานํ้ าทาํหนา้ท่ีจดัทาํขอ้มูลแห่งชาติซ่ึงเช่ือถือไดแ้ละเป็นประโยชน์เก่ียวกบัระดบันํ้ า

ความเส่ียงในการเกิดอุทกภยั และคุณภาพของนํ้ า ทั้งในช่วงเวลาปกติและกรณีฉุกเฉินตลอด 24 
ชัว่โมงทุกวนั และในช่วงท่ีมีปัญหาร้ายแรงสภานํ้ ายงัตอ้งทาํหน้าท่ีเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิด
อุทกภยั การขาดแคลนนํ้ า และการเกิดมลพิษทางนํ้ าด้วย นอกจากน้ี สภานาํยงัตอ้งตรียมขอ้มูล
รายงานข่าวสาํหรับการเดินเรือใหแ้ก่ the Shipping Centre ดว้ย ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีจดัทาํข้ึนโดยสภานํ้ านั้น
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจาก the regional reporting centres  

 
                                                 

274 เป็นหน่วยงานในสังกดัของฝ่ายงานอาํนวยการทัว่ไปดา้นส่ิงก่อสร้างและการบริหารจดัการนํ้ า 
(Rijkswaterstaat) กระทรวงสาธารณูโภค 
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2) คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ (National Coordination Committees)  
คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ  จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในสถานการณ์ 

ขั้นรุนแรง รวมทั้งกรณีการเกิดอุทกภยั การขาดแคลนนํ้ า และมลพิษทางนํ้ าดว้ย โดยคณะกรรมการ
ประสานงานแห่งชาติ จะได้รับรายงานข่าวและขอ้มูลซ่ึงเช่ือถือได้และเป็นประโยชน์เก่ียวกับ
สภาพการณ์ของนํ้ าจากศูนยก์ลางการบริหารจดัการนํ้ า (The Water Management Centre) หาก
สถานการณ์รุนแรงมากข้ึนผู ้เ ช่ียวชาญก็จะแจ้งไปยังองค์กรระดับท้องถ่ินและระดับภาค  
เพื่อดาํเนินการและจดัเตรียมมาตรการรองรับรวมทั้งประสานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

3) หน่วยใหบ้ริการขอ้มูลนํ้า (The Helpdesk Water) 
หน่วยใหบ้ริการขอ้มูลนํ้ า (The Helpdesk Water) เป็นศูนยก์ลางความรู้ เพื่อผูเ้ช่ียวชาญ

ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนร่วมในนโยบายนํ้ า การบริหารจดัการนํ้ า และความปลอดภยัเร่ืองนํ้ าผูเ้ช่ียวชาญ
สามารถติดต่อสอบถามในเร่ืองดงักล่าวกบัหน่วยใหบ้ริการขอ้มูลนํ้าไดทุ้กวนัทาํการผูเ้ช่ียวชาญเร่ือง
นํ้ าจะไดท้ราบถึงข่าวล่าสุด ขอ้มูลภูมิหลงั และความสัมพนัธ์ในการออกกฎหมายและกฎขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ จากหน่วยใหบ้ริการขอ้มูลนํ้าดว้ย 

การบริหารจดัการนํ้าในประเทศเนเธอร์แลนดน์ั้น หน่วยใหบ้ริการขอ้มูลนํ้ าจะทาํหนา้ท่ี
ตอบคาํถามแก่ประชาชนท่ีมีความสงสัยในขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายนํ้ า การบริหารจดัการนํ้ าและ
ความปลอดภยัของนํ้ าในประเทศเนเธอร์แลนด ์หน่วยให้บริการขอ้มูลนํ้ า ไดรั้บแต่งตั้งจากรัฐบาล
ของเนเธอร์แลนด ์(the dutch government) จงัหวดั (provinces) เทศบาล (municipalities) และ
กรรมการสมาคมทอ้งถ่ินนํ้า โดยการบริหารจดัการนํ้าเป็นประเด็นท่ีซบัซอ้น กล่าวคือ การจ่ายนํ้ าจะ
มีการกาํหนดระยะเวลาตายตวัซ่ึงเป็นเร่ืองยุ่งยากหากมวลนํ้ าเหล่านั้นมีปริมาณมาก ดงันั้น หน่วย
ให้บริการข้อมูลนั้ นจะให้ค ําแนะนําเ ก่ียวกับข้อมูลการบริหารจัดการนํ้ าและการจ่ายนํ้ า
ภายในประเทศ พร้อมกบัขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงนํ้าท่วม นํ้าขาดแคลน และฝนแลง้ 

4) หน่วยรับรองและการแสดง (Reception & Presentation) 
ศูนยก์ลางการบริหารจดัการนํ้ า (The Water Management Centre) จดัใหมี้พื้นท่ีประชุม

สาธารณะสาํหรับตอ้นรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองนํ้ าและส่ือมวลชน ศูนยฯ์ จะแสดงให้ผูม้าเยี่ยมเยือน
เห็นถึงการดาํเนินการและองคก์รของระบบนํ้าและความปลอดภยัเร่ืองนํ้ าของประเทศเนเธอร์แลนด ์
ระบบการบริหารจดัการนํ้ า และบทบาทหนา้ท่ีของศูนยก์ลางการบริหารจดัการนํ้ า และหน่วยงานท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

5) หน่วยฝึกอบรมและนวตักรรม (Training & Innovation)  
โดยปกติ หลกัสูตรการฝึกอบรมจะจดัใหแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองนํ้ าเพื่อพฒันาความสามารถ

เก่ียวกบักระบวนการขั้นพื้นฐานของการบริหารจดัการในช่วงท่ีมีสถานการณ์รุนแรงหรือคบัขนั 
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นอกจากน้ี ศูนยก์ลางการบริหารจดัการนํ้าจะมีการเสนอแผนงานเพ่ือการพฒันาและเทคโนโลยใีหม่
ในพื้นท่ีของการบริหารจดัการนํ้าและความปลอดภยัเร่ืองนํ้า 

(3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้าของประเทศเนเธอร์แลนด์275 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัชาติ (State 

Level) ดูแลรับผิดชอบระบบนํ้ าหลกัของประเทศ และในระดับทอ้งถ่ิน (Regional Level) 
รับผดิชอบระบบนํ้าในส่วนทอ้งถ่ิน 

ก. ระดบัชาติ (State Level) 
 กระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้า มีดงัน้ี 

1) กระทรวงสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอ้ม (Ministry of Infrastructure and the 
Environment-I&M) 
  กระทรวงสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีในการจดัทาํนโยบายนํ้ าและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบันํ้ าของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต รักษาความสะอาด ความปลอดภยั และความยัง่ยืน
ของส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งวางระบบเช่ือมโยงเครือข่ายทางถนน ทางราง ทางนํ้ า และทางอากาศ 
เพื่อให้การบริหารจดัการนํ้ าสําหรับป้องกนัการเกิดอุทกภยัและปรับปรุงคุณภาพอากาศและนํ้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล กระทรวงสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอ้มเป็น 1 ใน 11 กระทรวงของ
รัฐบาลแห่งชาติเนเธอร์แลนด ์
  โดยหน่วยงานภายใตส้ังกดัท่ีมีบทบาทสําคญัท่ีสุดคือ ฝ่ายงานอาํนวยการทัว่ไปดา้น
ส่ิงก่อสร้างและการบริหารจดัการนํ้ า (Directorate-General of Public Works and Water Management 
(Rijkswaterstaat-RWS))276 จดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1798 ทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบตัิการ 
รับผดิชอบการบริหารจดัการนํ้าของประเทศ (State Water Management Agency) การดูแลงานสร้าง
และบาํรุงรักษาทางนํ้ าและถนน และงานโยธาธิการท่ีสําคญัในระดบัชาติ รวมทั้งให้บริการดา้น
เทคนิคและให้คาํปรึกษาแก่รัฐบาลเก่ียวกบันโยบายการบริหารจดัการนํ้ าโดย Rijkswaterstaat มี
ภารกิจหลกัขององค์กรว่า “Rijkswaterstaat” จะตอ้งเป็นองคก์รของรัฐท่ีทาํให้พื้นดินในประเทศ
เนเธอร์แลนด์แห้ง ปราศจากนํ้ าท่วม จดัหานํ้ าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน รวมทั้งบริหารจดัการการจราจรใหค้ล่องตวัและมีความปลอดภยั 

                                                 
275 สรุปผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการนํ้ าของต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 33-36) เล่มเดิม. 
276 Rijkswaterstaat เป็นองคก์รบริหาร (Exective Organization) อยูใ่นความรับผิดชอบของ Ministry 

of Infrastructure and the Environment 
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 Rijkswaterstaat (RWS) หรือเรียกในช่ือภาษาองักฤษว่า Directorate General for Public 
Works and Water Management หรือคณะกรรมการกลางเพ่ือนํ้ าสาธารณะและการจดัการนํ้ า277 เป็น
หน่วยงานท่ีสาํคญัยิ่งในการบริหารจดัการนํ้ า โดยดูแลแม่นํ้ าทุกสายในประเทศ ในดา้นการระบาย
นํ้ าส่ิงแวดลอ้ม และการให้อาํนวยความสะดวกในการเดินเรือ โดยเรียกรวมการบริหารจดัการนํ้ าน้ี
ว่า “Canalization”278 เช่น การรักษาระดบันํ้ า ให้เพียงพอแก่การเดินเรือ นํ้ าดิบสาํหรับเติมใน
ทะเลสาบนํ้ าจืด สาํหรับทาํนํ้ าประปา การปิดเปิดประตูนํ้ าตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูกาล 
หรือแมแ้ต่การออกแบบระบบกั้นนํ้ าให้สอดคลอ้งกบัภูมิอากาศและระบบนิเวศ เช่น การจดัทาํ
ช่องทางใหป้ลาแซลมอนและปลาเทราทส์ามารถไปวางไข่ได ้เป็นตน้ 

2) กระทรวงการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศยัและส่ิงแวดลอ้ม (Ministry of Housing, 
Spatial Planning and the Environment) มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวกบันํ้ า 
เพื่อการบริโภค (Drinking Water) รวมถึงการจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินดว้ย 

3) กระทรวงเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร (Ministry of Agriculture, 
Nature and Food Quality) มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํนโยบายและกฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวกบั
การรักษาธรรมชาติและเกษตรกรรม 
  ข. ระดบัทอ้งถ่ิน (Regional Level) 
  1) คณะกรรมการนํ้า (Water Board (Waterschappen) 
  คณะกรรมการนํ้ า (Water Board) เป็นองคก์รกระจายอาํนาจสู่ภูมิภาคของรัฐซ่ึงมี
โครงสร้างและงบประมาณเป็นของตนเอง และทาํงานเฉพาะดา้นเก่ียวกบัการ279ควบคุมนํ้ า  โดยมี
อาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี (1) บริหารจดัการปริมาณนํ้ า โดยการรักษาระดบันํ้ าใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม
รวมทั้งจดัระบบการระบายนํ้ า (2) ป้องกนันํ้ าท่วม ทั้งจากนํ้ าทะเลและนํ้ าในแม่นํ้ าโดยการทาํสัน
ทรายและสร้างเข่ือน (3) บริหารจดัการคุณภาพนํ้ า โดยการควบคุมมลพิษทางนํ้ า ปรับปรุงรักษา
คุณภาพนํ้ าและการบาํบดันํ้ าเสีย (4) เป็นผูจ้ดัการนํ้ าหรือ “water manager” ตามกฎหมาย Water Act 

                                                 
277 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://pracob.blogspot.com/2010/10/blog-post 

3954.html เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2556. 
278 การป้องกนันํ้าท่วมเมือง : ประสบการณ์จากประเทศเนเธอร์แลนด ์(Flood Prevention in Cities : 

Netherland’s Experience) (น. 69) โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท,์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

279 จากขอ้มูลในปี 2009 มี Water Board (Waterschappen) จาํนวนทั้งส้ิน 27 คณะ ซ่ึงแตกต่างจาก
จาํนวนในปี 1850 ท่ีมีอยูก่วา่ 3,500 คณะ 
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2009 มีหนา้ท่ีในการร่างแผนบริหารจดัการนํ้ าในระดบัภูมิภาค ใหส้อดคลอ้งกบัแผนระดบัชาติและ
ระดบัจงัหวดั 
  2) จงัหวดั (Provinces) 
  จงัหวดั (Provinces) มีหนา้ที่ในการบริหารจดัการนํ้ า ดงัน้ี (1) ดูแลโครงสร้างหรือ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีใชป้้องกนันํ้ าท่วมในจงัหวดัของตนตามมาตรา 3.9 ของ Water Act 2009 (2) 
ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ dike ring area ตามมาตรา 14 ขอ้ 1 ของ 
Flood Defence Act  1996  
  3) เทศบาล (Municipalities) 
  เทศบาล (Municipalities) ไม่ไดมี้อาํนาจหน้าท่ีโดยตรงในการบริหารจดัการนํ้ าแต่ใน 
Water Management At 1989 ระบุใหเ้ทศบาลมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บของเสียในทอ้งถ่ินของตนเพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดความสกปรกต่อแหล่งนํ้า 
  4) องคก์รภาคเอกชน280 
  องคก์รภาคเอกชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ า ไดแ้ก่ Netherlands Water 
Partnership หรือ NWP เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐในการให้การสนบัสนุน
มาตรการต่างๆ ในการป้องกนันํ้ าท่วม องคก์รน้ีมิไดถู้กจดัตั้งข้ึนโดยกฎหมายเฉพาะ แต่เกิดจาก
ความตั้งใจทาํงานร่วมกนัของภาครัฐและเอกชน โดยบุคคลท่ีเขา้มาร่วมเป็นสมาชิกของ NPW มกั
เป็นองคก์รเอกชนหรือบริษทัเอกชท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบันํ้าหรือระบบบริหารจดัการนํ้า เช่น บริษทัท่ี
รับออกแบบและก่อสร้างเข่ือนกั้นนํ้า บริษทัท่ีรับบาํรุงรักษาเข่ือนกั้นนํ้า บริษทัท่ีรับขดุดินหรือทราย
ในทะเลหรือแม่นํ้า บริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายนํ้าด่ืม หรือบริษทัท่ีวางระบบการระบายนํ้าเสีย เป็นตน้ 
  บทบาทหนา้ท่ีหลกัของ NWP คือ การใหค้วามร่วมมือแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในการเป็นศูนยร์วมของความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนันํ้าท่วม ป้องกนัชายฝ่ังทะเลถูกกดัเซาะและเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการนํ้า 
  (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้า281 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอบกฎหมายว่าดว้ยทรัพยากรนํ้ า การพฒันาล่าสุดใน
ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าและการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดมี้การจดัทาํกรอบกฎหมาย
ว่าดว้ยทรัพยากรนํ้ าและไดน้าํไปปฏิบติั พบว่า ประชาชนบางส่วนท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในการนาํไป

                                                 
280 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 36) เล่มเดิม. 
281 Public Participation in River Basin Management in the Netherlands (p 39-41) by Bert 

Enserink,Dille Kamps,Erik Mostert from RBA-Centre,Delft University of Technology. 
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ปฏิบติัมีความสนใจอยา่งแทจ้ริงในการส่งเสริม “การเก่ียวขอ้งเชิงรุก” ส่วนประชาชนบางส่วนอยาก
เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ค ําปรึกษา  ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดทํากฎหมายท่ี ช่ือว่า 
“พระราชบญัญติัว่าดว้ยการอนุวติัการตามกรอบกฎหมายว่าดว้ยทรัพยากรนํ้ าของสหภาพยุโรป” 
เพื่อท่ีจะกาํหนดการให้คาํปรึกษา แต่ยงัไม่ไดก้ล่าวถึงการเก่ียวขอ้งเชิงรุกของประชาชนเอาไวอ้ยา่ง
ชดัแจง้ 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่วนใหญ่เป็นส่ิงซ่ึงไดรั้บการคาดการณ์ใน
ระดับภูมิภาคและเป็นไปได้ในระดับทอ้งถ่ิน หลายแนวคิดกาํลงัได้รับการพฒันาในระดับชาติ 
คณะกรรมการการทรัพยากรนํ้ า จงัหวดั เทศบาล และกระทรวงต่าง ๆ มีความเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะ
ประสานความร่วมมือดา้นขอ้มูลข่าวสารไม่เพียงแต่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบักรอบกฎหมายว่าดว้ย
ทรัพยากรนํ้ าเท่านั้ น แต่รวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการป้องกันนํ้ าท่วม และก่อตั้ งทีมงาน
ติดต่อส่ือสารในระดบัภูมิภาคในบางส่วนของเนเธอร์แลนด ์ในเขตลุ่มนํ้ าสเกลต ์ความแตกต่างของ
หน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งสร้างทีมงานการติดต่อส่ือสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนข้ึนมา 
ไม่รวมถึงเทศบาล แต่รวมถึงผูแ้ทนจากสมาคมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระดบัภูมิภาคท่ีซ่ึงกาํลงัพฒันา
แผนโครงการ นอกจากน้ีกลุ่มตวัแทนความคิดของผูอ่ื้นในระดบัภูมิภาคก็ไดรั้บการตั้งข้ึนดว้ย แต่
อยา่งไรกต็ามไม่ใช่วา่ปัญหาทั้งหมดจะไดรั้บการแกไ้ขใหห้มดส้ินได ้
 ในมุมมองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัและจาํเป็นเก่ียวกบับทบญัญติั
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอบกฎหมายว่าดว้ยทรัพยากรนํ้ า สามารถกระทาํได ้แต่จะ
ตีความอย่างไรในเอกสารคาํแนะนาํเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน และขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญั
ท่ีสุดเก่ียวพนักบัคาํนิยามของคาํว่า “การส่งเสริมสนบัสนุน” และ “การเก่ียวขอ้งเชิงรุก” ในมาตรา 
14 แห่งกรอบกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยากรนํ้ า ไม่ไดบ้ญัญติัใหค้วามหมายนิยามศพัทไ์ว ้มีเพียงเอกสาร
คาํแนะนาํใหมี้การตีความคาํวา่ “การเก่ียวขอ้งเชิงรุก” วา่เป็นมากกวา่การใหค้าํปรึกษาหรือเป็นนยัว่า
ประชาชนเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบอย่างแทจ้ริง ถึงแมว้่าจะไม่ใช่อาํนาจการตดัสินใจท่ีจาํเป็นก็ตาม 
และ “การส่งเสริมสนบัสนุน” ควรจะไดรั้บการยดึถืออยา่งจริงจงั อยา่งไรก็ตามมีคนจาํนวนไม่มาก
ในเนเธอร์แลนด์ท่ีได้อ่านเอกสารคาํแนะนํา และยิ่งไปกว่านั้นบทสรุปของเอกสารคาํแนะนํา
ค่อนขา้งจะทาํให้เขา้ใจผิดไปได้ เน่ืองจากในเอกสารดังกล่าวดูเหมือนจะให้คาํแนะนําว่าการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการเก่ียวขอ้งเชิงรุกเป็นเพียงขอ้กาํหนดท่ีจะเลือกกระทาํหรือไม่ก็ได ้ทศันะต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเม่ือขาดความชดัแจง้กไม่อาจทาํให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกบั
การเก่ียวขอ้งเชิงรุกได ้
 กรอบกฎหมายว่าดว้ยทรัพยากรนํ้ าไม่ไดบ้ญัญติัไวช้ดัแจง้มากนกัเก่ียวกบัขอบเขตของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพียงแต่กาํหนดถึงคู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง คู่กรณีผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือผูถื้อ
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ผลประโยชน์ร่วม ในประเทศเนเธอร์แลนด์ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมและประชาชนจะเขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งในเชิงรุกในกระบวนการขั้นตอนวางแผน ดาํเนินการของกรอบกฎหมายว่าดว้ยทรัพยากร
นํ้ านั้นยงัเป็นไปดว้ยความยากลาํบากเป็นอย่างยิ่ง จึงตอ้งพยายามอย่างมากมายท่ีจะให้ไดรั้บการ
ดาํเนินการเพื่อท่ีจะกระทาํการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้   
  องคก์รภาคประชาชน การมีส่วนร่วมขององคก์รภาคประชาชนนั้น Water Board Act 
1992 ไดก้าํหนดใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจดัการนํ้า โดยการเลือกตั้ง
ตวัแทนในทอ้งถ่ินของตนเขา้ไปเป็นกรรมการใน Water Board การมีส่วนร่วมโดยมีวิธีน้ีถือเป็นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยออ้มเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงในการร่วมตดัสินใจในการกาํหนด
นโยบายหรือวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ า และต่อมา Water Act 2009 ไดมี้การกาํหนด
หลกัการให้ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและแผนการ
บริหารจดัการนํ้าเพิ่มมากข้ึนดว้ย282 
 
 3.2.2 ประเทศฝร่ังเศส 
  ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศหน่ึงท่ีเคยเผชิญกบัปัญหาภยัพิบติัจากธรรมชาติมาหลาย
คร้ังและไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงภยัจากภาวะทางธรรมชาติ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดทุ้กขณะ 
โดยรัฐบาลฝร่ังเศสได้กาํหนดนโยบายสาธารณะและมาตรการทางกฎหมายเฉพาะ283ประเทศ
ฝร่ังเศส การบริหารจดัการนํ้ าของประเทศฝร่ังเศส นอกจากจะใชน้ํ้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคและ
ภาค อุตสาหกรรม  และการ ดูแล คุณภาพของนํ้ า เ พ่ื อการพัฒนาอย่ า งย ั่ง ยืนในแ ง่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติแลว้ ฝร่ังเศสยงัประสบปัญหาอุทกภยับ่อยคร้ัง ทาํให้นอกจากจะตอ้งมีระบบ
การจดัการนํ้ าในฐานะทรัพยากรท่ีสําคญัของประเทศเพื่อการพฒันาแบบยัง่ยืนแลว้ ยงัตอ้งมีการ
จดัการนํ้าในฐานะของภยัพิบติัอีกดว้ย 

(1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรนํ้าของฝร่ังเศส284 
ในอดีตประเทศฝร่ังเศสใชก้ฎหมายหลายฉบบัในการจดัการเก่ียวกบันํ้ าและทรัพยากร

นํ้ า แต่ปัจจุบนัได้มีการรวบรวมจัดกลุ่มประเภททาํเป็นประมวลกฎหมายต่าง ๆ เช่นประมวล

                                                 
282 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 37) เล่มเดิม. 
283 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล ็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.pub-law.net/publaw/view. 

aspx?id=1681 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557. 
284สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํ้าของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 51 – 52), เล่มเดิม.  
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กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม (code de l’environnement) ประมวลกฎหมายทอ้งถ่ินเดิม (code rural ancien) 
ประมวลกฎหมายสาธารณสุข (code de la santé publique) เป็นตน้ สาํหรับเร่ืองการจดัการเก่ียวกบั
นํ้ า ประเทศฝร่ังเศสไดร้วบรวมบทบญัญติัท่ีใชบ้งัคบัเขา้เป็นหมวดหมู่โดยกาํหนดเร่ืองนํ้ าไวใ้น
บรรพท่ี 2 ซ่ึงสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ ามาจากฐานกฎหมายเดิมท่ีปัจจุบนัไดย้กเลิก
ส่วนท่ีซํ้าซอ้นกบัประมวลไปแลว้จาํนวน 7 ฉบบั ไดแ้ก่ 
  La loi du 16 décembre 1964 บญัญติัเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าแบบลุ่มนํ้ า ไดว้างหลกัการ
สาํคญัสามอยา่ง คือ การจดัการโดยกระจายอาํนาจ (gestion décentralisée) สาํหรับลุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ 
การจดัการร่วมกนั เคร่ืองมือทางการเงินในการดาํเนินการ การจดัการตามระบอบกระจายอาํนาจ 
การแบ่งความรับผดิชอบ องคก์รปฏิบติัการท่ีจะมีการตั้งข้ึนในทุกลุ่มนํ้าขนาดใหญ่285 
  La loi du 29 juin 1984, บญัญติัเก่ียวกบัการทาํการประมงในนํ้ าจืด และการจดัระเบียบ
การทาํประมงในท่ีเพาะพนัธ์ุ ซ่ึงจะมีการพิจารณาถึงระบบนิเวช286 
  Loi du 3 janvier 1992, ไดว้างหลกัเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าร่วมกนัในลกัษณะของมรดก
ร่วมกนัของชาติ การจดัการจะตอ้งมีความสมดุลระหวา่งผูใ้ชน้ํ้ าท่ีต่างกนัในรูปแบบท่ีต่างกนั (แหล่ง
นํ้ าจืดทัว่ไป นํ้ าบาดาล และนํ้ าทะเลชายฝ่ัง) การรักษาระบบนิเวศน์ การเพิ่มคุณค่าของนํ้ าใชเ้ชิง
พาณิชย ์การจดัการนํ้าในฐานะแหล่งอาหาร หรือในฐานะนํ้าด่ืม287 
  Loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement กฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างการคุ้มครองทางส่ิงแวดล้อม  ค .ศ .  1995 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดล้อมในขณะนั้ น ได้เสนอและผลักดันกฎหมายฉบับน้ีโดย
กาํหนดให้มีการจดัทาํแผนในการป้องกนัความเส่ียงจากภาวะทางธรรมชาติท่ีอาจคาดการณ์ได ้
(Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles - PPR) อนัเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการกาํหนด
แนวทางและขั้นตอนในการป้องกนัความเส่ียงจากภยัทางธรรมชาติท่ีอาจพยากรณ์หรือคาดการณ์ว่า
มีแนวโนม้จะเกิดข้ึนได ้เช่น ภยัจากภาวะนํ้ าท่วม ภยัจากดินถล่ม ภยัจากไฟไหมป่้า และภยัจากพายุ
ไซโคลน เป็นตน้ กฎหมายว่าดว้ยการเสริมสร้างการคุม้ครองทางส่ิงแวดลอ้ม ค.ศ. 1995 มาตรา 16 
ไดก้าํหนดหลกัการท่ีสาํคญัในการกาํหนดแผนในการป้องกนัความเส่ียงจากภาวะทางธรรมชาติท่ี
อาจคาดการณ์ได ้ท่ีถือเป็นภยัธรรมชาติอนัอาจคาดการณ์ไดล่้วงหนา้288 

                                                 
285 แหล่งเดิม. (น. 52).  
286 แหล่งเดิม. 
287 แหล่งเดิม.  
288 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id= 

1681 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2556. 
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  Directive-Cadre Européen sur l’eau (DCE) de 23 octobre 2000 เป็นการกาํหนด
นโยบายเก่ียวกบันํ้ าของสหภาพยุโรปในการจดัการนํ้ าร่วมกนัของสมาชิก 27 ประเทศ ตามคาํนาํ
ท่ีวา่ “นํ้าไม่ใช่ทรัพยพ์าณิชยเ์หมือนอยา่งอ่ืน แต่เป็นมรดกซ่ึงตอ้งปกป้องรักษาและดูแล 
  Loi du 21 avril 2004 กฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อเป็นการอนุวติัการให้เป็นไปตาม            
DCE  
  Loi sur l’eau et les milieu aquatiques du 30 décembre 2006 เป็นการรวมนโยบาย
เก่ียวกบันํ้ าเขา้ดว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การดาํเนินการตาม DCE ทาํใหก้ารเขา้ถึงนํ้ าดีข้ึน
ทาํให้การบริการของรัฐเก่ียวกบันํ้ ามีความโปร่งใส และปรับปรุงองคก์รดูแลการประมงในนํ้ าจืด 
นอกจากน้ียงัเพ่ือปรับปรุงให้ระบบทางการเงินของเจา้หนา้ท่ีของนํ้ ามัน่คงข้ึน และสร้างหน่วยงาน
ใหม่คือ สาํนกังานแห่งชาติเก่ียวกบันํ้ าและแหล่งนํ้ า (Office National de l’eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA)) ท่ีเป็นหน่วยงานสําคญัเก่ียวกบัการจดัการนํ้ า โดยเฉพาะในเร่ืองระบบ
เครือข่ายขอ้มูลเก่ียวกบันํ้า289 
  หลกักฎหมายส่ิงแวดลอ้มของฝร่ังเศสในการแกปั้ญหานํ้ าท่วม ปัญหาวิกฤตินํ้ าท่วม           
ของประเทศฝร่ังเศสมีสาเหตุประการหน่ึงมาจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ                           
(Le changement climatique) โดยเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะอากาศโดยเฉล่ียของโลก ท่ีอาจส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดความแปรผนัของธรรมชาติอยา่งรุนแรงกว่าท่ีเคยเป็นในอดีต ดงันั้น รัฐบาล
ฝร่ังเศสจึงไดแ้สวงหาแนวทางในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งสุดขั้ว 
เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในประเทศ เช่น การแสวงหาเทคนิค
ทางวิศวกรรมชลประทานและสาธารณูปโภคของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรนํ้ า เพื่อ
ป้องกนัปัญหานํ้ าท่วม เป็นตน้ นอกจากน้ี รัฐบาลฝร่ังเศสยงัไดพ้ยายามหามาตรการทางนโยบาย
สาธารณะและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งสุดขั้ว
ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต โดยนโยบายสาธารณะและมาตรการทางกฎหมายของฝร่ังเศส 
ประกอบดว้ยหลกักฎหมายท่ีจาํเป็นต่อการป้องกนัภาวะนํ้ าท่วมและบริหารความเส่ียงจากภาวะนํ้ า
ท่วม เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บผลกระทบจากภาวะนํ้าท่วมนอ้ยท่ีสุด290 

                                                 
289 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 52). เล่มเดิม. 
290 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id= 1681 
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(2) ระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าของประเทศฝร่ังเศส291 
  ในอดีตฝร่ังเศสมีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเก็บขอ้มูลนํ้ า เช่นเดียวกบัหลาย ๆ ประเทศ
เน่ืองจากมีองคก์รท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัขอ้มูลนํ้ าหลายองคก์ร ทาํใหข้อ้มูลกระจดักระจาย ทาํใหก้าร
นาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นในปี ค.ศ. 1992 ไดมี้การจดัตั้งโครงข่าย
ขอ้มูลนํ้ าในระดบัประเทศ (Le réseau national des données sur l’eau (RMDE)) ข้ึนโดยกฎหมายว่า
ดว้ยนํ้ า (La Loi  sur l’eau) โดยเครือข่ายน้ีมีเป้าหมายหลกัในการจดัทาํขอ้มูลเพื่อแบ่งปันและเก็บ
ขอ้มูลท่ีสําคญัในการจดัระเบียบการใช้นํ้ าและการบริหารจดัการนํ้ า ต่อมาเครือข่ายน้ีไดรั้บการ
พฒันาเป็น “ระบบขอ้มูลเก่ียวกบันํ้า” (systeme d’information sur l’eau (SIE)) ท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

ก. องคก์รจดัการขอ้มูลเก่ียวกบันํ้า 
  การท่ีรัฐตอ้งการแก้ปัญหาการกระจัดกระจายของขอ้มูลเก่ียวกับนํ้ า และเห็นความ
จาํเป็นของการจดัเกบ็ขอ้มูลแบบบูรณาการ ทาํใหใ้นปี ค.ศ. 2006 ฝร่ังเศสไดต้รารัฐบญัญติัว่าดว้ยนํ้ า
และแหล่งนํ้ า ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม ค.ศ.2006 ท่ีกาํหนดใหมี้ “ระบบขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ า” (le systéme 
d’information sur l’eau (SIE)) ไวใ้นประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม (Le code de l’environnement) 
อนัเป็นท่ีมาของระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลของฝร่ังเศสในปัจจุบนั 
  รัฐบญัญติัว่าด้วยนํ้ าและแหล่งนํ้ า ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ได้บญัญติัให้เป็น
หนา้ท่ีของสาํนกังานแห่งชาติดา้นนํ้ าและแหล่งนํ้ าในการดาํเนินการ และประสานงานดา้นเทคนิค
ในเร่ืองขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าของประเทศฝร่ังเศส 

1) สํานักงานแห่งชาติด้านนํ้ าและแหล่งนํ้ า อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของกระทรวง
ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาแบบยัง่ยนื การขนส่ง และท่ีพกัอาศยั มีอาํนาจหนา้ท่ีหลกั ๆ ในการรวบรวม
ขอ้มูล เกบ็ขอ้มูล และเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบันํ้า และนอกจากนั้นยงัมีอาํนาจหนา้ท่ีพฒันาองคค์วามรู้
เก่ียวกับระบบนํ้ า (hydro-systémes) โดยจะมีส่วนในการกาํหนดทิศทางของโครงการวิจัย 
ดาํเนินการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้า ส่ิงแวดลอ้มของนํ้าและการใชน้ํ้ า โดยรับผดิชอบ “ระบบ
ขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ า” (Le systéme d’information sur l’eau (SIE)) ควบคุมการใชน้ํ้ า โดยท่ีรัฐได้
มอบหมายอาํนาจส่วนหน่ึงเก่ียวกบัตาํรวจนํ้ าให้กบัสาํนกังานแห่งชาติดา้นนํ้ าและแหล่งนํ้ า ดงันั้น 
จึงมีหนา้ท่ีในการควบคุมการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ดา้นนํ้าในฝร่ังเศส 
เช่น การจดัใหมี้การวิเคราะห์สภาพนํ้าและแหล่งนํ้า มีส่วนร่วมในการทาํแผนนโยบายนํ้ าในฝร่ังเศส 
ผลกัดนัดา้นเทคนิคการจดัการนํ้า เป็นตน้  
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  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวนั้น ในขณะเดียวกนัก็ถือว่าสาํนกังานแห่งชาติดา้นนํ้ าและ
แหล่งนํ้ าทาํหน้าท่ีในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มด้วย และให้ขอ้มูลต่อผูมี้อาํนาจใน
ระดบัประเทศและคณะกรรมาธิการยโุรปเก่ียวกบัพฒันาการและนโยบายดา้นนํ้าของฝร่ังเศสดว้ย 

2) ระบบการจดัการขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าและแหล่งนํ้า 
  ระบบขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ า จะเร่ิมดาํเนินการในปี ค.ศ. 2006 แต่การจดัเก็บขอ้มูลไดท้าํการ
จดัเก็บต่อเน่ืองต่อจากระบบเครือข่ายแห่งชาติดา้นขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ า ท่ีมีการเก็บขอ้มูลไวต้ั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1992 
  วตัถุประสงคข์องการเกบ็ขอ้มูลนํ้า  
  ขอ้มูลต่าง ๆ หลายลา้นขอ้มูลไดถู้กรวบรวมจดัเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ 
ดงัน้ี  
  ประการท่ีหน่ึง เพื่อใหท้ราบสถานะปัจจุบนัของทรัพยากรนํ้ าและแหล่งนํ้ า ไดแ้ก่ ขอ้มูล
เก่ียวกบัปริมาณนํ้ าในแหล่งต่าง ๆ ดา้นชีววิทยา เช่น ปริมาณออกซิเจน ความเค็มของนํ้ า ความ
เปร้ียวของนํ้ า และขอ้มูลของส่ิงมีชีวิตในนํ้ า นอกจากน้ียงัอาจรวมไปถึงอุณหภูมิของนํ้ า ลกัษณะของ
การไหลเวียนของนํ้า ลกัษณะของตล่ิง เป็นตน้ 
  ประการท่ีสอง เพื่อประเมินผลจากกิจกรรมต่าง ๆของมนุษย ์และผลกระทบจากการนั้น 
ซ่ึงผูใ้ชข้อ้มูลทัว่ไปสามารถใชข้อ้มูลจากการประเมินผลดงักล่าวในการวางแผนการดาํเนินกิจกรรม
ของตนได ้เช่น การเกษตร การประมง หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจอาจใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
อนุญาตใหต้ั้งสถานประกอบการ การปฏิเสธในการสร้างโรงงาน (ปริมาณมลภาวะ) 
  ประการท่ีสาม เพื่อเป็นแนวทางและประเมินในการจดัทาํนโยบายเก่ียวกบันํ้าและการป้องกนั
และบาํบดัแหล่งนํ้า 

(3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้าของฝร่ังเศส292 
  ตามท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ว่า รัฐบญัญติัลงวนัท่ี 3 มกราคม ค.ศ. 1992 หรือท่ีเรียกกนั
วา่ “กฎหมายวา่ดว้ยนํ้า” ไดว้างหลกัเก่ียวกบันํ้าวา่ นํ้ามีลกัษณะเป็นมรดกร่วมกนัของชาติ (L’eau est 
“patrimoine commun de La Naion”) ทาํใหมี้แนวความคิดในการบริหารจดัการนํ้ าว่าตอ้งมีความ
สมดุลระหว่างผูใ้ช้นํ้ าท่ีต่างกันในรูปแบบท่ีต่างกัน (แหล่งนํ้ าจืดทัว่ไป นํ้ าบาดาล และนํ้ าทะเล
ชายฝ่ัง) การจดัการนํ้าตอ้งคาํนึงถึงการรักษาระบบนิเวศน์ การเพิ่มคุณค่าของนํ้าในเชิงเศรษฐกิจ การ
จดัการในฐานะแหล่งอาหารหรือในฐานะนํ้าด่ืม เป็นตน้ 

                                                 
292 สรุปผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการนํ้ าของต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสาํหรับ

ประเทศไทย (น. 49 – 50), เล่มเดิม. 
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  หลกัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า หรือท่ีเรียกว่า “gestion intégrée des resources en 
eau (GRIE)” จึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประโยชน์ ดงัน้ี (1) เพื่อให้ทุกคนสามารถมีนํ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (2) เพื่อรักษาทรัพยากรนํ้ าและแหล่งนํ้ า (3) เพื่อป้องกันมลภาวะและอุบติัเหตุ               
(4) เพ่ือป้องกนัและจดัการกบัอุทกภยั ความแหง้แลง้ และปัญหาการกดัเซาะ (5) เพื่อใหมี้ผลิตภณัฑ์
อาหารทางเกษตรและประมง (6) เพื่อการพฒันาแบบยัง่ยืนของอุตสาหกรรม การผลิตพลงังาน
นนัทนาการ การท่องเท่ียวและการคมนาคมทางนํ้า 

ก. ระดบัรัฐ ซ่ึงเป็นผูก้าํหนดนโยบายและออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข. ระดบัทอ้งถ่ิน293  

  การกาํหนดนโยบายรัฐและการออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  โดยท่ีประเทศฝร่ังเศสได้มีการแบ่งอาํนาจ ทาํให้การตดัสินใจเก่ียวกับนํ้ าในระดับ
ทอ้งถ่ินต่าง ๆ นั้นจะถูกพิจารณาโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดกบัทอ้งท่ีท่ีสุด ส่วนรัฐ
เป็นผูดู้แลในระดบันโยบาย และสามารถดาํเนินการไดโ้ดยการใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการ
ดาํเนินการ ดงัน้ี 
  อาํนาจหนา้ท่ีของรัฐ  
  กระทรวงหลกัท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการนํ้ า ไดแ้ก่ กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม การ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน การขนส่ง และท่ีพกัอาศยั และกระทรวงอ่ืนในกรณีท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะ
ดาํเนินการต่าง ๆ ผา่นทางตวัแทนของรัฐ ไดแ้ก่ ผูว้า่การภาค และผูว้า่ราชการจงัหวดั ซ่ึงเป็นตวัแทน
ของรัฐในระบบแบ่งอาํนาจ 
  ในส่วนของการจดัการนํ้ าผูว้่าการภาคหรือคณะกรรมการลุ่มนํ้ า จะมีการเลือกผูว้่าการ
ประสานงานลุ่มนํ้ า เพื่อทาํหน้าท่ีในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นผูใ้ห้ความ
เห็นชอบในการจดัการและวางแผนจดัการนํ้า และนาํโครงการของมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช ้  
  การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบันํ้า 
  ในการพิจารณาเก่ียวกับการจดัการนํ้ ามีหลกัการพื้นฐาน 6 ประการ ท่ีตอ้งคาํนึงถึง 
ไดแ้ก่ 

1. การบริหารจดัการลุ่มนํ้าแบบกระจายอาํนาจ อาํนาจการจดัการนํ้าต่าง ๆ ของประเทศ
ฝร่ังเศสส่วนใหญ่จะอยูก่บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีลุ่มนํ้ า แต่ในระดบัประเทศ
กย็งัจะมีการประสานงานกนัดาํเนินการในการจดัการนํ้ าซ่ึงจะนาํเร่ืองลกัษณะภูมิประเทศของแหล่ง
นํ้ามาพิจารณาดว้ย เน่ืองจากแนวความคิดท่ีวา่ “นํ้าไม่มีพรมแดนทางการปกครอง” 

                                                 
293 แหล่งเดิม. 
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2. การใชแ้นวทางการจดัการเชิงบูรณาการ ซ่ึงคาํนึงถึงผูใ้ชน้ํ้ าทุกคน ความจาํเป็นของ
ระบบนิเวศน์ทางนํ้า การป้องกนัมลภาวะและการควบคุมความเส่ียงภยัธรรมชาติและอุบติัเหตุ 

3. หน่วยงานท่ีไดรั้บอาํนาจดาํเนินการและประสานการดาํเนินการ โดยตอ้งพิจารณาถึง
กฎระเบียบต่างๆ ของคณะกรรมการลุ่มนํ้าและผูว้า่การประสานงานลุ่มนํ้า  

4. การหมุนเวียนแหล่งเงิน เก่ียวกบัการจดัเก็บเงินของสํานักงานนํ้ า ในส่วนของการ
จดัเกบ็ค่าใชน้ํ้ าและค่าบาํบดันํ้า 

5. การวางแผน และโครงการระยะหลายปี ซ่ึงจะแยกเป็นสองส่วนท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงใน
การจดัการนํ้า ดงัน้ี 

ส่วนท่ีหน่ึง การจดัทาํแผนกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละลาํดบัความสาํคญัในการดาํเนินการ
ตามแผนการจดัการและการวางแผนในระดบัลุ่มนํ้ าใหญ่ และการจดัระเบียบและการจดัการใน
ระดบัลุ่มนํ้ายอ่ย  

ส่วนท่ีสอง โครงการการลงทุนโครงการทางการเงินต่อเน่ืองหลายปีของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของเจา้หน้าท่ีนํ้ าในระดบัลุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ และการทาํสัญญาต่าง ๆ ในระดบั
แม่นํ้า หรือทางนํ้า 

6. การแบ่งสรรความรับผิดชอบระหว่างเจา้หน้าท่ีรัฐและผูใ้ห้บริการเอกชนในการ
ใหบ้ริการนํ้าด่ืมและการสุขอนามยันํ้ าและการทาํความสะอาด การใหบ้ริการนํ้ าด่ืมและการทาํความ
สะอาดเป็นบริการของรัฐท่ีได้รับการแบ่งอาํนาจให้แก่ทอ้งถ่ินแลว้ทอ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ลือกว่าจะ
ดาํเนินการเองหรือว่าแต่งตั้งให้เอกชนเป็นผูด้าํเนินการ โดยสิทธิและหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายจะอยูใ่น
กรอบของกฎหมายและเป็นไปตามสญัญา 
  (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้า 
  ประชาชนประเทศฝร่ังเศสเร่ิมมีความต่ืนตวัอย่างมากในการร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในช่วงปี ค.ศ. 1970 โดยมีความเคล่ือนไหวทางการเมืองในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ประกอบ
กับปัญหาในเร่ืองส่ิงแวดล้อมนั้ นปรากฏเด่นชัดข้ึนในสังคมฝร่ังเศส ดังนั้ น จึงก่อให้เกิดการ
เรียกร้องของประชาชนและองคก์รภาคเอกชน ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการของรัฐท่ีอาจ
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือการจดัการพื้นท่ี โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัการเร่ือง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้น ประเทศฝร่ังเศสไดใ้ห้ความสําคญัอย่างมากในเร่ืองการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่อโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งน้ีเพราะความ
ต่ืนตัวของนานาประเทศในเร่ืองสิทธิของประชาชนด้านส่ิงแวดล้อม  หรือการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติแบบยัง่ยนื ตลอดจนเขา้ร่วมเป็นภาคีของอนุสญัญาระหวา่งประเทศต่าง ๆ ทาํให้
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ประเทศฝร่ังเศสหันมาใส่ใจและเนน้นโยบายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเฉพาะในดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน294 
  ในการแสดงความคิดเห็นอีกรูปแบบหน่ึงนอกเหนือจากการรับฟังความคิดเห็นใน
รูปแบบของการทาํประชาพิจารณ์ การประชุมปรึกษาหารือหรือการร่วมแสดงความคิดเห็นแลว้ 
ประเทศฝร่ังเศสยงัมีการจดัการรับฟังความคิดเห็นท่ีสําคญัต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอีก
รูปแบบหน่ึง เรียกวา่ การอภิปรายสาธารณะ 
  การจดัทาํการอภิปรายสาธารณะ (Le débat public) น้ีเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสําหรับโครงการท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือการปรับปรุงพ้ืนท่ีหรือผงัเมือง และเป็นโครงการท่ีมีความเส่ียงทางสังคมและ
เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการอภิปรายสาธารณะแห่งชาติ ไม่
ว่าโครงการหรือการดาํเนินงานนั้นจะมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของชาติหรือประโยชน์
สาธารณะของทอ้งถ่ินก็ตาม การกาํหนดเร่ืองให้มีการจดัทาํอภิปรายสาธารณะน้ีอาจถูกกาํหนดไว้
ในเง่ือนไขของการริเร่ิมในการดาํเนินโครงการของรัฐนั้น ๆ เองหรือเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะเป็น
ราย ๆ ไปท่ีไดก้าํหนดไวว้า่ตอ้งใหมี้การดาํเนินการจดัการอภิปรายสาธารณะ 
  การบริหารจดัการนํ้ าและการมีส่วนร่วมของประชาชน295 ประเทศฝร่ังเศสมีการบริหาร
จดัการนํ้ าในรูปแบบของคณะกรรมการลุ่มนํ้ า แต่ก็ไดก้าํหนดใหมี้การอา้งอิงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจดัการนํ้ าดว้ย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการนํ้ าในระบบ
กฎหมายของประเทศฝร่ังเศสไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการภาวะนํ้ าท่วม องคก์รภาครัฐและผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วมตามกฎหมายว่าดว้ยการแกปั้ญหา
นํ้าท่วมของประเทศฝร่ังเศส ตอ้งประสานความร่วมมือ (coopération) กบัองคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อการบริหารจดัการความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วม นอกจากน้ี องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
อาจแบ่งปันขอ้มูลกบัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เป็นไปวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัภารกิจเพื่อ
บริหารจดัการความเส่ียงจากการกดัเซาะชายฝ่ังและภาวะนํ้ าท่วม ทั้งน้ี ในดา้นความร่วมมือเพื่อการ
รับมือกับภาวะนํ้ าท่วม ควรกาํหนดให้องค์กรต่างๆ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ (fonctions) ในการ
เสริมสร้างความร่วมมือในการจดัการปัญหานํ้ าท่วมอยา่งย ัง่ยนื เช่น หากสถานการณ์นํ้ าท่วมฉุกเฉิน

                                                 
294 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=  

938 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2556. 
295 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00674893 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2556. 
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ไดกิ้นวงกวา้งไปหลายพ้ืนท่ี รัฐบาลทอ้งถ่ินควรทาํการเช่ือมโยงและประสานงาน หากกรณีแห่ง
ความจาํเป็นให้ดาํเนินการฟ้ืนฟูรวมกันระหว่างรัฐบาลทอ้งถ่ินด้วยกันและระหว่างทอ้งถ่ินกับ
รัฐบาลกลาง เป็นตน้296 
 
 3.2.3 ประเทศอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์
และภูมิอากาศ จึงส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และภยัธรรมชาติร้ายแรง
อย่างมาก การบริหารจัดการนํ้ าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้ น มีว ัตถุประสงค์เพื่อการใช้นํ้ า
ภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ  ได้แก่การอุปโภคและบริโภค  เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การทาํเหมืองแร่ และการใชน้ํ้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงนอกจากนํ้าจะมีประโยชน์ใน
ดา้นดงักล่าว ประเทศสหรัฐอเมริกาตอ้งเจอกบัภยัพิบติัทางนํ้ าดว้ยดงัเช่นกรณีนํ้ าท่วมรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น เม่ือนํ้ ามีทั้งประโยชน์มหาศาลและอาจก่อให้เกิดความเสียหายไดเ้ช่นน้ี 
จึงทาํให้รัฐบาลเห็นความสําคญัในการตรากฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อออกมาบริหารการ
จดัการนํ้า 

(1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้าของประเทศอเมริกา297 
  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้าท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ก. Federal Water Pollution Control Act of 1498 (หรือเรียกอีกช่ือว่า Clean Water Act 
(CWA))  
  กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายหลกัท่ีมุ่งคุม้ครองทรัพยากรนํ้ าของประเทศโดยส่งเสริม
และรักษาคุณภาพของนํ้ าให้มีความสะอาดเพ่ือท่ีประชาชนจะไดอุ้ปโภคและบริโภคนํ้ าไดอ้ย่าง
ปลอดภยั โดยกฎหมายฉบบัดงักล่าวมีวตัถุประสงคท่ี์ใหรั้ฐบาลมลรัฐและรัฐบาลทอ้งถ่ินไดรั้บความ
ช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุนทางด้านเทคนิคเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษทางนํ้ า รวมทั้ งการ
ดาํเนินการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองมลพิษทางนํ้ าดว้ย เน่ืองจากรัฐบาลเห็นว่า “มลพิษทางนํ้ า” 
เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัต่อคุณภาพของชีวิตมนุษย ์ซ่ึงถือไดว้่ากฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายท่ีมี
ความเขม้งวดมาก ดังเช่นจากมาตรการท่ีกาํหนดให้ผูป้ระกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม
ดาํเนินการเพื่อลดมลพิษท่ีจะปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

                                                 
296 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต  ์http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?  

id=1681 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2556. 
297 สรุปผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการนํ้ าของต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย (น. 68 - 69), เล่มเดิม.  

DPU



 151 

  1. “Best Practicable Control Technology (BPT)” โรงงานอุตสาหกรรมตอ้งติดตั้ง
ระบบ BPT เพื่อทาํความสะอาดเคร่ืองปล่อยของเสียออกจากโรงงานไปสู่แหล่งนํ้ าต่าง ๆ โดย BPT 
จะตรวจจบัสสาร เช่น แบคทีเรีย ค่าความเป็นกรด-ด่างของนํ้ าเสีย ฯลฯ เน่ืองจากสสารเหล่าน้ีจะทาํ
เป็นตวัทาํลายความหนาแน่นของออกซิเจนในนํ้าซ่ึงเป็นอนัตรายต่อปลาและสตัวน์ํ้ าประเภทอ่ืนๆ ได ้
  2. “Best Available Technology”(BAT) โรงงานอุตสาหกรรมตอ้งติดตั้งระบบ BAT 
เพื่อกลัน่กรองของเสียท่ีจะออกจากโรงงาน โดย BAT จะมุ่งเนน้ไปท่ีการตรวจสอบโลหะหนกัและ
สารพิษในของเสียท่ีจะปล่อยออกจากโรงงาน 
  อน่ึง  ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี  ถือว่ารัฐบาลกลางมีเขตอํานาจกว้างมาก 
โดยเฉพาะการกาํหนดมาตรฐานหรือกาํหนดขอ้จาํกดัต่าง ๆ ให้แต่ละมลรัฐตอ้งปฏิบติัตามโดย 
Environmental Protection Agency (EPA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางจะเป็นผูก้าํหนดมาตรฐานของนํ้ าท้ิง
สาํหรับโรงงานประเภทต่าง ๆ เช่น โรงงงานผลิตเหลก็และแสตนเลส โรงกลัน่นํ้ ามนั เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี 
รัฐบาลกไ็ดใ้หแ้ต่ละมลรัฐมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานของมลรัฐเอง โดยการอนุวติักฎหมาย
กลางมาบงัคบัใชใ้นรัฐ ส่วนรัฐใดท่ียงัมิไดก้าํหนดมาตรฐานของตนเองโดยเฉพาะก็จะเป็นอาํนาจ
ของ EPA ในการควบคุมและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในรัฐดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนัมีมลรัฐ
จาํนวน 46 มลรัฐท่ีกาํหนดมาตรฐานของตนข้ึนมาบงัคบัใชแ้ลว้ ดงันั้น คงเหลืออยูเ่พียง 4 รัฐเท่านั้น
ท่ียงัมิไดก้าํหนดมาตรฐานของตนเอง ซ่ึงไดแ้ก่ Idaho, Massachusetts, New Hampshire และ New 
Mexico จึงสรุปไดว้่า ทั้งรัฐบาลกลางและมลรัฐต่างตอ้งรับผิดชอบในการกาํหนดมาตรฐานเพื่อ
รักษาคุณภาพของนํ้าของประเทศ 
  สาระสาํคญัของกฎหมายดงักล่าว ประกอบดว้ยสาระสาํคญัใน 2 ส่วน 
  ส่วนท่ีหน่ึง เป็นบทบญัญติัใน Title 2 และ Title 6 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัว่าดว้ยการท่ีรัฐบาล
กลางใหค้วามช่วยเหลือแก่ทางดา้นการเงินเพื่อก่อสร้างโรงงานบาํบดันํ้ าเสีย (wastewater treatment 
plant) ซ่ึงจากการแกไ้ขกฎหมายในปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) สภาคองเกรสไดผ้า่นกฎหมายอนุมติั
งบประมาณจาํนวน 65 พนัลา้นเหรียญสหรัฐแก่กองทุน CWA สาํหรับการจดัสรรเงินทุนจาํนวน
ดงักล่าวนั้น จะจดัสรรใหแ้ก่มลรัฐท่ีผา่นการประเมินของ EAP แลว้วา่สมควรไดรั้บเงินสนบัสนุนเพื่อ
นาํไปใชใ้นการดาํเนินการตามโครงการดงักล่าว 
  ส่วนท่ีสอง คือ บทบญัญติัท่ีว่าการบังคบัใช้กฎหมายกับอุตสาหกรรมและเทศบาล 
(municipal) ท่ีเป็นผูป้ล่อยมลพิษลงในนํ้ า โดยท่ีหลกัการของกฎหมายฉบบัน้ี คือการปล่อยของเสีย
ลงในแหล่งนํ้ าของชาติถือว่ามีความผิด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก EPA หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐแลว้
ภายใตบ้ทบญัญติั Section 402 เร่ืองระบบการกาํจดัมลพิษแห่งชาติ (National Pollutant Discharge 
Elimination System (NPDES)) ซ่ึงจะรวมถึงมาตรการ Best Practicable Control Technology และ 
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Best Available Technology ซ่ึงไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ อน่ึง การอนุญาตจาก EPA หรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐนั้น มีอายุการอนุญาตเพียง 5 ปี เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ผูป้ระกอบการจะตอ้งขออนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐใหม่ทุก ๆ 5 ปี  
  สาํหรับโทษของการฝ่าฝืน Section 402 เร่ืองระบบการกาํจดัมลพิษแห่งชาติ (NPDES) 
นั้น EPA มีอาํนาจในการออกมาตรการบงัคบัหรือฟ้องเป็นคดีแพ่งไปยงั U.S. District Court ต่อผู ้
ละเมิดบทบญัญติัดงักล่าว โทษของการฝ่าฝืน คือ โทษปรับ 25,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั หากผูป้ล่อย
ของเสียดงักล่าวละเลยหรือทาํไปโดยท่ีรู้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย จะเป็นความผิดโดยตอ้งดาํเนิน
คดีอาญา ซ่ึงมีโทษปรับ 50,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัหรือจาํคุก 3 ปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ นอกจากน้ี 
โทษอาจสูงข้ึนเป็นปรับ 250,000 เหรียญสหรัฐ หรือจาํคุก 15 ปี สาํหรับผูท่ี้ละเมิดกฎหมาย โดยรู้ว่า
การกระทาํดงักล่าวเป็นอนัตรายถึงขั้นชีวิตหรือทาํใหเ้กิดการอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนอยา่ง
ร้ายแรง นอกจากกฎหมายให้อาํนาจแก่ EPA ฟ้องดาํเนินคดีต่อผูก้ระทาํความผิดต่อ U.S District 
Court และยงัใชสิ้ทธิฟ้องร้อง EPA หรือเจา้หนา้ท่ีของมลรัฐท่ีใชดุ้ลพินิจโดยไม่ชอบ ไดอี้กดว้ย 

ข. Water Resources Development Act of 2000298 
  กฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการอนุรักษแ์ละพฒันาแหล่งนํ้ าและทรัพยากรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบันํ้ า โดยกฎหมายใหอ้าํนาจ Secretary of the Army ในการศึกษาวิจยัเพื่อดาํเนินการ
โครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงแม่นํ้ าและท่าเรือ (river and habour) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือดาํเนินงานหรือโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัตวัอย่างโครงการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ี 
เช่น 

1. โครงการขนาดเลก็เพ่ือลดความเสียหายจากนํ้ าท่วม (Sec.102)  ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ดาํเนินการตาม section 205 ของ the Flood Control Act of 1948 (33 U.S.C701s)   

2. โครงการขนาดเล็กเพื่อคุม้ครองแหล่งตน้นํ้ าฉุกเฉิน (Sec.103) ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ดาํเนินการตาม section 14 ของ the Flood Control Act of 1946 (33 U.S.C.701r) 

3. โครงการขนาดเล็กเพื่อพัฒนาเส้นทางเดินเรือ  (Sec.104) ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ดาํเนินการตาม section 107 ของ the River and Harbor Act of 1960 (33. U.S.C.577) 

4. โครงการขนาดเลก็เพื่อพฒันาคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม (Sec.105) ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ดาํเนินการตาม section 1135(a) ของ the Water Resources Development Act of 1986 (33 
U.S.C.2309a(a)): 

5. โครงการขนาดเล็กเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยาทางนํ้ า (Sec.106) ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ดาํเนินการตาม section 206 ของ the Water Resources Development Act of 1996 (33 U.S.C.2330) 
                                                 

298 แหล่งเดิม. 
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6. โครงการขนาดเล็กเพื่อคุม้ครองชายฝ่ัง (Sec.107) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีดาํเนินการตาม 
section 3 ของ the Act entitled” An Act authorizing Federal participation in the cost of protecting 
the shores of publicly owned property (33 U.S.C.426g): 

ค. The Water Quality Act 1965299 เป็นกฎหมายท่ีปรับปรุงจากกฎหมายควบคุมนํ้ าเสีย
ฉบบัเก่าให้มีประสิทธิภาพในการบงัคบัใชเ้พ่ิมมากข้ึน สาระสาํคญัของกฎหมายฉบบัน้ี เนน้ให้รัฐ
ควบคุมคุณภาพนํ้าใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีหน่วยงานการควบคุมสุขภาพและอนามยักาํหนด 300 

ง. กฎหมาย Flood Control Act of 1917 เป็นกฎหมายท่ีกาํหนดมาตรการในการส่งเสริม
การจดัทาํโครงการทางวิศวกรรมและผนังกั้นนํ้ า เพื่อควบคุมภาวะนํ้ าท่วมและป้องกนัความเส่ียง
จากภาวะนํ้ าท่วมโดยงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างเพ่ือช่วยในการบริหารจดัการโครงการ
ภายใตก้ารดูแลของกองทพัสหรัฐ แหล่งนํ้ าต่างๆท่ีไดรั้บการพฒันาตามกฎหมายฉบบัน้ี เช่น แม่นํ้ า
มิสซิสสิป้ี แม่นํ้ าโอไฮโอ และแม่นํ้ าซาคราเมนโต ้ เป็นตน้ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีการบงัคบั
ใชแ้ละการพฒันามาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัภาวะนํ้าท่วมมาอยา่งยาวนาน 

จ. Water Resources Development Act (WRDA) of 2010 เป็นกฎหมายฉบบัใหม่ ท่ี
กาํหนดมาตรการในการจดัทาํโครงการทางวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมชลประทาน เพื่อควบคุม
ภาวะนํ้ าท่วมและป้องกนัความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วม โดยโครงการต่าง ๆ อยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กรมการทหารช่างสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี กองทพัสหรัฐยงัมีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบในการฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อการบาํบดันํ้ าเสีย การบรรเทาสาธารณภยั และกิจกรรม
อ่ืนๆ ภายใตแ้ผนและขั้นตอนท่ีกฎหมายฉบบัน้ีไดร้ะบุไว้301 

(2) ระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา302 
“ทรัพยากรนํ้ า” เป็นปัจจยัสําคญัในการดาํรงชีวิต โดยมีบทบาทในกิจกรรมส่วนใหญ่

ของมนุษย ์สาํหรับขอ้มูลการใชน้ํ้ าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น พบว่าประชาชนชาวอเมริกนัใชน้ํ้ า
ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัไป ดงัน้ี ใชท้รัพยากรนํ้ าเป็นแหล่งการสํารองนํ้ าของ
ชุมชน ร้อยละ 11 การอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 1 การชลประทานร้อย 31 การปศุสัตว ์

                                                 
299 แหล่งเดิม. 
300 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.senate.go.th/web-senate/research47/s  

119.htm เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556. 
301 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www.midnightuniv.org/ เม่ือวนัท่ี 20  

ธนัวาคม 2556. 
302 สรุปผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการนํ้ าของต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสาํหรับ

ประเทศไทย (น. 70 - 72). เล่มเดิม. 
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ร้อยละ 1 การประมง ร้อยละ 2 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 4 การทาํเหมืองแร่ ร้อยละ 1 และการใชน้ํ้ า
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 49 ซ่ึงจากประโยชน์ของนํ้าในกรณีต่าง ๆ เช่นน้ี การบริหารจดัการนํ้ า
จึงตอ้งเป็นไปดว้ยความรอบคอบภายใตค้วามรับผดิชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  USGS เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานขอ้มูลการบริหารจดัการเร่ืองนํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น
หน่วยงานท่ีใหบ้ริการขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้าไดร้อบดา้น ซ่ึงนอกจากการใหข้อ้มูลแก่ประชาชน
ทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน ซึงถือเป็นช่องทางหลกัแลว้ USGS ยงัไดด้าํเนินงานแบบเชิงรุกโดยการเฝ้า
ระวงัและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ า โดย USGS จดัตั้ง “หน่วยเฝ้าระวงันํ้ า (Water Alert)” ข้ึน โดยมี
หน้าท่ีให้บริการขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ าให้แก่ประชาชนผ่านทางอีเมล์หรือขอ้ความทางโทรศพัท์ โดย 
Water Alert จะรายงานทนัทีหลงัจากท่ีไดรั้บรายงานขอ้มูลจากสถานีตรวจสอบขอ้มูลใน
สถานการณ์จริงของ USGS (The USGS real-time data-collection station) โดยระบบ Water Alert 
Service ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐและหน่วยงานส่วน
ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี Water Alert Service ยงัรายงานขอ้มูลดงักล่าวผา่นทางดาวเทียมไปยงัหน่วยงาน
ยอ่ยของ USGS ในแต่ละภูมิภาคทุก 1 - 4 ชัว่โมง/คร้ัง เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีภยั
พิบติั เช่น ในขณะท่ีเกิดนํ้าท่วมกอ็าจดาํเนินการส่งขอ้มูลในช่วงระยะเวลาท่ีถ่ีมากข้ึน 
  สาํหรับวิธีการรับขอ้มูลจาก Water Alert Service ผ่านทางอีเมลห์รือขอ้ความทาง
โทรศพัทน์ั้น มีวิธีการโดยให้ผูท่ี้สนใจรับขอ้มูลเขา้ไปเวบ็ไซตข์อง Water Alert Service แลว้ 
ดาํเนินการสมคัรเพื่อขอรับขอ้มูล โดยให้กรอกแบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบุขอ้มูลต่างๆ เช่น 
พื้นท่ีท่ีตอ้งการจะทราบขอ้มูลความเคล่ือนไหว และระบุวิธีการรับขอ้มูลว่าจะเป็นทางอีเมลห์รือ
ขอ้ความทางโทรศพัท ์พร้อมทั้งระบุเง่ือนไขต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ประเภทของขอ้มูล หรือความถ่ีในการ
จดัส่งขอ้มูล เป็นตน้ เม่ือระบุขอ้มูลเสร็จแลว้ก ็Water Alert Service กจ็ะส่งขอ้มูลตามท่ีผูส้นใจรับขอ้มูล
นั้นแจง้ไวต่้อไป 

(3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา303 
  หน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ 

ก. The United States Geological Survey (USGS)304 เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีอยูภ่ายใต้
สังกดัของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) USGS  มีภารกิจในการให้ขอ้มูลทาง

                                                 
303 สรุปผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการนํ้ าของต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย (น. 71 - 73). เล่มเดิม. 
304 แหล่งเดิม. 
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วิทยาศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือเพ่ือเป็นการใหค้วามรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางธรรมชาติบนพื้น
โลก รวมไปถึงดาํเนินการเพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสิ์นจากภยัพิบติัธรรมชาติศึกษา
ดา้นการบริหารจดัการเก่ียวกบันํ้ า ระบบนิเวศวิทยา พลงังาน แร่ธาตุ และส่งเสริมและคุม้ครอง 
คุณภาพชีวิตของมนุษย ์
  สาํหรับหน่วยงานภายใต ้USGS ท่ีดูแลรับผิดชอบรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า
ของประเทศ คือ National Water Information System (NWIS) โดย NWIS มีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกับนํ้ าและเผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งทางด้านขอ้มูลทางเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่แผนท่ีนํ้ า 
(water map) รวมทั้งการจดัโครงการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ สาํหรับขอ้มูลดา้นทรัพยากรนํ้ าโดย 
NWIS มีหนา้ท่ีในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลนํ้าในดา้น ต่อไปน้ี 

1. นํ้ าชั้นผิวดิน (surface water) เช่น แม่นํ้ า ลาํธาร ทะเลสาบ และแหล่งกกัเก็บนํ้ า
ประเภทต่างๆ โดย NWIS จะทาํการศึกษา เฝ้าสังเกต และวิเคราะห์เก่ียวกบัสภาพและสถานการณ์
ของนํ้าบนผวิดิน 

2. นํ้าท่วมและความแหง้แลว้ (Floods and droughts) โดย NWIS จะทาํการศึกษาสภาพ
ทั้งในกรณีท่ีมีปริมาณนํ้ามากเกินไปและในกรณีท่ีขาดแคลนนํ้า 

3. นํ้าบาดาล ชั้นหินอุม้นํ้ า และนํ้ าพุ (Groundwater, aquifer, and wells) โดย NWIS จะ
ทาํการสาํรวจคน้หาแหล่งนํ้ าและศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ีและสภาพของแหล่งนํ้ ารวมทั้งลกัษณะของ
นํ้าในชั้นใตดิ้น 

4. การใชน้ํ้ า (Water use) โดย NWIS จะทาํการศึกษาขอ้มูลการใชน้ํ้ าตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 

5. คุณภาพของทรัพยากรนํ้ า (Quality of water resources) โดย NWIS จะทาํการศึกษา
และประเมินคุณภาพของนํ้ าในดา้นชีววิทยา เคมีวิทยา และปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อ
คุณภาพของนํ้า 

6. สภาพนํ้ าเน่าเสียและมลพิษ (Contamination and pollution) โดย NWIS จะ
ทาํการศึกษาสภาพของนํ้ าปัจจุบนัในและผลกระทบจากการใช้สารพิษต่าง ๆ ทั้งกรณีสารพิษท่ี
มนุษยเ์ป็นผูผ้ลิตข้ึนหรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจากการบวนการทางธรรมชาติเอง 

7. กิจกรรมระหว่างประเทศเก่ียวกบันํ้ า (International water activities) โดย NWIS จะ
ดาํเนินโครงการเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้าในระดบัระหวา่งประเทศ 
  จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ี USGS ไดด้าํเนินการศึกษารวบรวมนั้นจะเป็นการใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เขา้มาช่วยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด โดย USGS มีการร่วมมือกบัหน่วยงานของ
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รัฐบาลกลางอ่ืนเพื่อประสานงานด้านขอ้มูล เช่น สํานักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติ (National  
Weather Service (NSW)) สาํนกังานบริหารจดัการเหตุฉุกเฉิน (The Federal Emergency 
Management Agency (FEMA)) สาํนกังานวิศวกรรมทหาร (U.S. Army Corps of Engineers 
(USACE)) และสาํนกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Protection Agency (EPA)) เป็นตน้ 
ซ่ึงจะไดก้ล่าวในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
  ข. National Weather Service (NWS)305  เป็นหน่วยงานรัฐท่ีอยู่ภายใต ้National 
Oceanic and Atmospheric Administration โดย NWS มีหนา้ท่ีสาํรวจและรายงานสภาพอากาศรวม
ไปถึงขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ าดว้ย และหากมีขอ้มูลเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศท่ีรุนแรงหรือ
อาจเป็นอนัตรายแก่ประชาชน NWS ก็จะไดใ้หข้อ้มูลแก่ประชาชนในพื้นท่ีเส่ียง เช่น พื้นท่ีใกลก้บั
แหล่งนํ้ าหรือทะเล เพื่อท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าวจะได้เตรียมป้องกันชีวิตและทรัพยสิ์นให้
ปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ 
  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้านั้น NWS ไดจ้ดัตั้ง  Hydrometeorological Prediction 
Center เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้ขอ้มูลแก่ประชาชนสาํหรับการพยากรณ์ ปริมาณนํ้ าฝน
และพ้ืนท่ีท่ีฝนตก สาํหรับหน่วยงานของ NSW ท่ีประจาํอยูใ่นแต่ทอ้งถ่ินนั้นจะรับผิดชอบในการ
เฝ้าระวงันํ้าท่วมและนํ้าหลาก โดยจะทาํการประกาศเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีใหเ้ตรียมรับอุทกภยัได้
รับทราบ รวมทั้งใหข้อ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัปริมาณนํ้าฝนในช่วงมรสุม เป็นตน้ 
  ค. Environmental Protection Agency (EPA) เป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีพนัธกิจในการ
ดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนตลอดจนส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่อากาศและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศวิทยา พื้นดิน พื้นนํ้ า การใชส้ารพิษต่าง ๆ และการจดัการ
ของเสีย เป็นตน้ และนอกจากน้ียงัให้ทาํหนา้ท่ีติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของสหรัฐอเมริกา คือ เขา้ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพในมลรัฐและใหเ้อกชนมีบทบาท
ในการเขา้ร่วมกบัรัฐในการกาํจดันํ้าเสียอีกดว้ย306 
  สาํหรับการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้ านั้น EPA กาํหนดใหมี้ “สาํนกังานนํ้ า (Office of Water 
(OW))” ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีดูแลเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าของประเทศทั้งระบบ โดยมีสํานักงานใหญ่ของ 
OW ตั้งอยูท่ี่กรุงวอชิงตนัดีซี นอกจากน้ี OW ยงัทาํงานประสานกบั EPA ส่วนภูมิภาค (ซ่ึงมีสาขาอยู ่
10 แห่งทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกา) หน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐบาลกลางและมลรัฐรัฐบาลทอ้งถ่ิน ชุมชน  
ชนพื้นเมือง ตลอดจนองค์กรวิชาชีพ และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ โดย OW ทาํหน้าท่ีกาํหนด

                                                 
305 แหล่งเดิม. 
306 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.senate.go.th/web-senate/research47/s  

119.htm เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556. 
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คาํแนะนํา กระบวนการและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นเพื่ออาํนวย               
ความสะดวกระหวา่งกลุ่มหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า307 
  นอกจากน้ี OW ยงัเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยากรนํ้ าจาํนวนหลายฉบับ ทั้ งท่ีเป็นกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ สาํหรับกฎหมายภายใน ไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ยนํ้ าสะอาด (Clean Water Act) กฎหมายว่า
ดว้ยการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากร (Resource Conwervation and Recovery Act) กฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองชายฝ่ัง (Shore Protection Act) และสาํหรับในส่วนกฎหมายระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ 
อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือและวตัถุอ่ืน International Convention for the prevention 
of Pollution from Ships and Several Other Statutes) อนุสัญาว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษทางทะเล
เน่ืองจากการท้ิงวสัดุเหลือใชแ้ละวสัดุอยา่งอ่ืน (Convention of the Prevention of maring Pollution 
by Dumping of Wastes and Other Matter)308 
  สาํหรับการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของ OW ไดแ้ก่ การเสนอแนวทางในการบริหารจดัการ
นํ้ าแห่งชาติ (National Water Program Guidance) ซ่ึงล่าสุด OW ไดเ้ผยแพร่แนวทางในการบริหาร
จัดการนํ้ าแห่งชาติ ประจาํปีงบประมาณ ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เม่ือเดือนเมษายน ค.ศ. 2011             
(พ.ศ.2554) โดยมีสาระสาํคญัในกิจกรรมของนํ้ าในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (1) มาตรการคุม้ครองสุขภาพ
ของสาธารณชน (2) มาตรการคุม้ครองและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าสะอาดแหล่งนํ้ าชายฝ่ัง และพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า 
(3) มาตรการคุม้ครองชุมชนและระบบนิเวศวิทยาทางนํ้ า (4) แผนการบริหารจดัการนํ้ าแห่งชาติ               
(5) แผนการจดัการนํ้ าและความยติุธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม (6) แผนการจดัการนํ้ ากบัสุขภาพของเด็ก 
(7) แผนการจดัการนํ้ าแห่งชาติกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (8) แผนการจดัการนํ้ าในเมือง 
และ (9) แผนการจดัการนํ้ากบัชนเผา่ต่าง ๆ เป็นตน้309 

(4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้า 
ประเทศอเมริกามีกฎหมายระดบัรัฐบาลกลางเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มออกมาบงัคบัใชห้ลาย

ฉบบั เช่น Clean Water Act 1977 เป็นตน้ แต่กฎหมายน้ีก็ไม่มีบทบญัญติัรับรองสิทธิของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการบาํรุงรักษา การไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ

                                                 
307 สรุปผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการนํ้าของต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสาํหรับ

ประเทศไทย (น. 67). เล่มเดิม. 
308 แหล่งเดิม. 
309 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสาํหรับ

ประเทศไทย (น. 67). เล่มเดิม. 
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ในการคุ้มครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีใกล้เคียงกับลักษณะของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน310 

สํานักงานป้องกนัส่ิงแวดลอ้มของประเทศอเมริกา พบว่า สาเหตุท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่
มาร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น อาจมาจาก 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่  

 ประเดน็ท่ีหน่ึง ประเดน็ดา้นความชดัเจน ยกตวัอยา่งเช่น หน่วยงานท่ีจดัเองยงัไม่ชดัเจน
วา่ กระบวนการตดัสินใจเป็นอยา่งไร ผลการตดัสินใจดงักล่าวจะกระทบกลุ่มใดบา้ง เสียงหรือความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไดห้รือไม่ หรือประชาชนจะไดป้ระโยชน์อะไร
จากการเขา้มามีส่วนร่วม 

ประเด็นท่ีสอง ประเด็นดา้นการส่ือสาร ปัญหาอาจเกิดจากประชาชนไม่ไดรั้บแจง้เร่ือง
การจดัรับฟังหรือจดหมายประกาศท่ีส่งไป ไม่ไดใ้ห้เหตุผลว่าเหตุใดจึงควรมาร่วม หรือเร่ืองดูเป็น
เทคนิคมากเกินไป หรือการจัดไม่สอดคล้องกับวฒันธรรมท้องถ่ินนั้ น ๆ เช่น จัดช่วงเวลาท่ี
ประชาชนติดธุระเป็นส่วนใหญ่ 

ประเด็นท่ีสาม ประเด็นดา้นความสามารถในการเขา้ถึง เช่น อาจจดัในสถานท่ีซ่ึงไม่
สะดวกในการเดินทางหรือค่าใชจ่้ายในการเดินทางสูงเกินไปจนเป็นภาระ 

 
 3.2.4 ประเทศญ่ีปุ่น 
  ประเทศญ่ีปุ่น ถือเป็นประเทศท่ีเกิดภัยธรรมชาติมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก อาจ
เน่ืองมาจากสถานท่ีตั้งของประเทศญ่ีปุ่นอยูใ่นแถบมหาสมุทรแปซิฟิก จึงทาํให้ประเทศถูกรายลอ้ม
ไปด้วยจาํนวนนํ้ ามากมายมหาศาล แต่ถึงกระนั้นประเทศญ่ีปุ่นยงัคงมีความจาํเป็นตอ้งมีระบบ
บริหารจดัการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารจดัสรรและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรนํ้ าเป็นไปอยา่ง
คุม้ค่าและเพียงพอในแต่ละปีให้มากท่ีสุด ประเทศญ่ีปุ่นมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคญัของการใชท้รัพยากรนํ้ า โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ห้ความ
ร่วมมือกนัจดัทาํขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลนํ้ าผ่านส่ือต่าง ๆ และไดมี้การจดัเตรียม
ขอ้มูลนํ้ าเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าอย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ี ประเทศ
ญ่ีปุ่นยงัไดก้าํหนดมาตรการและนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรนํ้ าดว้ยวิธีการ
สร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะแก่การเก็บกกันํ้ าไวใ้ชอุ้ปโภคหรือบริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
เช่น การสร้างเข่ือนกั้นนํ้า การสร้างทางนํ้าไหล การนาํทรัพยากรนํ้ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อีกคร้ัง
หน่ึง หรือการพฒันาระบบนํ้า เป็นตน้ 
                                                 

310 สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (น. 8) 
โดย นางสาวชนนนัท ์ ศรีทองสุข และคณะ. 
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(1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้าของประเทศญ่ีปุ่น311 
ก. River Law 1964 เป็นกฎหมายหลกัว่าดว้ยทรัพยากรนํ้ าของประเทศญ่ีปุ่น เป็น

กฎหมายท่ีกาํหนดกรอบพื้นฐานในเร่ืองการจดัการแม่นํ้ าของญ่ีปุ่น โดยกาํหนดมาตรการหลกัใน
การป้องกนันํ้ าท่วมโดยอาศยักลไกการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าจากแมน้ํ้ าแหล่งนํ้ าประเภทต่างๆ 
ในปี ค.ศ. 1964 ไดมี้การแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายสาํคญัหลายประเด็น โดยในปี ค.ศ. 1997 ได้
เพ่ิมเติมเร่ืองการสงวนและบาํรุงรักษาสภาพแวดลอ้มของแม่นํ้ าอนัเน่ืองมาจากประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมมี
ความห่วงใยต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มของแม่นํ้ ามากข้ึน กฎหมายฉบบัน้ีมีเจตนารมณ์เพื่อการ
จดัการนํ้าท่วม การใชน้ํ้ าใหเ้ป็นประโยชน์ และบาํรุงรักษาและอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของธารนํ้า 

ข. Flood Protection Act 1949 เป็นกฎหมายเฉพาะในการป้องกนัปัญหาอุทกภยัหรือ
คล่ืนพายุหมุนยกซัดฝ่ัง โดยกฎหมายฉบับน้ีมีสาระสําคัญหลายประการ ได้แก่ ประการแรก 
กฎหมายฉบบัน้ีไดส่้งเสริมการกระจายอาํนาจ เพื่อใหรั้ฐบาลทอ้งถ่ินมีอาํนาจในการดาํเนินกิจกรรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัอนัเน่ืองมาจากภาวะนํ้ าท่วมโดยตรง เพราะทอ้งถ่ินย่อมรู้ปัญหา
และลกัษณะทางภูมิประเทศเฉพาะของแต่ละทอ้งถ่ินกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดภาวะนํ้ าท่วมในบริเวณ
ต่างๆ ประการท่ีสอง กฎหมายฉบบัน้ียงัไดก้าํหนดหนา้ท่ีของรัฐบาลญ่ีปุ่น ในการพยากรณ์ภาวะนํ้ า
ท่วม โดยให้อาํนาจแก่กรมอุตุนิยมวิทยาของญ่ีปุ่น เป็นผูพ้ยากรณ์และประมวลผลสภาพอากาศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ภาวะนํ้ าท่วม ประการท่ีสาม กฎหมายดงักล่าวยงัไดก้าํหนดให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการจดัทาํแผนท่ีระบุอนัตรายจากภาวะนํ้ าท่วม เพ่ือกาํหนดพื้นท่ีท่ี
อาจสุ่มเส่ียงจะไดรั้บผลกระทบหรืออนัตรายจากภาวะนํ้ าท่วมและระบุจุดท่ีมีการเตรียมการป้องกนั
เพื่อต่อสูก้บัปัญหานํ้ าท่วม312 สาํหรับประโยชน์ของแผนท่ีระบุอนัตรายจากภาวะนํ้ าท่วมน้ี นอกจาก
จะทาํใหภ้าครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถวางแผนหรือคาดการณ์เพ่ือรับมือกบัภาวะ
นํ้าท่วมปัญหานํ้ าท่วมในระยะยาวไดแ้ลว้ ยงัถือเป็นการจดัทาํขอ้มูลข่าวสารดา้นนํ้ าท่วมอีกประการ
หน่ึง เพื่อให้ประชาชนรู้จุดแขง็และจุดดอ้ยของสภาพภูมิประเทศหรือภูมิศาสตร์ให้ชุมชนของตน
ล่วงหนา้ ทาํใหป้ระชาชนสามารถหลีกเล่ียงจากภยัอนัตรายไดท้นัท่วงที 

ค. Disaster Measures Basic Act 1961313 เป็นกฎหมายกาํหนดมาตรการในการรับมือ
กบัภยัพิบติัต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลร้ายต่อสาธารณชน โดยกฎหมายฉบบัน้ีวางหลกัเกณฑใ์ห้
รัฐกาํหนดมาตรการเท่าท่ีจาํเป็นในการป้องกนัภยัพิบติัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและ

                                                 
311 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://prachatai.com/journal/2012/07/41610 เม่ือ

วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2556. 
312 แหล่งเดิม. 
313 แหล่งเดิม. 
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รัฐตอ้งกาํหนดความรับผิดชอบต่อการป้องกนัหายนะทางธรรมชาติท่ีอาจส่งผลร้ายต่อประชาชน 
นอกจากน้ี กฎหมายดงักล่าวยงัไดก้าํหนดมาตรการในการเตือนภยั 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการบริหาร
จดัการภยัพิบติั โดยหน่วยงานระดบัชาติ ระดบัการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน โดยจงัหวดัและระดบั
การปฏิบติัเพื่อการบรรเทาหายนะโดยทอ้งถ่ิน 

(2)  ระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าของญ่ีปุ่น314 
ก. องคก์รจดัการขอ้มูล 
1. Japan Meteorological Agency (JMA) 
ทาํหน้าท่ีให้บริการขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวิทยาและมีบทบาทสําคญัในกิจการทั้งในและ

ระหวา่งประเทศ และใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบติดตามส่ิงแวดลอ้มของโลกและปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ มุ่งเนน้การป้องกนัและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ และเป็น
หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือไดใ้นเร่ืองสภาพภูมิอากาศและการเกิด
คล่ืนสึนามิ 

2. International Flood Network (IFNet) 
ทาํหน้าท่ีช่วยกิจกรรมลดความสูญเสียของชีวิตและความเสียหายอนัเกิดจากอุทกภยั 

ทัว่โลก และเพื่อส่งเสริมนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีมุ่งกาํจดัความยากจนและทาํลายส่ิงแวดลอ้ม
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในอนาคต โดยอาศยัความร่วมมือในการ
จดัการอุทกภยัระหว่างประเทศ นอกจากน้ียงัเป็นเครือข่ายท่ีแจง้เตือนขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณฝนทัว่
โลก ขอ้มูลเหล่าน้ีนบัวา่เป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าสาํหรับใชพ้ยากรณ์และแจง้เตือนเหตุอุทกภยั 

3. The Foundation of River & Basin Integrated Communications (FRICS) 
เป็นองคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหากาํไร ทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับและประมวลขอ้มูล

เก่ียวกบัแม่นํ้ าท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลหลายแห่ง เช่น ขอ้มูลจากรัฐบาลแห่งชาติ และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ จากนั้นจึงเผยแพร่ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจาํเป็นไปยงัองคก์รและภาคเอกชนต่าง ๆ  

ข. ระบบการจดัการขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าและแหล่งนํ้า315 
  ประเทศญ่ีปุ่นไดว้างระบบการบริหารจดัการนํ้ าและแหล่งนํ้ าในฐานะท่ีเป็นทรัพยากร
สาํคญัของชาติไวใ้นแผนพฒันาแหล่งนํ้า 2 แผน ไดแ้ก่ แผนทรัพยากรนํ้าในภาพรวมระดบัชาติ และ
แผนพื้นฐานการพฒันาทรัพยากรนํ้า 

                                                 
314 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 9). เล่มเดิม. 
315 แหล่งเดิม. (น. 10).  
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1. แผนทรัพยากรนํ้ าในภาพรวมระดบัชาติ กระทรวงท่ีดิน สาธารณูปโภค การขนส่ง 
และการท่องเท่ียว ไดร้วบรวมจดัทาํแผนทรัพยากรนํ้ าในภาพรวมระดบัชาติข้ึนเพื่อประเมินการ
อุปโภคและบริโภคนํ้ าในระยะยาว เน่ืองจากแผนดงักล่าวมีความสําคญัในฐานะท่ีเป็นแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้ า ซ่ึงจะกาํหนดปริมาณความตอ้งการอุปโภคและบริโภคนํ้ าในอนาคตและ
สามารถใชค้าดการณ์ทิศทางของการพฒันา การอนุรักษ ์และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรนํ้ าใน
ระยะยาวได ้

2. แผนพื้นฐานการพฒันาทรัพยากรนํ้ า กระทรวงท่ีดิน สาธารณูปโภค การขนส่งและ
การท่องเท่ียว เห็นว่า มีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดมาตรการการใชน้ํ้ าในพ้ืนท่ีกวา้งขวาง รวมถึงการ
พฒันาอุตสาหกรรมและการเพ่ิมจาํนวนประชากรในเมืองแลว้ กระทรวงก็จาํเป็นตอ้งกาํหนดระบบ
แม่นํ้ าสาํหรับการพฒันาแหล่งนํ้ าตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพื้นฐานการพฒันาทรัพยากรนํ้ าในแต่ละ
ระบบแม่นํ้า แผนพื้นฐานสาํหรับการพฒันาแหล่งนํ้าเป็นแผนท่ีจะใชใ้นการพฒันาและใชป้ระโยชน์
ของแหล่งนํ้ าในท้องถ่ินในระบบนํ้ าเพ่ือการพฒันาแหล่งนํ้ านั้ นต่อไป โดยแผนพื้นฐานน้ีต้อง
สะทอ้นถึงการพิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ืองของการควบคุมนํ้าท่วมและนํ้ากดัเซาะ 

(3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้าของประเทศญ่ีปุ่น316 
  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในประเทศญ่ีปุ่นมีทั้งหมด 5 
กระทรวง คือ 

ก. กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน  และสวัสดิการ รับผิดชอบเก่ียวกับการใช้นํ้ า
ภายในประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการใชน้ํ้ า และกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมแผนงานเพื่อสงวน
รักษาคุณภาพของทรัพยากรนํ้าท่ีสาธารณชนใชใ้นการอุปโภคบริโภค 

ข. กระทรวงเกษตร ป่าไม ้ประมง รับผดิชอบเก่ียวกบัการใชน้ํ้ าเพื่อการเกษตร และการ
พฒันาป่าไมเ้พื่อสงวนรักษาแหล่งตน้นํ้า ตามกฎหมายพฒันาท่ีดินและกฎหมายป่าไม ้

ค. กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม รับผิดชอบเก่ียวกับการใช้นํ้ าเพ่ือ
ภาคอุตสาหกรรม และการคิดคน้พลงังานไฟฟ้าตามกฎหมายว่าดว้ยอุตสาหกรรมนํ้ า และกฎหมาย
วา่ดว้ยกิจกรรมการใชน้ํ้ าในภาคอุตสาหกรรม 

ง. กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบเก่ียวกบัการสงวนรักษาส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพ
ของนํ้ า ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมมลพิษทางนํ้ า กฎหมายว่าดว้ยมาตรการพิเศษสําหรับการ
สงวนรักษาคุณภาพของนํ้ าในพื้นท่ีตน้นํ้ า เพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
บริโภคนํ้าด่ืม 

                                                 
316 แหล่งเดิม. (น 5-7). 
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จ. กระทรวงท่ีดิน สาธารณูปโภค การขนส่ง และการท่องเท่ียว มีหน่วยงานย่อย
รับผดิชอบ คือ กรมบาํบดัส่ิงปฏิกลูและนํ้าเสีย ดูแลเร่ืองการจดัระบบการระบายส่ิงปฏิกลูหรือท่อนํ้ า
ท้ิงตามกฎหมายว่าดว้ยการระบายท่อนํ้ าท้ิง สาํนกังานแม่นํ้ า ดูแลเร่ืองการควบคุมนํ้ าท่วม การใชน้ํ้ า
ในแม่นํ้ า การสร้างเข่ือนตามกฎหมายว่าดว้ยแม่นํ้ าและกฎหมายว่าดว้ยเข่ือนกั้นนํ้ าอเนกประสงค ์
และกรมทรัพยากรนํ้ า ดูแลเร่ืองการประสานงานในภาพรวม วางแผนกาํหนดความตอ้งการและ
ปริมาณนํ้ าท่ีมีอยู่ การพฒันาอ่างเก็บนํ้ า ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรนํ้ า 
กฎหมายหน่วยงานนํ้าญ่ีปุ่น กฎหมายท่ีเก่ียวกบัมาตรการพิเศษสาํหรับพื้นท่ีอ่างเกบ็นํ้า 

ในประเทศญ่ีปุ่น มีการแบ่งแม่นํ้ าออกเป็น 2 ประเภท คือ แม่นํ้ าชั้นท่ี 1 ไดแ้ก่ แม่นํ้ าท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของระบบนํ้ า และมีความสาํคญัต่อการอนุรักษท่ี์ดิน หรือต่อเศรษฐกิจของชาติ และ
แม่นํ้ าชั้นท่ี 2 ไดแ้ก่ แม่นํ้ าท่ีมีความสําคญัต่อประโยชน์สาธารณะและเป็นส่วนหน่ึงของระบบนํ้ า
นอกเหนือจากแม่นํ้าท่ีกาํหนดเป็นแม่นํ้าชั้นท่ี 1 และมีองคก์ร Minister of Construction เป็นผูแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการแม่นํ้าในระดบัประเทศ เพื่อพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัแม่นํ้ า ในขณะท่ีผูว้่าราชการจงัหวดั
เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแม่นํ้ าประจาํจงัหวดั โดยคณะกรรมการแม่นํ้ ามีอาํนาจกาํหนดพื้นท่ี
อนุรักษแ์ม่นํ้ า มีอาํนาจจดัการนํ้ า มีอาํนาจกาํหนดโครงการแม่นํ้ า เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินงาน
เก่ียวกบัแม่นํ้ า317 มีอาํนาจบริหารจดัการความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วมทั้งในระดบัประเทศและระดบั
จงัหวดั โดยคณะกรรมการอาจกาํหนดการปฏิบติัการท่ีเหมาะสม เช่น การออกคาํสั่งให้หน่วยงาน
รัฐท่ีเก่ียวขอ้งหาวสัดุท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน มาทาํเป็นแนวป้องกนันํ้ าท่วม เป็นตน้ นอกจากน้ี กฎหมาย
ฉบบัน้ียงัให้อาํนาจกบัคณะกรรมการแม่นํ้ าในการจดัการเวนคืนท่ีดินหรือพื้นท่ีบริเวณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาวะนํ้ าท่วม เพื่อนาํพ้ืนท่ีดงักล่าวมาบริหารจดัการภาวะนํ้ าท่วม และมีอาํนาจสั่งให้ทอ้งถ่ิน
ทาํลายส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการระบายนํ้ า เพ่ือใหน้ํ้ าสามารถระบาย
ออกไปไดดี้ในกรณีท่ีมีภาวะนํ้ าท่วม เป็นตน้318 คณะกรรมการแม่นํ้ าไดถู้กจดัตั้งและรับรองอาํนาจ
หน้าท่ีไวใ้นกฎหมายแม่นํ้ าของประเทศญ่ีปุ่น โดยกาํหนดไวใ้นบทท่ี 5 ซ่ึงเป็นบทคณะกรรมการ
แม่นํ้าและคณะกรรมการแม่นํ้าประจาํจงัหวดั319 

 

                                                 
317 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน (น. 88), 

เล่มเดิม. 
318 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://prachatai.com/journal/2012/07/41610 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556. 
319 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://www. idi.or.jp/library/pdf/RIVER.PDF  

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2556. 
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  (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้า 
  ในด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากภาคเอกชนนั้น จะมีการสร้างเครือข่าย
ป้องกนัภยัพิบติัจากภาคส่วนต่างๆ ซ่ึงเป็นการดึงเอากลุ่มต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคม เช่น กลุ่มผูสู้งอายใุน
ตาํบล กลุ่มวยัรุ่น ชมรมแม่บา้น ชมรมดนตรีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กลุ่มผูส้นใจการเมืองทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนอาสาสมคัรป้องกนัภยัชุมชน มารวมกนั สร้างกลุ่มท่ีเรียกว่า “กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมใน
การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัในทอ้งถ่ิน หรือ เรียกสั้นๆ ว่า โบโคมิ (BOKOMI)” ขอ้ดีท่ีจะไดรั้บ
จากการรวมกลุ่มเช่นน้ี คือ เม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน การแจง้ขอ้มูลข่าวสารจากสมาชิกในกลุ่มต่างๆ 
ขา้งตน้ จะทาํให้ทางการไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และเช่ือถือได ้ทาํให้การช่วยเหลือในช่วง
ประสบภยัเป็นไปโดยความเรียบร้อย 
  กฎหมาย Flood Protection Act 1949 ไดเ้สริมสร้างการกระจายอาํนาจเพ่ือให้ทอ้งถ่ิน
และประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถต่อสู้กบัภาวะนํ้ าท่วมได ้ โดยความร่วมมือระหว่างทอ้งถ่ินและ
ประชาชนอาจเรียกว่า Suibo-dan หรือ Flood Fighting Team Working โดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรและประชาชนมีส่วนร่วมในการห้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากภาวะนํ้ า
ท่วมร่วมกนั เช่น การเตือนภยัใหชุ้มชน การตั้งกระสอบทรายและคนักนันํ้าใหชุ้มชน เป็นตน้320 
  สําหรับงานดา้นการชลประทานและการระบายนํ้ าของประเทศญ่ีปุ่นดาํเนินการตาม
หลกัการของกฎหมายการปรับปรุงท่ีดิน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับปรุง พฒันา 
และจดัรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม การจดัการโครงการชลประทานและระบายนํ้ าของประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น มีรัฐบาลกลางหรือส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารจดัการอ่างเก็บนํ้ า อาคารเอนกประสงคท่ี์มี
ขนาดใหญ่ในโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น ท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของรัฐหรือเทศบาล อาคาร
ชลประทานต่าง ๆ รวมถึงอ่างเกบ็นํ้าเพื่อการเกษตรท่ีก่อสร้างข้ึนในโครงการของรัฐนั้น ส่วนใหญ่มี
การบริหารจัดการโดยเกษตรกรหรือสมาคมชลประทาน ถึงแม้ว่าเขตปรับปรุงท่ีดินมีหน้าท่ี
รับผดิชอบอาคารชลประทานทั้งหมดก็ตาม แต่จะควบคุมดูแลเฉพาะในส่วนท่ีสาํคญัๆ เท่านั้น อาทิ 
เข่ือน อ่างเก็บนํ้ า และอาคารชลประทานหลกัๆ สําหรับส่วนท่ีเหลืออ่ืนๆ อยู่ภายใตก้ารบริหาร
จดัการและการบาํรุงรักษาของชุมชนทอ้งถ่ิน หรือท่ีเรียกว่า มูรา (Mura) ซ่ึงเป็นหน่วยย่อยของ
หน่วยปกครองระดบัหมู่บา้น (เมืองใหญ่และเมืองเลก็) หากมีการส่งนํ้ าจากคลองซอยเขา้ไปยงัท่ีนา

                                                 
320 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต์ http://prachatai.com/journal/2012/07/41610 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556. 
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ในเขตพ้ืนท่ีของมูราหลายๆ แห่ง ตวัแทนของมูราท่ีเก่ียวขอ้งก็จะจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหาร
จดัการและบาํรุงรักษาคลองร่วมกนั321 
  มูราเป็นแนวคิดท่ีสาํคญัเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงความสาํเร็จของประเทศญ่ีปุ่น ในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการชลประทาน การบริหารงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตปรับปรุงท่ีดิน
ประสบความสําเร็จโดยการใช้มูราเป็นหน่วยปลายสุด มูรามีอาํนาจท่ีทาํให้ประชาชนยึดมัน่ใน
กฎระเบียบและเขา้ร่วมในกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การส่งนํ้ าและรักษาความสะอาดคลอง 
เป็นตน้ การตดัสินใจทั้งมวลของมูรากระทาํกนัในท่ีประชุม ซ่ึงตวัแทนจากครัวเรือน สมาชิกทุกคน
สามารถเขา้ร่วมได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
321 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน (น. 96), 

เล่มเดิม. 
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บทที ่4 
วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบั 

การบริหารจัดการนํา้โดยรัฐในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข 
 
  การจดัทาํบริการสาธารณะนบัไดว้่าเป็นภารกิจท่ีสาํคญัประการหน่ึงของภาครัฐท่ีจะตอ้ง
จดัทาํและดาํเนินการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนภายในประเทศ ซ่ึงการจดัทาํ
บริการสาธารณะโดยภาครัฐมีหลายประเภท หน่ึงในการจดัทาํบริการสาธารณะดงักล่าว คือ การ
จดัสรรทรัพยากรธรรมชาติหรือการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้กบัประชาชน
อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจาํเป็นและสาํคญัในการ
ดาํรงชีวิตของประชาชนมากท่ีสุดนัน่ก็คือ นํ้ า ซ่ึงนอกจากจะเป็นปัจจยัหลกัในการดาํรงชีวิตแลว้ ยงั
เป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอีกดว้ย 
  ในปัจจุบนันํ้ าถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคญัและจาํเป็นในการดาํรงชีวิต322

ของมนุษย ์และเป็นปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภาครัฐจึงตอ้งให้
ความสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรนํ้าใหก้บัประชาชนอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม โดยวางแผนบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าใหถู้กตอ้งและเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถนาํนํ้ าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า เกิด
ประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด แต่อย่างไรก็ดี ในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของ
ประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สาเหตุเน่ืองมาจากประเทศไทยมีกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าอยู่ดว้ยกนัหลายฉบบั ซ่ึงบางฉบบัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนํ้ า
โดยตรง บางฉบบัมิไดเ้ก่ียวขอ้งมากนัก บางฉบบัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการใช้ การพฒันา การบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้ า และนอกจากน้ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ ายงัอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานและหลายองคก์รแตกต่างกนั ทาํให้การ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทยยงัมีช่องโหว่ ขาดเอกภาพและขาดกติกาท่ีชดัเจนในการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า  อีกทั้งในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ ามิไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือผูใ้ชน้ํ้ ามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าอย่างท่ีควรจะเป็น จึงทาํให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ในบทน้ีจึงจะศึกษาและวิเคราะห์ถึง
ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้าและแนวทางแกไ้ข ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
                                                 

322 การศึกษาเพ่ือรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายดา้นนํ้า (น. 1) แหล่งเดิม. 
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4.1 ปัญหาเกีย่วกบัการมีกฎหมายหลายฉบับในการบริหารจัดการนํา้และแนวทางแก้ไข 
4.1.1 วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการมีกฎหมายหลายฉบบัในการบริหารจดัการนํ้า 
 ในการจดัทาํภารกิจของรัฐนั้น จะกระทาํไดก้็ตอ้งมีกฎหมายบญัญติัใหอ้าํนาจและหนา้ท่ีไว ้

กฎหมายถือเป็นเคร่ืองมือหลกัในการจดัทาํภารกิจของรัฐ เพราะไม่ว่าจะเป็นการบญัญติักฎหมาย 
การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี การบริหารจดัการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การจดัตั้งหน่วยงานหรือองคก์ร
ต่าง ๆ ตลอดจนการยบุ – เลิกหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ จะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัให้
อาํนาจและหน้าท่ีในการจดัทาํและดาํเนินการไวท้ั้งส้ิน กฎหมายจึงเป็นมาตรการท่ีสําคญัและจาํเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะช่วยบงัคบัหรือวางแนวทางในการปฏิบติั ในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าโดยรัฐก็เช่นกนั 
ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ า การจดัตั้งคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ า
แห่งชาติ การจดัตั้งหน่วยงานหรือองคก์รบริหารจดัการนํ้ า ก็ตอ้งมีกฎหมายกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใน
การจดัทาํและดาํเนินการไวท้ั้งส้ิน 
  ในปัจจุบนัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีการกาํหนดหลกัการ
คุม้ครองสิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติไว  ้โดยบัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสําคญัคือ ตอ้งจัดให้มีแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม รวมทั้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์323 จึงเป็นหนา้ท่ี
ของรัฐท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ซ่ึงในการดาํเนินการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐดังกล่าว ก็จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ ามาใชบ้งัคบัเพื่อรับรองอาํนาจและหน้าท่ีในการจดัทาํและ
ดาํเนินการในเร่ืองนั้น ๆ และเพื่อเป็นบรรทดัฐานหรือแนวทางในการปฏิบติัหรือดาํเนินการร่วมกนั 
และสาํหรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าท่ีดีนั้นควรมีวตัถุประสงคเ์อ้ืออาํนวย
ต่อการใช ้การพฒันา การบริหารจดัการ การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้ า ตลอดจนการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้ า โดยครอบคลุมทุกเร่ือง ทุกกรณีและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนํ้ าโดยตรงและ
ท่ีสาํคญัควรตราไวใ้นฉบบัเดียวกนั ทั้งน้ีเพื่อความเป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดแก่
ประชาชน 
  จากการศึกษาขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั พบว่า ประเทศไทยได้มีการดาํเนินการบริหาร
จดัการนํ้ าตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยกาํหนดไวแ้ลว้ 
แต่ในการบริหารจดัการนํ้ าดงักล่าว ไดจ้ดัทาํเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้การพฒันา การ
บริหารจดัการ การอนุรักษท์รัพยากรนํ้ า และการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัทางนํ้ าหลายฉบบั 
                                                 

323 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 85 (4). 
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ทาํให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงบางฉบบัเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองนํ้ าโดยตรง324 บางฉบบัมิไดเ้ก่ียวขอ้งมากนกั บางฉบบัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการใช ้การพฒันา การ
บริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรนํ้ า ทาํให้ไม่สามารถควบคุมในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ า
ไดท้ั้งระบบ และไม่สามารถควบคุมไดทุ้กกรณี และเม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้การพฒันา การบริหารจดัการ การอนุรักษท์รัพยากร
นํ้า พบวา่ กฎหมายแต่ละฉบบัมีเจตนารมณ์หรือวตัถุประสงคข์องกฎหมายแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

 1) พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มีวตัถุประสงค์
เพื่อควบคุมดูแลการชลประทาน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงนํ้ า หรือเพื่อเก็บกกั รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ
แบ่งนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม การพลงังาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 

 2) พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พุทธศกัราช 2482 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มี
วตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการในการจดัการควบคุมการชลประทานท่ีราษฎร์ไดจ้ดัทาํข้ึน เพื่อส่งนํ้ า
จากทางนํ้ าหรือแหล่งนํ้ าไปใชเ้พื่อการเพาะปลูกหรือเพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการ
ใชน้ํ้ าเพื่อกิจการประเภทอ่ืน ๆ เช่น การใชน้ํ้ าในภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ ทั้งน้ีก็เพ่ือคุม้ครองและ
รักษาผลประโยชน์ของราษฎรอยา่งเท่าเทียมกนั 

 3) พระราชบญัญติันํ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มีวตัถุประสงคใ์ห้อาํนาจ
แก่กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลในการควบคุมการประกอบกิจการนํ้ าบาดาล ซ่ึงหมายถึงการขดุเจาะนํ้ า
บาดาล การนาํนํ้าบาดาลมาใช ้และการระบายนํ้าบาดาลลงบ่อนํ้าบาดาล เป็นกฎหมายท่ีใหอ้าํนาจแก่
ทางราชการในการควบคุมการใชน้ํ้ าบาดาลอยา่งกวา้งขวาง 

 4) พระราชบญัญตัิจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหท่ี้ดินทุกแปลงไดรั้บประโยชน์จากโครงการชลประทานและการสาธารณูปโภค
โดยทัว่ถึง และเพ่ือให้เกษตรกรไดมี้ท่ีดินของตนเองสาํหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงจะมีผล
ช่วยให้ฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศและของเกษตรกรมัน่คงข้ึน เป็นการสมควรส่งเสริม
เกษตรกรรมของประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ และส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและมีมาตรฐาน
การครองชีพสูงข้ึน ในการน้ีสมควรดาํเนินการจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเสียใหม่ 

 5) พระราชบญัญติัคนัและคูนํ้ า พ.ศ. 2505 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มี
การจัดทําคันและคูนํ้ าเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บนํ้ าและการส่งนํ้ า ซ่ึงจะช่วยทําให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการใชน้ํ้ าจากโครงการชลประทาน เพื่อควบคุมดูแลเจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดิน
ในการจดัทาํและบาํรุงรักษาคนัและคูนํ้า เพื่อควบคุมการใชน้ํ้ าและการแบ่งปันนํ้าในการเกษตร 
                                                 

324 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจดัทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัการใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรนํ้ า (น. 
100) เล่มเดิม. 
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 6) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็น
กฎหมายท่ีถูกตราข้ึนเพื่อจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม กฎหมายน้ีจึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบั
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้มของประเทศในภาพรวม ซ่ึงย่อมครอบคลุมถึงนโยบายและแผน
เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหามลพิษทางนํ้าดว้ย  

 7) พระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายท่ีตอ้งการให้มีการใชท่ี้ดินให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และป้องกนัรักษาสภาพพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อ
การเกิดแผ่นดินถล่มและเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินอย่างรุนแรง โดยกาํหนดมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการสาํรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติความเหมาะสมแก่
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และการกาํหนดการอนุรักษดิ์นและนํ้า  

 8) พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อให้ความ
คุม้ครองและรักษาคลองประปา ซ่ึงหมายถึงคลองท่ีการประปาใชเ้ก็บนํ้ าและส่งนํ้ าท่ีไดม้าจากแหล่ง
นํ้าดิบ คลองรับนํ้า หรือคลองขงันํ้า เพื่อใชใ้นการผลิตนํ้าประปา 

 9) พระราชบญัญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ดาํเนินการป้องกนั บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภยัและอุบติัภยั แต่พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดถู้กนาํมาใช้
ในการแกไ้ขปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในหลายๆ คร้ัง แมแ้ทจ้ริงแลว้เป็นกฎหมาย
เก่ียวกบัการบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยัทัว่ไป มิใช่กฎหมายป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัเป็นการ
เฉพาะกต็าม 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า เจตนารมณ์หรือวตัถุประสงคข์องกฎหมายแต่ละ
ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ ามีเจตนารมณ์หรือวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะ
เร่ืองแตกต่างกนัออกไป ไม่ครอบคลุมทุกเร่ืองทุกกรณีไวใ้นฉบบัเดียวกนั ส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาใน
การบงัคบัใชก้ฎหมาย เพราะทาํใหเ้กิดความสับสนในทางปฏิบติั ทาํใหผู้บ้งัคบัใชก้ฎหมายไม่แน่ใจ
ว่าควรจะใชก้ฎหมายฉบบัใด จึงจะเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะบงัคบัใชแ้ก่กรณีท่ีปัญหาต่าง ๆ ไดเ้กิดข้ึน 
เม่ือเกิดปัญหาจึงตอ้งเสียเวลาในการวินิจฉยัและตีความ325 ขาดความฉบัไวและคล่องตวัในการแกไ้ข
ปัญหา เพราะไม่สามารถใชก้ฎหมายฉบบัเดียวในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ า
ของประเทศไดท้ั้งหมด นอกจากน้ีการท่ีประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ า
หลายฉบบั กย็งัไม่ครอบคลุมในทุก ๆ เร่ืองและทุก ๆ กรณี เพราะกฎหมายท่ีใชใ้นการบริหารจดัการ
นํ้ายงัมีช่องวา่งในการบงัคบัใชอ้ยูห่ลายกรณี ดงัเช่น  

                                                 
325 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจดัทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัการใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรนํ้ า (น. 

144) เล่มเดิม. 
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  (1) กรณีการใชน้ํ้ าเพื่อการเกษตรโดยทัว่ไปท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัการ
ชลประทานราษฎร์ พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง และพระราชบญัญติัจัดรูปท่ีดินเพื่อ
การเกษตร พระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์จะไม่บงัคบัถึงการชลประทานส่วนบุคคลท่ีมีเน้ือ
ท่ีไม่เกินสองร้อยไร่หรือเป็นการกระทาํชัว่คร้ังชัว่คราว พระราชบญัญติัการชลประทานหลวงจะใช้
บงัคบัเฉพาะทางนํ้ าชลประทาน ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเป็นรายๆ 
ไป และพระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมนั้นจะใช้บงัคบัเฉพาะทอ้งท่ีท่ีได้มีพระราช
กฤษฎีกาประกาศเป็นเขตโครงการจดัรูปท่ีดินเท่านั้น กฎหมายทั้ง 3 ฉบบัน้ีจึงมีขอบเขตการบงัคบัใช้
กฎหมายไม่ครอบคลุมทุกกรณีหรือทุกพื้นท่ี เพราะฉะนั้นจะยงัคงมีพื้นท่ีทางการเกษตรอีกมากท่ีไม่
อยูใ่นบงัคบัของกฎหมายทั้ง 3 ฉบบั326  
  (2) กฎหมายเพื่อการเกษตรกรรมยงัมิไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัการนาํนํ้ าใตดิ้นมาใชเ้พื่อ
การเพาะปลูกแต่อย่างใด และในกรณีการขุดเจาะและการใชน้ํ้ าบาดาลในการเกษตรท่ีอยู่นอกเขต
บาดาลกไ็ม่อยูใ่นบงัคบัของพระราชบญัญติันํ้าบาดาล พ.ศ. 2520327 
  (3) กรณีท่ีพระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ได้
กาํหนดให้ส่วนราชการมีบทบาทบางประการในการควบคุมการใชน้ํ้ าจากโครงการชลประทาน
ราษฎร์ เพื่อให้มีการใชน้ํ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และตอ้งมีการแบ่งปันนํ้ าอย่างเป็นธรรม เกิดความ
ปลอดภัย  และผาสุกแก่สาธารณชน  โดยให้คณะกรรมการจังหวัดสั่งปิดหรืองดการใช้นํ้ า
ชลประทานทั้ง 3 ประเภท คือ การชลประทานส่วนบุคคล การชลประทานส่วนราษฎร และการ
ชลประทานส่วนการคา้ไวเ้ป็นการชัว่คราว เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันนํ้ าในยามนํ้ าขาดแคลน 
หรือเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของสาธารณะชน ซ่ึงการจะสั่งปิดหรืองดการใช้นํ้ าจากการ
ชลประทานราษฎร์น้ีเป็นดุลพินิจของกรมการจงัหวดั แต่ก็มิไดห้มายความว่า กรมการจงัหวดัจะสั่ง
ปิดหรืองดใชก้ารชลประทานราษฎร์ตามอาํเภอใจได ้เพราะการจะมีคาํสั่งดงักล่าวไดต้อ้งเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น เช่น การสั่งนั้นตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการแบ่งปันนํ้ าในยาม
ขาดแคลน เป็นตน้ บทบญัญติัดังกล่าวจึงมิได้ให้อาํนาจแก่ทางราชการมากจนกระทัง่สามารถ
ควบคุมและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้าในทุก ๆ ดา้นและทุก ๆ กรณีไวด้ว้ย328 

ดังนั้ น  จากการ ศึกษา เป รี ยบ เ ที ยบแนวนโยบาย พ้ืนฐานแ ห่ ง รัฐด้าน ท่ี ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ท่ีกําหนดให้รัฐจะต้องจัดให้มีแผนการบริหารจัดการ

                                                 
326 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจดัทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัการใชแ้ละอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้ า 

(น. 111 - 112) เล่มเดิม. 
327 แหล่งเดิม. (น. 124)  
328 แหล่งเดิม. 
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ทรัพยากรนํ้ าอยา่งเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม กบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้ าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ ามีมากมายหลายฉบบั โดยแต่ละฉบบัก็มีวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะเร่ืองแตกต่างกนั
ออกไป ทาํให้ไม่มีความเป็นระบบและไม่ครอบคลุมทุกเร่ืองทุกกรณี ไม่สามารถใชก้ฎหมายเพียง
ฉบบัเดียวเพ่ือแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าไดท้ั้งหมด จึงไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
ของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐท่ีกาํหนดใหรั้ฐจะตอ้งจดัให้มีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า
อยา่งเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าในปัจจุบนัยงัขาดความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรนํ้ าใน
ภาพรวม เพราะไม่สามารถใชก้ฎหมายฉบบัเดียวในการบริหารจดัการนํ้ าไดท้ั้งหมดและทั้งระบบ 
การท่ีตอ้งใชก้ฎหมายหลายฉบบัในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ส่งผลทาํให้การบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

 เม่ือพิจารณาการบริหารจดัการนํ้าโดยรัฐของประเทศไทยกบัทฤษฎีภารกิจหนา้ท่ีของรัฐ 
พบว่า ภารกิจหนา้ท่ีของรัฐไดมี้การแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภารกิจพื้นฐานของรัฐ (ภารกิจ
ของรัฐดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง) และภารกิจลาํดบัรอง (ภารกิจของรัฐดา้น
การจดัทาํบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน) ซ่ึงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้าถือเป็นภารกิจประเภทหน่ึงของรัฐในดา้นการจดัทาํบริการสาธารณะเพ่ือสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของประชาชน ท่ีรัฐจะตอ้งจดัทาํและดาํเนินการใหก้บัประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนได้
ใชป้ระโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั โดยจะตอ้งจดัทาํเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน มิใช่
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ และตอ้งจดัทาํดว้ยความต่อเน่ือง ตรงตามความ
ตอ้งการของประชาชน และสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ดว้ยเหตุน้ีภารกิจหนา้ท่ีของภาครัฐ
ในการจดัทาํบริการสาธารณะจึงตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนส่วนร่วมไดทุ้กขณะ 
เหมาะสมกบัสถานการณ์และความจาํเป็นท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ภาครัฐจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายโดยตราข้ึนมาใหม่ เพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงขั้นตอนการ
ดาํเนินการให้เกิดความคล่องตวั เหมาะสมและเป็นธรรมในการจัดทาํบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนภายในประเทศ อนัจะถือไดว้่าการจดัทาํบริการสาธารณะโดยรัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อยา่งแทจ้ริง 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบขอ้กฎหมาย ขอ้เท็จจริงและทฤษฎีภารกิจของรัฐแลว้ พบว่า 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าในปัจจุบนั ไม่สามารถใชบ้งัคบัใหค้รอบคลุม
ไดท้ั้งหมดทุกกรณี เพราะกฎหมายมีความกระจดักระจาย มิไดร้วบรวมเป็นหมวดหมู่ ก็เป็นเพราะ
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ไดบ้ญัญติักฎหมายข้ึนมาเพ่ือรองรับการปฏิบติังานของหน่วยงานหรืองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมี
วตัถุประสงคท่ี์ต่างกนั จึงทาํให้กฎหมายขาดความเป็นระบบและขาดเป็นเอกภาพ ประกอบกบัการ
บริหารจดัการนํ้าถือเป็นภารกิจหนา้ท่ีดา้นสนองต่อความตอ้งการของประชาชน จึงตอ้งจดัทาํบริการ
สาธารณะให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม แต่ในปัจจุบันการบริหารจัดการนํ้ ายงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัมิไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดความเหมาะสม
และคล่องตวัในการปฏิบติัภารกิจของรัฐ ฉะนั้น เม่ือยงัไม่มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการนํ้ าให้เหมาะสม จึงไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีภารกิจหนา้ท่ีของรัฐแทจ้ริง ส่งผล
ทาํใหก้ารบริหารจดัการนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 ดงันั้น จากการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นวา่ ประเทศไทยประสบกบัปัญหาเร่ืองการ
บริหารจดัการนํ้า เพราะประเทศไทยไม่สามารถใชก้ฎหมายฉบบัเดียวกนัในการบริหารจดัการนํ้ าได้
ทั้งหมดและทั้งระบบ ประกอบกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัก็ไม่ไดบ้ญัญติัให้ใชไ้ด้
ครอบคลุมทุกเร่ืองทุกกรณี จึงทาํให้การบงัคบัใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพและขาดความเป็น
เอกภาพในการสนบัสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในภาพรวม ปัญหาทางดา้นกฎหมายน้ีทาํ
ใหก้ารบริหารจดัการนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร แมว้า่บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากร
นํ้ าจะแฝงอยูใ่นกฎหมายหลายฉบบั และปัจจุบนัใชร้ะเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. 2550 แต่ก็มีเน้ือหาสาระยงัไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ นอกจากน้ีการท่ีมี
กฎหมายบงัคบัใชใ้นเร่ืองเดียวกนัเป็นจาํนวนมาก แต่ไม่สามารถควบคลุมไดทุ้กกรณี ก่อให้เกิด
ความสบัสนในการใชก้ฎหมาย และยงัก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัตามมาอีกดว้ย เพราะวา่ผูบ้งัคบั
ใชม้กัเกิดความสบัสน และไม่แน่ใจว่าสมควรจะใชก้ฎหมายฉบบัใดจึงจะเหมาะสมแก่กรณีต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน และการท่ีตรากฎหมายเพื่อรองรับอาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน จนทาํให้มีกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนํ้ าหลายฉบบัและอยูใ่นความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ส่งผลทาํให้เม่ือเกิด
ปัญหาข้ึนมา ดงัเช่น กรณีนํ้ าท่วม ก็จะขาดความคล่องตวัในการแกไ้ขปัญหาอีกดว้ย และนอกจากน้ี
การท่ีประเทศไทยมิไดก้ระทาํตามหลกัเกณฑ์ในการจดัทาํบริการสาธารณะ ท่ีจะตอ้งกระทาํดว้ย
ความเสมอภาคและต่อเน่ือง ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 
เช่น การผนันํ้ าจากจงัหวดัหน่ึงไปอีกจงัหวดัหน่ึง หากมิไดก้ระทาํดว้ยความเสมอภาค ก็จะส่งผลทาํ
ให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า ทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและ
ประเทศชาติอย่างมากมาย อีกทั้งการท่ีประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าหลายฉบบัก็ไม่ไดเ้อ้ืออาํนวยต่อการใช ้การพฒันา การบริหารจดัการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้ าทั้งระบบของประเทศ จึงทาํให้การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของไทยยงัมีช่องโหว ่
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ขาดเอกภาพและขาดกติกาท่ีชัดเจน329 ตลอดจนไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ี
ตอ้งการใหรั้ฐดาํเนินการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งดาํเนินการจดัให้
มีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าอยา่งเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งสูงสุด 

4.1.2 แนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการมีกฎหมายหลายฉบบัในการบริหารจดัการนํ้า 
  จากปัญหาเก่ียวกบัการมีกฎหมายหลายฉบบัในการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศไทย ท่ี
มีผลทาํใหก้ารบริหารจดัการนํ้ าของประเทศไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรและทาํใหเ้กิดความเสียหาย
แก่ประชาชนภายในประเทศ เพราะยงัมีช่องโหว่ ขาดเอกภาพและกติกาท่ีชดัเจน ไม่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีและหลกัเกณฑภ์ารกิจของรัฐหรือการจดัทาํบริการสาธารณะดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเห็น
ว่าควรให้ยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัทั้งหมดและตราเป็น
กฎหมายฉบบัใหม่ข้ึนมาแต่เพียงฉบบัเดียวเพื่อใหเ้ป็นกฎหมายกลางหรือเป็นกฎหมายแม่บทในการ
บริหารจดัการนํ้ าของประเทศ โดยบูรณาการกฎหมายท่ีกระจดักระจายเขา้ดว้ยกนัเพื่อความเป็น
เอกภาพในการบริหารจดัการนํ้ า และนาํแนวคิด และหลกัการของต่างประเทศมาปรับใช ้ซ่ึงจาก
การศึกษาแนวคิด หลกัการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของ
ต่างประเทศ พบวา่ 

(1) ประเทศฝร่ังเศส  การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าของประเทศฝร่ังเศสให้
ความสาํคญักบัเร่ืองนํ้ าเป็นอยา่งมาก เห็นไดจ้ากกฎหมายว่าดว้ยนํ้ าท่ีตราข้ึนในปี ค.ศ. 1992 ไดว้าง
หลกัเก่ียวกบัการจดัการนํ้าร่วมกนัในลกัษณะของ “มรดกร่วมกนัของชาติ” (patrimoine commun de 
la nation)330 ไว ้เพราะนอกจากการใชน้ํ้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคของประชาชนตามปกติแลว้ ในการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของฝร่ังเศสก็มีความจาํเป็นจะตอ้งใชน้ํ้ าในปริมาณ
มาก ทาํให้นํ้ ายิ่งมีความสาํคญัอย่างมากต่อการดาํรงชีพและระบบเศรษฐกิจของฝร่ังเศส การท่ีจะมี
นํ้าท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีพอเพยีงต่อการบริโภคอุปโภค จึงจาํเป็นจะตอ้งมีการบริหารจดัการนํ้าท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศฝร่ังเศส ในอดีต
ประเทศฝร่ังเศสใชก้ฎหมายหลายฉบบัในการจดัการเก่ียวกบันํ้าและทรัพยากรนํ้า แต่ในปัจจุบนัไดมี้
การรวบรวมจดักลุ่มประเภททาํเป็นประมวลกฎหมายต่างๆ ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
นํ้าและทรัพยากรนํ้าของประเทศไดร้วบรวมไวใ้นประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอ้มแต่เพียงฉบบัเดียว 

                                                 
329 ยทุธศาสตร์การวิจยัดา้นการจดัการนํ้า ฉบบัท่ี 8 (น.3) โดย สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 

กรมทรัพยากรนํ้า. 
330 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ

ประเทศไทย” (น. 48). เล่มเดิม. 
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การท่ีประเทศฝร่ังเศสตอ้งการแกปั้ญหาการกระจดักระจายของขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ า และ
เห็นความจาํเป็นของการจดัเก็บขอ้มูลแบบบูรณาการ ทาํให้ในปี ค.ศ. 2006 ประเทศฝร่ังเศสไดต้รา
รัฐบญัญติัว่าด้วยนํ้ าและแหล่งนํ้ า ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ท่ีกาํหนดให้มี “ระบบขอ้มูล
เก่ียวกบันํ้ า”ไวใ้นประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นท่ีมาของระบบการจดัเก็บขอ้มูลนํ้ าของ
ประเทศฝร่ังเศสในปัจจุบนั 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองการบริหารจัดการนํ้ า และระบบขอ้มูลเก่ียวกับนํ้ าของ
ประเทศฝร่ังเศสถูกบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอ้มแต่เพียงฉบบัเดียว โดยไดย้กเลิกส่วน
ท่ีซํ้ าซ้อนไปแลว้ 7 ฉบบั ทาํให้การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศฝร่ังเศสมีความเป็น
เอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนและประเทศชาติเป็น
อยา่งยิง่ 

(2) ประเทศเนเธอร์แลนด์ การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศเนเธอร์แลนด์
นั้นมองวา่ “นํ้า” เป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อนาํมาใช้
ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแก่ประชาชนและแก่ประเทศแลว้ ประเทศ
เนเธอร์แลนดย์งัถือว่าเป็นประเทศท่ีมีระบบบริหารจดัการนํ้ าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพประเทศหน่ึง 
ทั้งในส่วนของประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าอย่างบูรณาการ รวมถึงการ
จดัทาํฐานขอ้มูลท่ีมีความแม่นยาํและน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์
นาํมาบงัคบัใชใ้นการบริหารจดัการนํ้ าในปัจจุบนั คือ กฎหมาย Water Act 2009 ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ี
เป็นกฎหมายฉบบัใหม่ท่ีรัฐสภาเนเธอร์แลนดบ์ญัญติัมาเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการนํ้ าและการป้องกนั
นํ้ าท่วม โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของกฎหมายเดิมท่ีมีอยู่จ ํานวน  8 ฉบับ  เ ช่น  Water 
Management Act และ Flood Defences Act เป็นตน้ ซ่ึงสาระสาํคญัของกฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่ การ
บริหารจดัการนํ้ าใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่ประชาชน การกาํหนดมาตรฐานส่ิงก่อสร้างหรือมาตรการ
ต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการป้องกนันํ้าท่วม โดยใชห้ลกัการบูรณาการกฎหมายและองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการนํ้ าและการป้องกนันํ้ าท่วมประเทศ นอกจากน้ี Water 
Act 2009 ยงัเป็นกฎหมายท่ีรัฐบาลเนเธอร์แลนดบ์ญัญติัออกมาเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานต่างๆ ในการ
บริหารจดัการนํ้ าตามกฎหมายเดิมท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกับกฎของสหภาพยุโรป (EU Directive) 
ดว้ย331 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือเปรียบเทียบประเทศไทยกบัต่างประเทศในการแกไ้ขปัญหา
การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
                                                 

331 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสําหรับ
ประเทศไทย” (น. 38). เล่มเดิม. 
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ทรัพยากรนํ้ าหลายฉบบั และกระจดักระจาย ไม่เป็นระบบ ไม่มีความเป็นเอกภาพ ทาํใหก้ารบริการ
จดัการนํ้ าขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงต่างจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศ
ฝร่ังเศส และประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่ีมีการรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการบริหารจดัการ
นํ้ าไวใ้นกฎหมายฉบบัเดียวกนั ทาํให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแก่
ประชาชน เพราะสามารถบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าให้มีความเป็นเอกภาพไดโ้ดยมีการบูรณาการ
ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง 

ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเห็นควรนาํแนวคิด และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ า
ของประเทศฝร่ังเศส และประเทศเนเธอร์แลนดม์าใชเ้พื่อปรับปรุงการบริหารจดัการนํ้ า โดยยกเลิก
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้าทั้งหมดและตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้าข้ึนใหม่
แต่เพียงฉบบัเดียวเพือ่เป็นกฎหมายกลางหรือกฎหมายแม่บทมาใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 
กจ็ะทาํใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดในการบริหารจดัการนํ้ าเหมือนดัง่
ต่างประเทศ อีกทั้งก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งประเทศ และหากประเทศไทยนาํกฎหมายท่ีจะ
ตราเป็นฉบบัเดียวมาบงัคบัใชก้็จะสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ท่ีตอ้งการให้รัฐดาํเนินการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าให้เป็นระบบ และเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนร่วมโดยใหไ้ดรั้บทรัพยากรนํ้าอยา่งคุม้ค่า และเขา้ถึงอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
 
4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการนํ้าตามที่
กฎหมายกาํหนดและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 4.2.1 วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขาดหน่วยงานกลางท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการนํ้าตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 ปัญหาเก่ียวกบัการขาดหน่วยงานกลางท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้ า ผูเ้ขียนขอแยก
พิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) หน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารจัดการนํ้ า และ (2) 
หน่วยงานท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีในการจดัเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบันํ้า  

(1) หน่วยงานท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้า 
  ในปัจจุบนัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งหมดและทั้งระบบของประเทศไทยอยูใ่น
ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน การจดัการ การอนุรักษ ์การพฒันา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ ามีหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าอยูเ่ป็นจาํนวนมากและอยูภ่ายใต้
สังกดัของหลายกระทรวงแตกต่างกนั ซ่ึงบางหน่วยงานมีภารกิจหนา้ท่ีซํ้ าซอ้นกนั ทาํให้ขาดความ
เป็นเอกภาพ ประกอบกับเม่ือมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองการบริหารจัดการนํ้ า เช่น การแก้ปัญหา
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ทรัพยากรนํ้ าดา้นภยัแลง้ นํ้าท่วม การเก็บกกันํ้ า การบาํรุงรักษาแหล่งนํ้ า การบรรเทาภยัพิบติัจากนํ้ า 
นอกจากจะมีขอ้จาํกดัอนัเกิดจากธรรมชาติแลว้ ยงัมีขอ้จาํกดัด้านการให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
รัฐบาลกาํหนด จึงขาดความเขา้ใจในภาพรวมของประเทศ สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะไม่มีหน่วยงาน
กลางรับผิดชอบในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งระบบโดยเฉพาะ จึงทาํให้การบริหารจดัการ
นํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
  ในปัจจุบนัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทย มีกระทรวง ทบวง กรม ท่ี
รับผดิชอบเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการบริหารจดัการนํ้า ดงัน้ี 

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ า เน่ืองจากมาตรา 22 บญัญติัให้มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสงวน อนุรักษ ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จดัการการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย ัง่ยืน และดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีกรมท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้า ดงัน้ี 
 ก. กรมทรัพยากรนํ้ า กรมทรัพยากรนํ้ าเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบั
ทรัพยากรนํ้ า ดังท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้ า ท่ีกาํหนดให้กรม
ทรัพยากรนํ้ ามีภารกิจเก่ียวกบัการเสนอแนะในการจดัทาํนโยบายและแผนและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทรัพยากรนํ้ า บริหารจดัการ พฒันา อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กาํกบั ประสาน ติดตาม 
ประเมินผล เพื่อการจดัการทรัพยากรนํ้าท่ีเป็นเอกภาพและยัง่ยนื  
 ข. กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบันํ้ าบาดาล
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล โดยใหมี้ภารกิจเก่ียวกบั
การเสนอแนะในการจัดทาํนโยบายและแผน และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยากรนํ้ าบาดาล 
สํารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้ งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม 
ประเมินผล และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าบาดาล พฒันาวิชาการ กาํหนดมาตรฐาน และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นทรัพยากรนํ้ าบาดาล เพ่ือการจดัการทรัพยากรนํ้ าบาดาลท่ีเป็นเอกภาพและ
ยัง่ยนื  

ค. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มีภารกิจ
เก่ียวกบัการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยการวิจยั พฒันา ฝึกอบรม สร้างจิตสาํนึกและถ่ายทอด
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศอยา่งย ัง่ยนื และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บาํรุงรักษา และใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยัง่ยนื 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม การจดัหาแหล่งนํ้า

และพฒันาระบบการชลประทาน ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ส่งเสริมและพฒันาระบบสหกรณ์ 
รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินคา้อุตสาหกรรม และราชการอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็น
อาํนาจหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

กรมชลประทาน ให้กรมชลประทานมีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งนํ้ าตามศกัยภาพ
ของลุ่มนํ้าใหเ้พียงพอ โดยการจดัสรรนํ้าใหก้บัผูใ้ชน้ํ้ าทุกประเภท เพื่อใหผู้ใ้ชน้ํ้ าไดรั้บนํ้าอยา่งทัว่ถึง
และเป็นธรรม ดาํเนินการให้ไดม้าซ่ึงนํ้ า หรือกกัเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งนํ้ าเพื่อ
เกษตรกรรม การพลงังาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตลอดจนป้องกนัความเสียหาย
อนัเกิดจากนํ้า 

3. กระทรวงมหาดไทย ให้กระทรวงมหาดไทยมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบาํบดัทุกข์
บาํรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอาํนวยความเป็นธรรมของสังคม การ
ส่งเสริมและพฒันาการเมืองการปกครอง การพฒันาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครอง
ทอ้งท่ี การส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและพฒันาชุมชน กิจการสาธารณภยัและการพฒันาเมือง
และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วน
ราชการท่ีสงักดักระทรวงมหาดไทย 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีภารกิจ
เก่ียวกบัการจดัทาํแผนแม่บท วางมาตรการส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนับรรเทาและฟ้ืนฟูจากสา
ธารณภยั โดยการกาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั สร้างระบบป้องกนั เตือนภยั ฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยั 
และการติดตามประเมินผลเพ่ือใหห้ลกัประกนัในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

จากการท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบบริหารราชการแผ่นดินในปี พ.ศ. 
2545 ก็ยงัทาํให้มีหน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารจดัการนํ้ าอยู่มาก โดยแต่ละหน่วยงาน
ต่างทาํหนา้ท่ีตามภารกิจของตน ทาํให้บางคร้ังการดาํเนินงานในการบริหารจดัการนํ้ าไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั และเม่ือพิจารณาจากภารกิจและอาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละกระทรวงและแต่ละกรมท่ี
รับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า จะเห็นว่า การบริหารจดัการนํ้ าท่ีมีหลาย
หน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทาํให้บางคร้ังเกิดความยุง่ยากในการดาํเนินการ และการจดัการมองแยก
ส่วน ไม่ไดม้องแบบองคร์วม ทาํให้ขาดความเป็นเอกภาพ ตวัอย่างเช่น กรณีท่ีเกิดปัญหานํ้ าท่วม
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ใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ไดส้ร้างความเสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นอยา่งมาก ซ่ึงปัญหานํ้ า
ท่วมใหญ่ดงักล่าวน้ีมีสาเหตุมาจาก (1) การท่ีฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลานานจนทาํให้มีมวลนํ้ า
จาํนวนมหาศาล และ (2) ภาครัฐไม่มีฐานขอ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัปริมาณนํ้ า ทาํให้ไม่สามารถบูรณาการ
ขอ้มูลเพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ปริมาณนํ้ าให้เป็นฐานขอ้มูลชุดเดียวกัน จึงทาํให้เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานเกิดความสับสนในการแกปั้ญหานํ้ าท่วมดงักล่าวว่าจะตดัสินใจภายใตก้ารเช่ือมโยง
พื้นท่ีตนเองกบัพื้นท่ีอ่ืนหรือไม่ ตอ้งรอฟังผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานผูบ้งัคบับญัชาระดบักรม 
กอง กระทรวงหรือหน่วยงานท่ีเป็นฝ่ายวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างไร ทาํให้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบไม่
สามารถบูรณาการการทาํงานร่วมกนัภายใตก้ฎหมายได้เลย เป็นเหตุให้แต่ละหน่วยงาน แต่ละ
องคก์รต่างคนต่างทาํตามอาํนาจหนา้ท่ีของตน ไม่สามารถบูรณาการหรือร่วมมือกนัในการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าจนทาํใหเ้กิดนํ้ าท่วมใหญ่ สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติเป็น
อย่างมาก และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ความเป็นเอกภาพ และไม่เป็นระบบเช่นน้ี ทาํใหป้ระชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว
และสภาทนายความในฐานะตัวแทนประชาชน ยื่นฟ้องรัฐบาลพร้อมกับหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด 11 หน่วยงาน332 ท่ีบริหารจดัการนํ้าผิดพลาดเพื่อเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงศาล
ปกครองไดรั้บคาํฟ้องไวเ้ป็นคดีหมายเลข ส. 401/2554333 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา กรณีดงักล่าวน้ี
สะทอ้นให้เห็นว่า รัฐไม่สามารถบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าให้เป็นระบบและให้เกิดประสิทธิภาพ
ได ้และนอกจากน้ีการกาํหนดภารกิจหนา้ท่ีในเร่ืองเดียวกนัใหแ้ก่หลายหน่วยงานหรือหลายองคก์ร
มิไดเ้ป็นประโยชน์แต่อยา่งใด เพราะแต่ละหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มกัจะเก่ียงว่าเป็น
หน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนหรือองคก์รอ่ืนท่ีจะตอ้งทาํหรือดาํเนินการดว้ยตนเอง และไม่ตอ้งการทาํ
ฝ่ายเดียว สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะไม่มีหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้าทั้งระบบโดยเฉพาะ จึงทาํใหก้ารบริหารจดัการนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การท่ีมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้ าอยู่หลายหน่วยงาน และมีภารกิจหน้าท่ีในเร่ืองเดียวกัน หากพิจารณาอย่างผิวเผินแลว้การมี
หน่วยงานหรือองคก์รหลายหน่วยงานหรือหลายองคก์ร น่าจะเป็นประโยชน์แก่การควบคุม การ

                                                 
332 11 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1.นายกรัฐมนตรี 2.ผูอ้าํนวยการศูนยช่์วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั (ศปภ.) 3.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 5.อธิบดีกรมชลประทาน 6.
อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 7.อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้ า 8.อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 9.อธิบดีกรม
โยธาธิการและผงัเมือง 10.ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ และ 11.ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

333 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://hilight.kapook.com/view/65870 สภาทนายความ
ยืน่ฟ้องรัฐบาลบริหารจดัการนํ้าผดิพลาด เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556. 
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บริหารจดัการ การใชแ้ละการพฒันาทรัพยากรนํ้ า เพราะแต่ละหน่วยงานแต่ละองคก์รจะมีความ
เช่ียวชาญของตนมาช่วยในเร่ืองดงักล่าว แต่ในความเป็นจริงนั้นกลบัไม่เป็นผลดีเท่าท่ีควร334 เพราะ
หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มกัจะเก่ียงว่าเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานอ่ืนหรือองคก์ร
อ่ืนท่ีจะตอ้งทาํหรือดาํเนินการดว้ยตนเอง เพราะไม่ตอ้งการดาํเนินการจดัทาํฝ่ายเดียว ดงัเช่น กรณี
ปัญหานํ้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 มีหน่วยงานท่ีตอ้งร่วมรับผิดชอบหลายหน่วยงาน เช่น กรม
ทรัพยากรนํ้ า กรมชลประทาน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากการเก่ียง
ความรับผดิชอบของหน่วยงานหรือขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ การทาํหนา้ท่ีซํ้ าซอ้นกนัยงัทาํใหเ้กิด
ความสูญเปล่าในการใชท้รัพยากรคนและสูญเสียงบประมาณในการใชจ่้ายและส่ิงจาํเป็นอ่ืน ๆ อีก
ดว้ย เพราะแทนท่ีจะให้หน่วยงานหรือองคก์รเดียวรับผิดชอบ กลบัให้หน่วยงานอ่ืนรับผิดชอบใน
เร่ืองเดียวกนัอีก ทาํใหก้ารใชบุ้คคลากรและงบประมาณมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงปัญหาน้ีเป็นปัญหา
ความซํ้าซอ้นของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีรับผดิชอบ  
 นอกจากน้ียงัมีความซํ้ าซอ้นในอีกกรณีหน่ึง คือ กรณีท่ีกฎหมายฉบบัเดียวกนักาํหนด
อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใหห้ลายหน่วยงานรับผดิชอบในเร่ืองเดียวกนัโดยไม่จาํเป็น เช่น 
การขออนุญาตทาํการชลประทานส่วนบุคคล ท่ีพระราชบญัญติัการชลประทานราษฎร์ พุทธศกัราช 
2482 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม กาํหนดว่าถา้ทาํในเน้ือท่ีไม่เกิน 500 ไร่ ให้ขออนุญาตจากอาํเภอ ถา้ไม่
เกิน 1,000 ไร่ ให้ขออนุญาตจากจงัหวดั หรือถา้เกิน 1,000 ไร่หรือคาบเก่ียวกบัจงัหวดัอ่ืนให้ขอ
อนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงการให้หน่วยงานหลายหน่วยงานมีอาํนาจหนา้ท่ีออก
ใบอนุญาตดังกล่าว อาจทาํให้การควบคุมการชลประทานส่วนบุคคลนั้นไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั เพราะแนวนโยบายในเร่ืองน้ีของกระทรวงมหาดไทยอาจจะแตกต่างจากแนวนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นได้335 เป็นตน้ 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบภารกิจหนา้ท่ีของแต่ละกระทรวง แต่ละกรมท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าตามท่ีกฎหมายและขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนกบั
ทฤษฎีภารกิจของรัฐแลว้ จะเห็นไดว้่า ในการจดัทาํภารกิจของรัฐหรือการจดัทาํบริการสาธารณะ
จะตอ้งมีองคก์รผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะให้สอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ทัว่ทั้งประเทศเพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ ซ่ึงในการดาํเนินการให้มีการใช ้การพฒันา การบริหาร
จดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรนํ้ าไดอ้ยา่งมีเอกภาพและประสิทธิภาพนั้นจาํเป็นจะตอ้งมีองคก์ร
ของรัฐในการดาํเนินงานแต่เพียงหน่วยงานเดียว แต่จากขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่า 

                                                 
334 รายงานการสัมมนา เร่ือง การจดัทาํกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัการใชแ้ละอนุรักษน์ํ้ า. เฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (น. 125), เล่มเดิม. 
335 แหล่งเดิม. (น. 125 - 126), เล่มเดิม. 
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การท่ีกฎหมายไทยให้กระทรวง ทบวง กรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลน้ีเป็นตน้เหตุสําคญัท่ีก่อให้เกิด
ความไม่คล่องตวัของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพราะความเป็นนิติบุคคลไดส้ร้างความซับซ้อน
ให้กบัระบบราชการ และผลกระทบจากฐานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ ไดก่้อให้เกิด
ปัญหาสาํคญัยิ่งต่อระบบบริหารงานภาครัฐ เพราะทาํลายความเช่ือมโยงกบัส่วนราชการอ่ืนๆ และ
นอกจากน้ีการบญัญติัให้ทั้งกระทรวง ทบวง และกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยต่างมีขอบอาํนาจ
ของกนัและกนัยงัทาํใหก้รมมีอิสระในการบริหารราชการเทียบเท่ากบัระดบักระทรวง และมีอาํนาจ
หนา้ท่ีในทางบริหารท่ีจะดาํเนินการไดเ้องหลายกรณี ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแต่ทาํให้กรมมีอิสระใน
การบริหารงานแยกต่างจากกระทรวง โดยเฉพาะกรมบางกรมอาจมีบทบาทไม่นอ้ยกว่ากระทรวง เช่น 
กรมชลประทาน เป็นตน้ ซ่ึงถา้พิจารณาในแง่ของการบงัคบับญัชาแลว้ก็อาจไม่เป็นผลดีมากนัก 
เพราะตามโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงควรเป็นผูก้าํหนดนโยบายการบริหารงานภายใน
ขอบเขตงานของกระทรวง หากปล่อยใหก้รมดาํเนินงานไปโดยอิสระ ก็อาจจะเป็นสาเหตุทาํใหก้าร
ดาํเนินงานผดิไปจากวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานตามแนวนโยบายของกระทรวง ซ่ึงก็จะส่งผล
กระทบถึงเป้าหมายท่ีรัฐบาลได้กาํหนดไวใ้นการบริหารประเทศด้วย และการท่ีประเทศไทย
กาํหนดให้กระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนดงัเช่นกรณีนํ้ าท่วม
ใหญ่ปี พ.ศ. 2554 ก็ไม่มีหน่วยงานท่ีจะเขา้มารับผดิชอบอยา่งแทจ้ริง เพราะหน่วยงานหรือองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ มกัจะเก่ียงว่าเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานอ่ืนหรือองคก์รอ่ืนท่ีจะตอ้งทาํหรือดาํเนินการ
ดว้ยตนเอง เน่ืองจากไม่ตอ้งการทาํฝ่ายเดียว ส่งผลทาํให้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
แทจ้ริง จนทาํใหป้ระชาชนตอ้งฟ้องร้องใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งรับผดิในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าท่ีผดิพลาดได ้ 
 ดงันั้น จากการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ประเทศไทยประสบกบัปัญหา
การบริหารจดัการนํ้ า เพราะไม่มีหน่วยงานกลางหรือองคก์รกลางรับผิดชอบในเร่ืองการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าโดยเฉพาะ ส่งผลทาํให้ไม่มีหน่วยงานหรือองคก์รรับผิดชอบอย่างแทจ้ริง จึง
ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าในภาพรวมไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ 

 (2) หน่วยงานท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีในการจดัเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบันํ้า 
  เม่ือพิจารณาหน่วยงานท่ีจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกับนํ้ าของประเทศไทยและต่างประเทศ 
พบว่า ในการบริหารจดัการนํ้ านั้นตอ้งมีการบูรณาการร่วมกนัในทุกๆ ดา้น ซ่ึงนอกจากจะตอ้งมี
หน่วยงานในการดําเนินการแล้ว ข้อมูลอุทกวิทยา ระบบฐานข้อมูลปริมาณนํ้ าต่างๆ ย่อมมี
ความสาํคญัในการบริหารจดัการนํ้ า สาํหรับจดัสรรนํ้ าเพื่อประโยชน์ของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ไปจนเพื่อการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดทิศทางในการบริหารจดัการนํ้ าและการแกปั้ญหาใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั เม่ือ
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พิจารณาจากขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทยประสบปัญหาเก่ียวกบันํ้ า ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาภยัแลง้ นํ้ าท่วม เป็นประจาํทุกปี จึงจาํเป็นตอ้งมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน้ี โดย
ตอ้งเลือกใชว้ิธีการจดัการนํ้ าต่างๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพทอ้งท่ี ซ่ึงการจดัการนํ้ ามีหลายรูปแบบ 
เช่น การสร้างเข่ือนเพื่อเก็บกกันํ้ าหรือระบายนํ้ า หรือโครงการแกม้ลิง เพ่ือชกันํ้ าให้มารวมกนัแลว้
นาํมาเก็บไวเ้ป็นบ่อพกันํ้ าอนัเปรียบไดก้บัแกม้ลิง แลว้จึงระบายนํ้ าลงทะเลเม่ือปริมาณนํ้ าทะเล
ลดลง เป็นตน้ แต่อยา่งไรกดี็ ประเทศไทยก็ยงัประสบกบัปัญหาการจดัเก็บขอ้มูลนํ้ าอยูดี่ เน่ืองจากมี
หลายหน่วยงานท่ีรับผดิชอบขอ้มูล ทาํใหข้อ้มูลกระจดักระจาย ไม่สามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์
ให้เกิดประสิทธิภาพได ้อีกทั้งประเทศไทยมิไดมี้หน่วยงานท่ีอาํนวยการทัว่ไปในส่ิงก่อสร้างและ
การบริหารจดัการนํ้ าโดยเฉพาะ ทาํให้การบริหารจดัการนํ้ ายงัไม่มีประสิทธิภาพจนเกิดปัญหานํ้ า
ท่วมซํ้าซากเป็นประจาํทุกปี  

 ดงันั้น จากการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ประเทศไทยประสบกบัปัญหา
การบริหารจดัการนํ้ า เพราะไม่มีหน่วยงานกลางหรือองคก์รกลางรับผิดชอบในเร่ืองการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งระบบโดยเฉพาะ ส่งผลทาํให้ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรรับผิดชอบอย่าง
แทจ้ริง จึงขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าในภาพรวมไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ  
 4.2.2 แนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัหน่วยงานกลางในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าตามท่ี
กฎหมายกาํหนด  
  จากปัญหาเก่ียวกบัการขาดหน่วยงานกลางท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้ า ทั้งท่ีเป็น
หน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารจดัการนํ้ า และหน่วยงานท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีในการจดัเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ าตามท่ีกฎหมายกาํหนด ทาํให้มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าอยู่หลายหน่วยงาน เพราะมีภารกิจหน้าท่ีในเร่ืองเดียวกนัซํ้ าซ้อนกนั แต่เม่ือมีความ
เสียหายเกิดข้ึนมาหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มกัจะเก่ียงว่าเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานอ่ืน
หรือองคก์รอ่ืนท่ีจะตอ้งทาํหรือดาํเนินการดว้ยตนเอง เพราะไม่ตอ้งการทาํฝ่ายเดียว ส่งผลทาํให้ไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างแทจ้ริง ขาดความเป็นเอกภาพ สาเหตุเพราะไม่มีหน่วยงาน
กลางรับผิดชอบอยา่งแทจ้ริง ผูเ้ขียนเห็นว่า จากปัญหาความซํ้ าซอ้นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ทาํให้ไม่มีหน่วยงานหรือองคก์รท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการ
นํ้ าอย่างแทจ้ริง หากกาํหนดให้มีหน่วยงานกลางหรือองคก์รกลางรับผิดชอบการบริหารจดัการนํ้ า
ทั้งระบบโดยเฉพาะ เพื่อวางนโยบายหรือวางแนวทางทัว่ไปท่ีทุกหน่วยงานจะตอ้งปฏิบติัตาม จะทาํ
ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาความซํ้าซอ้นในอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานหรือองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริงและ
จะทาํให้การบริหารจดัการนํ้ าให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด เพราะจะมีหน่วยงานรับผิดชอบการ
บริหารจดัการนํ้ าทั้งระบบของประเทศ โดยศึกษาจากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีดูแล

DPU



 181 

รับผิดชอบการบริหารจดัการนํ้ าของต่างประเทศและนาํมาปรับใช ้และจากการศึกษาองคก์รท่ีมี
อาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารจดัการนํ้าทั้งระบบของต่างประเทศ พบวา่ 
  ประเทศเนเธอร์แลนด์ หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการบริหารจัดการนํ้ ามากท่ีสุด คือ 
Rijkswaterstaat-RWSเป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งหมดของประเทศและเป็นหน่วยงาน
อาํนวยการทัว่ไปดา้นส่ิงก่อสร้างและการบริหารจดัการนํ้ า โดยรับผดิชอบการบริหารจดัการนํ้ าของ
ประเทศ ดูแลแม่นํ้ าทุกสายภายในประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนดไ์ดส้ร้างเข่ือน ทางระบายนํ้ า และ
สถานีสูบนํ้าจาํนวนมาก เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ื้นท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของประเทศประสบภาวะอุทกภยั
และป้องกนันํ้ าทะเลหนุนสูง ประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศท่ีมีระบบบริหารจดัการนํ้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดทั้งในส่วนของการประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างบูรณาการ และ
การจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีมีความแม่นยาํและน่าเช่ือถือได ้ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกามีหน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) เป็น
หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีพนัธกิจในการดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนตลอดจนส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อากาศและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศวิทยา พื้นดิน พื้นนํ้ า 
การใชส้ารพิษต่าง ๆ และการจดัการของเสีย เป็นตน้ และนอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ีติดตามและประเมิน
สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกาดว้ย 
 สาํหรับการดูแลรักษาทรัพยากรนํ้ านั้น EPA ไดมี้การจดัตั้ง “สาํนกังานนํ้ า (Office of Water 
(OW))” 336  ทาํหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าของประเทศทั้งระบบ และนอกจากน้ี OW ยงัทาํงาน
ประสานกบั EPA ส่วนภูมิภาค (ซ่ึงมีสาขาอยู ่10 แห่งทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกา) หน่วยงานอ่ืนๆ ของ
รัฐบาลกลางและมลรัฐรัฐบาลท้องถ่ิน ชุมชน ชนพ้ืนเมือง ตลอดจนองค์กรวิชาชีพ และกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ โดย OW ทาํหนา้ท่ีกาํหนดคาํแนะนาํ กระบวนการและขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์
และรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพื่ออาํนวยความสะดวกระหว่างกลุ่มหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ า และเสนอแนวทางในการบริหารจดัการนํ้ าแห่งชาติ โดยมีสาระสําคญัใน
กิจกรรมของนํ้ า คือ (1) กาํหนดมาตรการคุม้ครองสุขภาพของสาธารณชน (2) มาตรการคุม้ครอง
และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าสะอาดแหล่งนํ้ าชายฝ่ัง และพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า (3) มาตรการคุม้ครองชุมชนและระบบ
นิเวศวิทยาทางนํ้ า (4) แผนการบริหารจดัการนํ้ าแห่งชาติ (5) แผนการจดัการนํ้ าและความยติุธรรม
ทางส่ิงแวดลอ้ม (6) แผนการจดัการนํ้ ากบัสุขภาพของเด็ก (7) แผนการจดัการนํ้ าแห่งชาติกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (8) แผนการจดัการนํ้าในเมือง และ (9) แผนการจดัการนํ้ากบัชนเผา่ต่าง ๆ 

                                                 
336 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสาํหรับ

ประเทศไทย” (น. 67). เล่มเดิม. 
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  นอกจากน้ี OW ยงัเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยากรนํ้ าจาํนวนหลายฉบับ ทั้ งท่ีเป็นกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และสาํหรับกฎหมายภายใน ไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ยนํ้ าสะอาด กฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากร กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองชายฝ่ัง และสําหรับในส่วนกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ไดแ้ก่ อนุสัญญาว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือและวตัถุอ่ืน อนุสัญาว่าดว้ยการป้องกนั
มลพิษทางทะเลเน่ืองจากการท้ิงวสัดุเหลือใชแ้ละวสัดุอยา่งอ่ืน337  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ประเทศสหรัฐอเมริกาใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ า
ใหมี้ความเป็นเอกภาพ โดยการจดัตั้งสาํนกังานนํ้า (Office of Water (OW)) เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบั
ทรัพยากรนํ้ าของประเทศทั้งระบบ จึงทาํให้เกิดความเป็นเอกภาพในการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกับ
ทรัพยากรนํ้ า และเกิดความเป็นเอกภาพในตวัองคก์รท่ีทาํให้การบริหารจดัการนํ้ าของประเทศ ทาํ
ใหมี้ความเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยา่งแทจ้ริง  

 ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นว่า ประเทศไทยควรนาํแนวคิดในเร่ือง “สาํนกังานนํ้ า” ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางหรือองคก์รกลางรับผิดชอบดูแลทรัพยากรนํ้ าของ
ประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะมาปรับใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทย โดยให้มี
การจดัตั้งหน่วยงานกลางหรือองคก์รกลางเพ่ือทาํหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มูลและบริหารจดัการนํ้ า
แต่เพียงหน่วยงานเดียว โดยให้มีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดมาตรการคุม้ครองและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าสะอาด
แหล่งนํ้ าชายฝ่ัง และพื้นท่ีลุ่มนํ้ า กาํหนดมาตรการคุม้ครองชุมชนและระบบนิเวศวิทยาทางนํ้ า 
กาํหนดแผนการบริหารจัดการนํ้ าแห่งชาติ กาํหนดแผนการจัดการนํ้ าและความยุติธรรมทาง
ส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดแผนการจดัการนํ้ากบัสุขภาพของเดก็ กาํหนดแผนการจดัการนํ้าแห่งชาติกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กาํหนดแผนการจดัการนํ้าในเมือง และชุมชนต่าง ๆ และใหน้าํแนวคิดใน
เร่ือง หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการบริหารจัดการนํ้ ามากท่ีสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ 
Rijkswaterstaat-RWS ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งหมดของประเทศและเป็นหน่วยงาน
อาํนวยการทัว่ไปดา้นส่ิงก่อสร้างและการบริหารจดัการนํ้ า ท่ีรับผิดชอบการบริหารจดัการนํ้ าของ
ประเทศ ดูแลแม่นํ้ าทุกสายภายในประเทศ ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างบูรณาการ 
และจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีมีความแม่นยาํและน่าเช่ือถือไดม้าปรับใชก้บัประเทศไทย เพื่อให้เกิดความ
เป็นระบบ และเกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศ ก็จะสามารถ
แกไ้ขปัญหาความซํ้ าซอ้นของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าได้
ทั้งหมด และเกิดความเป็นเอกภาพอยา่งแทจ้ริง 
                                                 

337 สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการนํา้ของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสาํหรับ
ประเทศไทย” หนา้เดิม. 
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 นอกจากน้ีหากประเทศไทยกาํหนดใหมี้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการบริหารจดัการนํ้ า
แต่เพียงหน่วยงานเดียว และให้หน่วยงานนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลก็จะทาํให้ไม่เกิดปัญหาในการ
ฟ้องร้องหลายหน่วยงานและไม่เกิดปัญหาความซํ้ าซ้อนในอาํนาจหน้าของหน่วยงานท่ีจะเขา้มา
รับผดิชอบบริหารจดัการนํ้าอยา่งแทจ้ริง 
 
4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัคณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติและแนวทางแก้ไข 
 4.3.1 วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
  คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ  (กนช . )  ได้ถูกตั้ ง ข้ึนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สาเหตุสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งตั้ง
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติข้ึนมา ก็เน่ืองจากว่ามีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานท่ีทาํ
หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใช ้การบริหารจดัการ การพฒันาและการอนุรักษท์รัพยากร
นํ้ า โดยไม่มีหน่วยงานใดทาํหนา้ท่ีดูแลภาพรวมทั้งหมดของทรัพยากรนํ้ าและไม่มีหน่วยงานใดทาํ
หนา้ท่ีประสานแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ า ทาํใหแ้ต่ละ
หน่วยงานดาํเนินงานของตนเป็นไปอย่างเอกเทศ ผลท่ีตามมาก็คือ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับทรัพยากรนํ้ าส่วนหน่ึงมีความซํ้ าซ้อนและขาดความเป็นเอกภาพ จึงต้องมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ338ข้ึนมาเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
  จากการศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้ า มาตรา 10 
บญัญติัให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ” ให้มี
อาํนาจหนา้ท่ีในการเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
นํ้ าต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรนํ้า เสนอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบักรอบงบประมาณใน
ดา้นการบริหารทรัพยากรนํ้ าของประเทศแบบบูรณาการ ประสานงานกบัส่วนราชการอ่ืน ๆ เพื่อ
กาํหนดแนวทางจดัการส่ิงแวดลอ้มในการบริหารทรัพยากรนํ้า339 จะเห็นไดว้่า แมป้ระเทศไทยจะได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติข้ึนมาตามกฎหมาย เพื่อทาํหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าในภาพรวมแลว้ก็ตาม แต่หากพิจารณาในดา้นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ พบว่า คณะกรรมการดงักล่าวไม่มีอาํนาจท่ีจะบงัคบัให้หน่วยงานอ่ืนตอ้ง
ปฏิบติัตามแนวนโยบายท่ีวางไวโ้ดยตรง เพราะคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอาํนาจหน้าท่ีเพียง

                                                 
338 รายงานฉบบัสุดทา้ย (รายงานหลกั) โครงการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้าและจดัทาํ

ร่างพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้า (น. 161) เล่มเดิม. 
339 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้า มาตรา 10. 
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เสนอแนะหรือให้ความเห็นชอบแก่คณะรัฐมนตรีเท่านั้น จึงทาํให้คณะกรรมการดงักล่าวไม่ค่อย
ไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าว เป็นการแต่งตั้งตาม
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีฯ ไม่มีกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัรองรับอาํนาจหนา้ท่ี ทั้ง ๆ ท่ี
เป็นองคก์รสูงสุดท่ีทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้ า ไม่มีอาํนาจแทจ้ริงในการกาํหนดนโยบาย การ
กาํกบัดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบติัตามนโยบาย จึงทาํให้ไม่สามารถบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า
ของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพ 

 เม่ือพิจารณาทฤษฎีภารกิจหน้าท่ีของรัฐท่ีกาํหนดให้รัฐมีหน้าท่ีในการจดัทาํบริการ
สาธารณะเพ่ือสนองต่อความตอ้งการของประชาชน โดยบริการสาธารณะจะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สาธารณะประโยชน์ ซ่ึงในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าถือเป็นบริการสาธารณะประเภทหน่ึงท่ีภาครัฐ
มีหน้าท่ีจะตอ้งจดัทาํและดาํเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด แมก้ารท่ีรัฐจดัตั้ง
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติอนัถือเป็นองคก์รของรัฐข้ึนมา เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการนํ้ า
แลว้ก็ตาม แต่การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของคณะกรรมการฯ ดงักล่าว ยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เพราะแต่ละหน่วยงานยงัดาํเนินการตามแผนงานตามท่ีกฎหมายของหน่วยงานตนเองให้
อาํนาจ โดยมิไดด้าํเนินการตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติกาํหนด จึงทาํใหข้าดความเป็น
ระบบในการบริหารจดัการนํ้ าของประเทศ และแมค้ณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าจะถือเป็นองคก์ร
สูงสุดท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้ า โดยทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ให้
ดาํเนินการตามแผนงานการบริหารจดัการนํ้า แต่อาํนาจดงักล่าวไม่ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงาน
อ่ืน ประกอบกบัระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้
กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีให้มีเพียงเสนอนโยบายการบริหารจดัการนํ้ าต่อรัฐบาลเท่านั้น จึงทาํให้การ
บริหารจดัการนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ไม่เป็นไปตามทฤษฎีภาระหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งใหรั้ฐ
จดับริการสาธารณะเพื่อสนองต่อความตอ้งการของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สาธารณะชน 
  ดงันั้น จากการศึกษาถึงปัญหาเก่ียวกบัคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติของประเทศ
ไทยแลว้ จะเห็นไดว้่า การบริหารจดัการนํ้ าโดยรัฐในประเทศไทยเกิดปัญหาในการบริหารจดัการ
นํ้ าเป็นอยา่งมาก เพราะคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงในการบริหารจดัการ
นํ้ า และไม่ไดมี้การรองรับอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติไวใ้นกฎหมาย
ระดบัพระราชบญัญติั จึงทาํให้การบริหารจดัการนํ้ าโดยคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติใน
ประเทศไทยขาดความเป็นเอกภาพ ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ปฏิบติัตาม
แนวทางการบริหารจดัการนํ้าท่ีตนกาํหนด และขาดการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
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 4.3.2 แนวทางแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
 จากปัญหาเก่ียวกับคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ท่ีเป็นองค์กรสูงสุดในการ

บริหารจดัการนํ้ า แต่มีอาํนาจหนา้ท่ีเพียงเสนอแนะนโยบายและให้ความเห็นชอบแก่คณะรัฐมนตรี
เท่านั้น ทาํให้คณะกรรมการฯ ดงักล่าวไม่ค่อยไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ อีกทั้งการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าว เป็นการแต่งตั้งตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีฯ ไม่มีกฎหมายใน
ระดบัพระราชบญัญติัรองรับอาํนาจหนา้ท่ี ทั้งๆ ท่ีเป็นองคก์รสูงสุดท่ีทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ า จึงทาํใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะไม่สามารถ
ควบคุมหน่วยงานอ่ืน ๆ ใหป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีตนกาํหนดได ้ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่ ควรใหมี้การรับรอง
อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติของประเทศไทยไวใ้นกฎหมายระดับ
พระราชบญัญติัท่ีผ่านการพิจารณาจากสภานิติบญัญติั ก็จะทาํให้อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติมีความชดัเจนยิง่ข้ึน และไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดยนาํหลกัการ
ของต่างประเทศมาปรับใช ้และจากการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของต่างประเทศ พบวา่ 
  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์โดยไดก้าํหนดรับรองอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพีตและ
พีตโพลเดอร์ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการนํ้ าของประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์มาตรา 207 ดว้ย340 จึงทาํใหค้ณะกรรมการดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ เพราะไดถู้กรับรองโดยกฎหมายสูงสุดของประเทศมิใช่กฎหมายในลาํดบัรอง โดย
กาํหนดให้คณะกรรมการเขตพีตและพีตโพลเดอร์มีอาํนาจออกกฎ ขอ้บงัคบัของหน่วยงาน เพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงานในการใชบ้งัคบัแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ได ้
  ประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้การกาํหนดใหก้ฎหมายแม่นํ้ า (River Law) เป็นกฎหมายหลกัว่าดว้ย
ทรัพยากรนํ้ าของประเทศญ่ีปุ่น มีเจตนารมณ์เพื่อการอนุรักษดิ์นและนํ้ าและพฒันาประเทศ341 โดย
กฎหมายฉบบัน้ีไดมี้การรองรับอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแม่นํ้ า (River Council) ไวใ้น
กฎหมายแม่นํ้ า โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการแม่นํ้ าในระดบัประเทศ (River Council) เพื่อพิจารณา
เร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้าและแม่นํ้าทั้งหมดของประเทศ ในขณะท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผู ้
แต่งตั้งคณะกรรมการแม่นํ้ าประจาํจงัหวดั (Prefectural River Council) โดยคณะกรรมการแม่นํ้ า 

                                                 
340 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://www.nrct.go.th/th/Portals/0/data/etranslatedbook/ 

book/book_inter_Holland.pdf เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2556. 
341 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน (น. 86). 

เล่มเดิม. 
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(River Council) ดงักล่าว มีอาํนาจกาํหนดพื้นท่ีอนุรักษแ์ม่นํ้ า มีอาํนาจจดัการนํ้ า มีอาํนาจกาํหนด
โครงการแม่นํ้า เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินงานเก่ียวกบัแม่นํ้า มีอาํนาจบริหารจดัการความเส่ียงจาก
ภาวะนํ้ าท่วมทั้งในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั โดยคณะกรรมการอาจกาํหนดการปฏิบติัการท่ี
เหมาะสม เช่น การออกคาํสั่งให้หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งหาวสัดุท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน มาทาํเป็นแนว
ป้องกนันํ้ าท่วม เป็นตน้ นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัน้ียงัให้อาํนาจกบัคณะกรรมการแม่นํ้ า (River 
Council) ในการจัดการเวนคืนท่ีดินหรือพื้นท่ีบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งกับภาวะนํ้ าท่วม เพื่อนําพื้นท่ี
ดงักล่าวมาบริหารจดัการภาวะนํ้ าท่วม และมีอาํนาจสั่งให้ทอ้งถ่ินทาํลายส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงกีด
ขวางอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการระบายนํ้า เพื่อใหน้ํ้ าสามารถระบายออกไปไดดี้ในกรณีท่ีมีภาวะนํ้ า
ท่วม เป็นตน้ ซ่ึงคณะกรรมการแม่นํ้ า (River Council) ดงักล่าวไดถู้กจดัตั้งและรับรองอาํนาจหนา้ท่ี
ไวใ้นกฎหมายแม่นํ้ า (River Law) ของประเทศญ่ีปุ่น อนัเป็นกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัมิใช่
กฎหมายลาํดบัรอง ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากสภานิติบญัญติัแลว้ จึงทาํให้คณะกรรมการแม่นํ้ าของ
ประเทศญ่ีปุ่นได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพราะได้ถูกรับรองโดยกฎหมายระดับ
พระราชบญัญติั  

 ดังนั้ น  ผู ้เ ขียนจึงเห็นว่า  ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการรับรองอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการเขตพีตหรือพีตโพลเดอร์ไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ เพราะ
เป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ี 1 ใน 4 ของประเทศตํ่ากว่าระดบันํ้ าทะเล แต่ประเทศไทยมิไดมี้พื้นท่ีตํ่ากว่า
ระดบันํ้ าทะเลมากดงัเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงยงัไม่มีความจาํเป็นท่ีจะกาํหนดรับรองอาํนาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แต่ควร
นาํเอาหลกัการในเร่ืองคณะกรรมการแม่นํ้ า (River Council) ของประเทศญ่ีปุ่นมาปรับใชก้บั
ประเทศไทย เพื่อรองรับอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติของประเทศไทย ท่ี
เป็นองคก์รสูงสุดในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ ามาบญัญติัไวใ้นกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั ซ่ึง
เป็นกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาจากสภานิติบญัญติัแลว้ มิใช่กาํหนดในกฎหมายลาํดบัรอง โดย
กาํหนดให้มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้ า มีอาํนาจกาํหนดโครงการแม่นํ้ า มีอาํนาจบริหาร
จดัการความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วมทั้งในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั มีอาํนาจบริหารจดัการ
ภาวะนํ้าท่วม และมีอาํนาจสัง่ใหท้อ้งถ่ินทาํลายส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การระบายนํ้ า เพื่อให้นํ้ าสามารถระบายออกไปไดดี้ เป็นตน้ เพื่อให้มีอาํนาจหน้าท่ีท่ีชดัเจนมิใช่
เพียงแต่มีอาํนาจเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเท่านั้น และเพื่อให้ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงานอ่ืนๆ ถือปฏิบติัตาม ซ่ึงก็จะทาํให้การบริหารจดัการนํ้ าของประเทศ
ไทยมีความเป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสืบไป  
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4.4 ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการนํ้าโดยรัฐในประเทศไทยและ
แนวทางแก้ไข 
 4.4.1 วิเคราะห์ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้ าโดยรัฐใน
ประเทศไทย 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลกัการสากลท่ีทุกประเทศให้ความสําคญั และ
เป็นประเด็นหลกัท่ีสังคมไทยให้ความสนใจเพ่ือพฒันาการเมืองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมตามหลกัการธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตดัสินใจของภาครัฐให้
ดีข้ึน และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุก ๆ ฝ่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการกระจายโอกาส
ให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการ
จดัสรรทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและของประเทศชาติท่ีจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เป็นอยูข่องประชาชน โดยมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐดว้ย 
  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็น
ระบบความสัมพัน ธ์ทางอํานาจระหว่ า ง รั ฐกับ ชุมชนและประชาชนในการจัดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการรับรองตามบทบญัญติัของการต่อสู้ระหว่างรัฐกบั
ชุมชนและประชาชนเก่ียวกบัอาํนาจในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแต่เดิม
นั้นกฎหมายใหรั้ฐเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัการแต่เพียงผูเ้ดียว ผลจากการใชอ้าํนาจของรัฐดงักล่าวได้
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและส่งผล
กระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชน จึงตอ้งปรับเปล่ียนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมยิง่ข้ึน 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีการกาํหนดหลกัการคุม้ครอง
สิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสําคญัคือ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสงวน บาํรุงรักษาและใช้ประโยชน์ ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยบญัญติัให้บุคคลท่ีรวมกนัเป็นชุมชนยอ่มมีสิทธิอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และมีส่วนร่วมในการ
จดัการ บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยนื และในมาตรา 67 ไดบ้ญัญติัใหสิ้ทธิแก่บุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ์ บาํรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

DPU



 188 

หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหด้าํรงชีพ
อยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสม มาตรา 67 วรรคสองกาํหนด
วา่ การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทั้งดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทาํมิได้ เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัใหมี้กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์ารอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ย
ผู ้แทนองค์การ อิสระ  ผู ้แทนองค์การ เอกชนด้าน ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  และผู ้แทน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้
ความเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินการดงักล่าว และในมาตรา 67 วรรคสามกาํหนดให้สิทธิของ
ชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืน
ของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัน้ียอ่มไดรั้บความคุม้ครอง  
  นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ยงัไดใ้หค้วามสาํคญัใน
เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยไดว้างแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไวโ้ดยเฉพาะในมาตรา 87 ว่า รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งจดัทาํบริการสาธารณะ  

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจ
รัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขม้แข็งในทางการเมืองและจดัให้มีกฎหมายจดัตั้ ง
กองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนบัสนุนการดาํเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบใหส้ามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี 

5. ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
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 เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะปกป้อง รักษา 
คุม้ครอง และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่การใชสิ้ทธิของประชาชนจะ
เกิดประสิทธิผลในการดาํเนินการได้ก็ตอ้งได้รับการยอมรับโดยรัฐ เพราะฉะนั้น ความร่วมมือ
ระหวา่งทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นสาระสาํคญัท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนมา เพราะรัฐธรรมนูญมุ่งท่ีจะให้
ประชาชนในฐานะท่ี เ ป็นปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และนอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยงัได้ให้ความสําคัญ
กาํหนดใหป้ระชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดห้ลาย
ระดบัและหลายรูปแบบ ซ่ึงในระดบันโยบายประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตามท่ีรัฐกาํหนดไดม้ากข้ึน แต่อยา่งไรก็ดีแมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
จะไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการบาํรุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยกําหนดให้ประชาชนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบํา รุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และกําหนดให้รัฐต้องดําเนินการส่งเสริม 
สนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
การจัดทาํบริการสาธารณะ และได้กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจัดให้มีแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลแลว้ก็ตาม แต่ในกรณีท่ีรัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้น
ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่รัฐตอ้งจดัใหมี้แผนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้น ยงัไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
เพราะปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าทั้งปัญหาการขาดแคลนนํ้า ปัญหานํ้ าท่วม 
และปัญหานํ้ าเน่าเสียก็ยงัเกิดข้ึนในทุกๆ ปีและนับวนัก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย ซ่ึง
สาเหตุของปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนํ้ าเหล่าน้ี เกิดจากนโยบายและแผนงานหลกัของรัฐดา้นการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศขาดความมีเอกภาพ ขาดความชดัเจน ขาดความครอบคลุมท่ีจะ
นาํไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม และเกิดจากการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไม่เป็นธรรมทั้ง
การจดัสรรหรือแบ่งปันทรัพยากรนํ้ าท่ีหน่วยงานภาครัฐดาํเนินการให้กบัประชาชนยงัขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนผูใ้ชน้ํ้ าและไดรั้บการจดัสรรนํ้ า ทาํให้การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง ขาดความเป็นธรรมในการจดัสรร และไม่สามารถนาํไปสู่การ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการท่ีรัฐมุ่งแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนํ้ าโดยใชเ้คร่ืองมือดา้น
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วิศวกรรม เช่น การสร้างเข่ือน สร้างพนงักั้นนํ้ า สร้างอ่างเก็บนํ้ า โดยมิไดใ้หป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหา หรือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้า ทาํใหป้ระชาชนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้าจนเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความข้ึนมา เป็นการกระทบสิทธิของประชาชน 
  ตวัอยา่งเช่น คดีการบริหารจดัการนํ้ าวงเงิน 3.5 แสนลา้น342 (คดีแดงท่ี 1025/2556) ท่ีผูฟ้้อง
คดีฟ้องเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัทาํแผนแม่บทการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ า และการดาํเนินการต่อมาตามแผนแม่บทฯ ดงักล่าว เป็นการกระทาํการท่ีฝ่าฝืน
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ี
กฎหมายดงักล่าวกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติัดว้ยการไม่จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทัว่ถึงก่อนการดาํเนินการดงักล่าว ขอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพิกถอนแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้ า และให้ผูถู้กฟ้องคดีร่วมกันจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอยา่งทัว่ถึง และปฏิบติัหรือดาํเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว 
โดยมีประเดน็ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
  ประเด็นท่ีหน่ึง ผูฟ้้องคดีทั้งส่ีสิบห้ารายมีสิทธิฟ้องคดีน้ีหรือไม่ ซ่ึงศาลเห็นว่า ผูฟ้้องคดี
ท่ี 1 เป็นนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบ แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีเป็นตน้เหตุของ
ปัญหาโลกร้อน และเหตุภาวะมลพิษต่างๆ ท่ีก่อความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใน
การจดัการดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้ใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่าง
สมดุล ยัง่ยืน และเกิดความมัน่คงทางระบบนิเวศ และไดจ้ดทะเบียนเป็นองคก์รเอกชนดา้นการ
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เม่ือการฟ้องคดีน้ี มีเหตุแห่งการฟ้องคดีเก่ียวกบัการ
ดาํเนินการของผูถู้กฟ้องคดีทั้งส่ีเป็นการกระทบต่อสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการ
จดัการดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติซ่ึงอยูใ่นวตัถุประสงคห์ลกัของ
ผูฟ้้องคดีท่ี 1 ถือไดว้่าผูฟ้้องคดีท่ี 1 เป็นผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้อนัเน่ืองจากการกระทาํหรือการงดเวน้การกระทาํของผูถู้กฟ้อง
คดีทั้ งส่ี สําหรับในส่วนของผูฟ้้องคดีท่ี 2 ถึงท่ี 45 นั้ น เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 57 ของ

                                                 
342 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์ http://www.admincourt.go.th/attach/news_attach/ 

2013/06/press27062556.pdf ข่าวศาลปกครอง Administrative Court News คร้ังท่ี 39/2556 สรุปคาํพิพากษาศาล
ปกครองกลาง คดีการบริหารจดัการนํ้าวงเงิน 3.5 แสนลา้น เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2556. 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยท่ีบญัญติัรองรับสิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียนของ
ประชาชนชาวไทยไว ้แลว้เห็นว่า ประชาชนชาวไทยทุกคน ซ่ึงรวมทั้งผูฟ้้องคดีท่ี 2 ถึงท่ี 45 เป็นผู ้
ทรงสิทธิดงักล่าว และผูฟ้้องคดีท่ี 2 ถึงท่ี 45 มิไดโ้ตแ้ยง้ในเร่ืองของกระบวนการในการคดัเลือกผูท่ี้
จะเขา้มาดาํเนินโครงการตามแผนแม่บทอนัเป็นการโตแ้ยง้อนัเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทาง
ปกครอง แต่เป็นการโตแ้ยง้ในเร่ืองสิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียนท่ีเก่ียวกับคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั และคุณภาพชีวิต อนัเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การพิจารณาถึง
ความเป็นผูเ้สียหายท่ีจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองจึงตอ้งตีความอยา่งกวา้ง เม่ือผูฟ้้องคดีดงักล่าว
ไดย้ื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยอา้งว่าผูถู้กฟ้องคดีทั้งส่ีไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามบทบญัญติัดงักล่าวอนัเป็น
การกระทาํท่ีกระทบต่อสิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียนของผูฟ้้องคดีท่ี 2 ถึงท่ี 45 ยอ่มถือได้
ว่าผูฟ้้องคดีดงักล่าวเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายท่ีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไดต้าม
มาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เช่นกนั343 
  ประเดน็ท่ีสอง การจดัทาํแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 
เป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และเป็นการละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้ง
ปฏิบติัหรือไม่ เม่ือขอ้เท็จจริงปรากฏว่าในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า ได้ระบุ
รายละเอียดของแผนการท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียสาํคญัของประชาชนในวงกวา้งในหลาย
พื้นท่ี เช่น ในหัวขอ้ 3.4.6 แผนงานให้กาํหนดพื้นท่ีรับนํ้ ารอง และมาตรการช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากการใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการรับนํ้ า ซ่ึงมีการกาํหนดพื้นท่ีรับนํ้ านองในเขตเจา้พระยาตอนบน
และตอนล่าง ตั้ งแต่เข่ือนหลกัในพื้นท่ีภาคเหนือตลอดจนสองฝ่ังของลุ่มนํ้ าเจ้าพระยา ซ่ึงการ
ดาํเนินการดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อส่วนไดส่้วนเสียสาํคญัของประชาชนในวงกวา้งหลายพื้นท่ี 
ประกอบกบัมีการใชอ้าํนาจทางปกครองเพื่อดาํเนินการตามแผนแม่บทฯ ท่ีมีลกัษณะจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงผงัเมืองและกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการวางผงัเมืองและ
กาํหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ตามท่ีกําหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา57 วรรคสอง แต่ในคดีน้ียงัไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงว่า ผูถู้กฟ้องท่ี 1 และท่ี-2 
ไดด้าํเนินการหรือมีแผนท่ีจะจดัใหมี้การบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่งทัว่ถึงก่อน
การจดัทาํแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าแต่อยา่งใด เห็นว่า ผูถู้กฟ้องท่ี 1 และท่ี 2 ละเลย
ต่อหนา้ท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยกาํหนดใหต้อ้งปฏิบติั ศาลมีอาํนาจออกคาํบงัคบั
ใหผู้ถู้กฟ้องคดีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542344 
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  ประเด็นท่ีสาม ผูถู้กฟ้องทั้งส่ีละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด ให้ตอ้งปฏิบติัใน
การท่ีจะดาํเนินการต่างๆ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าหรือไม่ เม่ือพิจารณา
รายละเอียดท่ีจะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดและขอบเขตงาน (TOR) ตามโครงการเพ่ือออกแบบและ
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าอย่างย ัง่ยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ
ประเทศไทยแลว้ เห็นไดว้า่ ถา้ดาํเนินการตามโครงการดงักล่าวจริงจะตอ้งมีการใชพ้ื้นท่ีท่ีเป็นป่าไม้
และท่ีดินซ่ึงประชาชนอยูอ่าศยั รวมทั้งใชป้ระกอบอาชีพ ดงันั้น ทาํใหเ้ป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีจะตอ้งมีการศึกษาประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในชุมชน และจดัใหมี้
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียก่อน รวมทั้งใหอ้งคก์รอิสระ
ท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาดา้น
ส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว แม้ว่า
ขอ้กาํหนดและขอบเขตงาน (TOR) ดงักล่าวจะกาํหนดให้เอกชนผูรั้บจา้งทาํหนา้ท่ีศึกษาดา้นต่างๆ 
และจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ผลอาจเบ่ียงเบนหรืออาจไม่ตรงกบัความเป็น
จริง เพราะเอกชนผูรั้บจา้งดงักล่าวเป็นผูไ้ดท้าํสัญญารับจา้งออกแบบและก่อสร้างกบัรัฐไปแลว้ ซ่ึง
จะเป็นปกติวิสัยในทางธุรกิจของผูป้ระกอบการทั้งหลายท่ีจะคาํนึงผลกาํไรสูงสุดเป็นสาํคญั จึงอาจ
พยายามให้ผลการศึกษาดังกล่าวออกมาในลกัษณะท่ีให้มีการก่อสร้างต่างๆ ซ่ึงการดาํเนินการ
ดังกล่าวจะทาํให้เป็นท่ีไม่มัน่ใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถืออีกทั้ ง ยงัไม่สอดคลอ้งกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีกาํหนดให้มีการศึกษาประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และ
สุขภาพของประชาชนและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 67 วรรคสองอีกดว้ย345 
  การท่ีผูถู้กฟ้องทั้งส่ีกาํหนดให้เอกชนคู่สัญญาเป็นผูด้าํเนินการจดัให้มีกระบวนการรับ
ฟังความเห็นของประชาชน ทั้ งท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2548 กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการ จึงถือไดว้า่ผูถู้ก
ฟ้องทั้งส่ีละเลยต่อหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 67 วรรคสอง แมว้่าขณะยืน่
ฟ้องจนถึงระหว่างท่ีศาลมีคาํพิพากษาจะยงัอยู่ในขั้นตอนของการคดัเลือกเอกชนผูท่ี้จะมาเป็น
คู่สัญญาและยงัไม่มีการออกแบบ รวมทั้งการก่อสร้างจริงท่ีจะทาํให้ผูถู้กฟ้องทั้ งส่ีตอ้งจัดให้มี
การศึกษาและรับฟังความเห็นของประชาชนเสียก่อน แต่เม่ือมีขอ้กาํหนดทีโออาร์ (TOR) ไวช้ดัแจง้
ว่าให้เอกชนคู่สัญญาเป็นผูด้าํเนินการในเร่ืองน้ี จึงเป็นท่ีเล็งเห็นไดว้่า เม่ือมีการทาํสัญญาข้ึนแลว้
ยอ่มเกิดการกระทาํท่ีถือว่าผูถู้กฟ้องทั้งส่ีละเลยต่อหนา้ท่ีอย่างแน่แท ้โดยท่ีโครงการดงักล่าวถือได้
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ว่ามีผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง ประกอบกบัรัฐบาลเห็นว่าเป็นกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน
และมีการกาํหนดกรอบระยะเวลาดาํเนินการไวแ้ลว้ หากปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไปยอ่มไม่เป็น
ประโยชน์ต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมทั้งประชาชนทัว่ไป จึงเป็นกรณีท่ีศาลจะมีคาํบงัคบัอย่างใด
อยา่งหน่ึงใหผู้ถู้กฟ้องทั้งส่ีปฏิบติัตามกฎหมาย จึงพิพากษาใหผู้ถู้กฟ้องทั้งส่ีปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 57 วรรคสอง และมาตรา 67 วรรคสอง ดว้ยการนาํแผนแม่บทการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไปดาํเนินการจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อยา่งทัว่ถึงตามสิทธิในการรับขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียน และดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดใหมี้
การศึกษาและจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตาม
สิทธิชุมชน  ซ่ึงอยู่ในหมวด  3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยก่อนท่ีจะดาํเนินการจา้งออกแบบและก่อสร้างในแต่ละแผนงาน  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ ากับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พบว่า รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยไดใ้หค้วามสาํคญัในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกาํหนดเป็นแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือตอ้งการให้รัฐดาํเนินการส่งเสริม สนบัสนุน 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย วางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งจดัทาํบริการสาธารณะทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากขอ้เท็จจริง
ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่า แมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดว้างแนวนโยบายให้รัฐตอ้งรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อน แต่จากขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจะเห็นว่า การบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้ าในปัจจุบนัรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแผนงานในการบริหารจดัการ
นํ้าแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมิไดใ้หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายหรือยทุธศาสตร์ในการ
บริหารจดัการนํ้ า ทาํให้การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง ขาด
ความเป็นธรรมในการจดัสรร และไม่สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะ
หน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่ได้ให้ความสําคญัในการท่ีจะรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง จนเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดปัญหาและมีการฟ้องร้องกนัข้ึนมา 

 เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ ากับ
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ท่ีระเบียบได้
กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินการโครงการของรัฐอย่างกวา้งขวาง โดยกาํหนดว่าก่อนเร่ิมดาํเนินการโครงการของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งจดัให้มีการเผยแผข่อ้มูลให้ประชาชนทราบ และ
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จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได ้ในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน หน่วยงานของรัฐตอ้งมุ่งใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโครงการของรัฐ 
และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนดว้ย หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไป
พร้อมกบัการเผยแพร่ขอ้มูลแก่ประชาชนก็ได ้เห็นว่า แมร้ะเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนจะกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนไวแ้ล้วก็ตาม แต่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐก็มิได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าดงักล่าว ทั้งๆ ท่ีโครงการนั้นกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
และทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสุขภาพของประชาชนในชุมชน ดัง่ตวัอย่างเช่น โครงการการ
จดัทาํประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการบริหารจดัการนํ้ า 3.5 
แสนลา้นบาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ท่ีกาํหนดครอบคลุม 36 จงัหวดั มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 40,000 คน ใชง้บประมาณ 184,643,920 บาท ซ่ึงรัฐบาลคาดหวงัว่าเม่ือมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนครบทั้ง 9 แผนงาน (Module) จะเดินหนา้โครงการในขั้นตอนต่อไปไดท้นัที 
แต่ในเวทีการทาํประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการบริหารจดัการ
นํ้า 3.5 แสนลา้นบาทนั้น กลบัพบว่าเป็นเพียงการ “โฆษณา” และ “ประชาสัมพนัธ์” มากกว่าจะเป็น
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแทจ้ริง เพราะขอ้มูลเอกสารท่ีนาํไปให้ประชาชนทาํ
ประชาพิจารณ์ไม่ใช่แผนแม่บทท่ีมีรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ และมีผลการศึกษาผลกระทบ
ดา้นบวกดา้นลบ แต่เป็นเพียงแผนงานท่ีรัฐบาลทาํข้ึนโดยรวบรวมโครงการต่างๆ ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ของ
กรมชลประทานกบัท่ีออกแบบโครงการไว ้แต่ยงัไม่เคยลงพ้ืนท่ี ไม่เคยมีการศึกษาผลกระทบดา้น
บวกดา้นลบ เช่น Module 5 ท่ีจดัทาํโครงการทางผนันํ้ า เป็นตน้ ดงันั้น ขอ้มูลท่ีรัฐบาลจดัทาํเป็น
ขอ้มูลด้านบวกด้านเดียว ไม่ได้มีข้อมูลด้านลบหรือขอ้มูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก
โครงการต่างๆ ต่อคนในพ้ืนท่ีจดัทาํโครงการและคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  

นอกจากน้ี ยงัมีขอ้สังเกตว่าเงินงบประมาณ 184 ลา้นบาทท่ีใชเ้พื่อจดัเวทีรับฟังความ
คิดเห็นประชาชน ถา้คิดเป็นค่าใชจ่้ายต่อหวัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจะประมาณ 4,600 บาท ถือ
วา่แพงมาก และจาํนวนคนท่ีระบุแต่ละจงัหวดัมีประมาณ 800-2,000 คน ไดร้ายช่ือมาจากไหน และ
น้อยเกินไปหรือไม่ เพราะปกติการรับฟังความคิดเห็นประชาชนควรมีประชาชนผูมี้ส่วนร่วม
ประมาณ 5,000-10,000 คน และท่ีสําคญัประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ชดัเจนว่ารายละเอียดของโครงการเป็นอยา่งไร และพ้ืนท่ีไหนบา้งท่ีไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งการจดั
เวทีรับฟังในวนัเดียวไม่น่าจะเพียงพอและทัว่ถึง การเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนตอ้งใช้
เวลา ไม่ใช่ทาํให้จบภายใน 1 วนั ยกตวัอย่างเช่น จงัหวดันครสวรรค ์ตามแผนงานจะมีการสร้าง
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โครงการป้องกนันํ้ ามากถึง 5 module จะใชเ้วลาในการสรุปความคิดเห็นประชาชนใน 1 วนัได้
อยา่งไร เพราะหากดูกรณีเข่ือนแม่วงก ์ยงัใชเ้วลาในการพดูคุยหารือไม่ตํ่ากว่า 4-5 วนั ฉะนั้นกรณีน้ี
มี 5 module และบาง module มีการสร้างเข่ือนถึง 18 เข่ือน แต่ให้ประชาชนยกมือเห็นดว้ยหรือไม่
เห็นดว้ยภายในวนัเดียว จึงไม่น่าจะใช่การทาํประชาพิจารณ์ท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
นํ้ าท่วมใหญ่เม่ือปี 2554 มีทั้งหมด 65 จงัหวดั ไม่ใช่แค่ 36 จงัหวดัเท่านั้น ดงันั้น การจดัทาํประชา
พิจารณ์จึงไม่น่าจะถูกตอ้ง และการจดัทาํประชาพิจารณ์ท่ีไม่ถูกตอ้งน้ี ถือเป็นการใชเ้งินงบประมาณ 
184 ลา้นบาท อยา่งส้ินเปล้ือง ไม่คุม้ค่า ไม่ทัว่ถึง และไม่เกิดประโยชน์แต่อยา่งใด ถือวา่ภาครัฐไม่ได้
ใหค้วามสาํคญัในการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้าอยา่งแทจ้ริง  

จากขอ้เท็จจริงดงักล่าวขา้งตน้ ต่อมาพบว่า เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557346 เวลา 9.30 น. 
ศาลปกครองสูงสุดไดอ้อกนัง่พิจารณาคดีเก่ียวกบัโครงการบริหารจดัการนํ้ า 3.5 แสนลา้น ท่ีคู่กรณี
ทั้งคู่อุทธรณ์ต่อศาล โดยการพิจารณาคดีคร้ังน้ีเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนศาลปกครองสูงสุดมีคาํตดัสิน 
คดีดงักล่าวเป็นคดีหมายเลขดาํท่ี อ.1103/2556 ระหว่าง ผูฟ้้องคดีคือสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อน 
ท่ี 1 และนางรตยา จันทรเทียร ท่ี 2 กับพวกรวม 45 คน กับผูถู้กฟ้องคดีทั้ ง 4 ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า (กยน.) 
คณะกรรมการนโยบายนํ้ าและอุทกภยัแห่งชาติ (กนอช.) และคณะกรรมการบริหารจดัการนํ้ าและ
อุทกภยั (กบอ.) ตามลาํดบั เร่ือง คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํการโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย จากการดาํเนินการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า โดยไม่ไดมี้การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

ในการพิจารณาคดี นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อน แถลง
ดว้ยวาจาในฐานะตวัแทนผูฟ้้องคดี 45 คนว่า โครงการบริหารจดัการนํ้ า 3.5 แสนลา้นบาท ส่งผล
ผลกระทบอยา่งมหาศาล และยงัมีประเด็นปัญหาท่ีผูถู้กฟ้องท่ี 1-4 ไม่ไดป้ฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรําทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 57 วรรคสอง และมาตรา 67 วรรคสอง ซ่ึงนอกจากการ
ดาํเนินการของผูถู้กฟ้องยงัมีหน่วยงานทางวิชาการ หน่วยงานอิสระไม่เห็นดว้ยกบัการดาํเนินการ
ดงักล่าวเพราะแผนงานต่างๆ ทั้ง 10 แผนงานนั้นกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อประชาชนทั้ง
ประเทศ เน่ืองจากการดาํเนินงานใชเ้งินกู ้3.5 แสนลา้นบาท ท่ีประชาชนทั้งประเทศตอ้งรับผดิชอบ
ดว้ย 

ต่อมานายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เลขาธิการสาํนกันโยบายและบริหารจดัการนํ้าและอุทกภยัแห่งชาติ (สบอช.) แถลงดว้ย
                                                 

346 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://prachatai.com/journal/2014/01/51042 เม่ือ
วนัท่ี 20 มกราคม 2557. 
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วาจาในฐานะตวัแทนผูถู้กฟ้องท่ี 3 และ 4 ช้ีแจงใน 3 ประเด็นคือ 1. กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน 2. การศึกษารายงานผลกระทบดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม (EHIA) และ 3. การ
ดาํเนินโครงการแบบดีไซน์ บิวด ์(Design build)347 

นายสุพจน์ ช้ีแจงวา่ แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าท่ีถูกนาํไปใชรั้บฟังความ
คิดเห็นระบุการดาํเนินโครงการต่างๆ ไวค้ร่าวๆ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนน้ีเป็นคร้ัง
แรก ก่อนจะมีการลงนามก่อสร้าง ซ่ึงเวลา 1 วนัของการรับฟังความคิดเห็นคงไม่สามารถแกปั้ญหา
ได ้แต่เป็นกระบวนการเอาขอ้มูลไปใหป้ระชาชน หลงัจากจบการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 77 จงัหวดั
แลว้จะมีการสรุปผลว่าประชาชนมีความห่วงกงัวล และมีความตอ้งการอะไร สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี
รัฐบาลเตรียมไวแ้ค่ไหน หากประชาชนไม่พอใจทางเลือกท่ีหน่ึงท่ีรัฐบาลวางไว ้ก็มีทางเลือกอ่ืนๆ
ส่วนการรับฟังความคิดเห็นอย่างทัว่ถึง นายสุพจน์ กล่าวว่า ไดมี้การคาํนวณตามหลกัสถิติ เป็นไป
ตามหลกัวิชาการตามรูปแบบของการทาํโพลล์ โดยมีสถาบนัการศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบและการ
ดาํเนินโครงการแบบดีไซน์ บิวด ์(Design build) เป็นขอ้ดี เน่ืองจากสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ดาํเนินโครงการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของประชาชน และสภาพแวดลอ้ม หลงัไดศึ้กษา
ผลกระทบแล้ว และยืนยนัว่าจะไม่เกิดกรณีเสียค่าโง่ เน่ืองจากมีการดาํเนินการแบบ garantee 
maximum price (GMP) จาํกดัวงเงินการก่อสร้างในแต่ละโครงการไว ้ซ่ึงเม่ือมีการปรับเปล่ียน
โครงการรัฐบาลจะจ่ายจริงตามท่ีไดด้าํเนินการไป 

ดา้นนายภานุพนัธ์ ชยัรัต ตุลาการผูแ้ถลงคดี แถลงความเห็นส่วนตวัแก่องคค์ณะตุลาการ 
โดยสรุปวา่ เห็นควรใหศ้าลปกครองสูงสุดมีคาํพิพากษา ดงัน้ี348 

1. ไม่รับคาํร้องขอให้เพิกถอนแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า และให้ผูถู้ก
ฟ้องคดีทั้งส่ีร่วมกนัจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ยกฟ้องนายกรัฐมนตรี ผูถู้กฟ้องท่ี 1 กยน. ท่ี 2 และ กนอช.ท่ี 3 
3. ให้ ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 คือ กบอ. นําแผนปฏิบัติการและดําเนินการจัดการนํ้ าและ

อุทกภยัในโมดุล A1-A6 และ B1-B4 ไปดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

ตุลาการผูแ้ถลงคดี ให้ความเห็นว่า แผนแม่บทบริหารจดัการนํ้ าเป็นนโยบายบริหาร
ประเทศ หรือนโยบายทัว่ไปของคณะรัฐมนตรี หรือการกระทาํทางรัฐบาล ซ่ึงเป็นอาํนาจของฝ่าย
บริหารท่ีจะใชแ้กไ้ขปัญหาของประเทศ และใชเ้ป็นเหตุผลสนับสนุนการตราพระราชกาํหนดให้
                                                 

347 แหล่งเดิม. 
348 แหล่งเดิม. 
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อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อการวางระบบบริหารจดัการนํ้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.
2555 และความสัมพนัธ์ขององคก์รในกระบวนการตราพระราชกาํหนดเป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
คณะรัฐมนตรีกบัรัฐสภา รวมทั้งความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของพระราชกาํหนดดงักล่าวอยู่ภายใต้
การตรวจสอบและควบคุมการใช้อาํนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กรณีน้ีแผนแม่บทบริหาร
จดัการนํ้ าจึงไม่ใช่การใชอ้าํนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดาํเนินกิจการทางปกครองท่ีอยู่
ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550 

ส่วนการทาํประชามตินั้น นายกรัฐมนตรีจะใหมี้การออกเสียงประชามติหรือไม่ในเร่ือง
ใด ศาลปกครองไม่มีอาํนาจไปควบคุมเพ่ือบงัคบันายกรัฐมนตรีให้ดาํเนินการจดัทาํประชามติใน
เร่ืองใดๆ ได ้เน่ืองจากรัฐธรรมนูญบญัญติัให้เป็นนโยบายบริหารประเทศท่ีนายกฯ ตอ้งปรึกษา
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานวุฒิสภาเท่านั้น สาํหรับกรณีตามมาตรา 165 วรรคหน่ึง (2) 
ในขณะน้ียงัไม่มีกฎหมายบญัญติัใหมี้การออกเสียงประชามติเร่ืองท่ีเป็นมูลเหตุแห่งคดี ดงันั้น คาํขอ
ในประเด็นน้ีไม่อยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

ประเด็นท่ีให้พิจารณาว่าผูถู้กฟ้องไดก้ระทาํการเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัใน
เร่ืองการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 57 และการจดัทาํรายงานผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 หรือไม่ ตุลาการผูแ้ถลงคดี เห็นว่า
นายกรัฐมนตรี ผูถู้กฟ้องท่ี 1 กยน. ท่ี 2 และ กนอช.ท่ี 3 มีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบาย 
ยทุธศาสตร์และแผนแม่บท ไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัการ แต่เห็นว่า กบอ.ผูถู้กฟ้องท่ี 4 ละเลย
ต่อหน้าท่ี ไม่ไดด้าํเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 57 วรรค 1 
และแมศ้าลปกครองกลางจะมีคาํพิพากษาและคาํสั่งในดดีแลว้ และขอ้เทจ็จริงฟังไดว้่า กบอ.มีการ
จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนไปบา้งแลว้ แต่ยงัไมไดด้าํเนินการในอีกหลายพื้นท่ีจึงถือ
ไม่ไดว้่า กบอ.ไดด้าํเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่งทัว่ถึงตามเจตนารมณ์มาตรา 57 
ของรัฐธรรมนูญแลว้ 

อย่างไรก็ตามในส่วนของการตอ้งรับฟังรายงานผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม มาตรา 67 
เห็นว่า ยงัไม่ถึงขั้นตอนท่ีดาํเนินการ และผูถู้กฟ้องคดีไดก้าํหนดขั้นตอนในการท่ีจะดาํเนินการไว้
แลว้ จึงยงัไม่ถือวา่ละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

นอกจากน้ี ตุลาการผูแ้ถลงคดี ยงัให้ความเห็นต่อขอ้อา้งท่ีผูถู้กฟ้องคดีโตแ้ยง้ว่าผูฟ้้อง
คดีทั้ง 45 คนไม่ถือเป็นผูเ้ดือดร้อนเสียหาย หรือาจจะเดือดร้อนเสียหายตามนยัมาตรา 42 วรรคหน่ึง
ของพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ว่า เป็นการใชช้ั้นเชิง
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ต่อสู้คดีโดยนาํเทคนิคทางกฎหมายมากล่าวอา้งโดยมีเป้าหมายสุดทา้ยเพียงผลในทางชนะคดี และ
เพื่อสกดักั้นการเขา้สู่กระบวนการยติุทางปกครองของประชาชน หากศาลถือตามคาํอา้งดงักล่าวกจ็ะ
มีคาํสั่งไม่รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาและสั่งจาํหน่ายคดี เห็นไดช้ดัว่า เจา้หน้าท่ีของรัฐไม่ตระหนกัต่อ
การใชสิ้ทธิทางศาลของประชาชน เพ่ือใหมี้การตรวจสอบในเน้ือหาของคดีเพื่อคุม้ครองประโยชน์
ส่วนรวม ซ่ึงเป็นความรับผิดคดีชอบตามอาํนาจหนา้ท่ีของผูถู้กฟ้องทั้ง 4 ตามกฎหมายอยู่แลว้ จึง
เป็นการใชเ้ทคนิคทางกฎหมายคุกคามต่อการใชสิ้ทธิพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ขอ้
กล่าวอา้งของผูถู้กฟ้องจึงไม่มีเหตุผลท่ีจะนาํมารับฟัง และเห็นว่ากระบวนการยติุธรรมทางปกครอง
ไม่สมควรยอมรับวิธีการต่อสูค้ดีอนัขดัต่อหลกัธรรมาภิบาลดงักล่าว 

ตุลาการผูแ้ถลงคดี ยงัแสดงความเห็นดว้ยว่า คาํพิพากษาและคาํสั่งของศาลปกครอง
สูงสุดในคดีน้ีจะเป็นการวางหลงักฎหมาย เพื่อแยกการใชอ้าํนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือการ
ดาํเนินกิจการทางกครองซ่ึงอยู่ในอาํนาจพิพากษาของศาลปกครอง ออกจากการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีเป็นนโยบายบริหารประเทศ หรือนโยบายโดยทัว่ไปของคณะรัฐมนตรี หรือการกระทาํ
การของรัฐบาลซ่ึงเป็นอาํนาจแก่นแทข้องฝ่ายบริหารท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อรัฐสภา การบริหารราชการ
แผน่ดินดว้ยความชอบตามรัฐธรรมนูญท่ีอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบและควบคุมการใชอ้าํนาจของศาล
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะทาํใหก้ารใชสิ้ทธิทางศาลในกระบวนการยติุธรรมทางปกครองเพื่อคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมไดรั้บความคุม้ครองตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 
โดยไม่เป็นอุปสรรคต่์อการบริหารราชการแผน่ดินตามนโยบายบริหารประเทศ หรือนโยบายทัว่ไป
ของคณะรัฐมนตรี หรือการกระทาํของรัฐบาลท่ีเป็นอาํนาจแก่นแทข้องฝ่ายบริหาร เพื่อแกไ้ขปัญหา
สาํคญัของประเทศ หรือการดาํเนินนโยบายพฒันาประเทศใหท้นัต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์โลกในอนาคต349 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เห็นว่า ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าต้องให้
ความสาํคญัในเร่ืองการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ตอ้งมีการรับฟังรายงาน
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม EIA ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 เสียก่อน ตามหลกัการการป้องกนัล่วงหนา้ไวก่้อนดีกว่าการแกไ้ขเยยีวยาในภายหลงั เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ดงันั้น จะเห็นไดว้่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้ให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

                                                 
349 สืบคน้ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากเวบ็ไซต ์http://prachatai.com/journal/2014/01/51042 เม่ือ

วนัท่ี 20 มกราคม 2557. 
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เ ม่ือพิจารณาถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  เห็นว่า  ได้มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายเก่ียวกบัสิทธิไวห้ลายท่าน ซ่ึงสรุปไดว้่า สิทธิ หมายถึง ประโยชน์หรืออาํนาจของบุคคล
ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้ สิทธิเป็นเร่ืองของอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีจะบงัคบัต่อบุคคลอ่ืนหรือ
รัฐ ปัจเจกชนทัว่ไปจะบงัคบัต่อบุคคลอ่ืนหรือรัฐไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายรองรับสิทธิของตนและ
กาํหนดหน้าท่ีต่อบุคคลอ่ืนเท่านั้น สิทธิถือเป็นกลไกหน่ึงท่ีสําคญัในสังคมท่ีจะกาํหนดว่าสังคม
นั้นๆ มีความสุข สงบ และสันติเพียงใด และสิทธิของพลเมือง เป็นสิทธิท่ีได้มาเพราะการเป็น
พลเมืองของรัฐนั้นๆ สิทธิของพลเมืองเป็นสิทธิในอนัท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการ
สร้างเจตนารมณ์ของรัฐ ซ่ึงประเทศไทยไดรั้บรองสิทธิพลเมืองในการมีชีวิตในทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย โดยมีการรับรองสิทธิเหล่าน้ีไวใ้นรัฐธรรมนูญอนัเป็นผลใหผ้กูพนัการใชอ้าํนาจของรัฐโดยทุก
องค์กรต้องคํานึงถึงสิทธิ  เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ รับรองไว้ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก็ไดบ้ญัญติัสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชน 
ในการบาํรุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิทธิท่ีร่วมกบัรัฐและชุมชนใน
การบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการคุม้ครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้อยู่อย่างปกติมิก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 
และนอกจากน้ียงักาํหนดหน้าท่ีให้รัฐไวใ้นแนวนโยบายแห่งรัฐให้ตอ้งปฏิบติัต่อสิทธิพลเมืองใน
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

การคุม้ครองสิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย 
อาจจาํแนกสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนไดเ้ป็นสิทธิในการรับรู้ขอ้มูล และสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ชดใช้ค่าเสียหาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ให้สิทธิแก่ชุมชนอย่างกวา้งขวาง และ
ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาํช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ก่อนการอนุญาตหรือดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียสาํคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นของจนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว และ
นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมีการกาํหนดหลกัการคุม้ครองสิทธิของประชาชนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสาํคญัคือ จดัให้มีแผนการบริหารทรัพยากรนํ้ าอยา่งเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

แนวนโยบายแห่งรัฐแต่เดิมนั้นไม่ใช่ขอ้บงัคบัแต่เป็นคาํแนะนาํ ซ่ึงรัฐธรรมนูญเดิมมกั
บญัญติัไวเ้สมอว่าบทบญัญติัหมวดน้ีมีไวเ้พื่อเป็นแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและกาํหนด
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นโยบาย ไม่ไดเ้กิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ รัฐสภา หรือรัฐบาลในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามแนวนโยบาย
น้ี แต่ในปัจจุบนัมีกลไกให้รัฐบาลตอ้งรับผิดชอบต่อรัฐสภา ตอ้งการให้รัฐปฏิบติัตาม บทบญัญติั
รัฐธรรมนูญใชค้าํว่าตอ้งดาํเนินการ เป็นการบงัคบัปฏิบติัท่ีให้รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบาย
ดงักล่าว 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบทั้งขอ้กฎหมาย ขอ้เทจ็จริงและทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพ 
พบว่า แมจ้ะไดมี้การรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชน ในการบาํรุงรักษาและ
การไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไวแ้ลว้ก็ตาม แต่ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าในปัจจุบันมิได้รับรองคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนในการบาํรุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างแทจ้ริง เพราะการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าท่ีกาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐตอ้งบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม รัฐมิได้กระทาํให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนตามท่ีกฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิไว  ้จึงถือว่ากระทบต่อสิทธิของ
ประชาชน ดงันั้น การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในปัจจุบนัท่ีเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีรัฐตอ้งบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้ าอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่รัฐมิได้บริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ าให้เป็นระบบ จนเป็นสาเหตุทาํให้เกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วมนั้น จึงกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนท่ีกฎหมายรับรองไว ้

ดงันั้น จากการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นว่า ในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของ
ประเทศไทยเกิดปัญหาในการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า 
เพราะในโครงการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ ามิไดใ้ห้สิทธิแก่ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทั้งๆ ท่ี
โครงการดังกล่าวกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ จึงไม่สอดคลอ้งกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยท่ีตอ้งการคุม้ครองสิทธิของประชาชนในการ
สงวน บาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัการ บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยนืไว ้
 4.4.2 แนวทางแกไ้ขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้ าโดย
รัฐในประเทศไทย 
  จากปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของ
ประเทศไทยท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ามิไดมี้การกาํหนดใหป้ระชาชน
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า ขดักบัหลกัการและแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
ดา้นท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยท่ีตอ้งการ
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คุม้ครองสิทธิของประชาชนในการสงวน บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และขดักบัสิทธิชุมชนและแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์บาํรุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งเหมาะสมดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเห็นว่า ควรกาํหนดเร่ืองการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวกับเร่ืองนํ้ าให้
ชัดเจน และจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของ
ต่างประเทศ พบวา่ 
  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้กาํหนดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนไวใ้นกฎหมาย 
Water Board Act 1992 โดยกาํหนดใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจดัการ
นํ้ า โดยการเลือกตั้งตวัแทนในทอ้งถ่ินของตนเขา้ไปเป็นกรรมการใน Water Board การมีส่วนร่วม
โดยมีวิธีน้ีถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยออ้ม เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงในการร่วม
ตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ า และต่อมา Water Act 
2009 ก็ไดมี้การกาํหนดหลกัการให้ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนด
นโยบายและแผนการบริหารจดัการนํ้าเพิ่มมากข้ึนดว้ย350 
  ประเทศเนเธอร์แลนดถื์อเป็นประเทศท่ีมีระบบบริหารจดัการนํ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ประเทศหน่ึง ทั้งในส่วนของประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าอยา่งบูรณาการ 
รวมถึงการจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีมีความแม่นยาํและน่าเช่ือถือ และประเทศเนเธอร์แลนด์ไดใ้ห้การ
ยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัของการร่วมรับรู้ เพื่อนาํไปสู่การร่วมตดัสินใจใน
ปัญหาดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทยกบัประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เห็นไดจ้ากการท่ีกาํหนดเร่ืองการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไวใ้นกฎหมาย Water Act 2009 ท่ีกาํหนดใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มา
มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและแผนการบริหารจดัการนํ้า ถือเป็นการใหสิ้ทธิแก่ประชาชนใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าอย่างแท้จริง ทําให้ประเทศ
เนเธอร์แลนดมี์ระบบบริหารจดัการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ประเทศฝร่ังเศสมีความต่ืนตวัอย่างมากในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีความ
เคล่ือนไหวทางการเมืองในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบัปัญหาในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
                                                 

350 สรุปผลการศึกษาวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการนํ้ าของต่างประเทศและขอ้เสนอแนะสําหรับ
ประเทศไทย” (น. 38) เล่มเดิม. 
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นั้ นปรากฏเด่นชัดข้ึนในสังคมฝร่ังเศส จึงก่อให้เกิดการเรียกร้องของประชาชนและองค์กร
ภาคเอกชน  ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการของรัฐท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการจดัการพื้นท่ี โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัการเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศนั้น ประเทศฝร่ังเศสไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งมากในเร่ืองการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่อโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งน้ีเพราะความต่ืนตวัของนานาประเทศ
ในเร่ืองสิทธิของประชาชนด้านส่ิงแวดลอ้ม หรือการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแบบยัง่ยืน 
ตลอดจนเขา้ร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ทาํให้ประเทศฝร่ังเศสหันมาใส่ใจ
และเนน้นโยบายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเฉพาะในดา้นส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน และใน
การแสดงความคิดเห็นอีกรูปแบบหน่ึงนอกเหนือจากการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบของการทาํ
ประชาพิจารณ์ การประชุมปรึกษาหารือหรือการร่วมแสดงความคิดเห็นแลว้ ประเทศฝร่ังเศสยงัมี
การจดัการรับฟังความคิดเห็นท่ีสาํคญัต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอีกรูปแบบหน่ึง เรียกวา่ การ
อภิปรายสาธารณะ 
  การจดัทาํการอภิปรายสาธารณะน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นสาํหรับโครงการท่ีมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือการปรับปรุง
พื้นท่ีหรือผงัเมือง และเป็นโครงการท่ีมีความเส่ียงทางสงัคมและเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก การกาํหนด
เร่ืองให้มีการจดัทาํอภิปรายสาธารณะน้ีอาจถูกกาํหนดไวใ้นเง่ือนไขของการริเร่ิมในการดาํเนิน
โครงการของรัฐนั้น ๆ เองหรือเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะเป็นราย ๆ ไปท่ีไดก้าํหนดไวว้่าตอ้งให้มี
การดาํเนินการจดัการอภิปรายสาธารณะ 
  การบริหารจดัการนํ้ าและการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศฝร่ังเศส มีการอา้งอิง
ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้ าด้วย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจดัการนํ้ าในระบบกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน โดย
กาํหนดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภาวะนํ้าท่วม องคก์รภาครัฐและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความเส่ียงจากภาวะนํ้ าท่วมตามกฎหมายว่าดว้ยการแกปั้ญหานํ้ าท่วมของ
ประเทศฝร่ังเศส  
  ประเทศญ่ีปุ่น การชลประทานและการระบายนํ้ าของประเทศญ่ีปุ่นดาํเนินการตาม
หลกัการของกฎหมายการปรับปรุงท่ีดิน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับปรุง พฒันา 
และจดัรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม การจดัการโครงการชลประทานและระบายนํ้ าของประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น มีรัฐบาลกลางหรือส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารจดัการอ่างเก็บนํ้ า เข่ือนขนาดใหญ่เท่านั้น 
สาํหรับส่วนท่ีเหลืออ่ืนๆ อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการและการบาํรุงรักษาของชุมชนทอ้งถ่ิน หรือท่ี
เรียกว่า มูรา (Mura) ซ่ึงเป็นหน่วยย่อยของหน่วยปกครองระดบัหมู่บา้น หากมีการส่งนํ้ าจากคลอง
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ซอยเข้าไปยังท่ีนาในเขตพื้นท่ีของมูราหลายๆ แห่ง ตัวแทนของมูราท่ีเ ก่ียวข้องก็จะจัดตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อบริหารจดัการและบาํรุงรักษาคลองร่วมกนั 
  มูราเป็นแนวคิดท่ีสาํคญัเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงความสาํเร็จของประเทศญ่ีปุ่น ในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการชลประทาน การบริหารงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตปรับปรุงท่ีดิน
ประสบความสําเร็จโดยการใช้มูราเป็นหน่วยปลายสุด มูรามีอาํนาจท่ีทาํให้ประชาชนยึดมัน่ใน
กฎระเบียบและเขา้ร่วมในกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การส่งนํ้ าและรักษาความสะอาดคลอง 
เป็นตน้ การตดัสินใจทั้งมวลของมูรากระทาํกนัในท่ีประชุม ซ่ึงตวัแทนจากครัวเรือน สมาชิกทุกคน
สามารถเขา้ร่วมได้351 
  ในกฎหมาย Flood Protection Act 1949 ไดเ้สริมสร้างการกระจายอาํนาจเพื่อใหท้อ้งถ่ิน
และประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถต่อสู้กบัภาวะนํ้ าท่วมได ้ โดยความร่วมมือระหว่างทอ้งถ่ินและ
ประชาชนอาจเรียกว่า Suibo-dan หรือ Flood Fighting Team Working โดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรและประชาชนมีส่วนร่วมในการห้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากภาวะนํ้ า
ท่วมร่วมกนั เช่น การเตือนภยัใหชุ้มชน การตั้งกระสอบทรายและคนักนันํ้าใหชุ้มชน เป็นตน้ 
 ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นว่า ประเทศไทยควรนาํแนวคิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศ
ฝร่ังเศส ประเทศญ่ีปุ่นมาปรับใชใ้นประเทศไทยเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม โดยกาํหนดสิทธิในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนํ้ า 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการนํ้ าได้อย่างแทจ้ริง ซ่ึงหากประเทศไทยได้
กาํหนดใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ าโดยตราไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองนํ้ากจ็ะมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน เพราะกฎหมายถือเป็นมาตรการท่ีสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะ
ช่วยบงัคบัหรือวางแนวทางการปฏิบติัใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐและประชาชนในการดาํเนินการ ก็จะ
สามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าได ้
และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นการให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรนํ้ า
ตามหลกัสิทธิมนุษยชน เพราะมีหลกัเกณฑ์การจดัสรรนํ้ าท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้งก็จะ
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ท่ีกาํหนดหลกัการคุม้ครองสิทธิ
ของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยให้รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบาย
ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยจัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
                                                 

351 ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน. (น. 100). 
เล่มเดิม. 
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ร่วมในการสงวน บาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยนืดว้ย  
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ไดมี้การกาํหนดหลกัการคุม้ครอง
สิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติไว ้โดยบญัญติัใหรั้ฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้น
ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสาํคญัคือ ตอ้งจดัใหมี้แผนการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยา่งเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์ จึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งดาํเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
  การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติหรือการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ให้กบัประชาชน เป็นภารกิจประเภทหน่ึงท่ีภาครัฐจะตอ้งจดัทาํและดาํเนินการเพ่ือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจาํเป็นและสาํคญัใน
การดาํรงชีวิตของประชาชนมากท่ีสุดนั่นก็คือ นํ้ า ท่ีถือเป็นปัจจยัหลกัในการดาํรงชีวิตและเป็น
ปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภาครัฐจึงตอ้งให้ความสําคญัในการ
จดัสรรทรัพยากรนํ้าใหก้บัประชาชนอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม โดยวางแผนบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้ าใหถู้กตอ้งและเหมาะสม เพ่ือให้สามารถนาํนํ้ าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า เกิดประโยชน์และ
เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด แต่อย่างไรก็ดี ในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทยใน
ปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะยงัมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ
นํ้า ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
  (1) ปัญหาเก่ียวกับการมีกฎหมายหลายฉบับในการบริหารจัดการนํ้ า ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าอยูด่ว้ยกนัหลายฉบบั ซ่ึง
บางฉบบัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนํ้ าโดยตรง บางฉบบัมิไดเ้ก่ียวขอ้งมากนกั บางฉบบัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการ
ใช ้การพฒันา การบริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรนํ้า ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมในเร่ืองการ
บริหารจดัการนํ้ าไดท้ั้งระบบ และไม่สามารถควบคุมไดทุ้กเร่ืองทุกกรณี อีกทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเร่ืองการบริหารจัดการนํ้ าของประเทศไทยมีความกระจัดกระจาย มิได้มีการรวบรวมเป็น
หมวดหมู่ เป็นเพราะไดบ้ญัญติักฎหมายข้ึนมาเพื่อรองรับการปฏิบติังานของหน่วยงานหรือองคก์ร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงทาํให้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองบริหารจดัการนํ้ ามีวตัถุประสงค์เป็นการ
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เฉพาะเร่ืองแตกต่างกนัออกไป ทาํให้ไม่มีความเช่ือมโยง ขาดความเป็นระบบและขาดความเป็น
เอกภาพ เพราะไม่สามารถใชก้ฎหมายเพียงฉบบัเดียว เพื่อแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ า
ได้ทั้ งหมด จึงไม่สอดคลอ้งกับกับเจตนารมณ์ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐท่ีกาํหนดให้รัฐ
จะตอ้งจดัใหมี้แผนการบริหารจดัการนํ้าอยา่งเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  (2) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขาดหน่วยงานกลางในการบริหารจดัการนํ้ าตามท่ี
กฎหมายกาํหนด เน่ืองจากในปัจจุบนัมีหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้า
อยู่เป็นจาํนวนมากและอยู่ภายใตส้ังกดัของหลายกระทรวงแตกต่างกนั ซ่ึงบางหน่วยงานมีภารกิจ
หนา้ท่ีซํ้ าซอ้นกนั ทาํให้การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของประเทศไทยยงัมีช่องโหว่ ขาดเอกภาพ 
ขาดความเขา้ใจและขาดกติกาท่ีชดัเจนในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในภาพรวมของประเทศ 
สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะไม่มีหน่วยงานกลางรับผดิชอบในการบริหารจดัการนํ้ าทั้งระบบโดยเฉพาะ 
และการท่ีหลายหน่วยงานมีภารกิจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าเช่นเดียวกนัน้ี 
บางคร้ังทาํใหแ้ต่ละหน่วยงานปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของตนในการบริหารจดัการนํ้ าไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการท่ีมีหลายหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการนํ้ าอาจทาํให้การ
บริหารจดัการมองแยกส่วน ไม่ไดม้องแบบองคร์วม ทาํให้ขาดความเป็นเอกภาพ ส่งผลทาํให้การ
บริหารจดัการนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  นอกจากน้ีการท่ีมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ าอยูห่ลายหน่วยงาน
และมีภารกิจในเร่ืองเดียวกัน หากพิจารณาอย่างผิวเผินแลว้การมีหน่วยงานหรือองค์กรหลาย
หน่วยงานหรือหลายองคก์ร น่าจะเป็นประโยชน์แก่การควบคุม การบริหารจดัการ การใชแ้ละการ
พฒันาทรัพยากรนํ้ า เพราะแต่ละหน่วยงานแต่ละองคก์รจะมีความเช่ียวชาญของตนมาช่วยในเร่ือง
ดงักล่าว แต่ในความเป็นจริงกลบัไม่เป็นผลดีเท่าท่ีควร เพราะหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งต่าง 
ๆ มกัจะเก่ียงว่าเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานอ่ืนหรือองคก์รอ่ืนท่ีจะตอ้งทาํหรือดาํเนินการดว้ยตนเอง 
เพราะไม่ตอ้งการทาํฝ่ายเดียว ดงันั้น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการนํ้ าในปัจจุบนัท่ีไม่
สามารถบริหารจดัการนํ้ าในภาพรวมให้เห็นเป็นเอกภาพได ้เพราะไม่มีองคก์รกลางหรือหน่วยงาน
กลางโดยเฉพาะท่ีมีอาํนาจในการบริหารจดัการนํ้าในภาพรวมไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ 
  (3) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ คณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติได้รับการแต่งตั้ งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีอาํนาจหนา้ท่ีในการเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบติั
การเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรนํ้ าต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุง
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบักรอบงบประมาณในดา้นการบริหารทรัพยากรนํ้ าของประเทศแบบบูรณาการ 
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ซ่ึงคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติเป็นองคก์รสูงสุดในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า แต่ไม่มี
อาํนาจแทจ้ริงในการกาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งปฏิบติัตาม จึงทาํให้
การบริหารจดัการนํ้ าไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการจดัตั้งคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ
จดัตั้ งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ไม่มีกฎหมายระดับพระราชบญัญติัรองรับอาํนาจ
หนา้ท่ี ทาํให้คณะกรรมการดงักล่าวไม่สามารถบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าของชาติให้เป็นเอกภาพ
ได ้และเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานต่างๆ ได ้
  (4) ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนํ้ า การบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าในปัจจุบนัรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเป็นผูก้าํหนดนโยบายและแผนงานใน
การบริหารจดัการนํ้ าแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมิไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูใ้ชน้ํ้ ามีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบายหรือยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าอย่างท่ีควรจะเป็น จึงทาํให้
การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง ขาดความเป็นธรรมในการ
จดัสรร จึงทาํใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหารจดัการนํ้ าโดยรัฐในประเทศไทยดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
ผูเ้ขียนเห็นว่า ควรนาํแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการนํ้ าของต่างประเทศมาปรับใช ้เพ่ือ
แกปั้ญหาการบริหารจดัการ โดยเสนอแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดงัน้ี 
  (1) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับปัญหาการมีกฎหมายหลายฉบบัในการบริหารจดัการนํ้ า 
ผูเ้ขียนเห็นว่า ควรจดัให้มีกฎหมายพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าแต่เพียงฉบบัเดียว
โดยเฉพาะ เพื่อเป็นกฎหมายหลกัหรือกฎหมายแม่บทในการบริหารจดัการนํ้ าและเป็นหลกัปฏิบติั
สําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจมีหลกัเกณฑ์ขั้นตํ่า เช่น มีหมวดการจดัสรรนํ้ า หมวดการ
อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรนํ้ า หมวดการบริหารจดัการนํ้ า หมวดการป้องกนัและแกไ้ขภาวะนํ้ า
ท่วม หมวดความรับผดิ หมวดบทลงโทษ เป็นตน้ 
  (2) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาการขาดหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ าตามท่ีกฎหมายกาํหนด ผูเ้ขียนเห็นว่า ประเทศไทยควรจดัตั้งหน่วยงานกลางเพียง
หน่วยงานเดียว เพื่อทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งระบบ เพื่อความเป็นเอกภาพและ
ลดปัญหาความซํ้ าซ้อนในการปฏิบติังานของหน่วยงาน อีกทั้งเพ่ือเป็นหน่วยงานหลกัในการวาง
นโยบายทัว่ไปในการบริหารจดัการนํ้าท่ีทุกหน่วยงานจะตอ้งปฏิบติัตาม 
  (3) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ผูเ้ขียนเห็นว่า 
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติเป็นองคก์รสูงสุดท่ีทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้ า จึงควรมี
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การแต่งตั้งและรับรองอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติของประเทศไทยไวใ้น
กฎหมายระดบัพระราชบญัญติัเพื่อให้มีอาํนาจหน้าท่ีท่ีมีความชดัเจนยิ่งข้ึน และเพื่อให้ไดรั้บการ
ยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
  (4) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จดัการนํ้า ผูเ้ขียนเห็นวา่ ควรมีการบญัญติักาํหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนไวใ้นกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าให้ชัดเจน ควรมีการนําหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การคิดและตดัสินใจและเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งทาํใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้าของประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุดอยา่งแทจ้ริง 
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