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บทคัดย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี มีจุดมุ่ งหมายเพื่อศึกษา  ความหมาย  ประวัติความเป็นมา              
แนวคิดทฤษฎีของสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า ลุ่มน ้า และสถิติการใช้ทรัพยากรน ้าในประเทศไทย 
รวมถึงปัญหาในมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าภาคเกษตรกรรม             
ว่ามาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่นั นจะสามารถน้ามาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้หรือไม่  อีกทั งผู้วิจัย
ได้น้าบทบัญญัติอันเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้าของกฎหมาย
ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ทั งยังครอบคลุมการใช้ทรัพยากรน ้า อันจะน้ามาซึ่ง
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรน ้าต่อไป 
 จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรน ้า                
ในภาคเกษตรกรรม เช่น พระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร์ พ.ศ. 2482 และพระราชบัญญัติ      
การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ไม่สามารถเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจากความขัดแย้ง       
ในการใช้ทรัพยากรน ้าของเกษตรกรได้ประกอบกับประเทศไทยไม่มีมาตรการใดที่ได้ก้าหนด
เกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า  อันเป็นการก้าหนดถึงความแน่ชัดในความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรน ้า เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าได้ เหมาะสมอีกทั งไม่มี
กฎหมายใดเลยที่ก้าหนดถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าไว้โดยตรง ทั งกฎหมายที่มีอยู่นั นก็มีอยู่
จ้านวนมากและกระจัดกระจายท้าให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพของกฎหมายส่งผลให้เมื่อเกิดปัญหา 
ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่หลักในการเข้ามาแก้ไขปัญหา และอาจท้าให้เกิดความทับ
ซ้อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเพราะไม่มีมาตรการใดให้อ้านาจกับคณะกรรมการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ ประกอบกับกฎหมายที่มีอยู่นั นก็เกิดความล้าหลังอันไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ           
ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพ กลายมาเป็นเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ 
ทั งไม่มีมาตรการขึ นทะเบียนของเกษตรกรเมื่อเกิดปัญหาขึ น จะได้ทราบถึงกิจกรรมที่เกษตรกรท้า
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และรัฐจะได้เข้ามาแก้ไขได้ถูกต้อง ประกอบกับภาครัฐเองก็ไม่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้งดังกล่าวได้ เป็นเพราะรัฐไม่มีความเข้าใจและใกล้ชิดกับปัญหาที่เกิดขึ น  นอกจากนี 
ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากการใช้ทรัพยากรน ้าไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง เป็นผล             
ให้เกษตรกรต้นน ้ามีการใช้ทรัพยากรน ้าอย่างฟุ่มเฟือย ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกลางน ้าและ           
ท้ายน ้าอันจะน้ามาซึ่งสงครามแย่งชิงทรัพยากรน ้าได้ในอนาคตอันใกล้ 

 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการ
ใช้ทรัพยากรน ้า: ศึกษากรณีการใช้ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรม โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไข
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า อันได้แก่พระราชบัญญัติการชลประทาน
ราษฏร์ พ.ศ. 2482 และพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม โดยการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ             
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า  : ศึกษากรณีการใช้ทรัพยากรน ้าในภาค
เกษตรกรรม เพื่อให้มีกฎหมายรองรับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า ภาคเกษตรกรรมอันจะน้ามาซึ่ง
หลักเกณฑ์และวิธีในจัดการทรัพยากรน ้าส้าหรับเกษตรกรรม เพื่อลดความขัดแย้งอันเกิดจากการใช้
ทรัพยากรน ้าของเกษตรกรต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า รวมถึงผู้ใช้น ้าในภาคส่วนอ่ืนๆ ด้วย 
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ABSTRACT 

 
This study aimed to examine definition, history, theoretical concept, rights to access 

water resource, river basin, and statistics of water usage in Thailand as well as problems in 
enforcing regulations about the right to access water resource in agricultural section whether the 
present regulations are effective enough to redress the problems. Moreover, the researcher 
compared Thai and foreign regulations on the right to access water resource to be a guideline and 
to improve the present to be more effective and more applicable to the usage of water which 
could later protect the right of water users. 

The results indicated that regulations about the rights to access water resource in 
agricultural section such as Act of People Irrigation B.E.2482 and Act of Royal Irrigation B.E. 
2485 could not solve the problems resulted from conflicts of the usage of water for agriculture. 
Furthermore, Thailand had no regulations stating about the rights to use water which was the clear 
definition of any questionable ownership of water being a guideline for effective water 
management plan. Plus, there had been no law directly stating the access of water. There might be 
a number of laws but they were scattering which resulted in a lack of unity of the laws. Such the 
lack caused, when problem raised, ambiguousness for which unit would be responsible to solve 
the problem and also caused an overlap responsible area of related units because there was no 
section authorizing the National Water Committee. Moreover, the present out-of-date law was not 
suitable with the present economy where sufficient agriculture became commercial agriculture. 
Besides, there was no law requiring the registration of farmers so when problems raised 
government could solve the problems that the farmers performed. However, government could 
not solve the mentioned problem and conflict because government did not have a close 
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understanding with them. Lastly, the fee of the water usage did not reflect the real capital which 
resulted in the careless usage of water causing problem with farmers who were not close to the 
water resource. The problem could start a fight of seeking water in the near future.  
 The research would suggest the solutions to redress such the problems as followings: 
Study cases in usage of water in agriculture with an amendment of laws about rights to access to 
water resource namely of People Irrigation B.E.2482 and Act of Royal Irrigation B.E. 2485 to 
enhance to explicit enforcement by issuing ministerial laws, announcement on rights to use water 
resource, study cases of water usage in agricultural section which would bring methods to manage 
water for agriculture in order to decrease the conflicts derived from water usage problem of 
farmers in different distance of the water resource as well as other people in other parts. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ก็ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์พินิจ  ทิพย์มณี 
ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสละเวลาให้ค าชี้แนะแนวทางในการจัดท า
วิทยานิพนธ์แก่ผู้วิจัยด้วยดีมาโดยตลอด ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
และผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่กรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์  และอาจารย์ธีรวัฒน์  จันทรสมบูรณ์                    
ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ตลอดจนให้ข้อคิดและค าแนะน า ชี้แนะแนวทาง              
รวมตลอดถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว ศาสตราจารย์ ดร. อ านาจ 
วงศ์บัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ และคุณธีรพัฒน์ แจ้งอินทร์ ที่กรุณาให้ข้อมูล
และข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  รวมถึง ดร. มนต์ชัย               
พินิจจิตรสมุทร ผู้จุดประกายให้เกิดงานวิจัยในคร้ังนี้ 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่
บุคลากรทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยด้วยดี และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ 
รวมถึงกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน ที่คอยเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยในการท าวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยดี
ตลอดมา 
 ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัวที่ได้อุปการะให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา อนึ่งคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
หากเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนากฎหมายต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยขออุทิศเป็นกตเวทิตา
ให้แก่ บิดา มารดา ครอบครัว ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณของผู้วิจัยทุกท่าน รวมทั้งเจ้า ของผลงานที่
ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
 
 

ภานุวัฒน ์เครือทอง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

“หลักการส าคัญว่า ต้องมีน  าบริโภค น  าใช้ น  าเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่ามีชีวิตอยู่ที่นั่น 
ถ้ามีน  าทุกคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน  าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน  าคนอยู่ไม่ได้”1 
จากกระแสพระราชด ารัสฯ ที่อัญเชิญมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าน  าเป็นทรัพยากรที่มีความจ าเป็นและ
ส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในโลก มนุษย์ต้องอาศัยน  าเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตอยู่และจากบทความ
ของ UNESCO SOURCE No. 84 November 1996 (พ.ศ. 2539) เกี่ยวกับเร่ืองน  า มีความว่า “โลกอีก 
50 ปีข้างหน้าจะประสพปัญหาวิกฤตการณ์การขาดแคลนน  าอย่างรุนแรงสาเหตุเนื่องจากการเพิ่มขึ น
อย่างรวดเร็วของประชากรโลกและขาดแคลนการแก้ไขปัญหาเร่ืองน  าที่ เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง” จากปัญหาดังกล่าวเราจ าเป็นจะต้องท าการพัฒนาแหล่งทรัพยากรน  าให้
ได้ผล และเป็นเร่ืองความจ าเป็นที่ส าคัญที่สุดก่อนการพัฒนาใด ๆ เนื่องจากว่าถ้าเราปราศจาก
ทรัพยากรน  าเราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้2 

ประเทศไทยนับว่ามีความใกล้ชิดและอยู่กับสายน  านับตั งแต่มีการตั งถิ่นฐานน  าจัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติในมิติทรัพยากรใช้แล้วไม่หมดสิ น  (Non-Exhausting Natural Resources)3 
ทรัพยากรน  ามีความส าคัญต่อการด ารงชีพของมนุษย์ ทรัพยากรน  าให้ประโยชน์มากมายต่อมนุษย์
จัดได้ว่าทรัพยากรน  าคือ “ชีวิต” แม้กระทั งในร่างกายของมนุษย์เองยังประกอบไปด้วยน  าถึงร้อยละ 
70 ของร่างกาย กระทั งในเลือดมีน  าเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 92 ในสมองมีน  าเป็นองค์ประกอบ
ร้อยละ 85  

                                                           

 1  ด ารัสพระราชทานแก่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและคณะ ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 
 2  วิชัย สุภาโสด. (2550). แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร. สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 56, จาก 
http://www.rid.go.th/thaicid/_5_article/2549/03Water_Agri.pd 
 3  จาก วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (น. 8), โดย เกษม จันทร์แก้ว, 2553, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์. 
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น  าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  เป็นจุดก่อก าเนิด
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อีกทั งน  ายังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ท าให้โลกของเรานี 
ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป ในอดีตน  าจัดว่าเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบรูณ์ จึงท าให้ประชากร
ส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรน  าอย่างไม่คุ้มค่า เป็นผลให้ปริมาณน  าที่ใช้ได้นั นลดลงอย่างต่อเนื่องน ามาซึ่ง
ปัญหาความขัดแย้งและแย่งชิงในการใช้ทรัพยากรน  า ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาพื นที่หลายแห่งในทุก
ภาคของประเทศไทยต้องประสบกับสภาวะแห้งแล้งมากผิดปกติและฤดูฝนน  าก็มากกว่าปกติ         
อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของธรรมชาติที่มนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ น เป็นผลน ามาซึ่งความ
เสียหายทั งชีวิตและทรัพย์สิน 

แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม แต่ด้วยปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านกายภาพ และความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากร
จึงท าให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศเกษตรกรรม หากกล่าวถึงภาคเกษตรกรรมจ าต้องอาศัย
ทรัพยากรน  าอันเป็นปัจจัยหลัก ทรัพยากรน  ากว่าร้อยละ 80 ของทรัพยากรน  าทั งหมดถูกใช้ในภาค
เกษตรกรรม เป็นเหตุให้นานาชาติต่างตระหนักถึงความส าคัญของเกษตรกรรมเป็นอันน ามาซึ่ง          
การบริหารจัดการน  าเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยอาศัยกฎหมายเข้ามาก าหนดถึงสิทธิการ เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน  าของทุกภาคส่วน เพื่อให้ในฤดูแล้งมีทรัพยากรน  าใช้ และในฤดูฝนสามารถ
จัดการและป้องกันน  าท่วมได้ 

จากการศึกษา สถิติทรัพยากรน  าที่ไหลเข้ามาในระบบของประเทศไทยแต่ละปีพบว่า 
ทรัพยากรน  า (Input) ที่เข้ามาในระบบของสิ่งแวดล้อมมีปริมาณมากซึ่งมักจะสร้างความเสียหาย
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นจ านวนเม็ดเงินมหาศาล โดยประเทศไทยเองไม่สามารถจัดการและแก้ไข
ปัญหาปริมาณน  าที่ไหลเข้ามาในระบบได้ ในขณะเดียวกันปริมาณน  า (Output) ที่ไหลออกจาก
ระบบก็ไหลออกจากมากเช่นเดียวกัน ดังตาราง ที่ 1 ส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก          
โดยในฤดูแล้งประเทศไทยมักจะประสบกับสภาวะแห้งแล้งจนถึงขั นต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
แห่งชาติเลยก็ว่าได้อันน ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งและแย่งชิงทรัพยากรน  ากันเองในสังคม 
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ตำรำงท่ี 1.1 ปริมาณฝนสะสม ปี 2538, 2550 ถึง ปี 2554 ตั งแต่วันที่  1 มกราคม - 25 ธันวาคม 
ปริมาณฝนทับทวี (มม.) 
 

ปี ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

เหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

ใต้ ฝ่ัง
ตะวันตก 

ปี 2538 1,352.20 1,407.50 1,291.60 2140.7 1,723.60 2,911 
 

ปี 2550 1,251.70 1,479.40 
 

1,277.50 1852.4 1,807.50 2927.4 

ปี 2551 1,366.20 1,673.70 1,480.60 
 

1,940.00 1,909.90 2638.8 

ปี 2552 1,190.10 1,446.20 1,473.30 
 

1,985.50 1,581.30 2,820.80 

ปี 2553 1,303.50 1,433.90 1,461.50 
 

1,789.00 1,869.20 2,643.50 

ปี 2554 1,687.70 1,691.50 1,516.80 
 

2,094.40 2,238.20 2,951.20 

 
ท่ีมำ: กรมอุตุนิยมวิทยา (2556) 
 

จากการศึกษาในครั งนี  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิในการใช้ทรัพยากรน  า ศึกษากรณีการใช้ทรัพยากรน  าในภาคเกษตรกรรมเนื่องจากปัจจุบัน
ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 64 ล้านคน4 โดยปริมาณกว่า 40 ล้านคนหรือประมาณ 63.5 %        
ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและเกษตรกรรม
ต่อเน่ือง ในขณะที่ประเทศไทยมีพื นที่ทั งสิ นกว่า 320.7 ล้านไร่ คิดเป็นพื นที่ถือครองเพื่อการเกษตร
ประมาณ 132.7 ล้ านไร่  หรือ 41.4 % และมีแนวโน้มว่าจะขยายตัว เพิ่มขึ นอย่ างต่อเนื่อง                  
(พื นที่การเกษตรมีความต้องการใช้น  าสูง ) แต่ทว่าปัจจุบันมีพื นที่ชลประทานที่สนับสนุน                  
ภาคเกษตรกรรม ได้เพียง 23.57 ล้านไร่หรือประมาณ 17.8% เท่านั น ส่วนพื นที่ทางเกษตรกรรม        
                                                           

 4  ข้อมูลประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2556 (1 กรกฎาคม) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2556). 
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ที่เหลืออีก 82.2% จะต้องพึ่งน  าฝนตามธรรมชาติ ซึ่งมีความไม่แน่นอน ท าให้ผู้ที่อยู่ต้นน  ามักจะ         
กักเก็บน  าและใช้ทรัพยากรน  าโดยมิได้ค านึงถึงผู้ที่อยู่ท้ายน  าเป็นเหตุให้เกษตรกรรมที่อยู่ท้ายน  า
มักจะประสบกับความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรน  าเพื่อการเกษตร จนน ามาซึ่ง
ความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรน  าระหว่างเกษตรกรด้วยกัน อันส่งผลให้เกิดความสงครามความ
ขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรน  าจากปัญหาข้างต้นหากประเทศไทยมีการน าหลักการที่ว่าทรัพยากรน  า
คือ สินค้าสาธารณะโดยภาครัฐเป็นเจ้าของในทรัพยากรน  าและรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรเหล่านั น อันเป็นสิทธิขึ นพื นฐานตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศได้ก าหนดให้ประชาชนทุกคนของรัฐ มีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรน  าในการอุปโภคและบริโภค
อย่างเสร ีและจะต้องปลอดจากการแทรกแซงก็จะน ามาซึ่งทางออกหรือวิธีการแก้ไขปัญหา  

ดั งนั นการเข้าถึงทรัพยากรน  าโดยเสรี ( Open Access Regime) ซึ่งอาจเรียกอย่างง่าย ๆ 
ว่า “ระบบใครใคร่ใช้ใช้” ซึ่งอาจเป็นระบบที่มิได้น ามาซึ่งความยั่งยืนและการเอื อเฟื้อแบ่งปัน
ทรัพยากรน  าอันเป็นทรัพยากรของรัฐ หากในกรณีที่ทรัพยากรน  าท่ามีความอุดมสมบรูณ์ ระบบนี ก็
จะท าให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะเนื่องมาจากมีทรัพยากรที่สามารถใช้กันได้อย่างทั่วถึง   
ซึ่งระบบดังกล่าว มักน ามาซึ่งความไม่ยุติธรรมแก่ผู้ใช้ทรัพยากรน  าคนอ่ืน ๆ อันมีสิทธิในการใช้
เช่นกัน หากคราใดต้องเผชิญกับภัยแล้ง  ผลที่ตามมาก็คือความขัดแย้ง เนื่องมาจากการเข้าถึง
ทรัพยากรน  าโดยไม่มีกติกาว่าใครควรจะได้ใช้ทรัพยากรน  าเท่าใด และนับวันความขัดแย้งดังกล่าวก็
เร่ิมรุนแรงขึ นเร่ือย ๆ อาจจะกลายเป็น สงครามแย่งชิงทรัพยากรน  าได้ในอนาคตอันไม่ไกล            
ดังนั น หากเรามีการน าหลักการในเร่ือง สิทธิในการใช้ทรัพยากรน  า เข้ามาเป็นหลักของการจัดสรร
ทรัพยากรน  า ก็อาจจะลดปัญหาหรือไม่ก็อาจจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรน  าได้          
อีกทั งยังน ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรน  าอย่างยั่งยืน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษา ความหมาย ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีของสิทธิในการใช้ทรัพยากรน  า 
ลุ่มน  า และสถิติการใช้ทรัพยากรน  าในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิการใช้ทรัพยากรน  าในภาคเกษตรกรรมของ
กฎหมายในประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ  
 3.  เพื่อวิ เคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน  าในภาค
เกษตรกรรม 
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 4. เพื่อเสนอแนะแนวในทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับสิทธิในการใช้
ทรัพยากรน  าในภาคเกษตรกรรม อันได้แก่ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร์ พ.ศ. 2482 และ 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายโดยตรงที่เกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน  า
เหมือนในต่างประเทศ และถึงแม้จะมีกฎหมายแต่ก็เป็นกฎหมายหลักทั่วไปที่มีข้อบกพร่องถึงจะมี
กฎหมายหลายฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์พุทธศักราช 2482 พระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2517 และ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2486 ที่เปิดช่องให้สามารถก าหนดรายละเอียดในกฎหมาย
ล าดับรองได้ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมมาตรการที่ส าคัญเพื่อใช้ในการก าหนดสิทธิในการใช้ทรัพยากร
น  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่ดังกล่าว     
เพื่อให้การคุ้มครองประโยชนข์องผู้มีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรน  า 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน  าในภาค
เกษตรกรรม กฎหมายอันเกี่ยวกับ น  า สิทธิการใช้ทรัพยากรน  า กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมาย        
การชลประทานและกฎหมายอ่ืน ๆ บทความวารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์และ
รวมถึงแหล่งความรู้จากอินเตอร์เน็ต รวมทั งศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของ ลุ่มน  าปิง วัง ยม โขง ชี 
มูล โดยอยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ว่าทุกลุ่มน  ามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกัน สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการการจัดการได้  ตลอดจนสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมถึงผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทานและเกษตรกร 
 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี ศึกษาโดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบวิจัย เอกสาร
(Documentary Research) โดยเมื่อรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ แล้วก็จะท าการวิเคราะห์วิจารณ์ตาม
หลักเกณฑ์ พร้อมทั งข้อเสนอแนะ โดยศึกษาค้นคว้าจากต าราหนังสือทั งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากเครือข่ายเอกสาร สื่อสารสนเทศ บทความ ตัวบทกฎหมาย 
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

DPU



6 

1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบความหมาย ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีของสิทธิในการใช้ทรัพยากรน  า 
ลุ่มน  าและสถิติการใช้ทรัพยากรน  าในประเทศไทย 
 2. ท าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิการใช้ทรัพยากรน  าในภาคเกษตรกรรม
ของกฎหมายในประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ  
 3. ท าให้ทราบถึงปัญหาและสามารถวิเคราะห์มาตรการที่เกี่ยวกับสิทธิการใช้ทรัพยากรน  าใน
ภาคเกษตรกรรม 
 4. ท าให้ทราบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับสิทธิ ในการใช้
ทรัพยากรน  าในภาคเกษตรกรรม อันได้แก่ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร์ พ.ศ. 2482 และ 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 DPU



บทที ่2 
ความหมาย ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี ลุ่มน ้าและสถิติในการใช้

ทรัพยากรน ้าของประเทศไทย 
 

 ก่อนที่จะท ำกำรศึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำในภำคเกษตรกรรม
ตำมกฎหมำยในประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมำยต่ำงประเทศ รวมทั งวิเครำะห์ถึงปัญหำ             
ของกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย รวมทั งปัญหำที่เกิดขึ นจำกกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ           
ในภำคส่วนต่ำง ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในเร่ืองของควำมหมำย ประวัติ
ควำมเป็นมำ แนวคิดทฤษฎีของสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ ลุ่มน  ำและสถิติกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ            
ในประเทศไทย อันมีรำยละเอียดดังต่อไปนี  
 
2.1  ความหมาย ประวัติความเป็นมา ของสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า ลุ่มน ้า และสถิติในการใช้
ทรัพยากรน ้า ของประเทศไทย 
 2.1.1  ควำมหมำยและประวัติควำมเป็นมำของสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ 

2.1.1.1  ควำมหมำยของสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ 
ทรัพยำกรน  ำ1 หมำยถึง ของเหลวเกิดจำกกำรรวมตัวกันของก๊ำซไฮโดรเจนและ               

ก๊ำซออกซิเจนในภำวะที่เหมำะสม หรือควำมหมำยในลักษณะเป็นทรัพยำกรธรรมชำติหมำยถึง              
สิ่งที่น ำมำใช้อุปโภค บริโภค ช ำระล้ำงร่ำงกำย ใช้ใน กำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรคมนำคม
ทำงน  ำ กำรผลิตพลังงำน ทรัพยำกรน  ำยังเป็นทรัพยำกรประเภทหนึ่งที่สำมำรถเกิดขึ นทดแทนอยู่
ตลอดเวลำ เป็นวัฎจักร  

ตำมพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 นั นไม่ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของ             
ค ำว่ำ “สิทธิในทรัพยำกรน  ำ หรือ Water Right” เอำไว้แต่ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ สิทธิ หรือ สิทธิ์
อันเป็นอ ำนำจอันชอบธรรมในกำรกระท ำใด ๆ ที่ไม่ผิดต่อกฎหมำย จำรีตประเพณีหรือศีลธรรม              
อันดีของประชำชน เช่น บุคคลมีสิทธิและหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ เขำมีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี                     

                                                           

 1  จำก ถอดรหัสสงครามแย่งชิงน ้า (น. 45), โดย ศรีสุวรรณ ควรขจร และคณะ, 2548, กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชำติ. 
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กฎ อ ำนำจที่จะกระท ำกำรใด ๆ ได้อย่ำงอิสระ โดยได้รับกำรรับรองจำกกฎหมำย2 และได้ให้               
ค ำนิยำมของ น  ำ หมำยถึง สำรประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธำตุในอัตรำส่วน 1 : 8 โดยน  ำหนัก 
เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลวไฮโดรเจนและออกซิเจนใส ไม่มีสี กลิ่น รส มีประโยชน์มำก
เช่น ใช้ดื่ม ช ำระล้ำงสิ่งสกปรก 

เมื่อพิจำรณำ ค ำว่ำ สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำแล้ว ก็อำจได้ควำมหมำยว่ำเป็นอ ำนำจ
อันชอบธรรมในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย จำรีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน เท่ำกับว่ำประชำชนทุกคนมีสิทธิและมีอ ำนำจที่จะได้มำซึ่งสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ 
อันเป็นทรัพยำกรสำธำรณะของรัฐ ในฐำนะที่รัฐเป็นเจ้ำของสินค้ำสำธำรณะ รัฐจึงมีหน้ำที่ในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้ประชำชนมีสิทธิในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรน  ำอันเป็นปัจจัยขั นพื นฐำนในกำรด ำรงชีพ 

สิทธิในทรัพยำกรน  ำ (Water Resources Rights) หมำยถึง “สิทธิในกำรน ำไปและใช้
ทรัพยำกรน  ำตำมที่ก ำหนดในใบอนุญำต ”3 

2.1.1.2  ประวัติศำสตร์ของสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ  
ในทำงประวัติศำสตร์ของสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ4 นำนำชำตแิละตำมกฎหมำยจำรีต

ประเพณีของกำรใช้ทรัพยำกรน  ำและที่ดินมักมีควำมใกล้ชิดและเชื่อมโยงกันและในบำงครั งใน
พื นที่แห้งแล้งมักขึ นอยู่กับกำรใช้กฎหมำยที่ดินในกำรประยุกต์ใช้กับทรัพยำกรน  ำ โดยทั่วไปแล้ว 
สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำมักจะขึ นอยู่กับกำรใช้และควำมเป็นเจ้ำของในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำงบน
ที่ดินนั น ๆ  

จำกกำรศึกษำเป็นกำรใช้สิทธิพิเศษแก่เจ้ำของที่ดินที่อยู่ติดแหล่งน  ำ โดยกฎหมำยน  ำใน
สมัยโรมันได้เป็นแนวคิดในกำรก ำหนดกฎหมำยอันเป็นจำรีตประเพณีเกี่ยวกับสิทธิกำรใช้
ทรัพยำกรน  ำในยุโรป ซึ่งถือได้ว่ำกฎหมำยดังกล่ำวนั นยังคงมีควำมทันสมัย อันที่จริงแล้วอิทธิพล
ของกฎหมำยดังกล่ำวก็ยังคงเห็นได้ชัดจำกตัวอย่ำงของกฎหมำยโรมันที่ปฏิเสธกำรครอบครอง         
แต่เพียงผู้เดียวของทรัพยำกรน  ำที่ไหลผ่ำนที่ดินของปัจเจกชน โดยที่สถำบันจัสติเนียนได้ตีพิมพ์
หลักกฎหมำยดังกล่ำวขึ นในปี ค.ศ. 533-34 อันเกี่ยวกับกำรไหลของน  ำ ซึ่งได้ก ำหนดอยู่ในส่วนของ  

                                                           

 2  จำก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (น. 494), โดย รำชบัณฑิตยสถำน, 2546, 
กรุงเทพฯ: นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์. 
 3  From Preparing National Regulations for Water Resources Management: Principles and Practice. 
FAO Legislative Study 80. Rome, Italy: UNESCO and FAO, by Burchi, S., and A. D’Andrea, 2003. 
 4  Hodgson, S. Land and water - the rights interface. FAO. (2004) , Retrieved September 07 , 2013 , 
from http://www.unep.org/training/programmes/Instructor%2 0 Version/Part_2 / Activities/Economics_of_ 
Ecosystems/Water/Supplemental/Historical_Water_Rights.pdf 
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“เชิงลบของสังคม” ที่กล่ำวว่ำทรัพยำกรน  ำเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถยึดถือเป็นเจ้ำของได้เช่นเดียวกัน      
กับ ทะเล อำกำศ และสัตว์ป่ำ ในบำงเวลำมันเป็นสิ่งที่ยอมรับกันว่ำสิ่งเหล่ำนั นควรเป็นสิ่งที่ควร
ได้รับ “ควำมเคำรพ” หรือสิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่ควรได้รับกำรปกป้องจำกกำร
แสวงหำประโยชน์ 

ในสมัยโรมันมีกฎหมำยกล่ำวไว้ว่ำประชำชนสำมำรถมีสิทธิชั่วครำวในกำรน ำ
ทรัพยำกรน  ำที่ไหลผ่ำนในที่ดินของตนมำใช้ สิทธินี ไม่ขึ นกับกำรครอบครองสิทธิ์ในที่ดินและ          
จะสิ นสุดเมื่อกำรใช้ทรัพยำกรน  ำสิ นสุดลง ภำยใต้กฎหมำยในสมัยนั นเอกชนไม่สำมำรถครอบครอง
ที่ดินได ้ที่ดินเป็นสมบัติของรัฐและควบคุมโดยผู้ปกครองของรัฐ  

ในสมัยต่อมำกฎหมำยได้ก ำหนดให้ทรัพยำกรน  ำจืดในล ำธำรเป็นเสมือนน  ำนิ่ง            
ซึ่งหมำยควำมว่ำผู้ครอบส่วนนั นและมีสิทธิทั งหมดในทรัพยำกรน  ำ ผู้ครอบครองที่ดินยังมีสิทธิที่จะ
ตรวจสอบควำมเสียหำยจำกกำรผันทรัพยำกรน  ำด้ำนเหนืออีกด้วย โดยปกติผู้ครอบครองที่ดินที่จะ
ได้รับสิทธินี เว้นแต่จะมีกำรก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นไว้ก่อน  

ในช่วงปลำยสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำได้เปลี่ยนแปลงจำกสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำโดย
กำรครอบครองพื นที่  (Land-based) เป็นสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำโดยกำรใช้  (Used-based)            
ไม่อนุญำตให้ผู้ครอบครองที่ดินมีอ ำนำจในกำรบังคับได้ สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำแบบนี ได้
น ำไปใช้ในบำงประเทศ 

2.1.2  ลุ่มน  ำและสถิติกำรใช้ทรัพยำกรน  ำของประเทศไทย 
ในปัจจุบันพบว่ำลุ่มน  ำมีควำมส ำคัญ เพรำะแต่ละลุ่มน  ำย่อมมีควำมเป็นเอกลักษณ์

เฉพำะถิ่น ประกอบกับลุ่มน  ำมีควำมส ำคัญต่อวิถีชีวิตของคนในลุ่มน  ำนั น ๆ จึงท ำให้กำรด ำเนิน
โครงกำรหรือกิจกรรมใด ๆ อันส่งผลกระทบต่อลุ่มน  ำ ต้องมีกำรประเมินผลกระทบและจัดท ำ
รำยงำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อลุ่มน  ำสำยหลักของประเทศไทย ในประกำศกระทรวงทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ก ำหนดลุ่มน  ำหลักของประเทศไทยไว้ 25 ลุ่มน  ำด้วยกัน5 

                                                           

 5  จำก หลักการจัดการลุ่มน ้า, โดย เกษม จันทร์แก้ว, 2551, กรงเทพฯ: มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 
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2.1.2.1 ลุ่มน  ำหลัก 25 ลุ่มน  ำของประเทศไทยได้แก่6 
1) ลุ่มน  ำสำละวิน 
2) ลุ่มน  ำโขง 
3) ลุ่มน  ำกก 
4) ลุ่มน  ำชี 
5) ลุ่มน  ำมูล 
6) ลุ่มน  ำปิง 
7) ลุ่มน  ำวัง 
8) ลุ่มน  ำยม 
9) ลุ่มน  ำน่ำน 
10) ลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ 
11) ลุ่มน  ำสะแกกรัง 
12) ลุ่มน  ำป่ำสัก 
13) ลุ่มน  ำท่ำจีน 
14) ลุ่มน  ำแม่กลอง 
15) ลุ่มน  ำปรำจีนบุรี 
16) ลุ่มน  ำบำงปะกง 
17) ลุ่มน  ำโตนเลสำบ 
18) ลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเลตะวันออก 
19) ลุ่มน  ำเพชรบุรี 
20) ลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเลตะวันตก 
21) ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
22) ลุ่มน  ำตำปี 
23) ลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ 
24) ลุ่มน  ำปัตตำนี 
25) ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก 

                                                           

 6  ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่องก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำร
หรือกิจกำรซ่ึงต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555. 
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โครงกำรที่ด ำเนินกิจกรรม โครงกำรทุกประเภทที่อยู่ในพื นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มี         
มติเห็นชอบก ำหนดให้เป็นพื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน  ำชั น1 ทุกขนำดจะต้องมีกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.1.2.2  ควำมหมำยและกำรก ำหนดขอบเขตของลุ่มน  ำ 
 1)  นิยำมและควำมหมำย ลุ่มน  ำ เป็นค ำที่ใช้กันมำนำนแล้วในหมู่นักอุทกวิทยำ

และนักจัดกำรลุ่มน  ำโดยเฉพำะใน หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ ดิน น  ำ และป่ำไม้ เช่น กรมป่ำไม้ 
กรมพัฒนำที่ดิน กรมชลประทำน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย แท้จริงแล้วควำมหมำย         
ของลุ่มน  ำหมำยควำมรวมถึงบริเวณพื นที่ทั งหมดที่โอบล้อมแม่น  ำที่น  ำฝนที่ตกลงมำในบริเวณพื นที่
แล้วจะระบำยลงสู่ล ำห้วย ล ำคลองต่ำง ๆ จนในที่สุดไหลออกสู่จุดสุดท้ำยที่ก ำหนดเป็นปำกแม่น  ำ
ของลุ่มน  ำนั น 

ลุ่มน  ำจะประกอบไปด้วยพื นที่หลำยรูปแบบ ตั งแต่พื นที่เป็นภูเขำ พื นที่รำบ พื นที่ล ำน  ำ 
ลักษณะพื นที่ดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกันในองค์ประกอบ กำรเกิด ที่ตั ง ท ำให้มีควำมเหมำะสมต่อ
กำรใช้ประโยชน์ที่ต่ำงกันไป 

ลุ่มน  ำ มีควำมหมำยตรงกับค ำศัพท์ภำษำอังกฤษว่ำ “Watershed” ซึ่งนักอุทกวิทยำได้ให้
ค ำจ ำกัดควำมไว้หลำยประกำรคือ 

(ก) Webster’s Dictionary ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้ว่ำ  ลุ่มน  ำ คือพื นที่ผิวลำดชันซึ่งจะ
ระบำยน  ำจำกเส้นสันปันน  ำ ไหลลงสู่ที่ระบำยน  ำตั งแต่สองแห่งหรือมำกกว่ำสองแห่งขึ นไป 

จำกค ำจ ำกัดควำมของ Webster’s Dictionary ให้ค ำจ ำกัดควำมของลุ่มน  ำที่มีขอบเขต
ของลุ่มน  ำ คือ เส้นสันปันน  ำที่แบ่งน  ำไหลออกสู่ปำกน  ำของล ำน  ำหรือกล่ำวสั น ๆ ได้ว่ำ “ลุ่มน  ำ คือ 
พื นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นสันปันน  ำ” 

เส้นสันปันน  ำ (Topographic Divide) หมำยถึง เส้นแบ่งเขตแดนกำรไหลของน  ำลงสู่           
ลุ่มน  ำเส้นนี จะแบ่งน  ำฝนที่ตกลงมำให้ไหลลงสู่น  ำต่ำงลุ่มน  ำกัน เส้นนี  ได้แก่ สันเขำที่อยู่รอบนอก
ของลุ่มน  ำ ถ้ำจะให้เห็นภำพชัดขึ นก็เปรียบลุ่มน  ำคือ กระทะ พื นที่ลุ่มน  ำอยู่ติดกันก็เสมือนกับเอำ
กระทะมำเรียงให้ชิดแนบติดกันโดยบีบขอบกระทะให้เป็นสันเดียวกัน ส่วนที่เป็นขอบกระทะ             
จะเป็นจุดแบ่งน  ำฝนที่ตกลงมำให้ไหลลงสู่เอ่งกระทะคนละแอ่งขอบนี คือ เส้นสันปันน  ำ และ
บริเวณของแอ่งกระทะแต่ละใบก็คือ พื นที่ลุ่มน  ำหนึ่ง 

(ข)  United States Department of Agriculture (USDA) ให้ค ำจ ำกัดควำมของลุ่มน  ำไว้
ในหนังสือ SOIL ปี 1957 ว่ำลุ่มน  ำ คือ พื นที่เหนือจุด ๆ หนึ่งบนล ำธำรที่ให้กำรระบำยน  ำผ่ำน                
จุดนั น 
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ค ำจ ำกัดควำมของ USDA นี  กล่ำวเพียงว่ำลุ่มน  ำคือ พื นที่ที่อยู่เหนือจุดที่ก ำหนดไว้บน
แม่น  ำและน  ำฝนที่ตกลงสู่ลุ่มน  ำจะต้องไหลผ่ำนจุดดังกล่ำวคือ ปำกแม่น  ำของลุ่มน  ำ 

(ค)  Dr. R.E. Dils ชำวอเมริกำ ผู้เร่ิมงำนจัดกำรลุ่มน  ำที่มีชื่อเสียงได้ให้ค ำจ ำกัดควำม
ของลุ่มน  ำไว้ว่ำ ลุ่มน  ำ คือ พื นที่หน่วยหนึ่งที่ให้กำรระบำยน  ำสู่ล ำธำรหรือแม่น  ำ 

ค ำจ ำกัดควำมของ Dr. R.E. Dils นี กล่ำวถึงค ำว่ำลุ่มน  ำโดยไม่ค ำนึงถึงขนำดลักษณะ 
ขอบเขตของลุ่มน  ำ แต่เน้นให้เห็นว่ำพื นที่นั น ต้องมีล ำธำรหรือแม่น  ำเพื่อระบำยน  ำซึ่งเป็นค ำจ ำกัด
ควำมที่แคบเกินไปเพรำะพื นที่ใดไม่มีล ำน  ำก็ไม่จัดเป็นลุ่มน  ำ  ดังเช่น พื นที่เหมืองแร่ ทุ่งหญ้ำ              
เป็นต้น แต่พื นที่ดังกล่ำวอำจมีควำมจ ำเป็นต้องจัดกำร ดังนั น Dr. R.E. Dils ได้ให้ค ำจ ำกัดควำม  
ใหม่ว่ำลุ่มน  ำ คือ พื นที่หน่วยหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน  ำโดยเฉพำะมีขนำดไม่แน่นอน 
แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ที่จะจัดกำรบนพื นที่นั นเป็นส ำคัญ 

ในควำมหมำยใหม่นี  พื นที่ลุ่มน  ำจะก ำหนดบริเวณใดก็ได้โดยผู้จัดกำรลุ่มน  ำ  ก ำหนด
ขอบเขตของลุ่มน  ำไม่จ ำเป็นต้องใช้เส้นสันปันน  ำ เช่น สนำมฟุตบอล อำณำเขตบริเวณบ้ำนทั งหมด ฯลฯ 
แต่พื นที่นั นมีข้อก ำหนดตำมค่ำนิยมว่ำต้องเป็นพื นที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน  ำตำมวัตถุประสงค์         
ของผู้ที่จะจัดกำรเป็นส ำคัญ กล่ำวคือจะมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน  ำที่ผู้จัดกำรสำมำรถ             
ทรำบข้อมูลของน  ำในพื นที่ลุ่มน  ำที่เรำก ำหนด เช่น น  ำฝนที่ตกลงมำ น  ำที่สูบเข้ำมำน  ำที่ไหล             
จำกที่อื่นเข้ำมำหรือน ำเข้ำมำด้วยประกำรใด ๆ และจะต้องทรำบข้อมูลของน  ำที่ไหลออกนอกลุ่มน  ำ 
เป็นต้น 

จำกค ำนิยำมและควำมหมำยของลุ่มน  ำที่กล่ำวมำทั งหมด  ถ้ำพิจำรณำให้ดีจะมี
ควำมหมำยคล้ำยกัน คือ จุดประสงค์หนึ่งของกำรด ำเนินกำรที่เน้นด้ำนน  ำจึงกล่ำวสั น  ๆ ได้ว่ำ              
ลุ่มน  ำคือ พื นที่ขนำดหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน  ำ ขนำดของพื นที่จะมีตั งแต่ขนำดเล็ก 
เช่น น  ำในแก้วน  ำ ไปจนถึงขนำดใหญ่ เช่น จัดหวัด ประเทศ โดยลักษณะพื นที่จะแตกต่ำงไปตำมที่
ก ำหนด อำจเป็นทุ่งนำ ภูเขำ ทุ่งหญ้ำ ที่เป็นองค์ประกอบลักษณะเดียวหรือหลำยองค์ประกอบ               
ในกำรก ำหนดขนำดดังกล่ำวขึ นกับปัจจัยด้ำนวัตถุประสงค์งบประมำณ ลักษณะกำยภำพของลุ่มน  ำ 
บุคลำกร องค์ประกอบภำยในลุ่มน  ำและสถำนภำพทำงกฎหมำยและกำรเมือง ทั งผู้จัดกำรลุ่มน  ำต้อง
น ำมำพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนจัดกำรลุ่มน  ำเป็นไปอย่ำงถูกต้อง บรรลุตำมควำม
ต้องกำรเกณฑ์ในกำรก ำหนดขนำดพื นที่ลุ่มน  ำนั นถือว่ำ ลุ่มน  ำที่มีขนำดพื นที่มำกกว่ำ 50 ตำรำง
กิโลเมตร เป็นลุ่มน  ำขนำดใหญ่ลุ่มน  ำที่มีขนำดพื นที่น้อยกว่ำ 50 ตำรำงกิโลเมตร จัดเป็นลุ่มน  ำขนำด
เล็กทั งหมด7 
                                                           

 7  จำก นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้  ครั งที่  2, โดย เกษม จันทร์แก้วและคณะ, 2536, 
นนทบุรี: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.  

DPU



13 

จำกกำรศึกษำในครั งนี ได้แบ่งกำรใช้น  ำตำมกลุ่มลุ่มน  ำจำก 25 ลุ่มน  ำหลักให้เป็น                  
9 กลุ่มลุ่มน  ำ8 อันได้แก่ 

1) กลุ่มลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำโขง ได้แก่ ลุ่มน  ำกก ลุ่มน  ำ ชี ลุ่มน  ำมูล ลุ่มน  ำโตนเลสำป  
2) กลุ่มลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำสำละวิน ได้แก่ ลุ่มน  ำสำละวิน 
3) กลุ่มลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ-ท่ำจีน ได้แก่  ลุ่มน  ำปิง  ลุ่มน  ำยม ลุ่มน  ำวัง ลุ่มน  ำน่ำน                   

ลุ่มน  ำสะแกกรัง ลุ่มน  ำท่ำจีน ลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ ลุ่มน  ำป่ำสัก 
4) กลุ่มลุ่มน  ำแม่กลอง ได้แก่ ลุ่มน  ำแม่กลอง  
5) กลุ่มลุ่มน  ำบำงปะกง ได้แก่ ลุ่มน  ำปรำจีน ลุ่มน  ำบำงปะกง 
6) กลุ่มลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตะวันออก ได้แก่ ลุ่มน  ำ ชำยฝั่งทะเลตะวันออก 
7) กลุ่มลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตะวันตก ได้แก่ ลุ่มน  ำเพชรบุรี ลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเล

ตะวันตก 
8) กลุ่มลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่ งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) ได้แก่  ลุ่มน  ำภำคใต้ตะวันออก                

ลุ่มน  ำตำปี ลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ ลุ่มน  ำปัตตำนี 
9) กลุ่มลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดำมัน) ได้แก่ ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก 
2.1.2.3  กำรก ำหนดชั นคุณภำพลุ่มน  ำ ชั นคุณภำพลุ่มน  ำ หมำยถึง กำรแบ่งเขตพื นที่ลุ่ม

น  ำตำม ลักษณะกำยภำพและศักยภำพทำงอุทกวิทยำและทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพในลุ่มน  ำนั น ๆ  

ตั งแต่ปี พ.ศ. 2528-2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ก ำหนดชั นคุณภำพลุ่มน  ำของประเทศ
ไทย รวม 6 ครั ง ได้แก่ 

1) ลุ่มน  ำปิง-วัง (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2528) 
2) ลุ่มน  ำยม-น่ำน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2529)  
3) ลุ่มน  ำมูล-ชี (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2531) 
4) ลุ่มน  ำภำคใต้ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2532)  
5) ลุ่มน  ำภำคตะวันออก (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2534) 
6) ลุ่มน  ำภำคตะวันตก ภำคกลำง และลุ่มน  ำป่ำสักและกำรก ำหนดชั นคุณภำพ ลุ่มน  ำ

ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอ่ืน ๆ (ลุ่มน  ำชำยแดน) (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 
กุมภำพันธ์ 2538) 

                                                           

 8  ขอ้มูลสำรสนเทศโครงกำรชลประทำน ปี 2552 (น. 22-23). 
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2.1.2.4  กำรจ ำแนกชั นคุณภำพลุ่มน  ำ  
แบ่งเป็น 5 ชั นคุณภำพลุ่มน  ำ ตำมล ำดับควำมส ำคัญในกำรควบคุมระบบนิเวศของลุ่มน  ำ 

พร้อมก ำหนดนิยำมของแต่ละชั นคุณภำพลุ่มน  ำไว้ ดังนี  
ลุ่มน  ำชั นที่ 1 หมำยถึง พื นที่ภำยในลุ่มน  ำที่ควรจะต้องสงวนรักษำไว้เป็นพื นที่ต้นน  ำ            

ล ำธำรโดยเฉพำะ เน่ืองจำกมีลักษณะและสมบัติที่อำจมีผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินได้ง่ำยและรุนแรง  ในพื นที่ลุ่มน  ำชั นที่  1 จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดับชั นย่อย คือ 
ลุ่มน  ำชั น 1 เอ หมำยถึง พื นที่ลุ่มน  ำชั นที่ 1 ที่ยังคงมีสภำพป่ำสมบูรณ์ ซึ่งจ ำเป็นจะต้อง

สงวนรักษำไว้เป็นพื นที่ต้นน  ำล ำธำรและเป็นทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศ 
ลุ่มน  ำชั น 1 บี หมำยถึง พื นที่ในลุ่มน  ำชั นที่ 1 ซึ่งสภำพป่ำส่วนใหญ่ในพื นที่ถูกท ำลำย

หรือเปลี่ยนแปลงไปและกำรท ำประโยชน์ในที่ดินจะต้องมีมำตรกำรควบคุมเป็นพิเศษ 
ลุ่มน  ำชั นที่ 2 โดยลักษณะทั่วไปมีคุณภำพเหมำะสมต่อกำรเป็นต้นน  ำล ำธำรในระดับ

รองและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เพื่อกิจกำรที่ส ำคัญได้ เช่น กำรท ำเหมืองแร่ เป็นต้น 
ลุ่มน  ำชั นที่ 3 โดยทั่วไปสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ทั งกิจกำรท ำไม้ เหมืองแร่ และปลูกพืช

กสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น 
ลุ่มน  ำชั นที่ 4 สภำพป่ำไม้ถูกบุกรุกแผ้วถำงเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกำรพืชไร่เป็น

ส่วนมำก 
ลุ่มน  ำชั นที่  5 ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่รำบหรือที่ลุ่ม หรือเนินลำดเอียงเล็กน้อยและ           

ส่วนใหญ่ป่ำไม้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถำงเพื่อประโยชน์ด้ำนเกษตรกรรมโดยเฉพำะท ำนำและกิจกำรอ่ืน ๆ  
ไปแล้วค่ำดัชนีคุณภำพลุ่มน  ำมำกกว่ำ 3.99 ขึ นไป 

2.1.2.5  มำตรกำรกำรใช้ที่ดินในพื นที่ลุ่มน  ำชั นต่ำง ๆ  
ชั นที่ 1 เอ ห้ำมเปลี่ยนแปลงพื นที่ป่ำไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่ำงเด็ดขำด 
ระงับกำรอนุญำตท ำไม้โดยเด็ดขำด และให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องบ ำรุงรักษำป่ำ

ธรรมชำติที่มีอยู่ ส่วนบริเวณใดเป็นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำหรือ ป่ำเสื่อมโทรม ให้ด ำเนินกำรปลูกป่ำ 
ชั นที่  1  บีพื นที่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ  หรือพัฒนำเพื่อกิจกรรมต่ำง  ๆ นั น                    

ต้องด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภำพธรรมชำติ 
พื นที่ที่ไม่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำในรูปแบบใด ๆ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร

ปลูกป่ำอย่ำงรีบด่วน 
ในกรณีกำรสร้ำงถนนหรือกำรท ำเหมืองแร่ หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรจะต้อง

ควบคุมกำรชะล้ำงพังทลำยของดินที่เกิดขึ นในบริเวณโครงกำร 
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ส่วนรำชกำรที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ที่ดินอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  จะต้องจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ชั นที่ 2 กำรอนุญำตให้ด ำเนินกิจกรรมป่ำไม้และเหมืองแร่ต่อไปได้ จะต้องมีกำรควบคุม
ใช้ที่ดินอย่ำงเข้มงวด 

หลีกเลี่ยงกำรใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมทำงด้ำนเกษตรกรรม 
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรปลูกป่ำในบริเวณที่ถูกท ำลำย 
ชั นที่ 3 กำรใช้พื นที่ในกิจกรรมต่ำง ๆ จะต้องควบคุมให้เป็นไปตำมหลักกำรอนุรักษ์ดิน

และน  ำ 
ชั นที่ 4 กำรใช้พื นที่เพื่อกิจกรรมใด ๆ ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรโดย

เคร่งครัด 
กำรใช้ที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม จะต้องวำงแผนให้เป็นไปตำมมำตรกำรอนุรักษ์ดิน 

และน  ำ 
ชั นที่ 5 อนุญำตให้ใช้เพื่อด ำเนินกิจกำรใด ๆ ได้ตำมปกติ 
ในกรณีใช้ที่ดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม ควรหลีกเลี่ยงพื นที่ที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตรสูง 

2.1.3  สถิติกำรใช้ทรัพยำกรน  ำของประเทศไทย 
2.1.3.1  ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำในปี พ.ศ. 25479 
ภำพรวมของปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 มีค่ำประมำณ 

34,631 ล้ำน ลบ.ม. แบ่งเป็นกำรใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่ออุปโภคบริโภคประมำณ 3,567 ล้ำน ลบ.ม. หรือ
ร้อยละ 10 ของปริมำณกำรใช้ทั งหมดกำรใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่ออุตสำหกรรมและกำรพำณิชย์ประมำณ 
2,218 ล้ำน ลบ.ม. หรือร้อยละ 6 และเป็นกำรใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่อเกษตรกรรมประมำณ 28,838         
ล้ำน ลบ.ม. หรือถึงร้อยละ 83 ของปริมำณกำรใช้ทั งหมด ตำรำงที่ 2-1 แสดงปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ
ของประเทศไทยตำมกลุ่มลุ่มน  ำหลักในประเทศ  

โดยกลุ่มลุ่มน  ำที่มีปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำมำกที่สุดได้แก่ กลุ่มลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ-ท่ำจีน 
มีกำรใช้ประมำณ 21,610 ล้ำน ลบ.ม. ต่อปี เนื่องจำกเป็นพื นที่ที่มีประชำกรอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก
ประกอบกับเป็นพื นที่รำบลุ่มเหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืช รองลงมำเป็นกลุ่มลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำโขง 
มีกำรใช้ประมำณ 5,660 ล้ำน ลบ.ม. ต่อปีโดยรวมแล้วกำรใช้ทรัพยำกรน  ำในประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 โดยเฉพำะในภำคเกษตรกรรมนอกเขตชลประทำนและกำรใช้ทรัพยำกร

                                                           

 9  จำก แนวทางการส้ารวจการใช้น ้าและการประมาณความต้องการใช้น ้าภาคอุตสาหกรรม (น. 10-25), 
โดย สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ, 2550, กรุงเทพฯ: หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยระบบกำรจัดกำรแหล่งน  ำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  
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น  ำในภำคอุตสำหกรรมมีอัตรำกำรใช้ทรัพยำกรน  ำเพิ่มขึ นเฉลี่ยร้อยละ 19 และร้อยละ 1110           
จำกกำรศึกษำในครั งนี ได้แบ่งกำรใช้ทรัพยำกรน  ำตำมกลุ่มลุ่มน  ำจำก 25 ลุ่มน  ำหลักให้เป็น 9 กลุ่ม        
ลุ่มน  ำอันได้แก่ 

1) กลุ่มลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำโขง ได้แก่ ลุ่มน  ำกก ลุ่มน  ำ ชี ลุ่มน  ำมูล ลุ่มน  ำโตนเลสำป  
2) กลุ่มลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำสำละวิน ได้แก่ ลุ่มน  ำสำละวิน 
3) กลุ่มลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ-ท่ำจีน ได้แก่ ลุ่มน  ำปิง ลุ่มน  ำยม ลุ่มน  ำวัง ลุ่มน  ำน่ำน ลุ่มน  ำ

สะแกกรัง ลุ่มน  ำท่ำจีน ลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ ลุ่มน  ำป่ำสัก 
4) กลุ่มลุ่มน  ำแม่กลอง ได้แก่ ลุ่มน  ำแม่กลอง  
5) กลุ่มลุ่มน  ำบำงปะกง ได้แก่ ลุ่มน  ำปรำจีน ลุ่มน  ำบำงปะกง 
6) กลุ่มลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตะวันออก ได้แก่ ลุ่มน  ำ ชำยฝั่งทะเลตะวันออก 
7) กลุ่มลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตะวันตกได้แก่ ลุ่มน  ำเพชรบุรี ลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเล

ตะวันตก 
8) กลุ่มลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) ได้แก่  ลุ่มน  ำภำคใต้ตะวันออก                 

ลุ่มน  ำตำปี ลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ ลุ่มน  ำปัตตำนี 
9) กลุ่มลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดำมัน) ได้แก่ ลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

                                                           

 10  แหล่งเดิม.  
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ตารางท่ี 2.1 สรุปกำรใช้ทรัพยำกรน  ำรวมของประเทศไทยตำมกลุ่มลุ่มน  ำหลัก ปี 2547 
 

กลุ่มลุ่มน ้า อุปโภค 
บริโภค 

(ล้านลบ.ม.) 

อุตสาหกรรม 
(ล้านลบ.ม.) 

การเกษตร (ล้านลบ.ม.) รวม 
(ล้าน 
ลบ.ม.) 

ในเขต
ชลประทาน 

นอกเขต
ชลประทาน 

รวม 

1. กลุ่มลุ่มน  ำสำขำ  
แม่น  ำโขง 

 
1,184 

 
180 

 
3,367 

 
928 

 
4,295 

 
5,660 

2. กลุ่มลุ่มน  ำสำขำ 
แม่น  ำสำละวิน 

 
28 

 
11 

 
32 

 
5 

 
37 

 
75 

3. กลุ่มลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ-
ท่ำจีน 

 
1,433 

 
1,016 

 
12,853 

 
6,309 

 
19,161 

 
21,610 

4. กลุ่มลุ่มน  ำแม่กลอง 103 114 1,059 469 1,528 1,746 
5. กลุ่มลุ่มน  ำบำงปะกง 161 286 971 299 1,270 1,717 
6. กลุ่มลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเล
อ่ำวไทยตะวันออก 

 
129 

 
426 

 
164 

 
2 

 
167 

 
721 

7. กลุ่มลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเล
อ่ำวไทยตะวันตก 

 
59 

 
22 

 
730 

 
89 

 
819 

 
900 

8. กลุ่มลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก (อ่ำวไทย) 
9. กลุ่มลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันตก (อันดำมัน) 

 
360 

 
110 

 
144 

 
29 

 
1,461 

 
97 

 
3 
 

0 

 
1,464 

 
97 

 
1,968 

 
235 

รวมทั งประเทศ 3,567 2,227 20,734 8,104 28,838 34,631 

 
ท่ีมา: สถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรน  ำของประเทศไทย (2549) 

 
2.1.3.2  ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำในปี พ.ศ. 255011 
ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำของประเทศไทยโดยภำพรวมในปี 2550 มีค่ำประมำณ 

51,493 ล้ำน ลบ.ม. แบ่งเป็นกำรใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่ออุปโภคบริโภคประมำณ 3,101 ล้ำน ลบ.ม. หรือ
ร้อยละ 6 ของปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำทั งหมดแบ่งในเขตเทศบำล 1,486 ล้ำน ลบ.ม. และ                
นอกเขตเทศบำล 1,615 ล้ำน ลบ.ม. กำรใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่ออุตสำหกรรมและกำรพำณิชย์ประมำณ 
1,738 ล้ำน ลบ.ม. หรือร้อยละ 3 ของปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำทั งหมดและเป็นกำรใช้ทรัพยำกร
                                                           

 11  แหล่งเดิม. (น. 25-30). 
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น  ำเพื่อเกษตรกรรมประมำณ 46,654 ล้ำน ลบ.ม.หรือร้อยละ 91 ของปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ
ทั งหมด แบ่งเป็นกำรใช้ทรัพยำกรน  ำในเขตชลประทำน 26,842 ล้ำน ลบ.ม. มีกำรใช้ทรัพยำกรน  ำใน
ฤดูแล้ง 12,491 ล้ำน ลบ.ม./ปี และฤดูฝน 14,351 ล้ำน ลบ.ม./ปี และกำรใช้ทรัพยำกรน  ำนอกเขต
ชลประทำน 19,812 ล้ำน ลบ.ม. มีกำรใช้ทรัพยำกรน  ำในฤดูแล้ง 3,370 ล้ำน ลบ.ม./ปี และฤดูฝน
16,442 ล้ำน ลบ.ม./ปี ดังตำรำงที่ 2.2 กลุ่มลุ่มน  ำที่มีปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำมำกที่สุด ได้แก่    
กลุ่มลุ่มน  ำเจ้ำพระยำท่ำจีนมีกำรใช้ประมำณ 23,391 ล้ำน ลบ.ม. เนื่องจำกเป็นพื นที่ที่มีประชำกร
อำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกประกอบกับเป็นพื นที่รำบลุ่มเหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืช  รองลงมำเป็น
กลุ่มลุ่มน  ำสำขำแม่โขง มีกำรใช้ประมำณ 19,189 ล้ำน ลบ.ม.12 
 
ตารางท่ี 2.2 กำรใช้ทรัพยำกรน  ำในภำพรวมของประเทศไทย ในปี 2550 
 

กลุ่มลุ่มน  ำ อุปโภค 
บริโภค 

(ล้ำนลบ.ม.) 

อุตสำหกรรม 
(ล้ำนลบ.ม.) 

เกษตรกรรม(ล้ำนลบ.ม.) รวม 
(ล้ำน 
ลบ.ม.) 

ในเขต
ชลประทำน 

นอกเขต
ชลประทำน 

รวม 

1. กลุ่มลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำ
โขง 

 
841.07 

 
83.82 

 
6,020 

 
12,260.98 

 
18,281 

 
19,189.29 

2. กลุ่มลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำ
สำละวิน  

 
14.34 

 
2.24 

 
99 

 
29.7 

 
129 

 
147.46 

4. กลุ่มลุ่มน  ำแม่กลอง  100.24 80.4 1,391 229.73 1,620 1,801.14 
5. กลุ่มลุ่มน  ำบำงปะกง 89.6 24.28 1,780 630.13 2,411 2,521.34 
7. กลุ่มลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเล
อ่ำวไทยตะวันตก 

34.78 16.32 673 42.47 715 766.58 

8. กลุ่มลุ่มน  ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก (อ่ำวไทย) 
9. กลุ่มลุ่มน  ำภำคใต้ฝรั่ง
ตะวันตก (อันดำมัน) 
รวมทั งประเทศ 

185.46 
 

82.79 
 

3,101.8 

72.41 
 

29.79 
 

1737.91 

1,919 
 

203 
 

26,843 

642.04 
 

69.94 
 

19,811.52 

2,561 
 

273 
 

46,654 
 

2,794.20 
 

393.38 
 

51,493.08 

 
ท่ีมา: สถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรน  ำของประเทศไทย (2550) 

                                                           

 12  แหล่งเดิม. 
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ภาพท่ี 2.1 แสดง ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำระหว่ำง ปี 2547 กับ ปี 2550 
 

จำกภำพที่  2.1 แล้วจะเห็นได้ว่ำปริมำณควำมต้องกำรทรัพยำกรน  ำเพิ่มมำกขึ น 
โดยเฉพำะในภำคเกษตรกรรมมีปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรน  ำสูงขึ นอย่ำงต่อเนื่องเกือบเท่ำตัว           
แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกร
น  ำในภำคส่วนต่ำง ๆ  

2.1.3.3  กำรใช้ที่ดินในประเทศไทย 
จำกกำรศึกษำ ในครั งนี พบว่ำประเทศไทยนั นมีกำรแบ่งกำรใช้ที่ดินในประเทศไทย

ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน กล่ำวคือในส่วนแรกจะเป็นกำรใช้ที่ดินในภำคของป่ำไม้เพื่อให้
ประเทศมีแหล่งทรัพยำกรในส่วนที่ 2 เป็นเนื อที่ของเกษตรกรรมและในส่วนสุดท้ำยคือกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินนอกเหนือเกษตรกรรม ประเทศไทยมีเนื อที่ทั งหมด 320,696,888 ไร่ ปรำกฏว่ำพื นที่
ส่วนใหญ่ร้อยละ 45 ของพื นที่ทั งหมดนั น เป็นกำรใช้ที่ดินในภำคของเกษตรกรรมร้อยละ40           
ของพื นที่ทั งหมด เป็นพื นที่ป่ำและพื นที่นอกเหนือจำกกำรภำคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 15 จึงท ำ
ให้เห็นได้ว่ำพื นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมและปัจจัยในกำรท ำ
เกษตรกรรมนั นก็คือทรัพยำกรน  ำดังตำรำงที่ 2.3  

DPU
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ตารางท่ี 2.3 กำรใช้ที่ดินในประเทศไทย 2551-2554 
 

ปี เนื อที่ทั งหมด 
(ไร่) 

เนื อที่ป่ำไม้ (ไร่) เนื อที่กำรใช้
ประโยชน์

เกษตรกรรม(ไร่) 

เนื อที่ใช้ประโยชน์
นอกเกษตรกรรม 

(ไร่) 
2551 320,696,888 107,241,030 149,794,208 63,661,650 
2552 320,696,888 107,241,030 149,693,871 63,761,987 
2553 320,696,888 107,241,030 149,416,681 64,039,177 
2554 320,696,888 107,241,030 149,246,428 64,209,430 

 
ท่ีมา:  เนื อที่ทั งหมด: กรมแผนที่ทหำร (2554) 
 เนื อที่ป่ำ : กรมป่ำไม้ (2554) 
 เนื อที่กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2554)  
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้าและประเภทการใช้ทรัพยากรน ้า13 
 ในสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ มีกำรให้สิทธิมีทั งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร          
ซึ่งให้กับผู้ที่มีสิทธิในกำรน ำทรัพยำกรน  ำไปงำนวิจัยฉบับนี ได้ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยำกรน  ำซึ่งจ ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
 ประเภทแรก สิทธิในน  ำขั นพื นฐำน (Basic Water Rights) ที่ให้กับประชำชนซึ่งเป็นไป
ตำมกฎหมำยปฐมภูมิจะมีอยู่อย่ำงถำวรและไม่ขึ นอยู่กับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรใด ๆ  
 ประเภทที่สอง สิทธิกำรใช้น  ำ (Water Use Rights) เป็นกำรให้สิทธิผ่ำนกระบวนกำร
บริหำรกำรจัดสรรน  ำ เช่น กำรออกใบอนุญำตใช้น  ำ (Licensing) ซึ่งสิทธิในกำรใช้น  ำหรือกำรใช้น  ำที่
ได้รับอนุญำต 
 กำรจัดสรรน  ำ (Water Allocation) คือกระบวนกำรจัดสรรน  ำหรือกระจำยปริมำณ
ทรัพยำกรน  ำที่มีอยู่ให้กับผู้ร้องขอที่มีสิทธิตำมควำมชอบธรรม ส่งผลให้มีกำรอนุญำตที่จะใช้
ทรัพยำกรน  ำมีกำรถ่ำยโอนสิทธิ์  กำรทบทวน (กำรอนุญำต) และจัดปรับให้เป็น “สิทธิในกำรใช้

                                                           

 13  From Preparing National Regulations for Water Resources Management: Principles and Practice. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations: ฉบับที่  80 ของ FAO legislative study, ISSN 1014-
6679. (p. 415), โดย Stefano Burchi and Ariella D'Andrea, 2007. 
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ทรัพยำกรน  ำ” กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำอำจจะระบุไว้ในกฎหมำยหรือ   
ในแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ หรือในกระบวนกำรวำงแผนของภำครัฐ 
 กำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำ “Water Resources Allocation” ว่ำคือกำรด ำเนินกำรที่ระบุหรือ
ก ำหนดให้ทรัพยำกรน  ำจำกแหล่งทรัพยำกรน  ำหนึ่งให้แก่ผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำหรือกลุ่มผู้ใช้ทรัพยำกร
น  ำ ให้สูบน  ำได้หรือเอำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้ ผู้เขียนทั งสองระบุด้วยว่ำในระบบจัดกำรซึ่งรัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบจัดกำรทรัพยำกรน  ำของประเทศอ ำนำจกำรตัดสินใจว่ำใครจะสำมำรถสูบน  ำไปใช้    
หรือเอำไปใช้ท ำประโยชน์อะไรจึงอยู่ภำยใต้อ ำนำจของรัฐด้วยเช่นกัน 
 ส่วนองค์กร World Wide Fund for Nature (WWF) ระบุในเอกสำรปี 2007 ถึงค ำนิยำม
ของค ำว่ำ“กำรจัดสรรน  ำ” ว่ำเป็นกระบวนกำรที่ทรัพยำกรน  ำที่มีอยู่ถูกจัดสรรไปให้แก่  ผู้ใช้น  ำที่มี
สิทธิตำมควำมชอบธรรม และกำรอนุญำตที่จะใช้ทรัพยำกรน  ำ กำรถ่ำยโอนสิทธิ์ กำรทบทวนและ
จัดปรับ “สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ” จะเป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ นภำยในขอบเขตของพื นที่รับน  ำ
หรือพื นที่ลุ่มน  ำ (มิใช่ภำยใต้อ ำนำจรัฐโดยรวม) 
 สิทธิในทรัพยำกรน  ำ  (Water Resources Rights) ถูกระบุว่ ำ เป็นสิทธิที่ จะน ำ เอำ
ทรัพยำกรน  ำและใช้ทรัพยำกรน  ำซึ่งขึ นอยู่กับวำระและเงื่อนไขของกำรอนุญำตนั น ๆ อำจจะ
พิจำรณำว่ำเป็นได้ทั งกำรอนุญำตให้ที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ซึ่งสิทธินี มอบให้กับผู้ที่ถือ
สิทธิ์ที่จะน ำน  ำไปใช้ จะเน้นเฉพำะประเภทของสิทธิในน  ำ (Water Resources Rights) ขั นพื นฐำน
เพียง 2 ประเภท14 
  ประเภทแรก สิทธิขั นพื นฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรน  ำ คือประชำชนมีสิทธิที่เป็นผล         
สืบเนื่องมำจำกนิติบัญญัติเบื องต้น ซึ่งเป็นสิทธิที่ถำวรและไม่ขึ นต่อกระบวนกำรบริหำรจัดกำร         
ขององค์กรหรือหน่วยงำนใด ๆ ทั งสิ น 
 สิทธิประเภทที่สองคือ สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำหรือกำรใช้ทรัพยำกรน  ำที่ได้รับกำร
อนุญำตนี  เป็นสิทธิที่ได้มำจำกกระบวนกำรบริหำรกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำ เช่น กำรให้ประทำน
บัตรน  ำ 

                                                           

 14  จำก การจัดสรรน ้า: แนวคิดและสภาพปัญหาในการปฏิบัติ (เอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำร 
สมัชชำเฉพำะประเด็นกำรจัดกำรน  ำ “ธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรน  ำ: วิกฤตหรือทำงออก” ในกำรประชุมสมัชชำ
สุขภำพแห่งชำติ ครั งที่ 3, 15-17 ธันวำคม 2553) (น. 4-7), โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.), 
2553, กรุงเทพฯ. 
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 2.2.1 แนวคิดควำมเป็นเจ้ำของในทรัพยำกรน  ำ15 
 2.2.1.1  ทรัพยำกรน  ำเป็นของรัฐ: สิทธิในทรัพยำกรน  ำแบบรวมศูนย์อ ำนำจรัฐ 
 สิทธิในทรัพยำกรน  ำได้ปรำกฏตัวขึ นในกระบวนนโยบำยของประเทศไทยเป็นครั งแรก
เมื่อประมำณปี พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มตัวแสดงนโยบำยที่มีบทบำทมำกได้แก่  กลุ่มนักกฎหมำยและ
ผู้เชี่ยวชำญในระบบรำชกำร ซึ่งร่วมกันสร้ำงข้อเสนอนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำหนดสิทธิในทรัพยำกร
น  ำ โดยควำมหมำยดังกล่ำวถูกประกอบสร้ำงขึ นจำกชุดควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรจ ำแนก สิทธิของ
รัฐและสิทธิของเอกชนในกำรเป็นเจ้ำของและกำรใช้ทรัพยำกรน  ำของต่ำงประเทศ ประกอบกับ
หลักกำรตีควำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ของกฎหมำยไทยในเร่ืองเกี่ยวกับสำธำรณสมบัติ           
ของแผ่นดินและที่ดินสำธำรณประโยชน์ ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกฎหมำยน  ำ16 และ
รำยงำนกำรศึกษำเพื่อรวบรวมและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนน  ำ17 รำยงำนวิจัยทั งสองฉบับนี ได้อ้ำงถึง
ควำมจ ำเป็นในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน  ำขำดแคลน กำรแย่งชิงทรัพยำกรน  ำตลอดจนกำรจัดสรร
ทรัพยำกรน  ำให้เพียงพอต่อทุกภำคส่วน ทั งในภำคกำรอุปโภคบริโภค ภำคเกษตรกรรมและ
ภำคอุตสำหกรรมที่เติบโตขึ น ดังนั นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดสิทธิในทรัพยำกรน  ำเพื่อที่จะ
ควบคุมจัดกำรทรัพยำกรน  ำและกำรใช้ทรัพยำกรน  ำของเอกชนโดยก ำหนดให้ทรัพยำกรน  ำเป็น       
ของรัฐ “เพื่อที่จะขจัดปัญหำในกำรตีควำมว่ำทรัพยำกรน  ำจำกแหล่งทรัพยำกรน  ำใดเป็นของใคร          
จึงมีกำรบัญญัติในเร่ืองนี ไว้อย่ำงชัดเจนว่ำโดยหลักทั่วไปแล้วถือว่ำทรัพยำกรน  ำทั งหมดไม่ว่ำจะอยู่
ในแม่น  ำล ำคลอง ทรัพยำกรน  ำบนดิน ทรัพยำกรน  ำใต้ดิน น  ำพุ ทะเลอำณำเขต นั นเป็นของรัฐ
ทั งหมดทั งนี เพื่อให้รัฐมีอ ำนำจอย่ำงเต็มที่ในกำรเข้ำจัดกำรกับทรัพยำกรน  ำ” ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิด
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรแบบรวมศูนย์อ ำนำจรัฐ ภำยใต้ควำมรู้และอ ำนำจของวำทกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินตำมระบบกฎหมำยและวำทกรรมผลประโยชน์แห่งรัฐโดยผูกขำดองค์ควำมรู้ไว้ที่           
นักกฎหมำยและผู้เชี่ยวชำญในระบบรำชกำร 

                                                           

 15  จำก การเมืองในกระบวนการก้าหนดนโยบายสิทธิในน ้ าของประเทศไทย  The Politics of 
Policymaking Process on Water Rights in Thailand กำรศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์ กำรประชุมวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ
ศิลปำกรระดับชำติ ครั งที่ 1 (น. 506-520), โดย กิตต ิวิสำรกำญจน, 2554, กรุงเทพฯ. 
 16  จำก รายงานการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดท้ากฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า , 
โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ, 2536, กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย. 
 17  จำก การศึกษาเพื่อรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายด้านทรัพยากรน ้า, โดย อ ำนำจ วงศ์บัณฑิต, บุญศรี 
มีวงศ์อุโฆษ และณรงค์ ใจหำญ, 2536, กรุงเทพฯ: คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 
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 2.2.1.2  ทรัพยำกรน  ำเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน: สิทธิในทรัพยำกรน  ำแบบ
ประชำชนมีส่วนร่วม 
 “ทรัพยำกรน  ำเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน” เป็นกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย        
เร่ืองสิทธิในทรัพยำกรน  ำในกระบวนนโยบำยซึ่งเกิดขึ นเนื่องจำกภำยหลังกำรประกำศใช้
รัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งแนวคิดเร่ืองกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและสิทธิของชุมชนในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติได้เร่ิมแพร่หลำยในสังคมไทย ประกอบกับกระแสต่อต้ำนคัดค้ำนแนวคิดเร่ือง
กำรแปลงทรัพยำกรน  ำให้เป็นทุน ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขกำรให้กู้ยืมเงินของกองทุนกำรเงินระหว่ำง
ประเทศที่เสนอให้ต้องกำรจัดเก็บค่ำใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่อเป็นรำยได้ให้คุ้มกับงบประมำณที่ลงทุนไป 
ซึ่งท ำให้องค์กรพัฒนำเอกชนหลำยองค์กรออกมำต่อต้ำนนโยบำยกำรก ำหนดให้ทรัพยำกรน  ำเป็น
ของรัฐอย่ำงกว้ำงขวำง นอกจำกนี  ในขณะที่ข้อเสนอจำกงำนวิจัยของสถำบันวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศ
ไทย ที่เสนอให้น ำเคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดในเชิงเศรษฐศำสตร์และมีกำรก ำหนดสิทธิในทรัพยำกรน  ำของรัฐและกลุ่มผู้ใช้
ทรัพยำกรน  ำอย่ำงชัดเจนโดยเสนอให้ “ทรัพยำกรน  ำเป็นของส่วนรวมของประชำชนไทยทุกคน” 
ส ำหรับสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำให้ถือว่ำเป็นสิทธิในทรัพย์สินชนิดหนึ่ ง รัฐเป็นผู้ก ำหนดสิทธิกำร
ใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่อส่วนรวมและมีหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้รักษำสิทธิ  ส ำหรับสิทธิกำรใช้ทรัพยำกร
น  ำในส่วนที่เหลือเป็นสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจสำมำรถมอบให้แก่กลุ่ม
ผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำหรือเขตจัดกำรทรัพยำกรน  ำ โดยกำรก ำหนดสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำของเขตกำร
จัดกำรทรัพยำกรน  ำจะมีลักษณะเป็นกำรออกใบอนุญำตใช้ทรัพยำกรน  ำ  (Water Permit) ที่สำมำรถ
ซื อขำยและโอนกันได้  
 ซึ่งข้อเสนอดังกล่ำวได้ถูกพัฒนำและใช้เป็นแนวทำงในกำรยกร่ำงกฎหมำยน  ำในเวลำ
ต่อมำโดยกรมทรัพยำกรน  ำได้จัดโครงกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพยำกรน  ำและยกร่ำง
กฎหมำยน  ำขึ นใหม่มีกำรจัดประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนในทุกภำคทั่วประเทศ
อย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งถือเป็นกระบวนกำรก ำหนดนโยบำยแนวใหม่ที่มีตัวแสดงนโยบำยที่หลำกหลำย
เพิ่มขึ น ทั งนักวิชำกำร ประชำชนผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำ องค์กรพัฒนำเอกชน และได้ประกอบสร้ำง
ควำมหมำยของสิทธิในทรัพยำกรน  ำขึ นใหม่โดยก ำหนดให้ “ทรัพยำกรน  ำเป็นสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดิน” เพื่อเป็นหลักประกันว่ำประชำชนทุกคนมีสิทธิเข้ำถึงทรัพยำกรน  ำและป้องกันมิให้รัฐ          
ใช้อ ำนำจได้ตำมใจชอบแต่ขณะเดียวกันก็สำมำรถออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมและบริหำรจัดกำรได้ 
ภำยใต้ชุดควำมรู้และอ ำนำจของวำทกรรมกลไกอ ำนำจรัฐ กลไกตลำดและวำทกรรมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนที่เข้ำมำช่วงชิงกำรก ำหนดนิยำมควำมหมำยของสิทธิในทรัพยำกรน  ำ 
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 2.2.3.3  ทรัพยำกรน  ำเป็นของส่วนรวม: สิทธิในทรัพยำกรน  ำของเทคโนแครต 
 “ทรัพยำกรน  ำเป็นของส่วนรวม” เป็นสิทธิในทรัพยำกรน  ำที่เกิดขึ นในระหว่ำงกำร
พิจำรณำปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. .... ในคณะกรรมกำรกฤษฎีกำช่วงปี 2550 
โดยตัวแสดงนโยบำยมีบทบำทมำกได้แก่ นักกฎหมำย ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำย และผู้แทนจำกส่วน
รำชกำรต่ำง ๆ ซึ่งมีที่มำจำกกำรที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ 
พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและให้ส่งร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวไปเพื่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำ โดยในชั นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ได้เน้นให้สำมำรถน ำกฎหมำยไปปฏิบัติได้หรือบังคับใช้ได้จริง ตลอดจนผลกระทบต่อกฎหมำยอ่ืน
ที่มีอยู่แล้วในระบบกฎหมำย ซึ่งจึงน ำไปสู่กำรประกอบสร้ำงควำมหมำยของวำทกรรมนโยบำยสิทธิ
ในทรัพยำกรน  ำขึ นใหม่ โดยกำรก ำหนดให้ “ทรัพยำกรน  ำเป็นของส่วนรวม” บุคคลมีสิทธิใช้
ทรัพยำกรน  ำได้เท่ำที่จ ำเป็นโดยไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นกำรน ำหลักกำร
เร่ืองกรรมสิทธิ์ส่วนรวม (Common Property) มำใช้โดยมีนัยควำมหมำยว่ำ ทรัพยำกรน  ำเป็นของทุก
คนแต่ไม่มีใครมีสิทธิในทรัพยำกรน  ำโดยเด็ดขำด ประชำชนมีสิทธิใช้ทรัพยำกรน  ำได้เท่ำที่จ ำเป็น
และไม่กระทบต่อบุคคลอ่ืนและรัฐมีอ ำนำจในกำรควบคุมจัดกำรได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนดซึ่งเป็น
ควำมพยำยำมที่จะหลีกเลี่ยงกำรก ำหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพยำกรน  ำอย่ำงชัดเจนไว้ในกฎหมำย              
แต่ที่น่ำสังเกตคือในร่ำงกฎหมำยฉบับนี ได้มีกำรก ำหนดค ำนิยำมให้มี  “ทรัพยำกรน  ำของรัฐ” และ 
“แหล่งน  ำของรัฐ” และมีกำรให้อ ำนำจของรัฐในกำรควบคุมจัดกำรทรัพยำกรน  ำอย่ำงเข้มข้น          
ซึ่งน่ำจะมีควำมขัดแย้งในหลักกำรและเป็นกำรย้อนกลับไปสู่แนวคิดกำรใช้อ ำนำจรัฐในกำรควบคุม
จัดกำรน  ำอย่ำงเบ็ดเสร็จอีกครั งหนึ่ง 
 2.2.1.4  ทรัพยำกรน  ำเป็นของชำต:ิ สิทธิในทรัพยำกรน  ำแบบชำตินิยมในยุครัฐประหำร 
 “ทรัพยำกรน  ำเป็นของชำติ” เป็นสิทธิในทรัพยำกรน  ำที่ เกิดขึ นในกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. …. ในสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ช่วงปี 2550 ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำ
ร่ำงกฎหมำยน  ำสองฉบับคือร่ำงฯ ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตำมข้อ 3.3 และร่ำงฯ ที่จัดท ำโดย
คณะอนุกรรมำธิกำรทรัพยำกรน  ำในคณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม                   
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ18 โดยตัวแสดงนโยบำยที่มีบทบำทมำกได้แก่ นักกำรเมือง นำยทหำรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกฝ่ำยกำรเมืองในสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในบริบทสังคมกำรเมืองที่แนวคิดชำตินิยม
และกระแสรักชำติยังตกค้ำงมำจำกกำรชุมนุมทำงกำรเมืองและกำรรัฐประหำร 2550 ที่เกิดขึ นก่อน

                                                           

 18  จำก รายงานการศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... , โดย สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ, 2550,  
คณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม คณะอนุกรรมำธิกำรทรัพยำกรน  ำ, กรุงเทพฯ: สถำบัน
สำรสนเทศทรัพยำกรน  ำและกำรเกษตร. 
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หน้ำนั นและได้มีกำรผลักดันให้เร่ืองกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำเป็น  “วำระทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ”           
โดยประกำศให้ปี 2550 เป็นปีแห่งกำรเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดำแห่งทรัพยำกรน  ำ” เนื่องในโอกำส
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 ท่ำมกลำงควำมไม่ลงรอยและลักลั่น
ของควำมหมำยเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยำกรน  ำตำมระบบกฎหมำยกับตำมแนวคิดสิทธิชุมชน            
จึงน ำไปสู่กำรประกอบสร้ำงควำมหมำยใหม่ให้แก่สิทธิในทรัพยำกรน  ำขึ นใหม่ อีกครั ง                        
โดยคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำได้ก ำหนดให้  “ทรัพยำกรน  ำ
เป็นของชำติ” ซึ่งรัฐและประชำชนมีสิทธิร่วมกันในกำรใช้ประโยชน์ พัฒนำและอนุรักษ์ กำรผูกโยง
เร่ืองสิทธิและอ ำนำจในกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำเข้ำไว้กับ“วำทกรรมควำมเป็นชำติ” นัยหนึ่งอำจเป็น
แค่เกมส์ทำงภำษำเพื่อจะหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งและสร้ำงกำรยอมรับให้แก่ตัวแสดงนโยบำยต่ำง  ๆ 
ในกระบวนกำรก ำหนดนโยบำยเท่ำนั น แต่อีกนัยหนึ่งอำจแสดงให้เห็นว่ำ ถึงแม้จะอยู่ในยุคสมัยที่
มโนทัศน์เร่ืองชำติและควำมเป็นชำติจะถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำเป็นเพียงจินตนำกรรมและเป็น            
วำทกรรมที่มีควำมคลุมเครือในควำมหมำยและควำมเข้ำใจอย่ำงมำกก็ตำมแต่  “ควำมเป็นชำติ”             
ก็ยังคงเป็นวำทกรรมที่มีทรงพลังและถูกน ำมำใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดกำรยอมรับภำยใต้อ ำนำจ           
ของวำทกรรมบำงอย่ำงได้อย่ำงแนบเนียนในสังคมไทยปัจจุบัน 
 2.2.2  ทฤษฎีสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ19 
 แนวควำมคิดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยำกรน  ำในระบบกฎหมำยหลักของโลกอันได้แก่ 
ระบบประมวลกฎหมำย (Civil Law) และระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) มีรำกฐำนมำจำก
กฎหมำยโรมัน ประมวลกฎหมำยนโปเลียน ซึ่งเป็นต้นแบบของประมวลกฎหมำยของประเทศ       
ต่ำง ๆ ที่ใช้ระบบประมวลกฎหมำยได้แบ่งทรัพยำกรออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยำกรน  ำสำธำรณะ 
(Public Waters) และทรัพยำกรน  ำส่วนบุคคล (Private Water) คือทรัพยำกรน  ำสำธำรณะหมำยถึง 
ทรัพยำกรน  ำที่ เป็นสำธำรณะสมบัติของชำติ เช่น ทรัพยำกรน  ำที่ใช้ในกำรเดินเรือ กำรอุปโภค 
บริโภคและในกำรผลิตทั งในภำคเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม20 ในส่วนทรัพยำกรน  ำส่วนบุคคล 
ก ำหนดให้ปัจเจกชนเป็นเจ้ำของทรัพยำกรน  ำ 
 ส่วนสิทธิในทรัพยำกรน  ำตำมระบบคอมมอนลอร์ ซึ่งมีอังกฤษเป็นต้นแบบและปรำกฏ
อิทธิพลในกำรให้ควำมหมำยของประเทศต่ำง ๆ เช่น ทำงตะวันออกของสหรัฐอเมริกำ ประเทศ

                                                           

 19  จำก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย (น. 73-78), โดย กอบกุล             
รำยะนำคร, 2547, โครงกำรยุทธศำสตร์นโยบำยฐำนทรัพยำกร คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, กรุงเทพฯ: 
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.).  
 20  From Priciples of Water Law and Administration. A.A. Balkema, (p. 76-7754), by D.A. Caponera, 
1992, Rotterdam: Brookfield. 
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แคนำดำและออสเตรเลียนั น กำรก ำหนดสิทธิในทรัพยำกรน  ำมีหลักที่รู้จักกันทั่วไป “Riparian 
Doctrine” เป็นลักษณะเด่นตำมหลักนี เจ้ำของที่ดินที่อยู่ริมน  ำมีสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำอย่ำง
เต็มที่ตรำบใดที่เป็นกำรใช้ทรัพยำกรน  ำตำมสมควร (Reasonable Use) เพรำะถือว่ำทรัพยำกรน  ำที่
ถือว่ำเป็นของเอกชน ได้แก่ทรัพยำกรน  ำที่เอกชนเก็บกักไว้หรือทรัพยำกรน  ำใต้ดินที่เอกชนสูบ
ขึ นมำใช้และควำมเป็นเจ้ำของจะมีอยู่ในเฉพำะช่วงระยะเวลำที่บุคคลนั นครอบครองทรัพยำกรน  ำ
อยู่เท่ำนั น 
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำแนวควำมคิดในกำรก ำหนดสิทธิในทรัพยำกรน  ำในระบบกฎหมำย
ทั งสองที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นนั นจะมีควำมแตกต่ำงกันอยู่บ้ำง แต่ควำมคิดที่แตกต่ำงนี ก็เลือนหำยไป
มำก เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ นของประชำกร และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมได้ก่อให้เกิดควำม
จ ำเป็นในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในระบบกำรบริหำรจัดกำรน  ำรวมทั งกำรขยำยอ ำนำจในกำรจัดกำร
น  ำของรัฐในประเทศต่ำง ๆ ในปัจจุบันเรำสำมำรถสรุประบบสถำบันกำรบริหำรจัดกำรน  ำและ
วิธีกำรก ำหนดสิทธิในทรัพยำกรน  ำของต่ำงประเทศ ได้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี  
 2.2.2.1  ระบบควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ (Regulatory Systems) 
 เป็นระบบที่ก ำหนดให้กำรชักทรัพยำกรน  ำหรือดึงทรัพยำกรน  ำจำกแม่น  ำ ทะเลสำบ 
หรือทรัพยำกรน  ำใต้ดิน เพื่อมำใช้ในกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งต้องได้รับอนุญำตกำรมีใบอนุญำต (Water 
Permits or License) ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิในทรัพยำกรน  ำหรือสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำวิธีดังกล่ำวนี 
มีรูปแบบและที่มำจำกประเทศต่ำง ๆ ในแถบทวีปยุโรป โดยเฉพำะในประเทศฝร่ังเศส เยอรมันนี  
และอังกฤษ ระบบกำรออกใบอนุญำตกำรใช้ทรัพยำกรน  ำยังคงมีแพร่หลำยในประเทศแคนนำดำ 
มลรัฐต่ำง ๆ ทำงตะวันออกของสหรัฐอเมริกำและรัฐฮำวำย21 โดยทั่วไปหน่วยงำนที่รับผิดชอบใน
กำรออกใบอนุญำตภำยใต้ระบบนี จะมีอ ำนำจในกำรพัฒนำ และจัดส่งทรัพยำกรน  ำ กำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำน  ำท่วมรวมทั งกำรจัดกำรน  ำเสีย  ใบอนุญำตในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำที่ออกให้อำจมี
ก ำหนดระยะเวลำหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นใบอนุญำตที่ไม่สำมรถน ำไปซื อขำยสิทธิในกำรใช้น  ำได้ 
 2.2.2.2  ระบบกำรให้สิทธิแก่เจ้ำของที่ดินที่อยู่ริมน  ำ (Riparian Water Law System)  
 เป็นกำรใช้สิทธิแก่เจ้ำของที่อยู่ริมน  ำในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำตำมสมควรหรือตำมควำม
จ ำเป็นแก่เจ้ำของที่ดินที่ติดกับทำงน  ำที่ไหลผ่ำนเป็นระบบที่เคยใช้กันมำกในอังกฤษ และทำง
ตะวันออกของสหรัฐอเมริกำ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรน  ำที่มีเพิ่มมำกขึ น              
ระบบนี ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมขำดแคลนทรัพยำกรน  ำได้ จึงเป็นระบบที่ลดควำมส ำคัญลงไป

                                                           

 21  Charles W. (1996). Howe Sharing water fairly. Retrieved October 15, 2013, from 
http://www.ourplanet.com/imgversn/83/howe 
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อย่ำงมำกในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่ำในอังกฤษและมลรัฐต่ำง ๆ ทำงตะวันออกของสหรัฐอเมริกำได้
เปลี่ยนมำใช้ระบบกำรออกใบอนุญำตใช้ทรัพยำกรน  ำเป็นหลัก 
 2.2.2.3  ระบบกำรให้สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำแก่ผู้ที่มำอยู่ก่อน (Priority หรือ 
Appropriation Doctrine) 
 เป็นระบบที่ปรำกฏเด่นชัดในมลรัฐต่ำง ๆ ทำงภำคตะวันตกของสหรัฐอเมริกำโดยมี
วิวัฒนำกำรมำตั งแต่ศตวรรษที่ 19 ผู้ที่มำตั งถิ่นฐำนอยู่ก่อนต้องกำรชักทรัพยำกรน  ำไปใช้ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ เช่น กำรส ำรวจและกำรท ำเหมืองแร่ และมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องก ำหนดสิทธิในทรัพยำกรน  ำ
เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงในสิทธิและท ำให้มั่นใจว่ำจะมีทรัพยำกรน  ำไปใช้ในกิจกรรมของตน             
จึงก่อให้เกิดหลักที่รู้จักกันดีภำยใต้ระบบนี ว่ำ “First in time, first in right” พัฒนำกำรลักษณะนี มี
เกิดขึ นเช่นกันในประเทศอ่ืน ๆ คือ ออสเตรเลียและชิลี ซึ่งมีประวัติควำมเป็นมำของกำรก ำหนด
สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำมำนับร้อยปีเช่นเดียวกับสิทธิภำยใต้ระบบอ่ืน ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น               
สิทธิที่ได้เป็นเพียงสิทธิในกำรใช้น  ำ  (Usufructuary Right) ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ในทรัพยำกรน  ำ          
แต่มีควำมแตกต่ำงในสำระส ำคัญพอสรุปได้ดังนี คือ 
 ประกำรแรก สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำภำยใต้ระบบ Appropriation Doctrine จะมี
ควำมชัดเจนมำกกว่ำสิทธิภำยใต้ระบบ Riparian Doctrine เนื่องจำกจะก ำหนดปริมำณทรัพยำกร        
น  ำที่ผู้ถือสิทธิสำมำรถใช้ได้  เช่น ก ำหนดเป็นปริมำณกำรไหลของทรัพยำกรน  ำต่อหน่วยเวลำ    
(Flow Rate) รวมทั งวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่น ำทรัพยำกรน  ำไปใช้ จุดที่จะอนุญำตให้ชักน  ำออก
จำกทำงน  ำ และสถำนที่หรือพื นที่ซึ่งจะน ำทรัพยำกรน  ำไปใช้ 
 ประกำรที่สอง กำรได้มำซึ่งสิทธิตำมระบบนี เกิดจำกกำรยื่นค ำขออนุญำต โดยมีเงื่อนไข
ว่ำทรัพยำกรน  ำที่จะถูกน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (Beneficial Use) เช่น กำรน ำไปท ำกำรเกษตรหรือ
น ำไปท ำน ำประปำ ในบำงมลรัฐเช่น รัฐอริโซนำ กำรน ำทรัพยำกรน  ำไปใช้เพื่อกำรนันทนำกำร         
กำรประมงและกำรอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี ได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย
ว่ำเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสำมำรถก ำหนดสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำได้ 
 ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี  จะก ำหนดยกเว้นให้กำรใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่อกำรอุปโภค
และบริโภคในครัวเรือเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องขออนุญำต 
 ประกำรที่สำม ใบอนุญำตที่ออกให้อำจใช้สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำภำยใต้ระยะ
ก ำหนดของเวลำของสิทธิที่ได้หรือไม่ก็ได้ เช่น กำรก ำหนดให้เป็นฤดูกำลที่สำมำรถชักน  ำไปใช้ได้
หรืออำจจะก ำหนดเป็นระยะเวลำและสำมำรถให้ต่ออำยุใบอนุญำตได้ 
 ประกำรสุดท้ำย เมื่อได้รับอนุญำตแล้วก็กลำยเป็นสิทธิในทรัพย์สินที่สำมำรถจ ำหน่ำย 
จ่ำยโอนไดโ้ดยต้องด ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำ กำรซื อขำยสิทธิจะต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
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แก่ผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำรำยอ่ืน ลักษณะนี ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงจำกระบบกำรออกใบอนุญำตในกำร
ใช้ทรัพยำกรน  ำที่ใช้ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมันนแีละอังกฤษ อย่ำงชัดเจน  
 หำกได้รับสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำแล้วและไม่มีกำรกำรใช้สิทธินั นภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด อำจมีกำรริบคืนสิทธิได้ 
 มีข้อสังเกตว่ำระบบ Appropriation Doctrine เป็นระบบที่มีควำมเหมำะสมกับพื นที่           
ที่ซึ่งมีปัญหำควำมขำดแคลนทรัพยำกรน  ำและเป็นระบบที่ก ำลังถูกน ำไปใช้มำกขึ นในสหรัฐอเมริกำ
และออสเตรเลีย ผู้ที่เห็นด้วยกับกำรก ำหนดสิทธิภำยใต้ระบบนี มักชี ให้เห็นถึงข้อดีของระบบว่ำ 
ระบบดังกล่ำวนี ก่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นและควำมเป็นธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำเนื่องจำกเห็น
ว่ำสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำเป็นสิทธิในทรัพย์สินซึ่งสำมำรถซื อขำยหรือโอนกันได้ จึงก่อให้เกิด
ควำมมันคงในสิทธิและกำรโอนสิทธิก็จะเกิดจำกควำมสมัครใจของผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำ อีกทั งยังเป็น
ระบบที่สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนของทรัพยำกรน  ำอย่ำงแท้จริง อย่ำงไรก็ดีในปัจจุบันยังไม่มีควำม
ชัดเจนว่ำกำรใช้ทรัพยำกรน  ำเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยระบบข้ำงต้นนั นมักจะต้องเรียงล ำดับ
ควำมส ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ ซึ่งมักจะมีกำรออกกฎหมำยเพื่อก ำหนดหรือสงวนสิทธิกำรใช้
ทรัพยำกรน  ำเพื่อหน่วยงำนของรัฐเพือ่วัตถุประสงค์ของรัฐและมักจะมีกำรน ำหลักทำงเศรษฐศำสตร์
เข้ำมำใช้เพื่อประโยชน์ 
 2.2.3  ประเภทของสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ  

สิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำมีรำกฐำนที่แตกต่ำงกันระหว่ำง ธรรมชำติ และต้นก ำเนิดของ
สิทธิในแต่ละประเภท รวมถึง อำจใช้สิทธิกำรครอบครองพื นที่  (Land-Based Right) สิทธิกำรใช้ 
(Used-Based Right) หรือ สิทธิกำรครอบครองแหล่งทรัพยำกรน  ำ (Right based on ownership of 
water bodies) นอกจำกนี บำงประเทศจะน ำหลักควำมสำมัคคีมำใช้ซึ่งจะมีมำกขึ นในประเทศกลุ่ม 
สหภำพยุโรป ซึ่งหลักกำรนี จะท ำให้เกิดกำรยอมรับในสิทธิกำรใช้ ทรัพยำกรน  ำโดยกำร
ประนีประนอมโดยใช้ผลประโยชน์ของรัฐเป็นหลักและได้มีกำรเขียนไว้เป็นกฎหมำยได้แก่  
ประเทศฝร่ังเศส เป็นต้น  

2.2.3.1  สิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำโดยกำรครอบครองพื นที่  (Land-Based Right or 
Riparian Rights) สิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำโดยกำรครอบครองพื นที่หรือติดชำยฝั่งเป็นสิทธิที่เกิด
จำกกำรครองพื นที่ และป้องกันสิทธิ์โดยกฎหมำยทรัพย์สิน รัฐที่ครอบครองชำยฝั่งไม่มีสิทธิ์ท ำให้
ล ำน  ำเล็กลง หรือปรับเปลี่ยนกำรไหลของทรัพยำกรน  ำ สิทธิของรัฐที่อยู่ชำยฝั่งก็คือส่งผ่ำนไปยัง         
ผู้ครอบครองที่ดินรำยถัดไป  
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2.2.3.2  สิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำโดยกำรใช้ (Used-Based Right) สิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ
โดยกำรใช้เป็นกำรก ำหนดโดยกำรปกป้องกำรล่วงละเมิดของผู้อ่ืน สิทธิประเภทนี ไม่ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรครอบครองพื นที่ ตรำบเท่ำที่ได้รับสิทธิทำงกฎหมำยที่จะเข้ำถึงทรัพยำกรน  ำ กำรล ำดับกำร
จัดกำรใช้ทรัพยำกรน  ำผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำก่อนมีควำมส ำคัญกว่ำและมีสิทธิ์ก่อน (ใช้ก่อนได้สิทธิ์
ก่อน) สิทธิของผู้ใช้ก่อนจะสำมำรถบังคับผู้ที่ใช้ทรัพยำกรน  ำล ำดับทีหลังได้ กำรใช้หลักกำรนี จะ
สำมำรถโอนเปลี่ยนแปลงให้สิทธิ์แก่ผู้ใดก็ได้  

2.2.3.3  สิทธิกำรครอบครองแหล่งทรัพยำกรน  ำ (Right based on ownership of water 
bodies) ในประเทศฟินแลนด์ล ำน  ำถูกครอบครองโดยเอกชน ซึ่งเป็นกรณีที่แตกต่ำงจำกประเทศ    
ในกลุ่มสหภำพยุโรป แต่ประเทศฟินแลนด์น ำกฎหมำยโรมันมำใช้โดยมีแนวควำมคิดที่ว่ำน  ำที่ไหล
อย่ำงอิสระในล ำน  ำจะไม่สำมำรถครอบครองได้หมำยควำมว่ำผู้ครอบครองแหล่งน  ำไม่สำมำรถ 
ห้ำมกำรผันน  ำส ำหรับ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรอุปโภคบริโภค และเพื่อกำรพักผ่อน            
หย่อนใจได ้

ดังนั นสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ จึงหมำยควำมรวมถึงควำมชอบธรรมในกำรใช้
ทรัพยำกรน  ำจำกแหล่งทรัพยำกรน  ำได้แก่ แม่น  ำ ล ำธำร บ่อน  ำ หรือ แหล่งน  ำบำดำล เป็นต้น         
ในพื นที่ที่มีน  ำอุดมสมบูรณ์และมีผู้ใช้น  ำน้อยจะท ำให้ระบบกำรก ำหนดสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ              
ไม่ยุ่งยำกนักและไม่มีข้อโต้เถียงมำกนักในพื นที่อ่ืน ๆ ได้แก่ในเขตแล้งที่มีระบบชลประทำน 
โดยมำกระบบสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำมักจะมีปัญหำขัดแย้งทั งในทำงกฎหมำยและในทำง
ภูมิศำสตร์ ในบำงระบบมีกำรปฏิบัติในกำรก ำหนดสิทธิ์กำรใช้ทรัพยำกรน  ำของแหล่งน  ำผิวดินและ
ทรัพยำกรน  ำใต้ดินในลักษณะเดียวกัน ในขณะที่ในระบบอื่นอำจใช้ระบบที่แตกต่ำงกัน22 

จำกเอกสำรเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยำกรน  ำและกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำในปี 2007 
กองทุนโลกเพื่อธรรมชำติ (The World Wide Fund for Nature) ได้นิยำมกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำไว้
ว่ำ เป็นกระบวนกำรที่ “ทรัพยำกรน  ำที่มีอยู่ถูกแจกจ่ำยไปยังผู้ที่ร้องขออย่ำงถูกต้องและส่งผลให้เกิด
กำรอนุญำต กำรโอน กำรพิจำรณำทบทวน และกำรปรับปรุงสิทธิกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ ดังนั นกระบวน 
กำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำจึงก่อให้เกิดสิทธิในทรัพยำกรน  ำด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรน  ำใน
พื นที่ลุ่มน  ำ” 

ภำพที่ 2.2 ได้แยกสิทธิในทรัพยำกรน  ำขั นพื นฐำน (Basic Water Rights) (เช่น สิทธิที่
นิยำมไว้ในกฎหมำยปฐมภูมิส ำหรับควำมต้องกำรขั นพื นฐำนของมนุษย์) ออกจำกสิทธิกำรใช้

                                                           

 22  From Who’ river is it anyhow? Trans-boundary development in the Mekong River Basin. School of 
Engineering and Applied sciences. Harvard University. Seminar Forefront and Challenges of Water Resources 
Management in Southeast Asia, by Peter Rogers, 2011. 
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ทรัพยำกรน  ำที่ ได้ รับกำรจัดสรร (Allocated Water Use Rights) ซึ่ งได้ รับกำรตัดสินใจผ่ำน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร แถวกลำงของภำพ ได้แสดงปริมำณส ำรองของทรัพยำกรน  ำที่กักเก็บอยู่
ในแม่น  ำหรือชั นหินให้น  ำเพื่อสิ่งแวดล้อมในเชิงนิเวศหรือเพื่อควำมยั่งยืนของกำรใช้น  ำด้ำนท้ำยน  ำ 
โดยปริมำณน  ำส ำรองเพื่อสิ่งแวดล้อมดังกล่ำวอำจได้รับตำมสิทธิในน  ำขั นพื นฐำนที่กฎหมำย
ก ำหนด เช่น กรณีของแอฟริกำใต ้หรือได้รับกำรตัดสินใจผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำแผนทรัพยำกรน  ำ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 สิทธิในทรัพยำกรน  ำ ปริมำณทรัพยำกรน  ำส ำรองเพื่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิกำรใช้
ทรัพยำกรน  ำ 
 

ทรัพยำกรน  ำตำมสิทธิในทรัพยำกรน  ำขั นพื นฐำนโดยปกติแล้วเป็นปริมำณทรัพยำกรน  ำ
จ ำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมำณทรัพยำกรน  ำทั งหมดในขณะที่ทรัพยำกรน  ำที่จัดสรรให้กับ
เทศบำล อุตสำหกรรม หรือกำรชลประทำนมีปริมำณมำกกว่ำมำก ส ำหรับประเทศส่วนใหญ่ใน
ภูมิภำคเอเชียนั น ภำคเกษตรกรรมจะเป็นภำคที่ใช้ทรัพยำกรน  ำสูงที่สุดโดยอำจจะสูงถึงร้อยละ 90 
ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำปริมำณทรัพยำกรน  ำส ำรองเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นปริมำณทรัพยำกรน  ำที่ไม่มำกมำย
อะไรนักจำกปริมำณกำรไหลต่ ำสุด (Minimum Flow) แต่ในทำงปฏิบัติแล้วก็ยังต้องกำรให้มี         
กำรนิยำมปริมำณน  ำส ำรองเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงเฉพำะเจำะจงเนื่องจำกมีรูปแบบกำรไหลที่ซับซ้อน
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดูกำลเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในแต่ละพื นที่ 

สิทธิในทรัพยำกรน  ำขั น
พื นฐำนนิยำมตำมกฎหมำย
ปฐมภูม ิ

ปริมำณทรัพยำกรน  ำส ำรองเพื่อส่ิงแวดล้อมปริมำณทรัพยำกรน  ำ

ต่ ำสุดที่กักเก็บไว้ในแม่น  ำหรือชั นหิน 
ทรัพยำกรน  ำผิว

ดินและใต้ดิน 

สิทธิกำรใชท้รัพยำกรน  ำหรือกำรใช้ที่ได้รับอนุญำต ทรัพยำกรน  ำ
ที่ได้รับกำรจัดสรรเพื่อกำรใช้ประเภทอื่น ๆ (เทศบำล 
ชลประทำน อุตสำหกรรม และกำรผลิตไฟฟ้ำ) 
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 2.2.4  รูปแบบกำรจัดสรรสิทธิกำรใช้ทรพัยำกรน  ำ23 
2.2.4.1  กำรจัดสรรแบบไม่ชัดเจน  
กำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำแบบไม่ชัดเจน (Implicit) ตำมประวัติศำสตร์แล้วรูปแบบกำร

จัดสรรทรัพยำกรน  ำตำมแนวทำงนี มีกำรด ำเนินกำรจำกระดับบนลงล่ำง มีกระบวนกำรวำงแผนที่มี
รัฐบำลเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งจะก ำหนดปริมำณทรัพยำกรน  ำส ำหรับโครงกำรพัฒนำและกลำยเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมรับกันเร่ือยมำ ในกรณีดังกล่ำว ผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำจะได้รับสิทธิที่จ ำกัดและ
ไม่มีโอกำสได้รับกำรชดเชยเมื่อทรัพยำกรน  ำถูกจัดสรรไปให้กับผู้ใช้อ่ืน ส ำหรับรำยงำนฉบับนี   
กำรจัดสรรดังกล่ำวจัดเป็นระบบกำรจัดสรรน  ำที่ไม่ชัดเจน และแนวทำงที่จะท ำให้เกิดกำรมีส่วน
ร่วมมำกขึ นในระบบนี  (ซึ่งยังคงเป็นแบบไม่ชัดเจน) คือ กำรเจรจำต่อรองในกำรจัดสรรทรัพยำกร
น  ำเป็นฤดูกำล (Seasonal Negotiation) 

ส ำหรับแนวทำงกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำแบบไม่ชัดเจนนั นกำรจัดสรรตำมปกติถูก
ก ำหนดขึ นระหว่ำงกระบวนกำรวำงแผนซึ่งท ำให้แนวทำงนี เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรจำกบน
ลงล่ำง ระเบียบวิธีและควำมโปร่งใสของกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำแบบนี มีควำมหลำกหลำยในบำง
กรณีอำจมีกำรอนุญำตจัดสรรน  ำในแผนแม่บทหรือกำรศึกษำควำมเป็นไปได้โดยไม่มีกำรตกลงเร่ือง
กำรก ำกับดูแลเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในกรณีอ่ืน ๆ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรน ำ
ทรัพยำกรน  ำไปใช้หรือกำรจัดสรรน  ำอำจปรำกฏในข้อตกลงของสัญญำสัมปทำน 

ประเด็นหลักของแนวทำงกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำแบบไม่ชัดเจนคือเร่ืองควำมมั่นคง
ของกำรจัดสรร เมื่อกำรแข่งขันมีควำมเข้มข้นขึ นและธรรมชำติแวดล้อมต้องกำรน  ำเพิ่มขึ นเพื่อ
ชดเชยภัยคุกคำมที่มีต่อระบบนิเวศ กำรจัดสรรเหล่ำนี จะมีควำมมั่นคงหรือไม่ กำรจัดสรรแนวทำงนี 
อำจกล่ำวไว้อย่ำงเป็นทำงกำรในเอกสำรโครงกำรหรือข้อตกลงของโครงกำร แต่จะมีหลักประกัน
ควำมมั่นคงในอนำคตด้วยกำรตกลงเร่ืองกำรควบคุมก ำกับดูแลหรือไม่ 

ถ้ำไม่มีกำรรับประกันกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำซึ่งหมำยถึงถ้ำไม่มีกรอบกำรควบคุม
ก ำกับดูแลเพื่อปกป้องคุ้มครองกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำประเทศหนึ่ง ๆ อำจจะเผชิญกับควำมยุ่งยำก
ในกำรดึงดูดกำรลงทุนเพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและปรับปรุงด้ำนประสิทธิภำพ 

                                                           

 23  กำรประปำนครหลวง สถำบันพัฒนำกำรประปำ. (2554). สิทธ์ิในน ้า. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวำคม 2556, 
จำก http://www.mwa.co.th/download/adm01/waterright/abs_004.pdf 
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2.2.4.2  แนวทำงกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำที่ชัดเจน: ระบบใบอนุญำตใช้ทรัพยำกรน  ำ 
กำรจัดสรรทรัพยำน  ำที่มีควำมชัดเจน (Explicit) เป็นแนวกำรจัดสรรน  ำที่นิยมใช้กันมำก

ขึ น โดยเป็นกำรจัดสรรผ่ำนระบบใบอนุญำตหรือกำรอนุญำตใช้น  ำที่มีระยะเวลำที่แน่นอนให้กับ
ผู้ใช้เฉพำะรำย ซึ่งจะได้รับน  ำในปริมำณที่ก ำหนดและตำมระยะเวลำที่ระบุไว้หนึ่งในระบบ
ใบอนุญำตที่มีควำมชัดเจนได้มีกำรด ำเนินกำรล่ำสุดในประเทศฟิลิปปินส์ในปี 1976 

ระบบกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำที่มีควำมชัดเจนมำกขึ นได้ถูกน ำมำใช้เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรแย่งชิงทรัพยำกรน  ำ  แนวทำงดังกล่ำวใช้ระบบใบอนุญำตใช้ทรัพยำกรน  ำซึ่งเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญจำกแนวทำงกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำแบบไม่ชัดเจนจำกบนลงล่ำงไปสู่แนวทำง
ที่สำมำรถตอบสนองได้มำกขึ น 

ในระบบกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำแบบชัดเจน กำรยื่นขอใบอนุญำตของผู้ใช้ทรัพยำกร
น  ำที่มีคุณสมบัติจะได้รับกำรพิจำรณำภำยใต้กรอบกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญซึ่งก ำหนดโดยรัฐบำล 
ล ำดับควำมส ำคัญและวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรถูกก ำหนดขึ นในบทบัญญัติของกฎหมำยปฐมภูมิ
และกฎหมำยล ำดับรองและอำจบัญญัติไว้ในยุทธศำสตร์ลุ่มน  ำที่สะท้อนบริบทของท้องถิ่น 

มิใช่กำรใช้ทรัพยำกรน  ำทุกประเภทที่ต้องมีใบอนุญำต กฎหมำยปฐมภูมิอำจระบุถึงกำร
ใช้ที่ไม่จ ำเป็นต้องมีใบอนุญำต เช่น กำรใช้ทรัพยำกรน  ำในครัวเรือนหรือกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ
ส ำหรับภำคเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ และกำรจัดท ำข้อก ำหนดกำรยกเว้นแบบชั่วครำวหรือถำวรหรือ
กำรอนุญำตโดยทั่วไป (General Authorization) ส ำหรับกำรใช้บำงประเภทหรือบำงพื นที่  

ควำมโปร่งใส กำรปรึกษำหำรือและกำรตรวจสอบได้เป็นปัจจัยหลักควำมยืดหยุ่น            
ก็จ ำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ทรัพยำกรน  ำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของล ำดับ
ควำมส ำคัญในกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำในอนำคต 

ในบำงประเทศอำจไม่จ ำเป็นมำกนักในกำรเปลี่ยนแปลงจำกระบบกำรจัดสรรทรัพยำกร
น  ำแบบไม่ชัดเจนไปสู่ระบบกำรจัดสรรที่ชัดเจน ในสถำนกำรณ์ที่มีน  ำอยู่อย่ำงอุดมสมบูรณ์            
แนวทำงกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำที่ไม่ชัดเจนอำจมีประสิทธิภำพและสำมำรถหลีกเลี่ยงภำระด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรของระบบใบอนุญำตใช้ทรัพยำกรน  ำ “อย่ำซ่อมของที่ยังไม่เสีย” คือข้อควำมส ำคัญที่
เกิดขึ นมำจำกกำรประชุม เชิ งปฏิบัติกำ รของ  Network of Asian River Basin Organizations 
(NARBO) อย่ำงไรก็ตำมข้อด้อยของระบบกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำแบบไม่ชัดเจนประกอบด้วย 
ควำมกังวลเกี่ยวกับควำมมั่นคงของกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ กำรขำดควำมโปร่งใสในกระบวนกำร
ตัดสินใจ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิธีกำรในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ) และกำร
ขำดควำมชัดเจนตรวจสอบได้ในกำรจัดส่งทรัพยำกรน  ำที่ได้รับกำรจัดสรรแล้ว 

DPU

https://www.facebook.com/pages/Narbo-is-the-Network-of-Asian-River-Basin-Organizations/195368717237558


33 

 2.2.5  ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ24 
กำรเรียกเก็บค่ำทรัพยำกรน  ำเพื่อกำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำอย่ำงมีประสิทธิภำพนั น           

เป็นวิธีกำรที่ฝ่ำยรัฐบำลที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดหำท ำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ใช้ในอัตรำที่
สะท้อนต้นทุนเสียโอกำส (Opportunity Cost) ของทรัพยำกรน  ำทั งหมดในกำรจัดหำทรัพยำกรน  ำ 
กำรเก็บค่ำทรัพยำกรน  ำจะเก็บตำมต้นทุนหน่วยสุดท้ำยของค่ำเสียโอกำส (Marginal Opportunity) 
ซึ่งจะประกอบไปด้วยต้นทุน 3 ประเภทด้วยกัน คือ ต้นทุนในกำรผลิตทรัพยำกรน  ำหรือจัดหำ
ทรัพยำกรน  ำ (Marginal Product Cost) ต้นทุนเสียโอกำสของผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำในอนำคตที่เกิดจำก
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำในปัจจุบัน (Marginal User Cost) และต้นทุนสิ่งแวดล้อม 
(Marginal Environment Cost) ในกรณี ก ำ รตั ง ร ำค ำหน่ ว ยสุ ดท้ ำ ย  (Marginal Cost Pricing)             
กำรค ำนวณค่ำเสียโอกำสรวมจะเท่ำกับ 
 
 
 
 

ในส่วนต้นทุนกำรผลิตจะรวมถึงต้นทุนในกำรผลิตหรือกำรจัดหำและจัดส่งทรัพยำกร
น  ำ เช่น ค่ำก่อสร้ำงเขื่อน ค่ำสูบทรัพยำกรน  ำบำดำล รวมทั งค่ำบ ำรุงรักษำทำงน  ำที่เรียกว่ำ Operation 
and Maintenance Cost (O&M) ค่ำ (O&M) นี โดยปกติจะเป็นต้นทุนแปรผันในกรณีที่เขื่อนได้สร้ำง
ไปแล้วต้นทุนที่สร้ำงเขื่อนหรือต้นทุนสินทรัพย์คงที่จะไม่น ำมำรวมคิดในส่วนนี  

ต้นทุนเสียโอกำสของผู้ใช้ในอนำคตจำกกำรใช้ทรัพยำกรน  ำในปัจจุบันหมำยถึง
ค่ำชดเชยในกำรที่ต้องเสียโอกำสในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำในอนำคต เช่น กำรใช้ทรัพยำกรน  ำใต้ดินที่
เกินก ำลังกำรเติมทรัพยำกรน  ำตำมธรรมชำติ จะท ำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ นส ำหรับกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ
ในอนำคต (หน้ำแล้ง) เพรำะต้องสูบทรัพยำกรน  ำจำกระดับที่ลึกมำกขึ น ในส่วนของต้นทุนของ
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจะรวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ นจำกกำรผลิตน  ำ เช่น กำรบ ำบัดน  ำเสียที่
จะต้องมีต้นทุนตำมมำ กำรทรุดตัวลงของแผ่นดินในกรณีใช้ทรัพยำกรน  ำบำดำลเกินศักยภำพ          
หรือผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นต้น 

เหตุที่ จ ำ เป็นต้องคิดต้นทุนผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อมในกำรค ำนวณต้นทุน                
ค่ำเสียโอกำสในกำรผลิตทรัพยำกรน  ำ เป็นเพรำะในกำรค ำนวณรำคำทรัพยำกรน  ำ ผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำ
ควรจะค ำนึงถึงทรัพยำกรและปัจจัยทั งหมดที่เกี่ยวข้องในกำรผลิตทรัพยำกรน  ำ เพื่อใช้ในกำร
                                                           

 24  จำก แนวนโยบายการจัดการน ้าส้าหรับประเทศไทย: ชุดโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน ้า 
เล่ม 2 (น. 413-415), โดย มิ่งสรรพ ์ขำวสะอำดและคณะ, 2544, กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนกองทุนกำรวิจัย (สวก.). 

Marginal =  Marginal         + Marginal  + Marginal 

Opportunity Cost       Production Cost       User Cost               Environment Cost 
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ตัดสินใจว่ำคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่  วิธีนี จะท ำให้ผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำตระหนักถึง
ผลกระทบทั งหมดที่เกิดขึ น กำรรวมเอำมูลค่ำต้นทุนกำรผลิต ต้นทุนกำรใช้ทรัพยำกรน  ำปัจจุบัน 
และต้นทุนด้ำนสิ่งแวดล้อมเข้ำด้วยกันในกำรก ำหนดรำคำทรัพยำกรน  ำเพื่อที่จะท ำให้รำคำ
ทรัพยำกรน  ำที่เรียกเก็บจำกผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำสะท้อนถึงต้นทุนกำรใช้ทรัพยำกรน  ำอย่ำงแท้จริง 

เมื่อมีกำรเก็บค่ำเสียโอกำสผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำจะต้องเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับ
จำกทรัพยำกรน  ำกับต้นทุนที่จ่ำยออกไปทุกครั งหำกผลประโยชน์คุ้มกับต้นทุนของทรัพยำกรน  ำที่
จ่ำยไปจึงจะมีกำรใช้ทรัพยำกรน  ำเกิดขึ น ดังนั นทรัพยำกรน  ำทุกหยดที่ใช้ไปจะได้คุ้มค่ำและคุ้มกับ
ต้นทุนเสียโอกำสเสมอ 

มักมีผู้เข้ำใจว่ำกำรตั งรำคำทรัพยำกรน  ำที่มีประสิทธิภำพจะต้องเก็บค่ำภำคเศรษฐกิจที่ 
“รวย” กล่ำวคือภำคที่หำผลตอบแทนที่ใช้ทรัพยำกรน  ำได้สูงกว่ำภำคที่ “จน” แต่ในควำมคิดเช่นนี  
เป็นแนวคิดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ด้ำนควำมยุติธรรมไม่ใช้ด้ำนประสิทธิภำพเพรำะกำรเรียกเก็บ
ค่ำทรัพยำกรน  ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพเป็นกำรจัดกำรให้ทรัพยำกรน  ำถึงมือของผู้ใช้น  ำได้ประโยชน์
สูงกว่ำไม่เกี่ยวข้องกับกำรรวยหรือจน 
 
2.3  การจัดการทรัพยากรน ้า25 
 2.3.1  สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ 

สิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำหรือกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำตำมควำมจ ำเป็น
พื นฐำนส ำหรับกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์นั น ถือได้ว่ำเป็นสิทธิมนุษยชนอย่ำงหนึ่ง ปัจจุบันสิทธิของ
ประชำชนในกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ถือได้ว่ำเป็น
หลักกำรสำกลที่ได้รับกำรยอมรับ ดังจะเห็นได้ว่ำทั งค ำประกำศกรุงริโอ (Rio Declaration on 
Environment and Development) และแผนปฏิบัติที่ 21 (Agenda 21) ซึ่งได้มีมติรองรับในที่ประชุม
สิ่งแวดล้อมโลกเมื่อปี ค.ศ. 1992 ได้ให้ควำมส ำคัญแก่กำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกกลุ่มในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และถือว่ำหลักกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ำไปสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทั งนี เพรำะกำรใช้มำตรกำรสั่งกำรและกำรควบคุม (Command and Control)        
โดยที่ฝ่ำยรัฐเป็นผู้ใช้กฎหมำยและก ำหนดกติกำกำรจัดสรรทรัพยำกรแต่ฝ่ำยเดียวได้ก่อให้เกิด
ปัญหำทั งในแง่ประสิทธิภำพและควำมเป็นธรรม 

เช่นเดียวกันนี กับในประเทศอ่ืน ๆ กำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำในประเทศไทยเท่ำที่ผ่ำนมำ
นั นในอดีตมักจะเน้นในเฉพำะทำงวิศวกรรม กล่ำวคือมักให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำง
มำกกว่ำกำรบริหำรจัดกำรน  ำโดยเฉพำะกำรสร้ำงเขื่อนและอ่ำงเก็บน  ำ  และกำรพัฒนำระบบ
                                                           

 25  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย (น. 1-5). เล่มเดิม.  
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ชลประทำนทั งขนำดเล็ก ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ อย่ำงไรก็ดีหลังจำกที่มีกำรกำรสร้ำงเขื่อน  
ใหญ่ ๆ จ ำนวนหลำยสิบเขื่อนในช่วงกึ่งทศวรรษที่ผ่ำนมำนั น ควำมตื่นตัวในด้ำนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและควำมยำกล ำบำกกับกำรหำพื นที่ในกำรจัดสร้ำงเขื่อนที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด ไม่ว่ำ
จะเป็นในเร่ืองของ มิติทรัพยำกร มิติเทคโนโลยีและของเสีย มิติมลพิษ และมิติทำงสังคม ทั งสี่มิติที่
ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนั นล้วนแล้วแต่มีควำมเชื่อมโยงกันทั งสิ น มักท ำให้เกิดกระแสต่อต้ำนโครงกำร
สร้ำงเขื่อนหรือโครงกำรพัฒนำแหล่งน  ำขนำดใหญ่ จนท ำให้โครงกำรดังกล่ำวในปัจจุบันเกิดขึ นได้
ยำกมำกในปัจจุบัน แนวโน้มในอนำคตก็คือ จะเกิดกำรให้ควำมส ำคัญแก่กำรกำรจัดกำรทรัพยำกร
น  ำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมมำกขึ นแทนที่จะเน้นเร่ืองกำรจัดหำ
น  ำเป็นหลักดังที่เคยเกิดขึ นในอดีต 
 2.3.2  สิทธิชุมชน 

สิทธิชุมชนในกำรร่วมอนุรักษ์ จัดกำรและใช้ทรัพยำกรเป็นอีกหลักหนึ่งของกำรเปิดให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่  อันเนื่องมำจำกแม้รัฐจะเป็นเจ้ำของ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ในรัฐ แต่รัฐก็มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรของรัฐที่มีอยู่  เพื่อกระจำยให้แก่
ประชำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั นกำรยอมรับสิทธิของชุมชนในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
จัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่นั นได้ปรำกฏให้เห็นได้ในจำรีตประเพณีและกำรปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศก ำลังพัฒนำดังจะเห็นได้จำกค ำปรำรภและบทบัญญัติ           
ของอนุสัญญำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ค.ศ. 1992 ที่ได้รับกำรยอมรับบทบำทของชุมชน
ท้องถิ่นในกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมจ ำเป็นในกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่
ได้รับจำกกำรแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรให้แก่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้ำของทรัพยำกร  

อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำโดยชุมชนที่มีมำก่อนที่จะมีกำรรับรองอย่ำงเป็น
ทำงกำรจำกกฎหมำยนั น ในกรณีของกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำชุมชนในภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีระบบกำรจัดกำรโดยชุมชนทำงถิ่นมำนำนหลำยร้อยปี ซึ่งมักจะเรียก
กันว่ำระบบเหมืองฝำยส ำหรับทำงภำคเหนือ ระบบเหมืองฝำยนั นมีกำรเกิดขึ นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
700 ปี ในสมัยพญำเม็งรำยผู้เป็นเจ้ำครองอำณำจักรล้ำนนำ 26 ระบบเหมืองฝำยเป็นกำรจัดสรร
ทรัพยำกรน  ำโดยกำรกักเก็บทรพัยำกรน  ำและน ำทรัพยำกรน  ำที่เก็บกักได้นั นไปยังพื นที่เกษตรกรรม 
โดยกำรสร้ำงของอำณำจักรล้ำนนำนั น เป็นกำรกั นทรัพยำกรน  ำในที่รำบสูงแล้วปล่อยทรัพยำกรน  ำ
ให้ไหลไปตำมทำงน  ำที่สร้ำงไว้ โดยกำรขุดคลองส่งทรัพยำกรน  ำหรือล ำเหมืองให้ไหลไปในที่ต่ ำ 
ประมำณกันว่ำ มีระบบเหมืองฝำยเกิดขึ นในอดีตของภำคเหนือนั นไม่น่ำจะน้อยกว่ำ  4,000          
                                                           

 26  จำก พัฒนาการทางประวัติความเป็นมาและการจัดการเกี่ยวกับระบบชลประทานในภาคเหนือของ
ประเทศไทย (น. 80-187), โดย วันเพ็ญ สุรฤกษ์, 2528, เชียงใหม:่ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.  
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เหมืองฝำย โดยที่เหมืองฝำยจะมีขนำดพื นที่ทำงชลประทำนตั งแต่ 50 ไร่ จนถึงไม่เกิน 10,000 ไร่27               
กำรจัดกำรเหมืองฝำยจะมีองค์กรเหมืองฝำยเป็นผู้บริหำรและควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรน  ำรวมทั ง
จัดกำรกับปัญหำควำมขัดแย้งเร่ืองทรัพยำกรน  ำระหว่ำงสมำชิกของเหมืองฝำย มีกติกำและ
บทลงโทษร่วมกันที่เรียกว่ำ สัญญำเหมืองฝำย โดยที่สมำชิกเหมืองฝำยจะท ำกำรเลือกหัวหน้ำ        
เหมืองฝำย หรือ “แก่ฝำย” และกรรมกำรเหมืองฝำยต ำแหน่งอ่ืน ๆ เช่น ผู้ช่วยหัวหน้ำเหมืองฝำย 
หรือ “แก่เหมือง” ท ำหน้ำที่รับผิดชอบพื นที่ส่งน  ำในเขตหมู่บ้ำนของตน ในบำงเหมืองฝำยอำจมีกำร
แต่งตั งล่ำมน  ำ ซึ่งจะเป็นผู้ส่งข่ำวหรือสื่อสำรระหว่ำงหัวหน้ำเหมืองฝำยและสมำชิกในระบบ 
เหมืองฝำย โดยทั่วไปจะไม่มีกำรก ำหนดวำระกำรท ำงำนของผู้บริหำรเหมืองฝำย แต่จะมีกำรเลือก
ใหม่เมื่อมีกรรมกำรลำออกแต่ฝำยบำงแห่ง เช่น ฝำยพญำค ำ (ฝำยท่ำศำลำ) อ ำเภอเมืองเชียงใหม่          
ซึ่งระบบเหมืองฝำยขนำดใหญ่ มีพื นที่ส่งน  ำและรับน  ำประมำณ 16,000 ไร่ ได้เร่ิมทดลองไห้มีกำร
ก ำหนดวำระเป็น 4 ปี28  

ภำยใต้ระบบเหมืองฝำย สมำชิกในชุมชนจะมีสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำและมีหน้ำที่
รับผิดชอบร่วมกันในกำรบ ำรุงรักษำระบบเหมืองฝำย กำรจัดสรรทรัพยำกรน  ำจะจัดให้ตำมขนำด
ของพื นที่เพำะปลูกโดยมีประตูน  ำ หรือ “ต๊ำงน  ำ” เป็นประตูน  ำควบคุมกำรปล่อยทรัพยำกรน  ำเข้ำ         
ที่นำและควำมกว้ำงของประตูนั นขึ นอยู่กับขนำดของพื นที่นำ เป็นต้น ในฤดูแล้งซึ่งปริมำณ
ทรัพยำกรน  ำน้อย จะมีกำรปล่อยทรัพยำกรน  ำแบบหมุนเวียนหรือกำรใช้รอบเวรสมำชิกทุกคนมี
หน้ำที่เสีย “ค่ำน  ำ” ในรูปของเงินหรือผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อน ำมำจ่ำยส ำหรับค่ำบริหำรจัดกำร
และบ ำรุงรักษำเหมืองฝำยเป็นประจ ำทุกปี ในบำงพื นที่ต้องมีกำรจ่ำยเงินเพื่อเป็นค่ำตอบแทนคนเฝ้ำ
หรือดูแลตัวฝำยซึ่ งท ำด้วยไม้ไผ่และหินทิ งและต้องจ่ำย เงินเป็นค่ำ เลี ยงฝำย นอกจำกนี                         
ยังต้องร่วมกันเป็นแรงงำนหรือจ่ำยเป็นค่ำแรงงำน ส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำเหมืองฝำยตำมขนำดของ
พื นที่เพำะปลูกของตน ไม่ว่ำจะเป็นกำรซ่อมแซมตัวฝำย และกำรขุดลอกล ำเหมืองส่งน  ำส ำหรับ
ผู้บริหำรเหมืองฝำย จะได้รับค่ำตอบแทนที่เรียกว่ำ “น  ำยก” คือสิทธิในกำรใช้น  ำโดยไม่ต้องจ่ำยเงิน
ค่ำใช้ทรัพยำกรน  ำและไม่ต้องต้องส่งแรงงำน ค่ำน  ำยกนั นจะมำกน้อยลดหลั่นกันไปตำมต ำแหน่ง
ของผู้บริหำรเหมืองฝำยและอำจมีอัตรำแตกต่ำงกันไปในแต่ระบบเหมืองฝำย ฉะนั นหัวหน้ำเหมือง
ฝำยจะได้รับกำรยกเว้นได้ตั งแต่ 5 ไร ่ในระบบเหมืองฝำยขนำดเล็ก ไปจนถึง 60 ไร่ ในระบบเหมือง
ฝำยขนำดใหญ่ เป็นต้น  

                                                           

 27  แนวนโยบายการจัดการน ้าส้าหรับประเทศไทย: ชุดโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน ้า เล่ม 2 
(น. 6). เล่มเดิม. 
 28  แหล่งเดิม. (น. 259).  
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2.4  ความขัดแย้งเร่ืองการใช้ทรัพยากรน ้า29 
กำรศึกษำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน  ำนั นส่วนใหญ่เป็นกรณีศึกษำ และ

สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 จ ำพวกใหญ่ ๆ คือ 
 2.4.1  ควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำที่อยู่ต้นน  ำและปลำยน  ำ 

ควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำที่อยู่ต้นน  ำนับว่ำเป็นปัญหำที่เกิดขึ นมำนับหลำย
ร้อยปี และเก่ำแก่ที่สุดเท่ำที่มีกำรศึกษำมำ เช่น ควำมขัดแย้งระหว่ำงชำวนำกับชำวไร่อ้อย แต่เดิม
เป็นควำมขัดแย้งเฉพำะพื นที่ใกล้เคียง (Localized) เช่นหัวคลองและท้ำยคลองชลประทำนเดียวกัน 
แต่ในระยะหลัง ควำมขัดแย้งประเภทนี มีแนวโน้มรุนแรงขึ นเป็นควำมขัดแย้งระหว่ำงรำษฎรบน        
ที่สูงและที่รำบ เกิดกำรรวมตัวโดยเฉพำะผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำปลำยน  ำหรือที่ลุ่มเป็นจ ำนวนมำกท ำให้
ควำมขัดแย้งกินวงกว้ำงขวำงเกิดกำรรวมตัวทั งอ ำเภอหรือจังหวัด  

2.4.2  ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำกับบุคคลภำยนอก 
 ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำกับบุคคลภำยนอก ปรำกฏเด่นชัดในกรณี

เหมืองฝำย30 ในกำรศึกษำนี ส่วนใหญ่เกิดระหว่ำงกลุ่มเหมืองฝำยและบุคคลภำยนอก เข้ำมำท ำธุรกิจ
ในพื นที่ เช่น กำรท ำรีสอร์ท เกษตรกรรมเชิงพำณิชย์ขนำดใหญ่ ฯลฯ และบุคคลภำยนอกเหล่ำนี 
ละเลยและไม่เคำรพกติกำกำรใช้ทรัพยำกรน  ำของกลุ่มในขณะเดียวกันก็ตักตวงเอำทรัพยำกรน  ำ 
ของกลุ่มไปใช้เพื่อประโยชน์ของธุรกิจของตนเอง  

2.4.3  ควำมขัดแย้งอันเกิดจำกผลกระทบภำยนอก 
 ควำมขัดแย้งประเภทนี  เป็นควำมขัดแย้งอันเกิดจำกผลกระทบภำยนอกกล่ำวคือ          

ผู้ใช้ทรัพยำกรน  ำได้รับผลกระทบอันเกิดจำกกิจกรรมของผู้อ่ืน โดยไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย
จำกใครได้เลย เป็นเพรำควำมขัดแย้งในกลุ่มนี มีหลำยรูปแบบด้วยกัน เช่นผลกระทบของน  ำเสียจำก
โรงงำนอุตสำหกรรมต่อกำรประมงในแม่น  ำหรือกำรขุดเจำะน  ำใต้ดินที่ท ำให้บ่อน  ำใต้ดินที่ตื นกว่ำ
เหือดแห้งไป หรือผลกระทบของกำรใช้สำรเคมีจำกกำรเกษตรต่อประมงและคุณภำพน  ำอุปโภค 
บริโภค ควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้ผลิตเกลือสินเธำว์และชำวนำ31 ควำมขัดแย้งอันเกิดจำกกำรผันน  ำ
ระหว่ำงลุ่มน  ำ เป็นต้น 
                                                           

 29  แนวนโยบายการจัดการน ้าส้าหรับประเทศไทย: ชุดโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน ้า เล่ม 2 

(น. 287-289). เล่มเดิม. 

 30  From The Governance of Water Allocation Problem in Thailand. In Thailand Development 

Research Institute (pp. 115-152), by Tanet Charoenmuang, 1994, Water Conflicts.  

 31  From Legal Perspectives of Water Allocation Problem in the Upper Northern and Central Regions 
in Thailand Development Research Institute. (pp. 91-114), by Amnat Wongbandit, 1994, Water Conflicts. 
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2.4.4  ควำมขัดแย้งอันเกิดจำกโครงกำรพัฒนำของรัฐ 
 ในส่วนควำมขัดแย้งประกำรสุดท้ำยนั นคือควำมขัดแย้งระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ           

กับรำษฎรแยกออกเป็นสำมกลุ่มย่อย คือกลุ่มแรก เป็นกลุ่มประชำชนที่ต้องอพยพออกจำกเขื่อน         
หรือโครงกำรพัฒนำแหล่งทรัพยำกรน  ำของรัฐ มีกำรรวมตัวกันภำยใต้สมัชชำคนจนเพื่อทวงสิทธิ
ของตนเองอย่ำงเป็นระบบ ส่วนกลุ่มย่อยที่ 2 ได้แก่ควำมขัดแย้งอันเกิดจำกกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ
ในพื นที่เดียวกัน เช่นกำรชลประทำนของรัฐเข้ำมำแทนที่ชลประทำนรำษฎร์ซึ่งท ำให้ประสิทธิภำพ
ของกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำลดลง และในส่วนของกลุ่มย่อยท้ำยสุดเป็นผลกระทบจำกโครงกำร
ขนำดเล็กของรัฐซึ่งมักไม่เป็นที่ทรำบทั่วไปเพรำะไม่มีข้อบังคับให้วิ เครำะห์ผลกระทบทำงสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่ำงหนึ่งที่อำจจะชี ให้เห็นได้ก็คือ ชำวบ้ำนลุ่มน  ำแม่วำงปกติอำศัย 5 สำยน  ำใน
กำรหล่อเลี ยงชีวิตและท ำกำรเกษตร คือ แม่เตียน แม่ละป๊อก แม่มูด แม่วิน แม่บ๋วย อยู่มำวันหนึ่ง
โครงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็สร้ำงเขื่อนขนำดเล็กกั นน  ำแม่เตียนเพื่อ         
ผลิตกระแสไฟฟ้ำไปใช้และโครงกำรหลวงก็ผันทรัพยำกรน  ำไปใช้ในโครงกำรไม้ดอกไม้ประดับ 
ท ำให้ปัจจุบันทรัพยำกรน  ำไม่พอใช้ ในกรณีหลังสุดนี แสดงถึงปัญหำในกำรจัดกำรแบบแยกส่วน 
ซึ่งแต่ละหน่วยงำนต่ำงก็ท ำงำนในหน้ำที่ของตนเองด้วยมุ่งวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ แต่ต่ำงฝ่ำย
ต่ำงด ำเนินกำรโดยไม่ได้มองอย่ำงเป็นระบบทั งหมดในภำพรวมและไม่ได้มีส่วนร่วมจำกประชำชน
ในพื นที่ ในที่สุดก็เกิดผลกระทบขึ นโดยไม่มีหน่วยงำนใดเข้ำมำแก้ไข ผลักดันให้กลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเหล่ำนี รวมตัวกันและในที่สุดก็ต้องจัดเป็นองค์กรขึ นมำเพื่อแสวงหำควำมชอบธรรม          
จำกรัฐปัญหำที่รัฐมองว่ำเป็นเม็ดทรำยรวมตัวกันเป็นพำยุทรำย ในที่สุดก็ปลิวเข้ำตำเกิดเป็นควำม
ขัดแย้งที่แผ่ขยำยเพรำะกลไกกำรจัดกำรไม่เหมำะสมและขำดประสิทธิภำพอันน ำมำซึ่งวิกฤตควำม
ขัดแย้งแย่งชิงทรัพยำกรน  ำ 

 ดั่งที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น สิทธิกำรใช้น  ำเป็นสิทธิที่เกิดจำกจำรีตประเพณีมำตั งแต่         
ในสมัยโรมันเป็นกำรก ำหนดถึงสิทธิเพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำ
หลักกำรและทฤษฎีกำรใช้น  ำเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน โดยอำศัยกำรควบคุม ด้วยกำรออก
ใบอนุญำตหรือแม้กระทั งกำรน ำหลักกำรทำงเศรษฐศำสตร์เข้ำมำใช้  ทั งนี กำรก ำหนดมำตรกำร             
ใด ๆ ก็ขึ นอยู่กับกฎหมำยของแต่ละประเทศว่ำก ำหนดให้ทรัพยำกรน  ำเป็นของสำธำรณะหรือ 
ปัจเจกชน ซึ่งในส่วนต่อไปได้กล่ำวถึงกฎหมำยอันเกี่ยวกับสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกรน  ำทั งกฎหมำย
และกฎหมำยต่ำงประเทศ ที่ได้กล่ำวไว้ในบทที่ 3  
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการใชท้รัพยากรน ้า : ศึกษากรณี 

การใช้น ้าในภาคเกษตรกรรมตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับ 
กฎหมายต่างประเทศ 

 
3.1  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าภาคเกษตรกรรมตามกฎหมายไทย 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้้าในประเทศไทยเดิมนั้นเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 ซึ่งถือว่าทรัพยากรน้้า
ในทางน้้าที่ประชาชนใช้ร่วมกันนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  แต่ก็มีการควบคุมการใช้
ทรัพยากรน้้าในบางกรณี แต่เมื่อสังคมได้มีการพัฒนามากขึ้นและมีจ้านวนประชากรมากขึ้นพบว่า
กฎหมายที่มีนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรน้้ากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายการใช้ทรัพยากรน้้าเ ร่ือยมาหลายฉบับ                    
เมื่อพิจารณาถึงองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าทั้งหมดก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการ
คร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2545 แล้วพบว่ามีกระทรวง ทบวง กรม จ้านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรน้้าเพื่อการเกษตรกรรมดังจะกล่าวต่อไปนี้  
 3.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าในภาคเกษตรกรรม 
 สิทธิการในการใช้ทรัพยากรน้้าประชาชนทุกคนล้วนแล้วแต่มีสิทธิที่จะเข้าถึงการใช้
ทรัพยากรน้้า เพราะทรัพยากรน้้าจัดเป็นสินค้าสาธารณะ ดังนั้นรัฐจึงจ้าเป็นต้องจัดให้ประชาชนทุก
คนมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อ การอุปโภคและบริโภค แต่อย่างไรก็ตามมักจะมีกฎหมาย
ก้าหนดถึงสิทธิเฉพาะเร่ืองเอาไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้สิทธิเกินส่วน ดังนั้นการที่ประชาชน     
มีสิทธิใช้ทรัพยากรน้้ามากน้อยเพียงใดนั้นและการใช้ทรัพยากรน้้านั้นจะต้องขออนุญาตหน่วยงาน
ใดหรือไม่ ก็จะต้องพิจารณาถึงกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส้าหรับสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าใน
ประเทศไทยและการควบคุมการใช้ทรัพยากรน้้าในภาคเกษตรกรรม ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าเราควรศึกษา
ถึงประเด็นหลัก 4 ประการดังต่อไปนี้  กฎหมายว่าด้วยการชลประทานราษฎร์ กฎหมายว่าด้วย        
การชลประทานหลวง กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และกฎหมายว่าด้วย     
การเกษตรกรรมทั่วไป 
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 3.1.1.1  กฎหมายว่าด้วยการชลประทานราษฎร์ 
 ตามพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์พ.ศ. 2482 โดยมีหลักการและเหตุผลที่ว่า 
เนื่องจากการใช้ทรัพยากรน้้าในการเพาะปลูกของเกษตรกรในบางท้องที่มีปัญหามากกล่าวคือ 
เกษตรกรที่อยู่ทางต้นน้้ามักจะกักตุนทรัพยากรน้้าไว้มากเกินความจ้าเป็นท้าให้เกษตรกรที่อยู่ห่าง
จากทางน้้าหรือปลายทางน้้าไม่มีทรัพยากรน้้าใช้เพาะปลูกได้เพียงพอจึงมีการทะเลาะวิวาทกันเป็น
ประจ้า แม้ในปัจจุบันจะได้มีการก้าหนดโทษเอาไว้ก็ตามแต่โทษที่มีอยู่นั้นเบาบางมากหนัก            
อีกทั้งโทษทางอาญาที่ก้าหนดนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้จริง ส่วนใหญ่มักจะมีการใช้โทษปรับเท่านั้น 
ส่งผลให้ราษฎรไม่เกิดความเกรงกลัว 
 มาตรา 4 ได้ให้ค้านิยาม ค้าว่าการชลประทาน1 หมายถึง กิจการที่บุคคลได้ท้าขึ้นเพื่อ    
ส่งน้้าจากทางน้้าหรือแหล่งน้้าไปยังสถานที่ใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังได้แบ่งการ
ชลประทานราษฎร์ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

(1)  การชลประทานส่วนบุคคล 
การชลประทานส่วนบุคคล2 หมายถึง การชลประทานที่บุคคลคนใดคนหนึ่งหรือ       

หลายคนได้ร่วมกันเข้าจัดท้าชลประทานขึ้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเกษตรของตนเอง           
และจะต้องเป็นเฉพาะการเกษตรเท่านั้น ซึ่งการชลประทานดังกล่าวนั้นแม้ทางรัฐจะเปิดโอกาสให้
ทางเอกชนมีสิทธิที่จะท้าขึ้นเองได้ แต่ก็จะต้องมีการขออนุญาตจากทางภาครัฐก่อนมิฉะนั้นจะต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน3 หรือทั้งจ้าทั้งปรับเว้นแต่กรณีที่         

                                                           

 1  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่บุคคลได้จัดท้าขึ้น เพื่อส่งน้้าจากทางน้้าหรือแหล่งน้้าใด ๆ 
เป็นต้นว่า แม่น้้า ล้าธาร ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ไปใช้ในการเพาะปลูกและให้หมายถึงกิจการที่ได้จัดท้าขึ้นเพื่อ
ป้องกันการเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้้า 
 2  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การชลประทานส่วนบุคคล” หมายความว่า การชลประทานที่บุคคลคนเดียวหรือหลายคนได้               
จัดท้าขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของบุคคลนั้น ๆ โดยเฉพาะ 
 3  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
  หมวด 4 บทก้าหนดโทษ 
  มาตรา 38 ผู้ใดกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ขัดขืนค้าส่ังเจ้าพนักงานตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 9 มาตรา 11มาตรา 14 มาตรา 18 และมาตรา 21 
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การชลประทานดังกล่าวนั้นได้ท้าขึ้นในเนื้อที่ไม่เกิน 200 ไร่หรือได้ท้าขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น    
โดยจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางน้้าสาธารณะหรือท้าให้ผู้อ่ืนเสียหายตามมาตรา 74 

กรณีที่กฎหมายบังคับใช้ให้มีการขออนุญาตก่อนจะด้าเนินกิจกรรมท้าการชลประทาน
ขึ้นมาเองนั้น เป็นเพราะทางภาครัฐต้องการเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถด้าเนินกิจการแทนรัฐ        
เองได้เพราะรัฐไม่สามารถด้าเนินกิจกรรมใด ๆ ได้ทุกกรณีเนื่องจากรัฐไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อ
การด้าเนินกิจการอีกทั้งเหตุที่ต้องมีการขออนุญาตน้ัน รัฐต้องการเข้ามาควบคุมดูแลการชลประทาน
ที่เอกชนท้าขึ้น เพื่อให้สอดคลองกับหลักวิชาการและเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน 
ทั้งนี้ทรัพยากรน้้าเป็นสินค้าสาธารณะที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ อีกทั้ง
เมื่อมีเหตุการณ์ที่การชลประทานส่วนบุคคลได้รับทรัพยากรน้้าเกินความจ้าเป็น  รัฐมีสิทธิในการสั่ง
ให้การชลประทานดังกล่าวนั้นเฉลี่ยน้้าแก่บุคคลภายนอกได้ ยิ่งกว่านั้นหากทางราชการเห็นว่าควร
จะมีการขยายการชลประทานส่วนบุคคลนั้นเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมาก รัฐก็มีอ้านาจเพื่อที่จะ
สั่งให้เปลี่ยนการชลประทานส่วนบุคคลที่ท้ามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีเป็นการชลประทาน           
ส่วนราษฎร์ได้ ทั้งนี้ให้ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทานดังกล่านั้น ร่วมกันจ่ายเงินเพื่อ
เป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าของการชลประทานส่วนบุคคลเดินได้ 5 

                                                                                                                                                                      

  (ข)  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคแรกและวรรคสุดท้าย และมาตรา 10 มาตรา24 มาตรา 35 และ
มาตรา 36 
  (ค)  ไม่ยอมให้ขุดหรือทิ้งมูลดินในที่ดินของตนตามมาตรา 19 
  (ง)  ท้าลาย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงส่ิงที่ท้าไว้เพื่อแบ่งปันน้้าที่เจ้าพนักงานได้แบ่งปันเด็ดขาดแล้ว
ตามมาตรา 21 
  (จ)  ขยายเขตการชลประทานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 
  ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งจ้าทั้งปรับ. 
 4  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
  หมวด 1 การชลประทานส่วนบุคคล 
  มาตรา 7 ผู้ใดจะท้าการชลประทานส่วนบุคคล จะต้องขอและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
เสียก่อน เว้นแต่จะได้ท้าขึ้นเพื่อประโยชน์แก่เนื้อที่ไม่เกินสองร้อยไร่  หรือเป็นการกระท้าช่ัวครั้งคราวซ่ึงมิได้มี
การก่อสร้างไว้เป็นประจ้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่กีดขวางทางน้้าสาธารณะหรือท้าให้เสียหายแก่บุคคลอื่น 
 5  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
  หมวด 1 การชลประทานส่วนบุคคล 
  มาตรา 9 ในกรณีที่คณะกรมการจังหวัดเห็นว่า การชลประทานส่วนบุคคลรายใดมีปริมาณน้้าเกิน
ความจ้าเป็นแล้ว ก็ให้มีอ้านาจส่ังเฉลี่ยน้้าให้แก่ที่ดินที่ใกล้เคียงได้เป็นครั้งคราวแต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จะต้อง
ช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ควบคุมตามสมควร 
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(2)  การชลประทานส่วนราษฎร 
การชลประทานส่วนราษฎร6 หมายถึงการชลประทานที่เปิดโอกาสให้ราษฎรในท้องที่

ต่าง ๆ เข้าร่วมกันจัดท้าชลประทานขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎรในท้องที่ต่าง ๆ 
การชลประทานราษฎรน้ันหากจะมีการท้าขึ้นก็จะต้องขออนุญาตจากทางภาครัฐเช่นเดียวกันกับการ
ชลประทานส่วนบุคคล แต่การชลประทานส่วนราษฎรนั้นจะไม่มีข้อยกเว้นให้ส้าหรับเนื้อที่ใด ๆ         
ก็ตามซึ่งการจัดท้ากิจการดังกล่าวนี้มีข้อก้าหนดอยู่ว่าจะต้องด้าเนินให้เป็นไปตามเสียงข้า งมาก          
ของราษฎรเพราะกิจการดังกล่าวนั้นราษฎรเป็นผู้ร่วมกันจัดท้าขึ้นเองตามมาตรา 127  

การด้าเนินกิจการของการชลประทานส่วนราษฎรนั้น  จะต้องไม่เป็นการ ขัดขวาง           
กีด กั้นหรือด้าเนินกระบวนการใด ๆ ที่ท้าให้ แม่น้้า ล้าธาร ห้วย หนอง คลอง บึง บาง หรือทางน้้า
แหล่งน้้าใด ๆ ไม่สามารถไหลได้ตามปกติหากฝ่าฝืนผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน              
หนึ่งพันบาท หรือจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจ้าทั้งปรับ8 
  

                                                                                                                                                                      

  การชลประทานส่วนบุคคลรายใดที่ได้ท้ามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี ถ้าคณะกรมการจังหวัดเห็นเป็นการ
จ้าเป็นที่จะขยายเขตการชลประทานให้กว้างขวางออกไปเพื่อประโยชน์ของราษฎรหมู่มาก ก็ให้มีอ้านาจสั่งเปลี่ยน
ประเภทการชลประทานส่วนบุคคลรายนั้นเป็นการชลประทานส่วนราษฎรได้ โดยให้ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก
การชลประทานนั้นร่วมกันออกเงินค่าท้าขวัญตามส่วนมากและน้อย 
  ถ้าหากไม่ตกลงกันในเรื่องเงินค่าท้าขวัญ คณะกรมการจังหวัดและผู้ที่จะได้รับประโยชน์มีสิทธิที่จะ
ขอให้ตั้งอนุญาโตตุลาการได้ถ้าจะต้องตั้งอนุญาโตตุลาการตามความในวรรคก่อน ให้น้าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม. 
 6  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การชลประทานส่วนราษฎร” หมายความว่า การชลประทานที่ราษฎรได้ร่วมกันจัดท้าขึ้น                       
เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎรในท้องที่. 
 7  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
  มาตรา 12 การชลประทานส่วนราษฎรที่จะจัดท้าขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของราษฎร
ส่วนมากที่จะได้รับประโยชน์จากการชลประทานนั้น โดยการค้านวณเสียงตามมาตรา 22 (ก) ให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากราษฎรและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 7 นอกจากวรรคสุดท้าย. 
 8 พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 มาตรา 38. 
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(3)  การชลประทานส่วนการค้า 
การชลประทานส่วนการค้า9 หมายถึง การชลประทานที่ภาคเอกชนได้จัดท้าขึ้นเพื่อให้

ได้มาซึ่งค่าตอบแทนจากผู้ที่มีการใช้น้้าจากกิจการของตนเพื่อการเพาะปลูกจากการชลประทาน
เท่านั้นโดยการด้าเนินกิจกรรมไม่ได้ค้านึงถึงว่าจ้านวนเนื้อว่ามีเท่าไหร่ซึ่งต่างกับการชลประทาน
ส่วนบุคคล ทั้งนี้กิจกรรมเป็นการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อการค้าจากสินค้าสาธารณะอันเป็นสิทธิ
ที่ประชากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยต้องมีการขอสัมปทานจากภาครัฐ หากมีการฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ้า ทั้งนี้หน่วยงาน
ของภาครัฐสามารถเข้ามาควบคุมดูแลและก้ากับภายใต้ข้อบังคับใด ๆ และภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ไว้
ในสัมปทานได้ 

3.1.1.2  กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
การชลประทานหลวง คือ การชลประทานที่จัดท้าขึ้นโดยภาครัฐภายใต้พระราชบัญญัติ

การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แรกเร่ิมนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก้าหนดให้การจัดส่งน้้าไป
ใช้เฉพาะการเพาะปลูก การป้องการความเสียหายการเพาะปลูกอันเกิดจากทรัพยากรน้้าและ             
การคมนาคมทางน้้าในเขตชลประทานเท่านั้น นับแต่ประเทศไทยมีการประกาศและมีการพัฒนาให้
ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเร่ิมมีบทบาทส้าคัญมากทางเศรษฐกิจขึ้น 
จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการชลประทานหลวงโดยมีการขยายความให้รวมถึงการพลังงาน                  
การสาธารณูปโภค และการอุตสาหกรรมด้วยตามมาตรา 410 

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้อ้านาจการชลประทานหลวงนี้มีอ้านาจในการเรียกเก็บ
ค่าการชลประทาน11 ไม่ว่าจะน้าทรัพยากรน้้าไปใช้เพื่อเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประปาหรือ

                                                           

 9  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้. 
  “การชลประทานส่วนการค้า” หมายความว่า การชลประทานที่บุคคลได้จัดท้าขึ้นเพื่อค่าตอบแทนจาก
ผู้ที่ต้องการใช้น้้าเพื่อการเพาะปลูกจากการชลประทานนั้น. 
 10  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดท้าขึ้นเพื่อให้ได้มาซ่ึงน้้าหรือเพื่อ                 
กัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้้าเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการ
อุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้้ากับรวมถึงการคมนาคมทางน้้าซ่ึง              
อยู่ในเขตชลประทานด้วย. 
 11  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
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กิจการอ่ืนใด อีกทั้งไม่ว่าผู้ใช้ทรัพยากรน้้านั้นจะอยู่ในเขตหรือนอกเขตชลประทานหรือไม่ได้
ก้าหนดอัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทานหรือ
จากผู้ใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน โดยให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละห้าบาท
ต่อปีในส่วนของอัตราค่าชลประทานส้าหรับการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปา 
หรือกิจการอ่ืน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์การจัดเก็บนี้กฎหมายก้าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ออกกฎกระทรวงการจัดเก็บค่าชลประทานและ
พื้นที่ในการจัดเก็บ ปัจจุบันการออกกฎกระทรวงการจัดเก็บค่าชลประทานอันเกี่ยวแก่เกษตรกรรม
นั้นยังไม่ได้ออกเป็นกฎกระทรวง ท้าให้ผู้ที่ได้รับทรัพยากรน้้าจากการชลประทานหลวงที่ท้า
การเกษตรนั้นยังไม่ต้องจ่ายค่าชลประทานให้แก่รัฐ แต่ในส่วนของการประปา กิจการ การคมนาคม 
โรงงาน หรือกิจการอ่ืนหลายในท้องที่ได้ออกเป็นกฎกระทรวงในการเรียกเก็บค่าชลประทานเอาไว้
เท่านั้น 

การเรียกเก็บค่าชลประทานข้างต้น แสดงให้เห็นถึงอ้านาจในการจัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมจากการใช้ทรัพยากรอันเป็นของรัฐ ดังนั้นทรัพยากรน้้าของประเทศไทยจึงจัดว่าเป็น
สิทธิของรัฐที่มีสิทธิในการควบคุม ดูแล จัดการและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้นอกจากนี้
กฎหมายดังกล่าวยังเปิดช่องให้รัฐมีอ้านาจเด็ดขาดในการจัดสรรและบริหารจัดการเพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรน้้าได้เช่นกัน 

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มิได้ออกกฎกระทรวงในการ
จัดเก็บค่าชลประทานกับการเกษตรกรรม เพื่อเป็นการไม่ให้เกษตรกรรมใช้ทรัพยากรน้้าโดยไม่เกิด

                                                                                                                                                                      

  มาตรา 8 รัฐมนตรีมีอ้านาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขต
ชลประทานหรือจากผู้ใช้น้้าจากทางน้้าชลประทาน ไม่ว่าผู้ใช้น้้าจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทานโดยออกเป็น
กฎกระทรวงก้าหนด 
  (1)  ทางน้้าชลประทานแต่ละสายหรือแต่ละเขตที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่แนวเขต 
  (2)  เขตและท้องที่ซ่ึงเป็นเขตชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่แนวเขต 
  (3)  อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทานหรือ         
จากผู้ใช้น้้าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 
  (4)  อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นใน
หรือนอกเขตชลประทาน 
  (5)  หลักเกณฑ์ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บหรือช้าระค่าชลประทานตลอดจนการยกเว้น  
ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนช้าระค่าชลประทาน… 
  อัตราค่าชลประทานส้าหรับการใช้น้้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่น ให้เรียกเก็บได้        
ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์. 
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ประโยชน์ รัฐจึงได้การออกกฎหมายพระราชบัญญัติคันและคูน้้า พ.ศ. 2505 เพื่อควบคุมการจัดท้า
คันและคูน้้าในการชักน้้าเข้าหรือออกจากพื้นที่เพื่อการเกษตร  พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้
ก้าหนดให้ราษฎรท้าคันน้้ารอบที่ดินที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์  หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีการ
ท้าการเกษตรเพื่อเก็บกักทรัพยากรน้้าไว้ใช้ในการเพาะปลูกให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองปี                  
นับแต่ได้มีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้มีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้้า                    
พ.ศ. 250512 พร้อมกันนั้นกฎหมายดังกล่าวยังก้าหนดให้ราษฎรท้าคูน้้าเพื่อชักน้้าเข้าสู่ที่ดินและ
ระบายน้้าออกจากที่ดินของตนเองได้ หากราษฎรไม่ยอมท้าตามให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายจากการจ้างให้ผู้อื่นท้าได้ 

3.1.1.3  กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จากการศึกษาข้างต้นพบว่าแม้ภาครัฐจะมีการจัดท้าชลประทานหลวงให้ราษฎรแล้ว            

ก็ตาม พร้อมทั้งได้มีการก้าหนดพระราชบัญญัติคันและคูน้้าเพื่อให้สามารถน้าทรัพยากรน้้าจาก
ชลประทานเข้าสู่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่ก็ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากมีบางกรณีที่การส่งหรือการระบายทรัพยากรน้้าได้เกิดปัญหา
จากการส่งหรือระบายน้้าเพราะลักษณะทางกายภาพของที่ดินในการท้าเกษตรกรรมนั้นแต่ละพื้นที่มี
ความลาดชันไม่สม่้าเสมอและขนาดของที่ดินแต่ละแปลงไม่แน่นอนจึงท้าให้เกิดอุปสรรคในการ
ก่อสร้างคันและคูน้้ารวมไปถึงการระบายน้้าด้วย ดังนั้นทางภาครัฐเองจึงได้สร้างแนวคิดเพื่อที่จะ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการตรากฎหมาย พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 251713 
ขึ้นมาเพื่อเป็นทางออก 

                                                           

 12  พระราชบัญญัติคันและคูน้้า พ.ศ. 2505. 
  มาตรา 6 เมื่อได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 2 แล้ว ให้เจ้าของที่ดินจัดท้าคันรอบที่ดินภายใน
เขตแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลาสองปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในท้องที่นั้น 
  ในกรณีที่การท้าคันรอบที่ดินตามวรรคก่อนไม่เป็นการเพียงพอ เจ้าของที่ดินจะต้องจัดท้าคันซอย
เพิ่มขึ้นเพื่อให้กักน้้าไว้ได้ตามมาตรา 5 
  ในกรณีที่เจ้าของที่ดินหลายรายขอท้าคันรอบที่ดินร่วมกันโดยไม่เป็นไปตามแนวเขตรอบที่ดินแต่ละ
แปลง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะส่ังอนุญาตเป็นหนังสือให้เจ้าของที่ดินจัดท้าตามนั้นก็ได้. 
 13  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
  “การจัดรูปที่ดิน” หมายความว่า การด้าเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึง
ที่ดินทุกแปลงเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยท้าการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อ
วางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่ การจัดระบบชลประทานและการระบายน้้า การจัดสร้างถนนหรือทางล้าเลียงในไร่นา 
การปรับระดับพื้นที่ดิน การบ้ารุงดิน การวางแผน การผลิตและการจ้าหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการ
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3.1.1.4  กฎหมายว่าด้วยเกษตรกรรมทั่วไป 
จากก ารใช้ ท รัพย ากร น้้ า เพื่ อ เกษ ตร ก รรมนั้นพ บว่ าไ ม่อยู่ ภายใ ต้บั งคับของ

พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2517 กล่าวคือกฎหมายทั้ง 3 ฉบับข้างต้น                 
ไม่สามารถครอบคลุมถึงการใช้บังคับทุกกรณีหรือทุกพื้นที่  เพราะพระราชบัญญัติการชลประทาน
ราษฎร์นั้นได้มีการยกเว้นการใช้บังคับแก่บุคคลที่มีการด้าเนินกิจกรรมการชลประทานอันมีเนื้อที่
ไม่เกินสองร้อยไร่ หรือเป็นการกระท้าเพียงชั่วคราวเท่านั้น ส่วน พระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวงนั้นจะมีผลใช้บังคับกับทางน้้าชลประทานเท่านั้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีอ้านาจในการออกเป็นกฎกระทรวงได้ตามความเห็นชอบ จึงไม่สามารถน้ามาใช้ได้ทุก
พื้นที่และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนั้นจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการออกเป็นพระราช
กฤษฎีกาประกาศเป็นราย ๆ ไปโดยมักจะประกาศเป็นเขตหรือโครงการจัดรูปที่ดินท่านั้น ฉะนั้นยัง
มีพื้นที่ทางการเกษตรอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น 

เมื่อไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กล่าวถึงสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าในพื้นที่เกษตรกรรมแล้ว   
เราคงต้องอาศัยหลักกฎหมายที่ใช้ได้ทั่วไป ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์             
พ.ศ. 2468 ได้ก้าหนดในมาตรา 133914 เป็นการก้าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของที่ดินที่มีพื้นที่
ต่้ากว่าระดับน้้าไหลโดยก้าหนดหน้าที่ให้เจ้าของที่ดินที่มีพื้นที่ต่้ากว่า จ้าต้องยอมรับน้้าที่ไหลจากที่
สูงลงมาในพื้นที่ของตนเอง และในขณะเดียวกันนั้นได้ก้าหนดถึงสิทธิ ไว้ว่าหากน้้าที่ไหลลงมาใน
ที่ดินของตน เจ้าของที่ดินก็มีสิทธิในการกักเก็บน้้าเอาไว้ใช้ตามความสมควรซึ่งความในมาตรา
ดังกล่าวนี้เป็นการก้าหนดสิทธิและหน้าที่ในฤดูน้้าปกติ  แต่หากเป็นฤดูที่มีน้้ามากกว่าปกตินั้น 
จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 134015 กล่าวคือเป็นการก้าหนดหน้าที่ในการรับน้้าจากการระบาย         

                                                                                                                                                                      

แลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าซ้ือที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินตลอดจน
การจัดเขตที่ดินส้าหรับ อยู่อาศัย. 
 14  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 
  มาตรา 1339 เจ้าของที่ดินจ้าต้องรับน้้าซ่ึงไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน 
  น้้าไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่้า และจ้าเป็นแก่ที่ดินนั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินซ่ึงอยู่สูงกว่าจะกัน
เอาไว้ได้เพียงที่จ้าเป็นแก่ที่ดินของตน. 
 15  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 
  มาตรา 1340 เจ้าของที่ดินจ้าต้องรับน้้าซ่ึงไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน ถ้าก่อนที่
ระบายนั้นน้้าได้ไหลเข้ามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยู่แล้ว 
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ของพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าซึ่งเป็นทางน้้าตามปกติที่เคยรับน้้า ทั้งนี้ก็ได้ก้าหนดถึงสิทธิในการที่จะเรียกให้
เจ้าของที่ดินที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าทางน้้าเพื่อให้น้้าสามารถไหลไปตามคูน้้าหรือทางระบายน้้า   
และหากเกิดความเสียหายจากการระบายน้้าแก่เจ้าของพื้นที่ที่รับน้้านั้น ท่านก็มิได้ตัดสิทธิในการ
เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเป็นกรณีที่ก้าหนดสิทธิในการชักน้้า 
กรณีที่เจ้าของที่ดินอยู่ติดริมน้้า เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรน้้า ตามสมควรและสิทธิดังกล่าว
นั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่ดินที่อยู่รอบข้างตามมาตรา 135516 

อีกประเด็นหนึ่งที่ควรน้ามาพิจารณาได้แก่ กรณีการน้าทรัพยากรน้้าใต้ดินมาใช้ในการ
เพาะปลูกว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายใดหรือไม่  กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการ
เกษตรกรรมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นมิได้กล่าวถึงการใช้ทรัพยากรน้้าใต้ดินแต่อย่างใดดังนั้นเรา
จ้าเป็นต้องน้าพระราชบัญญัติน้้าบาดาล พ.ศ. 2520 มาพิจารณาตามกฎหมายฉบับนี้การใช้น้้าใต้ดิน
นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการโดยต้องแจงไว้ในค้าขออนุญาตว่าต้องการขุดเจาะน้้า
บาดาลเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ถ้าต้องการขุดเจาะทรัพยากรน้้าเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรก็ต้อง
ระบุไปเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้การใช้น้้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ        
น้้าบาดาล พ.ศ. 2520  

3.1.1.5  กฎหมายว่าด้วยหน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร ท้าหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรน้้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การบริหารทรัพยากรน้้าของประเทศในด้านกระบวนการบริหารจัดการการจัดหาการใช้ประโยชน์  
การบ้ารุงรักษา การพัฒนา การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์การฟื้นฟูและการด้าเนินการ
ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้ง
ระดับลุ่มน้้าและระดับประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการลุ่มน้้าโดยฝ่ายบริหารกล่าวคือให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กนช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

                                                                                                                                                                      

  ถ้าได้รับความเสียหายเพราะการระบายน้้า ท่านว่าเจ้าของที่ดินต่้าอาจเรียกร้องให้เจ้าของที่ดินสูง
ท้าทางระบายน้้าและออกค่าใช้จ่ายในการนั้น เพื่อระบายน้้าไปให้ตลอดที่ดินต่้าจนถึงทางน้้า หรือท่อน้้าสาธารณะ 
ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิแห่งเจ้าของที่ดินต่้าในอันจะเรียกเอาค่าทดแทน. 
 16  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 
   มาตรา 1355 เจ้าของที่ดินริมทางน้้า หรือมีทางน้้าผ่าน ไม่มีสิทธิจะชักเอาน้้าไว้เกินกว่าที่จ้าเป็นแก่
ประโยชน์ของตนตามควร ให้เป็นเหตุเส่ือมเสียแก่ที่ดินแปลงอื่นซ่ึงอยู่ตามทางน้้านั้น. 
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และสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สามผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
เป็นกรรมการให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมทรัพยากร
น้้าแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ้าเป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้้าได้ก้าหนดอยู่
ในข้อ 15 โดยให้คณะกรรมการลุ่มน้้ามีอ้านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอความเห็นต่อ กนช . เกี่ยวกับการก้าหนดนโยบาย  แผนงาน โครงการ             
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรน้้า รวมทั้งการด้าเนินงานใด ๆ ของส่วน
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้้า 

(2) จัดท้าแผนการบริหารทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า 
(3) ประสานการจัดท้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้้าให้เป็นไปตามแผนการบริหารทรัพยากรน้้าใน
พื้นที่ลุ่มน้้าตาม (2) และเป็นไปตามกรอบงบประมาณตามข้อ 10(3) 

(4) พิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญ พร้อมทั้งก้าหนดปริมาณการใช้น้้าในแต่ละกิจกรรม
อย่างชัดเจนและก้าหนดมาตรการจัดสรรน้้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้้าที่มีอยู่ด้วยความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

(5) ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า
ในพื้นที่ลุ่มน้้า 

(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค้าแนะน้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
ทรัพยากรน้้าจากแหล่งน้้าขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรม 

(7) ขอเอกสารข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าเพื่อรวบรวมสถิติ 
ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า 

(8) ประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
น้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า 

(9) ประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้ากับคณะกรรมการลุ่มน้้า
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(10) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า 

(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพื่อด้าเนินการตามที่คณะกรรมการลุ่ม
น้้ามอบหมาย 
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(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ กนช. มอบหมาย 
ทั้งนี้ได้ก้าหนดให้ส้านักงานเลขานุการมีอ้านาจตามข้อ 16 โดยให้ส้านักงานทรัพยากร

น้้าภาค กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส้านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการลุ่มน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าที่รับผิดชอบ โดยมีอ้านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้้าและประสานงานกับส้านักงาน
เลขานุการ กนช. และส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้้าต่าง ๆ  

(2) รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสนเทศเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้้าเสนอคณะกรรมการลุ่มน้้าส้าหรับใช้จัดท้าแผนและแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากร
น้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า 

(3) รวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้้าเพื่อเสนอคณะกรรมการลุ่มน้้าในการจัดท้าแผนการบริหาร
ทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า 

(4) พัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรน้้า 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ กนช. หรือคณะกรรมการลุ่มน้้ามอบหมาย 
3.1.1.6  ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน้้า 
การเก็บค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้้าเป็นที่น่าสังเกตว่า พระราชบัญญัติชลประทานหลวง 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ พ.ศ. 2518 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเก็บค่าทรัพยากรน้้าชลประทานมาตรา 8 
ให้อ้านาจแก่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯในการออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บ “ค่าชลประทาน” จาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในชลประทานหรือจากผู้ใช้ทรัพยากรน้้าจากทางน้้าชลประทาน              
ไม่ว่าผู้ใช้นั้นจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน ทั้งนี้ให้เรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
ชลประทานหรือจากผู้ใช้น้้าเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานได้ไม่เกินไร่ล่ะ  5 บาทต่อปี         
และถ้าเป็นการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อกิจกรรมโรงงาน การประปา หรือกิจกรรมอ่ืนให้เรียกเก็บได้ไม่
เกินลูกบาศก์เมตรละ 50 สตางค์ อาศัยอ้านาจตามมาตรานี้ รัฐมนตรีฯ ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 11 
ก้าหนดบัญชีอัตราค่าน้้าชลประทานส้าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อกิจการโรงงาน         
การประปาหรือกิจการอ่ืนใดหรือนอกเขตชลประทาน  

(1) 50,000 ลูกบาศก์เมตรแรก ลูกบาศก์เมตรละ 20 สตางค์ 
(2) ส่วนที่เกิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร

ละ 30 สตางค์ 

DPU



50 

(3) ส่วนที่เกิน 10,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรา 50 สตางค์ เศษของลูกบาศก์เมตร
ให้ถือเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตร 

(4) ให้ยกเว้นค่าชลประทานแก่ผู้ใช้น้้าเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
 
3.2  สิทธใินการใช้ทรัพยากรน ้าตามกฎหมายในต่างประเทศ 

น้้า17 จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยู่อย่างจ้ากัดและจัดเป็นสินค้าสาธารณะ                   
ที่มีความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีพของมนุษย์อันเป็นขั้นพื้นฐานต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์            
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับน้้านั้น เป็นสิ่งที่จ้าเป็นและไม่สามารถขาดได้ เพราะในการด้ารงชีวิตของ
มนุษย์มีสิทธิและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานต่อการได้รับสิทธินั้น ๆ 
คณะกรรมการต้องเผชิญกับการปฏิเสธสิทธิเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด           
ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือก้าลังพัฒนาก็ตาม เป็นผลท้าให้ประชากรกว่าพันล้านคน             
ต้องขาดแคลนทรัพยากรน้้า 
 สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า เป็นสิทธิที่ทุกคนมีและควรจะได้รับทรัพยากรน้้า
อย่างเพียงพอ ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับได้ การเข้าถึงได้โดยทางกายภาพในราคาที่ทุกคนสามรถจะ
จ่ายได ้(Willingness to Pay) เพื่อใช้ส่วนตัวหรือครัวเรือน เพราะปริมาณทรัพยากรน้้าที่เพียงพอเป็น
สิ่งที่จ้าเป็นต่อการป้องกันการเสียชีวิตจากการขาดน้้า ลดความเสี่ยงจากโรคทางน้้าและเพื่อการ
บริโภค การประกอบอาหาร  
 สิทธิเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าได้ถูกรับรองในเอกสารต่างประเทศเป็นจ้านวนมากไม่ว่าจะ
เป็นในเร่ืองของสนธิสัญญา ปฏิญญาและเอกสารต่าง ๆ เช่น ข้อ 14 ย่อหน้าที่ 2 ของอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบซึ่งมีใจความว่า “รัฐภาคีจะต้องประกันได้ว่าสตรี
มีสิทธิที่จะมีสภาพการด้ารงชีพอย่างพอเพียงโดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวกับการได้รับบริการทรัพยากรน้้า” 
ข้อที่ 24 ย่อหน้าที่ 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยมีสาระส้าคัญดังนี้ “รัฐภาคีจ้าต้องก้าจัดโรค
และการขาดสารอาหารโดยการจัดการอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการและน้้าดื่มที่สะอาดอย่าง
เพียงพอ” 
 หากพิจาณาถึงสิทธิเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าแล้วนั้น สิทธิเกี่ยวกับทรัพยากรน้้ามีทั้งที่เป็น
ส่วนเสรีภาพและสิทธิที่พึงได้รับ เสรีภาพได้รวมถึงสิทธิที่จะเข้าถึงแหล่งบริการน้้าที่มีอยู่ซึ่งจ้าเป็น 
และสิทธิดังกล่าวนั้นจะต้องปลอดจากการแทรกแซง 

                                                           

 17  จาก แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ “สิทธิเกี่ยวกับน ้า ค้าวินิจฉัย
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ล้าดับที่ 15 ว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับน ้า (น. 5-10), โดย 
ส้านักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546, กรุงเทพฯ: สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ้าประเทศไทย.  
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 การได้มาซึ่งสิทธิเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าจะต้องอยู่ในลักษณะของสิทธิที่ เพียงพอส้าหรับ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ชีวิตและสุขภาพ ซึ่งความเพียงพอนี้ไม่ควรถูกตีความหมายโดยแคบ 
โดยแค่เพียงการเข้าถึงปริมาณของน้้าและเทคโนโลยี  ซึ่งการได้รับนั้นจะต้องค้านึงถึงสังคม            
และวัฒนธรรม ไม่ใช่การให้ความส้าคัญก่อนในฐานะที่เป็นในเชิงเศรษฐกิจ  ทั้งนี้การได้รับน้้า
จะต้องค้านึงถึงความยั่งยืนและประกันได้ว่าจะต้องมีสืบทอดต่อคนรุ่นหลัง  
 ในขณะที่ความเพียงพอของน้้าซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าย่อมมี
ความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามสภาวะของท้องที่ ซึ่งจ้าต้องค้านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย  
 ประการแรก การมีพอ กล่าวคือ การบริการน้้าส้าหรับแต่ละบุคคลจะต้องเพียงพอและ
ต่อเน่ืองต่อการบริโภคและอุปโภคส้าหรับการใช้ในครัวเรือนและการใช้โดยส่วนตัว โดยทั่วไปนั้น
การใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรน้้าจะต้องใช้เพื่อดื่มสุขอนามัยส่วนตัว การท้าความสะอาด 
การเตรียมอาหาร เป็นต้น ปริมาณน้้าที่มีส้าหรับแต่ละบุคคลจะต้องสอดคล้องกับแนวทาง                   
ขององค์กรอนามัยโลก  
 ประการที่สอง คุณภาพ น้้าที่ใช้ในครัวเรือนมีความจ้าเป็นและเป็นสิ่งส้าคัญจะต้องมี
ความสะอาด ปลอดภัย และปราศจากสิ่งเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
 ประการสุดท้าย การเข้าถึง ตามข้อตกลง น้้า การสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้า ของรัฐภาคี
จะต้องมีการเข้าถึงที่ง่าย และปราศจากการเลือกปฏิบัติจากรัฐภาคีซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น 
3 มิต ิดังนั้น 1. การเข้าถึงสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้า โดยทางกายภาพ ทรัพยากรน้้าและการบริการน้้า
จะต้องมีอย่างเพียงพอ โดยควรจะต้องมีการเข้าถึงที่ง่ายและปลอดภัยโดยทางกายภาพส้าหรับ
ประชากรทุกคนและทุกส่วน ทรัพยากรน้้าที่เพียงพอ ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับนั้นต้องสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก โดยจะต้องมีระยะใกล้เคียงกับบ้านเรือน สถานศึกษา และ
สถานที่ท้างาน อีกทั้งจะต้องค้านึงถึงวัฒนธรรมและความจ้าเป็นตามเพศ วงจรชีวิต และความจ้าเป็น
ส่วนตัวเป็นต้น 2. การเข้าถึงได้ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรน้้าและบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายตามหลักของความสามารถ ของแต่ละบุคคลกล่าวคือ จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ทุกคนสามารถ
จ่ายได้ ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมนั้น เป็นลักษณะของการเรียกเก็บเงิน โดยจะต้องมีอัตราการ
เก็บที่จ่ายได้ 3. การไม่เลือกปฏิบัตินั้น ทุกคนควรเข้าถึงทรัพยากรน้้าและบริการซึ่งจะต้องปฏิบัติได้
จริงและจะต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติทั้งสิ้น 
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 3.2.1  กฎหมายทรัพยากรน้้าในในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบจารีตประเพณี (Common Law)18 
 หากกล่าวต้นก้าเนิดของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์นั้นคงต้องเป็นกฎหมายจารีต
ประเพณี ลักษณะเด่นของระบบคอมมอนลอรว์คือแนวคิดของกฎหมายโรมันที่ก้าหนดให้เจ้าของ
ที่ดินมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าที่ไหลผ่านที่ดินของตนเองได้อย่างเต็มที่หรือที่เราเรียกกันว่า 
(Riparian Doctrine) แต่ได้มีการพัฒนาหลักการใช้ทรัพยากรน้้าตามสมควร (Reasonable Use)            
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้ทรัพยากรน้้าถัดลงไป ในช่วงศตวรรษที่  19              
หลัก Riparian Doctrine ได้แผ่อิทธิพลไปยังประเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ 
ระบบคอมมอนลอว์ยังคงรักษาหลักกฎหมายโรมันที่แบ่งออกเป็นประเภทที่เป็นทรัพยากรส่วนรวม
ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้  และเป็นทรัพยากรส่วนที่ทุกคนมีสิทธิในกรใช้ร่วมกัน  แต่ลักษณะ       
ดังกล่าวนั้นก็ลดความส้าคัญลงมากในปัจจุบัน 
 ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ ทรัพยากรน้้าที่ไหลอยู่ในแม่น้้า ล้าห้วยหรือทางน้้าทั้ง
ปวงเป็นทรัพยากรที่เป็นของส่วนรวม (Rescomunis or Juris) พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงและ
ใช้ทรัพยากรน้้าเหล่านั้น โดยที่เจ้าของที่ดินอันติดอยู่ริมทางน้้ามีสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรน้้าได้ตาม
สมควร การจ้ากัดสิทธิของเจ้าของที่ดินที่อยู่ริมน้้าจะกระท้าได้ โดยอาศัยค้าพิพากษาของศาลหรือ
โดยกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่รัฐตราออกมาใช้เท่านั้น ทรัพยากรน้้าที่จัดเป็นสมบัติของ
ภาคเอกชนได้ก็คงมีน้้าที่ เก็บกักไว้ เท่านั้นและความเป็นเจ้าของทรัพยากรน้้าจะมีอยู่ เพียง              
ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลนั้นครอบครองน้้าอยู่  หลักการเดียวกันนี้ยังสามารถน้าไปใช้ทรัพยากรน้้า
กับทรัพยากรน้้าใต้ดินได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นสมบัติของเอกชนได้ก็ต่อเมื่อมีการสูบน้้าใต้ดินขึ้นมาใช้
และครอบครองไว้แล้วเท่านั้น 
 ปัจจุบันหลัก Riparian Doctrine ได้ลดความส้าคัญลงไปอย่างมากกฎหมายน้้าของ
อังกฤษ นับตั้งแต่ ค.ศ. 1963 เป็นต้นมา อังกฤษได้น้าเอาระบบการออกใบอนุญาตให้น้าทรัพยากร
น้้ามาใช้ในกฎหมาย พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า  (Water Resources Act 1963) ซึ่งท้าหน้าที่             
เป็นผู้ควบคุมการชักน้้าไปใช้และออกใบอนุญาต มีการยกเว้นการใช้ทรัพยากรน้้าที่มีปริมาณไม่เกิน 
1,000 แกลลอน จากการศึกษากลุ่มประเทศ Common Law ได้ท้าการศึกษากฎหมายของประเทศ 
United States of America (USA) 
  

                                                           

 18 From Principle of Water of Law and Administration (p 66), by Dante A. Caponera, 1992, A.A. 
Balkema/Rotterdam/Brookfield.  
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 3.2.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา19 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะการปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตย
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วย 50 มลรัฐ มีพื้นที่คลุมครอบส่วนใหญ่ทวีปอเมริกาเหนือโดยมี
พรมแดนทางทิศเหนือติดต่อกับประเทศแคนาดาและพรมแดนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศเม็กซิโก 
เนื่องด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ส่งผลเกิดความหลากหลายทาง
ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ  การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในสหรัฐอเมริกา                        
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ทรัพยากรน้้าภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่การ
อุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท้าเหมืองแร่ และการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า ซึ่งนอกจากทรัพยากรน้้าจะมีประโยชน์ในด้านดังกล่าว สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับภัย
พิบัติทางธรรมชาติอันเกี่ยวกับน้้าอย่างรุนแรง ดังนั้นเมื่อทรัพยากรน้้ามีประโยชน์มหาศาลในทาง
กลับกันก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน เป็นเหตุให้รัฐบาลกลางมีความเห็นชอบในการ             
ตรากฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ทั้งเพื่อออกมาบริหารจัดการน้้าในมิติทรัพยากรธรรมชาติและ              
ในมิติที่น้้าเป็นภัยคุกคาม 
 “ทรัพยากรน้้า” เป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิตโดยมีบทบาทในกิจกรรมส่วนใหญ่
ของมนุษย์  ส้าหรับข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้้าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นพบว่าประชาชน            
ชาวอเมริกาใช้ทรัพยากรน้้าในกิจกรรมต่าง ๆ ตามอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป ดังนี้ ใช้ทรัพยากรน้้า
เป็นแหล่งส้ารองทรัพยากรน้้าของชุมชน ร้อยล่ะ 11 การอุปโภคบริโภคและในครัวเรือนร้อยละ 1                
การชลประทาน ร้อยละ 31 การปศุสัตว์ ร้อยละ 1 การประมง ร้อยละ 2 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 4 
การท้าเหมืองแร่ ร้อยละ 1 และการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 4920 จากกิจกรรมในการใช้
ทรัพยากรน้้าในภาคส่วนส่วนต่าง ๆ เช่นนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจึงต้องเป็นไปด้วยความ
รอบครอบภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน21 
 1)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศสหรัฐอเมริกา
หน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการน้้ าของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นประกอบด้วยหลายหน่วยงานด้วยกันได้แก่ 

                                                           

 19   แนวนโยบายการจัดการน ้าส้าหรับประเทศไทย: ชุดโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน ้า เล่ม 2 
(น. 4-9). เล่มเดิม. 
 20  From Estimated use of water in the United States in 2005 (p. 5), by Kenny, J.F. et al, 2009, U.S. 
Geological Survey Circular 1344. 
 21  จาก การบริหารจัดการน ้าของต่างประเทศและข้อเสนอแนะของประเทศไทย  (น. 46-49), โดย 
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่ายพัฒนากฎหมาย, 2554, กรุงเทพฯ. 
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  (1)  The United States Geological Survey (USGS) เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) USGS มีภารกิจในการให้ข้อมูล                
ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นการให้ความรู้และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางธรรมชาติ
บนพื้นโลก รวมไปถึงด้าเนินการเพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติธรรมชาติ
ศึกษาด้านการบริหารจัดการน้้า ระบบนิเวศวิทยา พลังงาน แร่ธาตุ และส่งเสริมและคุ้มครองคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์  

ส้าหรับหน่วยงานภายใต้ USGS ที่ดูแลรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า
ของประเทศคือ Nation Water Information System (NWIS) โดย NWIS มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับน้้าและเผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งด้านข้อมูลเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ แผนที่น้้า (Water Map) 
รวมทั้งการจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ ส้าหรับข้อมูลด้านทรัพยากรน้้าโดย NWIS              
มีหน้าที่ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลน้้าในด้านต่อไปนี้  

(ก) ทรัพยากรน้้าชั้นผิวดิน (Surface Water) เช่น แม่น้้า ล้าธาร ทะเลสาบ และแหล่งกัก
เก็บน้้าประเภทต่าง ๆ โดย NWIS จะท้าการศึกษา เฝ้าสังเกตและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพและ
สถานการณ์ของน้้าผิวดิน 

(ข) น้้าท่วมและความแห้งแล้ง (Floods and Droughts) โดย NWIS จะท้าการศึกษา
สภาพทั้งในกรณีที่มีปริมาณน้้ามากเกินไปและในกรณีที่ขาดแคลนน้้า 

(ค) ทรัพยากรน้้าบาดาล ชั้นหินอุ้มน้้าและน้้าพุ (Groundwater, Aquifers and Wells) 
โดย NWIS จะท้าการส้ารวจค้นหาแหล่งทรัพยากรน้้าและศึกษาเกี่ยวกับสถานที่และสภาพ           
ของแหล่งทรัพยากรน้้ารวมทั้งลักษณะของทรัพยากรน้้าใต้ดิน 

(ง) การใช้ทรัพยากรน้้า (Water Use) โดย NWIS จะท้าการศึกษาข้อมูลการใช้น้้าตั้งแต่
อดีตจนกระทั้งปัจจุบัน 

(จ) คุณภาพของทรัพยากรน้้า (Quality of Water Resources) โดย NWIS จะท้าการศึกษา
และประเมินคุณภาพของทรัพยากรน้้าในด้านชีววิทยา เคมีวิทยาและปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรน้้า 

(ฉ) สภาพน้้าเน่าเสียและมลพิษ (Contamination and Pollution) โดย NWIS จะท้าการศึกษา
สภาพของทรัพยากรน้้าในปัจจุบันและผลกระทบจากการใช้สารพิษต่าง ๆ ทั้งกรณีสารพิษที่มนุษย์เป็น
ผู้ผลิตขึ้นหรือกรณีที่เกิดขึ้นเองจากกระบวนการทางธรรมชาติเอง 

(ช) กิจกรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า (International Water Activities) 
โดย NWIS จะด้าเนินโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าในระดับประเทศ 
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จากข้อมูลข้างต้น USGS ได้ด้าเนินการศึกษารวบรวมนั้นเป็นการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วและเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดย USGS มีการร่วมมือกับหน่วยงาน              
ของรัฐบาลกลางอ่ืน ๆ เพื่อประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น ส้านักพยากรณ์อากาศแห่งชาติ 
(National Water Service (NWS)) ส้ านัก งานบริหารจัดก ารฉุก เฉิน  (The Federal Emergency 
Management Agency (FEMA)) ส้ า นัก งา นวิ ศ ว ก รร ม ท หา ร  (U.S. Army Corps of Engineers 
(USACE)) และส้านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency (EPA)) เป็นต้น 

 (2)  National Water Service (NWS) เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้  National 
Oceanic and Atmospheric Administration โดย NWS มีหน้าที่ส้ารวจและรายงานสภาพอากาศรวม
ไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บกักทรัพยากรน้้าด้วยและหากมีข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศที่รุนแรงหรืออาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน NWS ก็จะได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงเพื่อที่ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมตัวป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัย 

ในส่วนที่ เกี่ ย วข้องกับ ทรัพ ยาก รน้้ านั้น  NWS ได้ จัดตั้ ง  Hydro Meteorological 
Prediction Center เพื่อเป็นหน่วยงานของ NWS ที่ประจ้าอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ จะรับผิดชอบในการ
เฝ้าระวังน้้าท่วมและน้้าหลาก โดยจะท้าการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมรับอุทกภัย          
ได้ทราบรวมทั้งให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับปริมาณน้้าฝนในช่วงมรสุมเป็นต้น 

 (3)  Environmental Protection Agency (EPA) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีพันธะกิจ
ในการดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนตลอดจนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ 
อากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศวิทยา พื้นดิน พื้นน้้า การใช้สารพิษต่าง ๆ 
และการจัดการของเสีย เป็นต้น 

ส้าหรับการดูแลรักษาทรัพยากรน้้า EPA ก้าหนดให้มี “ส้านักงานน้้า (Office of Water 
(OW))” ซึ่งจะท้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าของประเทศทั้งระบบโดยมีส้านักงานใหญ่ OW 
ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี นอกจากนี้ OW ยังท้างานประสานกับ EPA ส่วนภูมิภาค (ซึ่งตั้งอยู่ทั่ว
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีสาขาอยู่ 10 แห่งด้วยกัน)  

นอกจากนี้ OW ยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด้าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ส้าหรับกฎหมายภายในได้ กฎหมายว่าด้วยน้้าสะอาด (Clean Water Act) 
กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากร (Resource Conservation and Recovery Act)             
เป็นต้น  
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 (4)  ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าของประเทศสหรัฐอเมริกา USGS 
เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้้ารอบด้าน ซึ่งนอกจากการให้ข้อมูลแก่ประชาชนทางเว็บไซต์
แล้ว ซึ่งถือเป็นช่องทางหลักในการด้าเนินงานแบบเชิงรุกโดยการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับน้้า USGS จึงได้จัดตั้ง “หน่วยงานเฝ้าระวัง (Water Alert)” ขึ้นโดยมีหน้าที่ในการให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับน้้าแก่ประชาชน  

สิทธิการใช้ทรัพยากรน้้า การจัดการทรัพยากรน้้าในสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ภายใต้อ้านาจ
ของรัฐบาลกลาง (Federal Government) และรัฐบาลในมลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 50 มลรัฐ กฎหมายของ
รัฐบาลกลางได้ก้าหนดถึงหลักการอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ทุกมลรัฐยึดถือเป็นแนวทางในการปกครอง
มลรัฐของตนเอง โดยรัฐบาลของแต่ละรัฐมีอ้านาจในการก้าหนดรายละเอียดในการจัดการสิทธิใน
การใช้ทรัพยากรน้้าได้ตามความเห็นสมควร ส้าหรับเร่ืองการจัดการทรัพยากรน้้าในรัฐต่าง ๆ                
นั้นก็ได้ก้าหนดถึงสิทธิทั้งทรัพยากรน้้าใต้ผิวดินแล้วทรัพยากรน้้าบนดินเอาไว้ อีกทั้งปรากฏว่า             
แต่ละรัฐได้ก้าหนดแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้้าอย่างหลากหลายมากในส่วนกฎหมาย            
ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้้า ต่างมีความสอดคล้องและคล้ายกัน ทั้งนี้รูปแบบในการจัดการน้้า
ของแต่ละรัฐน้ันจะต้องถูกควบคุมการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐบาลกลาง 

สิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าของสหรัฐอเมริกาได้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับในกลุ่มประเทศ
ทวีปยุโรป โดยเป็นการก้าหนดให้สิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าเป็นสิทธิขึ้นพื้นฐานของหลักสอง
ประ ก าร  คือ  Riparian Doctrine22 แล ะ  Prior Appropriation Doctrine ตาม หลัก ของ  Riparian 
Doctrine นั้นเป็นกฎหมายที่ได้ก้าหนดให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินที่มีพรมแดนหรือดินแดนติดกับ
กระแสน้้าหรือแหล่งทรัพยากรน้้า โดยให้สิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ทรัพยากรน้้าจากแห่งน้้า              
สิทธินี้มีการพัฒนามาจากกฎหมายโบราณการเดินเรืออันเกี่ยวกับรัฐชายฝั่ง อีกทั้งสิทธินี้ไม่สามารถ
ที่จะซื้อขายหรือจ้าหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลภายนอกได้ เป็นสิทธิที่ให้แก่เจ้าของที่ดินในการใช้
ประโยชน์ตามสมควรและไม่สามารถจะแสวงหาผลประโยชน์อย่างอ่ืนใดไปกว่าความจ้าเป็น              
ทั้งนี้สิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าของเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับแหล่งทรัพยากรน้้านั้นย่อมมีสิทธิในการใช้
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 

จากความข้างต้นท้าให้เห็นได้ว่า ทรัพยากรน้้าจัดว่าเป็นสินค้าสาธารณะที่รัฐเป็นเจ้าของ 
มีอ้านาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชากรของรัฐนั้น ๆ ต่างได้เข้าถึงทรัพยากรอันเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้นการก้าหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับแหล่งน้้าย่อม
                                                           

 22  From Forging New Rights in Western Water, by Dunbar, Robert G., 1983, Lincoln: University of 
Nebraska Press. 
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ไม่มีปัญหากับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในเร่ืองของปริมาณน้้า  ฉะนั้นการก้าหนดถึงสิทธิข้างต้น 
พบว่าเป็นระบบที่ใช้กันมากในซีกตะวันออกเป็นเขตที่มีลักษณะภูมิอากาศเปียกชื้น  และในแถบ
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์เร่ืองทรัพยากรน้้า ตาม
หลักการที่กล่าวมานี้เจ้าของที่ดินที่อยู่ติดริมน้้า นอกจากมีสิทธิใช้ทรัพยากรน้้าแล้วยังมีหน้าที่ในการ
ใช้ทรัพยากรน้้าอย่างเหมาะสม (Reasonable Use) โดยสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าที่ตนได้รับนั้น
จะต้องไม่ถูกลิดรอนสิทธิทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ หรืออีกนัยหนึ่งมีสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองจากการใช้ทรัพยากรน้้าเกินส่วนหรือเกินสมควรจากผู้ใช้รายอ่ืน ๆ (Unreasonable Use)           
ที่อยู่ในทางน้้าเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากในมลรัฐที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าโดยยึดหลักการ
ตามที่กล่าวมานี้โดยปกติแล้วมักจะไม่มีหน่วยงานทางด้านการบริหารจัดการที่เข้ามาควบคุมดูแล
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้า หนทางในการเยียวยาส้าหรับผู้ที่ถูกรอน
สิทธินั้นจึงต้องด้าเนินการทางศาลของมลรัฐเท่านั้น อย่างไรก็ดีสถานการณ์ในปัจจุบันความต้องการ
ใช้ทรัพยากรน้้าย่อมมากขึ้นเร่ือย ๆ ตามปริมาณของจ้านวนประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ท้าให้ใน หลายมลรัฐต่างตระหนักถึงหลักการข้างต้นที่ได้ก้าหนดสิทธิให้แก่เจ้าของที่ดินริมน้้า          
เป็นหลัก  

ในส่วนของหลัก Prior Appropriation Doctrine เป็นหลักที่ให้สิทธิในการใช้ทรัพยากร
น้้าก่อน แก่ผู้ใช้ทรัพยากรน้้ามาตั้งแต่แรกเร่ิมมีการตั้งถิ่นฐาน เป็นหลักสิทธิที่ใช้อ้านาจแก่ผู้ที่อยู่
ก่อนผู้มาที่หลัง ดังนั้นผู้มาที่หลังจึงต้องให้ความเคารพแก่สิทธิในดินแดนของผู้ที่มาอยู่ก่อน          
สิทธินี้ยังรวมไปถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าของพวกเขาด้วย เป็นหลักกฎหมายที่ส้าคัญอันเกี่ยว
แก่การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในกฎหมายน้้าของมลรัฐโคโลลาโด โดยเอาระบบอาวุโสและ
ระบบของคนรุ่นหลังเข้ามาจับกับสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐ ดังค้ากล่าวต่อไปนี้
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมของกฎหมายที่ได้ก้าหนดสิทธิเอาไว้  ตามหลักที่ว่า “First in time, 
first in right”23 แม้ว่ามลรัฐต่าง ๆ จะน้าหลักการดังกล่าวนี้ไปใช้โดยก็มีรายละเอียดแตกต่างกัน
ออกไปเพื่อความเหมาะสมแก่ท้องที่นั้น ๆ แต่ก็ยังคงลักษณะส้าคัญที่เป็นหัวใจหลักแห่งกฎหมายน้้า
ของมลรัฐโคโลลาโดเอาไว้คือ ทรัพยากรน้้าที่จะถูกน้าไปใช้นั้นจะต้องน้าไปซึ่งในทางที่เกิด
ประโยชน์ (Beneficial Use) เท่านั้นมลรัฐส่วนใหญ่ได้ก้าหนดให้การใช้ทรัพยากรน้้าไปในทาง       
ที่ เกิดประโยชน์มักจะประกอบไปด้วยการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่ออุปโภคบริโภค การปศุสัตว์           
การชลประทาน อุตสาหกรรมและพลังงาน  

                                                           

 23  From Western Water Law and Irrigation Return Flow (p.110), by George E. Radosevich and 
Gayford V. Skgerboe, 1997. 
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หลัก “Prior Appropriation Doctrine” ถือได้ว่าเป็นหลักที่มีความส้าคัญมากในปัจจุบัน 
อีกทั้งยังเป็นหลักที่มีการบัญญัติอยู่ในกฎหมายน้้าแทบทุกมลรัฐที่อยู่ทางซีกตะวันตกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาทางซีก ทางตะวันตกของเส้น
เมอร์รีเดียนที่ 100 มีลักษณะกึ่งแห้งแล้ง พื้นที่ภูเขาทางตะวันตกส่วนใหญ่มีภูมิอากาศแบบที่สูง   
แห้งแล้งในเกรตเบซิน ทะเลทรายในทางตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามฝั่ง
ทะเลแคลิฟอร์เนีย และภูมิอากาศแบบมหาสมุทรในรัฐออริกอนและรัฐวอชิงตัน 

จากรากฐานของหลักกฎหมายที่ปรากฏ “Prior Appropriation Doctrine” โดยการใช้เป็น
เคร่ืองในการจัดสรรทรัพยากรน้้า  เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า  (Water 
Resources Right) ในรัฐต่าง ๆ ทางตะวันตกของอเมริกา โดยที่กฎหมายของบรรดารัฐเหล่านี้ได้
บัญญัติให้ทรัพยากรน้้าเป็นสมบัติของสาธารณะ (Public Goods) หรือของรัฐเองทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการ
ก้าหนดให้ทรัพยากรน้้าเป็นของใคร แต่ตามแนวค้าพิพากษาของศาลที่ออกมานั้น ต่างให้ความเห็น
ตรงกันว่า รัฐอยู่ในฐานะผู้ดูแล (Trustee) ผลประโยชน์ของประชาชน โดยมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการและจัดสรรทรัพยากรน้้าที่เป็นทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงอัน
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงการให้สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าและการคุ้มครองสิทธิในการใช้
ทรัพยากรน้้าที่จัดสรรให้แก่ประชาชนไปแล้วด้วย สิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าที่ได้มานั้นอยู่ภายใต้
ระบบที่ถือว่าเป็นสิทธิในทรัพย์สิน (Usufructuary) ดังนั้นเมื่อสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าอยู่ใน
ฐานะเป็นทรัพย์สินแล้วนั้น ผู้ทรงสิทธิ์ก็สามารถ จ้าหน่าย จ่าย โอน และยังตกทอดเป็นมรดก        
ได้อีกด้วย 

เป็นที่น่าสังเกตว่า สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการอนุญาตให้ดึง
ทรัพยากรน้้ าจากล้ าน้้ าไปใช้ได้  และทรัพยากรน้้ าได้ถูกน้ าใช้ ในทางที่ เกิดประโยชน์                           
ตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าจึงไม่
ก่อให้เกิดเหนือน้้าในล้าน้้าก่อนที่จะมีการน้าทรัพยากรน้้าไปใช้ จึงเป็นผลให้ทรัพยากรน้้าที่มีอยู่นั้น
จัดเป็นทรัพยากรสาธารณะ และหากผู้มีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าไม่สามารถน้าทรัพยากรน้้าที่มี
อยู่ใช้เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรน้้าแล้วนั้น ผู้นั้นก็ต้องปล่อยน้้าให้ไหลผ่าน
ไปให้แก่ผู้ใช้ทรัพยากรน้้ารายอ่ืน ในทางกลับกัน หากบุคคลผู้มีสิทธิใช้ทรัพยากรน้้าก่อน ได้กักเก็บ
ทรัพยากรน้้าเอาไว้ให้ถือว่าทรัพยากรน้้าเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั้น จนกว่าทรัพยากรน้้าจะไหล
กลับไปยังล้าน้้าและพ้นจากการกับเก็บของผู้มีสิทธิในทรัพยากรน้้า 
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การพัฒนาอีกประการหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้กล่าวคือ กฎหมาย
น้้าในสหรัฐอเมริกานั้นมีการพัฒนาแนวคิดมาจากหลักการ “The Public Trust Doctrine”24 เป็น
ทฤษฎีทางกฎหมายทรัพย์สินที่มีรากฐานมาจากกฎหมายโรมันที่ได้ถูกน้ามาใช้ในระบบกฎหมาย
จารีตประเพณีของสหรัฐอเมริกา โดยจะมีความแตกต่างกันบ้างในการน้ามาปรับใช้ของแต่ละมลรัฐ 
ซึ่งศาลของมลรัฐต่าง ๆ ได้น้าหลักการดังกล่าวเพื่อมาคุ้มครองประโยชน์สาธารณะโดยถือว่า
ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทอันได้แก่ อากาศ น้้า ทะเล ชายฝั่งทะเล เป็นสมบัติของส่วนรวมที่
ทุกคนมีสิทธิใช้ทรัพยากรเหล่านี้และจะต้องมีเหลืออยู่เผื่อคนรุ่นหลัง (Common Property) ตามหลัก
ของกฎหมายข้างต้น ส่งผลให้น้้าเป็นทรัพยากรของรัฐ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ารัฐมีหน้าที่ในการดูแล 
จัดสรรและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนของรัฐได้เข้าถึงทรัพยากรน้้า อันถือได้ว่าเป็นปัจจัยขึ้น
พื้นฐานในการด้ารงชีพ 

 (5)  สิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย  เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตก            
ของสหรัฐอเมริกาติดมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดและมีพื้นที่เป็นอันดับสาม              
ในสหรัฐฯ มีพื้นที่ทั้งหมดราว 400,00ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 36,756,666 คน    
ในปี ค.ศ. 2008 สภาพภูมิประเทศมีความหลากหลาย ประกอบไปด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาว 
ภูเขาสูง พื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทะเลทราย แหล่งทรัพยากรน้้าส่วนใหญ่จะอยู่
ทางตอนเหนือของรัฐ ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ที่ต้องการทรัพยากรน้้าอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ  
อีกทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียจัดว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา  เป็นเหตุให้ต้องมี
การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้้า และคลองส่งน้้าเป็นจ้านวนมากเพื่อกับเก็บและส่งน้้าจากพื้นที่ตอนบน
ของรัฐมายังพื้นที่ตอนล่างของรัฐ ทั้งนี้ลุ่มน้้าขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐได้แก่  ลุ่มน้้า Sacramento-San 
Joaquim จัดเป็นแหล่งน้้าที่ส้าคัญอีกทั้งยังมีแม่น้้าโคโลราโดในตอนใต้ซึ่งไหลผ่าน 7 รัฐของ
สหรัฐอเมริกาและได้ผ่านทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโก 

การใช้ทรัพยากรน้้าของรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่าภาคเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก          
ของรัฐนี้ได้ใช้ทรัพยากรน้้ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นน้้าผิวดินหรือทรัพยากรน้้าใต้ดินก็ดี กล่าวคือ             
ภาคการเกษตรได้ใช้น้้าไปถึง 3 ใน 4 ของปริมาณทรัพยากรน้้าผิวดินทั้งหมดที่ได้มาจากการพัฒนา
แหล่งทรัพยากรน้้า ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อ10 มาตรา 2 เป็นการ
ก้าหนดให้แหล่งทรัพยากรน้้าที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียจัดเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐที่สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์เป็นการกล่าวถึงการใช้ทรัพยากรน้้า การป้องกัน และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้้าเพื่ออย่างยั่งยืน สิทธิการใช้ทรัพยากรน้้า หรือสิทธิในการน้าทรัพยากรน้้าจากแหล่งทรัพยากรน้้า
                                                           

 24  From State of California ex rel. Dept. Pub. Works 67. Cal.2d. (pp. 408-416), by Colberg, Inc. v., 
1967. 
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มาใช้นั้นจะต้องใช้เท่าที่มีจ้าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ มาตรา 4 เป็นการก้าหนดเกี่ยวกับบุคคลใด
หรือนิติบุคคลใดที่มีสิทธิหรืออ้างว่าต้องมีสิทธิครอบครองที่ดินที่ติดกับแหล่ง ทรัพยากรน้้า              
จะท้าการใดอันเกี่ยวแก่เป็นการขวางทางน้้าจะต้องมีการขออนุญาตจากรัฐก่อนจึงจะมีสิทธิ มาตรา 6              
เป็นการก้าหนดค่าธรรมเนียมหรือการชดเชยเกี่ยวกับการใช้ 25 

ตามกฎหมายน้้าของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ก้าหนด หลักของสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าเอาไว้
ในมาตรา 101 เป็นเร่ืองสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าของผู้ที่อยู่อาศัยริมฝั่งล้าธารหรือแหล่งน้้าจะได้มา
ซึ่งสิทธิก็ต่อเมื่อมีการใช้สิทธินั้นอยู่เป็นประจ้าอย่างสม่้าเสมอและในมาตรา 102 ทรัพยากรน้้าที่อยู่
ในรัฐทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้คนในรัฐ แต่สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าอาจจะมาจาก การจัดสรร
ในลักษณะตามที่กฎหมายบัญญัติและตามมาตรา 106 ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์หลักการของกฎหมาย
ดังกล่าวขึ้นมานี้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเพื่อการชลประทาน โดยที่ในมาตรา 1201            
ได้ก้าหนดในเร่ืองของสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้า เอาไว้ว่าทรัพยากรน้้าทั้งหมดที่ไหลในช่องทาง
ธรรมชาติใด ๆ ยกเว้นจะได้รับหรือจะถูกน้าไปใช้กับวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์  หรือไกลที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และเหตุผลที่เป็นประโยชน์ส้าหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของผู้ที่อยู่
ชายฝั่งทั้งนี้มีการประกาศให้ทรัพยากรน้้าเป็นสินค้าสาธารณะของรัฐและการจัดสรรนั้นให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ทั้งนี้ ได้ก้าหนดเอาไว้ว่า สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐบาลท้องถิ่น
จะเป็นผู้มีอ้านาจในการจัดสรรทรัพยากรน้้า เพื่อให้เกิดความเพียงพอ หากทรัพยากรน้้าที่เหลือจาก
การจัดสรรของหน่วยงานของรัฐแล้ว ทั้งยังสามารถส่งทรัพยากรน้้าไปยังนอกรัฐแคลิฟอร์เนียได้ ท้า
ให้เจ้าของที่ดินที่มีทรัพยากรน้้าไหลผ่าน มีสิทธิในการน้าทรัพยากรน้้าที่ไหลผ่านมาใช้ประโยชน์
เท่าตามความจ้าเป็นตามมาตรา 1203 ในส่วนมาตรา 1215.6. กล่าวถึงสิทธิของใช้ทรัพยากรน้้า           
เพื่อเป็นการป้องกันพื้นที่ของผู้มีสิทธิใช้ทรัพยากรน้้าหรือการควบคุมในพื้นที่ของผู้มีสิทธิใช้
ทรัพยากรน้้า เป็นการกล่าวถึงการป้องกันสิทธิในพื้นที่จากการถูกรอดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้
ได้มาก่อนซึ่งสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า การใช้ทรัพยากรน้้าต้องก่อให้เกิดความพอเพียงและใช้ไป
ตามประโยชน์เท่าที่จ้าเป็นในพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันของผู้มีสิทธิครอบครองหรือเจ้าของทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ของการจัดสรรทรัพยากรน้้าจะต้องท้าไปเพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิได้มาก่อน            
และเมื่อผู้มีสิทธิหรือทายาทไม่ต้องการสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้านั้น ให้ถือว่าสิทธินั้นสิ้นสุดลง              
การจัดสรรน้้าเพื่อการเกษตรของแคลิฟอร์เนียนั้น ได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
จัดสรรน้้า โดยผู้จัดสรรน้้านั้นมีหน้าที่ในการจัดสรรน้้าทั้งหมดในภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นใน
                                                           

 25  The California Constitution of 1879  
  Section 2, Section 4, Section 6 โปรดดูต่อไปในภาคผนวก ก. 
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เร่ืองของการไหลของทางน้้า คุณภาพน้้า รวมถึงความต้องการทรัพยากรน้้า ซึ่งในภาคการเกษตร          
นี้หากได้รับทรัพยากรน้้าที่ได้มาจากผู้จัดสรรทรัพยากรน้้าเพื่อเกษตรกรรมจะต้องมีอัตราการจ่าย
ค่าธรรมเนียมอันเป็นหลักในทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้จัดสรรทรัพยากรน้้าเพื่อ
เกษตรกรรมมีหน้าที่จะต้องจัดท้าแผนรายงานอันส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรน้้ามีประสิทธิภาพ 
ซึ่งแผนดังกล่าวนั้นมีระยะเวลา 10 ปี และจะต้องมีการปรับปรุงแผนทุก 5 ปี แผนการจัดสรร
ทรัพยากรน้้านั้นจะต้องด้าเนินไปให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  ณ ตอนนั้น อีกทั้งยัง
จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าไว้ใช้อีกด้วย 26 

 (6)  ทรัพยากรน้้าในมิติภัยคุกคาม27 นอกจาก “น้้า” จะท้าหน้าที่ส้าคัญในการเป็น
ทรัพยากรที่ส้าคัญแล้ว อีกบทบาทหนึ่ง “น้้า” อาจเป็นตัวแปรส้าคัญที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
ร้างแรงดังเช่น “อุทกภัย” ขึ้นได้ซึ่งถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ ร้ายแรงอย่างหนึ่งที่ชาวอเมริกัน              
เคยประสบมาแล้วอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเหตุการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่ที่ เกิดขึ้นหลายคร้ังในช่วงปี               
ค.ศ. 1849-1936 (พ.ศ. 2392-2479) ท้าให้สภาคองเกรสผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมน้้าท่วมขึ้น
คร้ังแรก คือ Swamp Land Acts of 1849 and 1850 ต่อมาเมื่อเกิดน้้าท่วมคร้ังใหญ่บริเวณแม่น้้า          
มิซซิปปี (Mississippi River) ในปี ค.ศ. 1879 ท้าให้เกิดการก่อตั้งคณะกรรมการแม่น้้ามิซซิปซิปปี
(The Mississippi River Commission) ขึ้นในปี ค.ศ. 1879 เพื่อท้าหน้าที่ดูแลและการบริหารจัดการ
แม่น้้าดังกล่าว และจากปัญหาน้้าท่วมในมลรัฐมิซซิปซิปปี มลรัฐโอโฮโอและลุ่มน้้าอ่ืน ๆ ทาง           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อมารัฐสภาได้มีการตรากฎหมาย Flood Control Act of 1917 และได้
แก้ไขเมื่อปี 1936 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมและการป้องกันน้้าท่วมโดยตรงและใน
ปัจจุบันบทบัญญัติดังกล่าวนั้นอยู่ใน U.S. Code (Title 33 Navigation and Water, Chapter 15 Flood 
Control) 

ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ภัยน้้าท่วม การก้าหนดมาตรการป้องกันก่อนที่เกิดอุทกภัยขึ้นและมาตรการในการเยียวยาความ
เสียหายเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นแล้ว 
  

                                                           

 26  California Water Code 1943  
  Section 101, Section 102, Section 106, Section 120, Section 1203, Section 1215.6, Section 1216. 
โปรดดูต่อไปในภาคผนวก ข. 
 27  การบริหารจัดการน ้าของต่างประเทศและข้อเสนอแนะของประเทศไทย (น. 46-56). เล่มเดิม. 
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2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการภัยน้้าท่วม 
 (1)  The Federal Emergency Management Agency (FEMA) เป็นหน่วยงานของรัฐ

ที่มีหน้าที่ในการเตรียมการเพื่อป้องกัน จัดการกับผลกระทบและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ 

ส้าหรับกระบวนการท้างานในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เจ้าหน้าที่ FEMA จะขอประสาน
ความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนด้วยเช่น 

(ก) หน่วยงานกลางได้แก่ กาชาดอเมริกา (The American Red Cross) The Department of 
Health and Human Services, The Department of Defense, The Federal Communications Commission, 
Nation Weather Service และโรงพยาบาลทั้งในความดูแลของรัฐและเอกชน จะเห็นได้ว่า หน่วยงานและ
องค์กร จากส่วนกลางดังกล่าวนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนร่วมของหน่วยงานที่ FEMA ด้าเนินการตามระบบการ
บริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหากเป็นกรณีก่อนเกิดภัยพิบัติ หน่วยงานเหล่านี้จะช่วยอบรม
ให้ความรู้และด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

(ข) ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ ม ล รั ฐ ใ น แ ต่ ล ะ ม ล รั ฐ จ ะ มี ห น่ ว ย ง า น  State Emergency 
Management Offices ซึ่งจะประจ้าอยู่ทุกมลรัฐโดยจะเป็นศูนย์ในการให้การช่วยเหลือระดับท้องถิ่น 

(ค) ชนเผ่าพื้นเมือง 
(ง) เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น 
(จ) หน่วยงานภาคเอกชน 
(ฉ) หน่วยงานอิสระไม่แสวงหาก้าไร 
(ช) ประชาชนทั่วไป 
 (2)  ส้านักงานวิศวกรรมทหาร (U.S. Army Corps of Engineer (USACE)) รัฐบาล

กลางเร่ิมตระหนักและให้ความส้าคัญกับการลดความเสียหายจากน้้าท่วมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้้าท่วม
ในบริเวณแม่น้้ามิซซิปซิปปีในกลางศตวรรษที่ 19 รัฐสภาได้ออกกฎหมายให้ส้านักงานวิศวกรรม
ทหาร ด้าเนินการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมตลอดสายของแม่น้้ามิซซิปซิปปี ซึ่งหลังจากเหตุการณ์น้้าท่วม
คร้ังร้ายแรงท้าลายพื้นที่ในวงกว้าง รัฐสภาจึงได้ผ่านกฎหมาย Flood Control Act of 1936 เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากและเกินความส ามารถ ที่มลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น            
จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ หน่วยงานด้านทหารจึงต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ 

3)  การบริหารจัดการภัยน้้าท่วมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (1)  การคาดการณ์และการป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

(Flood Control) ไว้โดยเฉพาะโดยปรากฏอยู่ใน Title 3 Chapter 15 U.S. Code โดยมีผู้ รับผิดชอบตาม
กฎหมายคือ Secretary of the Army ส้าหรับการด้าเนินงานตามกฎหมายนั้น Secretary of the Army โดย
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ค้าแนะน้าของ Chief of Engineers จะเป็นผู้เสนอผลการศึกษาและส้ารวจเกี่ยวกับโครงการป้องกันน้้า
ท่วมไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ อาจจะมีงานบางส่วนอยู่ในอ้านาจหน้าที่ 
Secretary of the Agriculture หรืองานบางประเภทที่อาจท้าร่วมกันก็ได้ ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวได้
ตีความค้าว่า “การควบคุมภัยพิบัติ  (Flood Control) รวมไปถึงการปรับปรุงช่องทางระบายน้้า         
การป้องการน้้าท่วมที่เกิดจากน้้าบาดาล รวมถึงการส้ารวจและการปรับสภาพแม่น้้าและทางน้้า            
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันน้้าท่วมโดยด้าเนินการโดย Department of the Army ภายใต้การสั่งการของ 
Secretary of the Army และการตรวจสอบของ Chief of the Agriculture ใช้ดุลพินิจในการก้าหนด
มาตรการฉุกเฉินเพื่อชะลอการไหลของมวลน้้าหรือป้องกันการกัดกร่อนของดินเพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Section1b-3) 

 (2)  การเฝ้าระวังส้ารวจสถานการณ์น้้าของหน่วยงานต่าง ๆ  
  (ก)  The United States Geological Survey (USGS) ได้ติดตั้งสถานีวัดระดับน้้า 

(Stream-Gagging Stations) บริเวณแหล่งน้้าที่ส้าคัญ จ้านวน 7,000 เคร่ืองทั่วประเทศเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองเมื่อในการส้ารวจปริมาณกรไหลของกระแสน้้า รวมทั้งวัดระดับความสูงของน้้า และสถานีวัด
ระดับน้้าจะส่งข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดระดับน้้าส่งไปยัง  (National Water Information System 
(NWIS)) 

  (ข)  National Weather Service ไ ด้ จั ด ตั้ ง  Hydro Meteorological Prediction 
Center ท้าหน้าที่พยากรณ์สภาพอากาศและปริมาณน้้าฝน หากทางศูนย์ดังกล่าวมีการตรวจสอบ
สภาพอากาศแล้วก็จะรายงานไปให้ประชาชนทราบ 

4)  เมื่อเกิดอุทกภัย 
 (1)  ระบบเตือนภัยและค้าแนะน้าเมื่อเกิดภัย 
กฎหมาย28 ก้าหนดให้เป็นอ้านาจของประธานาธิบดีในการสั่งให้หน่วยงานของรัฐบาล

กลางประกาศเตือนให้หน่วยงานของมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นทราบถึงภัยพิบัติ  พร้อมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่รัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้มีการประกาศเตือนภัยพิบัติ  
ด้วยกระบวนการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ29 
  

                                                           

 28  Disaster Relief and Emergency Assistance Act (42 U.S.C. 5132). 
 29  Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act Sec. 202. Disaster Warnings 
(42.U.S.C. 5132)). 
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 (2)  การเยียวยา ฟื้นฟู 
มาตรการที่ก้าหนดเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายได้แก่ 
(ก)  Disaster Relief and Emergency Assistance Act (42 U.S.C.5121) ส า ร ะ ส้ า คั ญ           

ของกฎหมายฉบับนี้ได้ก้าหนดมาตรการทั่วไปที่จะใช้ในการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติร้ายแรงต่าง ๆ ซึ่งในกฎหมายได้ให้ค้านิยามของ “ภัยพิบัติร้ายแรง (Major Disaster)30” นั้นได้
หมายความรวมถึง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เฮอร์ริเคน ทอร์นาโด พายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
ดินถล่ม โคลนถล่ม พายุหิมะ หรือความแห้งแล้ง) หรือเหตุใด ๆ ที่ท้าให้เกิดไฟไหม้ น้้าท่วม            
การวางระเบิดที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายได้ก้าหนดให้อ้านาจแก่ประธานาธิบดี
ที่จะพิจารณาเหตุการณ์ใดว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรงและสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงจัดได้ว่าเป็นกฎหมายกลางในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมในกรณีของน้้าท่วมหรืออุทกภัยไว้ด้วย โดยน้าบทบัญญัติมาปรับ
ใช้ให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

(ข)  The National Flood Insurance Act of 1968 and Flood Disaster Protection Act of 
1973 

สาระส้าคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นการเยียวยาค่าเสียหายภายใต้มาตรการประกันภัย  
เน่ืองจากรัฐบาลเห็นว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐทั่วไปนั้นอาจไม่เพียงพอประกอบกับ
ระบบประกันภัยที่ด้าเนินการโดยภาคเอกชนนั้นอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อ         
เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากน้้าท่วม จึงควรมีมาตรการประกันภัยใน
กรณีน้้าท่วมขึ้นโดยรัฐเป็นผู้ด้าเนินการประกันภัย  โดยสภาได้ตรากฎหมายการประกันภัย           
แห่งชาติขึ้น (The National Flood Insurance Act 1968)  
  

                                                           

 30  “ Major disaster”  mean any natural catastrophe (including any hurricane, tornado, storm, high 
water, wind driven water, tidal wave, tsunami, earthquake, volcanic eruption, landslide, mudslide, snowstorm, 
or drought), or, regardless of cause, any fire, flood, or explosion, in any part of the United States, which in the 
determination of the president causes damage of sufficient severity and magnitude to warrant major disaster 
assistance under this Act to supplement the effort and available resources of States, local governments, and 
disaster relief organizations in alleviating the damage, loss, hardship, or suffering caused thereby. 
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5)  ค่าธรรมเนียมการใช้น้้า31 
เมืองแคลิฟอร์เนียได้จัดตั้งธนาคารน้้าส้าหรับช่วงฤดูแล้ง  (Drought Water Bank) ขึ้น 

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งในปี  1987-1992 และส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนน้้าจาก           
ภาคเกษตรกรรมทางตอนเหนือไปสู่ชุมชนเมือง เทศบาลและภาคเกษตรกรรมทางตอนใต้              
ระดับราคาซื้อขายที่แตกต่างกันถูกก้าหนดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนการด้าเนินงานและส่งเสริม
ข้อได้เปรียบของผู้ขายเหนือผู้ซื้อเพื่อท้าให้เกิดความสมดุลในการจัดสรรเพื่อสิ่งแวดล้อมและ             
การเติมน้้าใต้ดิน (ราคาถูกก้าหนดที่ 125 ดอลลาร์สหรัฐส้าหรับผู้ใช้ในการขายน้้าหนึ่งเอเคอร์ฟุต     
(Acre-foot) เปรียบเทียบกับ 175 ดอลลาร์สหรัฐส้าหรับการซื้อในจ้านวนที่เท่ากัน) ในปี 1991             
การซื้อขายมากกว่า 300 คร้ังได้ถูกบันทึกไว้ซึ่งแสดงถึงการขายโดยผู้ใช้ เป็นจ้านวน 1,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรและการซื้อจ้านวน 480 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 3.2.2  กฎหมายในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 

โดยผลจากการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจประมวลกฎหมายนโบเลียน                    
ซึ่งเป็นต้นแบบของกฎหมายในประเทศต่าง  ๆ ในกลุ่มประมวลกฎหมายในปัจจุบันได้แบ่ง
ทรัพยากรน้้าออกเป็น 2 ประเภท คือทรัพยากรน้้าสาธารณะ (Public Water) และทรัพยากรน้้าส่วน
บุคคล (Private Water) การแบ่งเช่นน้ีต่างจากกฎหมายโรมันเดิมที่เคยก้าหนดให้มีทรัพยากรน้้าสาม
ประเภท ซึ่งเป็นทรัพยากรน้้าของส่วนรวมที่ทุกคนมีสิทธิที่ใช้ตามแนวคิดใหม่  ทรัพยากรน้้า
สาธารณะจะถูกก้าหนดให้เป็นสาธารณะสมบัติหรือเป็นของชาติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับ
บทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละประเทศ ทรัพยากรน้้าที่จะจัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ น้้าที่ใช้ในการ
เดินเรือ ทรัพยากรน้้าเพื่ออุปโภค บริโภคและทรัพยากรน้้าที่ใช้ส้าหรับการผลิตทั้งในภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม นอกจากนี้แล้วการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเร่ือง “ประโยชน์สาธารณะ” (Public 
Interest) ก็มีส่วนส้าคัญที่ท้าให้ทรัพยากรน้้าส่วนใหญ่ถูกจัดเป็นทรัพยากรสาธารณะและน้าไปสู่
อ้านาจรัฐในการเวนคืนที่ดินพร้อมทรัพยากรน้้าในที่ดินของเอกชน เพื่อน้าไปใช้ในกิจกรรมที่ถือว่า
เป็นประโยชน์สาธารณะได้  

ตามกฎหมายน้้าของประเทศในกลุ่มนี้ การใช้น้้าที่เป็นทรัพยากรสาธารณะจะอยู่ภายใต้
การควบคุมของรัฐ โดยใช้มาตรการที่เป็นการออกใบอนุญาตการใช้ทรัพยากรน้้าหรือการให้
สัมปทานในการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แนวโน้มในปัจจุบันก็คืออ้านาจใน
การจัดการทรัพยากรน้้าของรัฐจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ โดยการใช้กลไกของการออกใบอนุญาตให้ใช้
ทรัพยากรน้้า การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน้้า ในขณะที่การแบ่งแยกทรัพยากรน้้าออกเป็น

                                                           

 31  แหล่งเดิม. (น. 55-60).  
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ทรัพยากรน้้าสาธารณะและทรัพยากรน้้าที่เป็นของเอกชนจะลดความส้าคัญลงไปตามล้าดับและ
เกือบจะไม่ถูกกล่าวถึงเลยในกฎหมายน้้าของหลาย ๆ ประเทศ 

จากงานวิจัยในคร้ังนี้ได้ท้าการศึกษาในกลุ่มประเทศ Civil Law 2 ประเทศกันอันได้แก่ 
ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศชิลีดังต่อไปนี้ 

3.2.2.1  การจัดการน้้าในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์32 
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะมีพื้นที่รวมประมาณ 

30 ล้านเฮกแตร์ มีประชากรตามสถิติเมื่อปี พ.ศ. 2550 ประมาณ 88.7 ล้านคน และเกือบคร่ึงหนึ่งของ
ประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมือง เป็นประเทศที่จัดได้ว่ามีความอุดมสมบรูณ์ในด้านทรัพยากรน้้า             
โดยมีปริมาณฝนตกประมาณ 2,360 มิลลิเมตร ศักยภาพของทรัพยากรน้้าใต้ดินมีอยู่ประมาณ                  
20,200 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรต่อปี  ศักยภาพของทรัพยากรน้้าผิวดิน 206,230 ล้านลูกบาศก์
เซนติเมตรต่อปีการใช้ทรัพยากรน้้าโดยภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์มีรวมกันประมาณ           
29,955 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรต่อปี  ในจ้านวนนี้ การใช้ทรัพยากรน้้าในภาคการเกษตรกรรม            
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 8 และการใช้ทรัพยากรน้้าในภาคครัวเรือน             
ร้อยละ 7 โดยมีพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 1.36 ล้านเฮกแตร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 3.16 ล้านเฮกแตร์ รัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรที่ก้าลังเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ความต้องการใช้ทรัพยากรน้้าในเขตเมืองก็ก้าลังก่อให้เกิดปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรน้้า                
ในปัจจุบันในเขต 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ มานิลา เซบู และบาเกียว ได้มีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
น้้าจนถึงจุดวิกฤตเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากร การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ              
การขาดแคลนแหล่งกักเก็บทรัพยากรน้้าและระบบจัดส่งทรัพยากรน้้าที่ขาดประสิทธิภาพ               
ความต้องการใช้ทรัพยากรน้้าที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้ทรัพยากรน้้าในกลุ่มต่าง เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา            
ในการจัดหาน้้าให้เพียงพอส้าหรับผู้ใช้ทรัพยากรน้้าทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรน้้าในฤดูแล้ง 

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีหน่วยงาน
รับผิดชอบของ 3 หน่วยงานหลัก คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  (National Water 
Resources Board หรือ  NWRB) กรม สิ่ งแวดล้อมและทรัพ ยากรธรรมช าติ  (Department of 
Environment and National Resources หรือ DENR) และกรมอนามัย (Department of Health หรือ
DOH) คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมโยธาธิการ ประกอบด้วย 
                                                           

 32  แนวนโยบายการจัดการน ้าส้าหรับประเทศไทย: ชุดโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน ้า เล่ม 2 
(น. 30-34). เล่มเดิม. 
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ข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานต่าง  ๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้แก่  ส้ านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ              
กรมการเกษตร กรมการค้าและอุตสาหกรรม กรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแห่งชาติ กรมอนามัย 
การประปามหานคร การสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น กรมชลประทานแห่งชาติ และบริษัทพลังงาน
แห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรแห่งชาติมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรน้้า  การก้าหนด
นโยบาย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ประสานการจัดการ
ทรัพยากรน้้าโดยหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการใช้ทรัพยากร
น้้า และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้้าและการจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้้า ส้าหรับ
การควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้้าหรือมลพิษทางน้้าและการจัดการพื้นที่ต้นน้้านั้นจะอยู่ใน
ควบคุมดูแลของกรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (DENR) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้้าโดยตรงของประเทศฟิลิปปินส์นั้น ก็คือ
กฎหมายน้้าหรือ Water Code ซึ่งได้ตราขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1976 ตามกฎหมายนี้ทรัพยากรน้้าเป็นของ
รัฐตามมาตรา 3.a33 และไม่เปิดช่องให้ถือเป็นเจ้าของได้ไม่ว่าบุคคลใดก็ตามโดยทั้งนี้รับอาจอนุญาต
ให้มีการสัมปทานการใช้หรือพัฒนาทรัพยากรน้้าได้ตามมาตรา 3.c,d 34 รวมถึงการใช้ประโยชน์ การ
พัฒนา การอนุรักษ์และการคุ้มครองทรัพยากรน้้าให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กฎหมายบัญญัติระบบสิทธิในการใช้น้้าโดยยึดหลัก Prior Appropriation 
Doctrine กล่าวคือผู้มีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าอยู่ก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้มาทีหลัง 

กฎหมายน้้าของฟิลิปปินส์ควบคุมกรจัดสรรน้้าโดยใช้ระบบการให้ใบอนุญาตการใช้
ทรัพยากรน้้า (Water Resources Permit) กฎหมายอนุญาตการให้เจ้าของที่ดินสามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้้าที่อยู่ในที่ดินของตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนโดยไม่ต้องขออนุญาต           
แต่อาจจะต้องมาขอจดทะเบียนตามข้อก้าหนดของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  นอกจากนี้
แล้ว การใช้ทรัพยากรน้้าไม่ว่าจะท้าโดยบุคคลใด หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะกระท้าได้ก็
ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตใช้น้้าแล้วเท่านั้น บุคคล หรือองค์กรที่จะยื่นค้าขอใบอนุญาตได้จะต้องเป็น
พลเมืองของฟิลิปปินส์เท่านั้น  หรือเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายให้พัฒนาและ            
ใช้ทรัพยากรน้้าได้ การยื่นค้าขอจะต้องยื่นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  ซึ่งจะประกาศ            

                                                           

 33  Article. 3. The underlying principles of this code are:  
  a. All waters belong to the State. 
 34  c. The State may allow the use or development of waters by administration concession.  
    d. The utilization, exploitation, development, conservation and protection of water resources shall 
be subject to the control and regulation of the government through the National Water Resources Council, 
hereinafter referred to as the Council.  
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ค้าขอนั้นให้สาธารณชนได้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน หากได้รับความเห็นชอบก็จะมีการออก
ใบอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรน้้า โดยใบอนุญาตจะมีการก้าหนดเงื่อนไขของการใช้ทรัพยากรน้้า
เพื่อให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ มีการก้าหนดปริมาณทรัพยากรน้้าสูงสุดที่ผู้มีสิทธิใช้ทรัพยากรน้้า
จะได้รับอนุญาต ช่วงระยะเวลาที่ก้าหนดให้มีการชักน้้าไปใช้ จะต้องใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อกิจกรรมใด
และอาจมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติเห็นสมควร ในกรณีที่ค้าขอ
อนุญาตใช้ทรัพยากรน้้าได้รับการอนุมัต ิให้ถือว่าผู้ใช้ทรัพยากรน้้าได้รับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า
ตั้งแต่วันที่ยื่นค้าขอ 

ส้าหรับปริมาณทรัพยากรน้้าที่ผู้ใช้ทรัพยากรน้้ามีสิทธิใช้เพื่อกิจกรรมใด ๆ นั้นจะต้อง
ถูกควบคุมโดยหลักที่ว่าการใช้ทรัพยากรน้้าจะต้องใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ตามมาตรฐานที่                       
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติก้าหนดนั้น  การใช้ทรัพยากรน้้าในปริมาณที่ถือว่าเป็น
ประโยชน์ส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้35 

1) การใช้ทรัพยากรน้้าในครัวเรือน 0.0029 ลิตรต่อวินาที 
2) การใช้ทรัพยากรน้้าชลประทาน 1.5 ลิตรต่อวินาที 
3) การใช้ทรัพยากรน้้าผลิตกระแสไฟฟ้า ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้้าขึ้นอยู่กับแต่ละ

โครงการ 
4) การใช้ทรัพยากรน้้าประมง 0.92529 ลิตรต่อวินาที 
5) การใช้ทรัพยากรน้้าเลี้ยงสัตว์ 0.00024 ลิตรต่อวินาที ส้าหรับสัตว์ 1 ตัว ในกรณีการ

เลี้ยงปศุสัตว์ และ 0.000000145 ลิตรต่อวินาที ส้าหรับสัตว์ 1 ตัว ในกรณีเลี้ยงไก่ (Poultry) 
6) การใช้ทรัพยากรน้้าอุตสาหกรรม ให้ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ทรัพยากรน้้าแต่ละ

โครงการ 
7) การใช้ทรัพยากรน้้านันทนาการ 0.6 ลิตรต่อวินาทีต่อพื้นที่สนามกอล์ฟ 1 เฮกแตร์ 
ในกรณีที่ไม่สามารถจะก้าหนดได้ว่า ผู้ใช้ทรัพยากรน้้ารายใดเป็นผู้มีสิทธิในการใช้

ทรัพยากรน้้ามาก่อนนั้น กฎหมายได้จัดล้าดับความส้าคัญของการจัดสรรทรัพยากรน้้าไว้ตามล้าดับ
ต่อไปนี้ตามมาตรา 1036 ได้แก่การใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อ

                                                           

 35  From “Water Resources Allocation Policies and Practices in the Philippines,” Regional Workshop 
on Allocation of Water among Water-Use Sector, by Hector A. Dayrit, 2543. 
 36  Article. 10. Water may be appropriated for the following purposes:  
   a. Domestic;  
   b.  Municipal;  
   c.  Irrigation;  
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การชลประทาน37 การใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการผลิตพลังงาน การใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการประมง            
การใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการปศุสัตว์ การใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการอุตสาหกรรมและประการสุดท้าย
การใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังได้ก้าหนดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงล้าดับความส้าคัญในการจัดสรรทรัพยากรน้้าเอาไว้ ในกรณีที่มีผู้ใช้ทรัพยากรน้้าสอง
รายหรือมากกว่านั้น โดยมีความต้องการจากแหล่งทรพัยากรน้้าเดียวกัน ผู้มีสิทธิในการใช้ทรัพยากร
น้้าอยู่ก่อน จะมีสิทธิดีกว่าผู้มาทีหลัง ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ให้จัดสรรทรัพยากรน้้าให้แก่ผู้ใช้
ทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อน ล้าดับความส้าคัญของการจัดสรรน้้ายังอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปได้ในกรณีที่การใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อกิจกรรมที่อยู่ในล้าดับล่างจะได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์มากกว่า หรือเป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์มากกว่า  นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่มี
ความขาดแคลนทรัพยากรน้้าซ้้าซาก อาจมีการพิจารณาให้ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้้าตาม
ใบอนุญาตใช้ทรัพยากรน้้าของผู้ใช้ทรัพยากรน้้ารายใดรายหนึ่งก็ได้ 

กฎหมายน้้าของฟิลิปปินส์อนุญาตให้มีการเช่า (Lease) หรือโอน (Transfer) สิทธิในการ
ใช้ทรัพยากรน้้าได้โดยอาจให้เช่าหรือโอนทั้งหมดหรือเพียงแต่บางส่วนก็ได้  แต่จะต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติก่อน การให้เช่าจะต้องท้าเป็นสัญญาซึ่งมีระยะเวลา
การเช่าไม่เกิน 5 ปี ในกรณีของการโอนสิทธิจะต้องมีการยื่นขอจดทะเบียนค้าขออนุญาตเพื่อโอน
สิท ธิ แล ะ ใ นค้ า ขอโอนจะ ต้ อ งระ บุ เหตุผล ของก ารโอน  ก ารโอนจะ ต้ องไ ด้ รับ อนุมั ติ                             
จากคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติก่อน แม้ว่ากฎหมายนี้จะอนุญาตให้มีการโอนหรือให้เช่าก็
สิทธิการใช้น้้าก็ได้ แต่ก็มิได้เปิดโอกาสให้มีตลาดซื้อขายสิทธิกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีข้อกฎหมาย
จ้ากัดหลาย ๆ ประการ ที่ท้าให้มีการโอนหรือการเช่าสิทธิไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากนัก 
ทรัพยากรน้้าตามที่ได้รับโอนมาหรือเช่ามานั้นจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับการใช้
ทรัพยากรน้้าก่อนโอนหรือการให้เช่า นอกจากนี้กฎหมายได้ก้าหนดให้รัฐสามารถเปลี่ยนแปลง
ล้าดับความส้าคัญของการจัดสรรน้้าได้หากการกระท้าเช่นนั้นก่อให้เกิดประโยชน์แก่การใช้
ทรัพยากรน้้ามากกว่า การละเมิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้้าอาจเป็นเหตุให้มีการระงับสิทธิ

                                                                                                                                                                      

   d.  Power generation;  
   e.  Fisheries;  
   f.  Livestock raising;  
   g.  Industrial;  
   h.  Recreational; and  
   i.  Other purposes; 
 37  Use of water for irrigation is the utilisation of water for producing agricultural corps.  
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การใช้ทรัพยากรน้้าชั่วคราว และการขยายทรัพยากรน้้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตการใช้ทรัพยากรน้้าได้ ข้อจ้ากัดต่าง ๆ เหล่านี้ท้าให้สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าเป็นสิทธิ
ในทรัพย์สิน ที่ขาดความมั่นคงและเป็นอุปสรรค์ต่อการเช่าหรือซื้อขายสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าได ้

ใบอนุญาตการใช้ทรัพยากรน้้าที่ออกให้ผู้ใช้ทรัพยากรน้้าแล้วอาจถูกเพิกถอนได้            
หากปรากฏว่าไม่มีการใช้ทรัพยากรน้้าตามสิทธิในใบอนุญาตน้ัน มีการละเมิดเงื่อนไขในใบอนุญาต 
มีการขายทรัพยากรน้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอันชอบด้วย
กฎหมายอ่ืน ๆ โดยเจตนาการก่อให้เกิดมลพิษ เหตุร้าคาญ (Public Nuisance) การกระท้าใด ๆ            
ที่เป็นภัยต่อการสาธารณะสุขและความปลอดภัยสาธารณะ และในกรณีที่เป็นการใช้ทรัพยากรน้้าใน
เขตชลประทานได้ทีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเกษตรกรรมไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เป็นต้น 

กฎหมายน้้ายังบัญญัติให้มีการเก็บค่าน้้า ผู้ใช้ทรัพยากรน้้าที่มีใบอนุญาตใช้ทรัพยากรน้้า
จะต้องจ่ายค่าทรัพยากรน้้าตามอัตราของการชักน้้าไปใช้จากแหล่งทรัพยากรน้้า อัตราค่าทรัพยากร
น้้าในปัจจุบันเป็นไปตามอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ           
เมื่อมิถุนายน ค.ศ. 1997 ตามอัตรานี้ จะมีค่าธรรมเนียมพื้นฐานที่ผู้ใช้ทรัพยากรน้้าทุกคนต้องจ่าย
เป็นจ้านวนเงิน 500 เปโซ หลังจากนั้น อัตราค่าน้้าที่ต้องจ่ายขึ้นอยู่กับอัตรากี่ชักน้้าไปใช้ กล่าวคือ 
ส้าหรับการชักน้้าไปใช้ไม่เกิน 30 ลิตรต่อวินาที จะต้องจ่าย 2.75 เปโซต่อลิตรต่อวินาที การใช้น้้า
ตั้งแต่ 30-50 ลิตรต่อวินาที ให้เก็บ 4.25 เปโซต่อลิตรต่อวินาที และการใช้ทรัพยากรน้้าเกิน 50 ลิตร
ต่อวินาทีให้เก็บ 5.50 เปโซลิตรต่อวินาที ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าน้้าสูงสุดที่เรียกเก็บ 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบดี อัตราค่าทรัพยากรน้้าที่เรียกเก็บของฟิลิปปินส์นั้นยังคงต่้า
กว่าที่ควรจะเป็นมากและอยู่ในอัตราที่ไม่เพียงพอแม้แต่ค่าชดเชยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าของรัฐ ระบบการเก็บค่าทรัพยากรน้้าจึงมิได้สะท้อนต้นทุนในการจัดหาทรัพยากรน้้า
อย่างแท้จริง หรือมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าน้้าเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ การเก็บค่าน้้าใน
ที่นี้จึงมิใช่กลไกที่มีประสิทธิภาพส้าหรับการจัดการจัดสรรทรัพยากรน้้าที่มีอยู่อย่างจ้ากัดเพราะไม่
อาจช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรน้้าแก่ผู้ใช้ทรัพยากรน้้าอย่างคุ้มค่ามากที่สุดและไม่ก่อให้เกิด
แรงจูงใจให้มีการประหยัดทรัพยากรน้้าหรือใช้ทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2.2  การจัดการทรัพยากรน้้าในประเทศชิลี38 
ประเทศชิลีเป็นประเทศชายฝั่งที่มีรูปร่างลักษณะเป็นทอดยาวทางชายฝั่งแปซิฟิกใน

ทวีปอเมริกาใต้ มีพื้นที่ 7.5 แสนตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 14 ล้านคน ปริมาณฝน         
ที่ตกในประเทศมีความแตกต่างกันมากนับตั้งแต่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ในพื้นที่แห้งแล้งทางตอน
                                                           

 38  แนวนโยบายการจัดการน ้าส้าหรับประเทศไทย: ชุดโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน ้า เล่ม 2 
(น. 16-19). เล่มเดิม. 
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เหนือของประเทศ มาจนถึง 1,250 มิลลิเมตร ในพื้นที่ทางตอนใต้ ปริมาณการใช้น้้าทั้งหมดอยู่
ในช่วงระหว่าง 34.21-10.88 พันล้านลูกบาศก์เมตรส้าหรับการอุปโภคบริโภค (Consumptive Use) 
และ 23.33 พันล้านลูกบาศก์เมตรส้าหรับการใช้อ่ืนที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค (Non-Consumptive Use) 
ในบรรดาน้้าที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด การชลประทานนับว่าใช้น้้ามากที่สุดคือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 89 อีกร้อยละ 6 ถูกใช้ในครัวเรือน และส่วนที่เหลือถูกใช้ในการท้าเหมืองแร่และ
ในภาคอุตสาหกรรม พื้นที่เพาะปลูกในชีมีประมาณ 5.1 ล้านเฮกแตร์ ในจ้านวนนี้ 1.9 ล้านเฮกแตร์
เป็นพื้นที่ชลประทาน แม้ว่าการชลประทานจะเป็นกิจกรรมที่ใช้น้้ามากที่สุด การขยายตัวของเมือง
อย่างรวดเร็วในอัตราร้อยละ 85 และความส้าคัญของการใช้น้้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าถึงร้อยละ 93 
ของประเทศ ท้าให้การบริหารจัดการน้้าต้องค้านึงถึงความจ้าเป็นในการสนองตอบความต้องการใช้
น้้าในกิจกรรมอื่น ๆ ที่มิใช่การชลประทาน 

ชิลีเป็นตัวอย่างของประเทศที่ได้พัฒนาองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้อย่าง
ก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่ง ทั้งในแง่ของการสร้างกติกาจัดสรรทรัพยากรน้้าโดยอาศัยกลไกตลาด 
การกระจายอ้านาจการจัดการ และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน แม้ว่ากฎหมายของชิลีจะบัญญัติ
ให้ทรัพยากรน้้าเป็นสาธารณะสมบัติของส่วนรวม (Common Property) แต่ในทางปฏิบัติสิทธิใน
การใช้ทรัพยากรน้้าถูกถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งผูกติดอยู่กับสิทธิในที่ดิน ภายใต้กฎหมายน้้า 
(Water Code) ที่ตราขึ้นในปี ค.ศ. 1981 และภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1988 ของประเทศชิลี 
สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า (Water Use Right) ถูกก้าหนดให้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นอิสระ
แยกต่างหากจากสิทธิในที่ดิน สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าจึงเป็นสิทธิที่สามารถซื้อขายใช้เป็น
หลักประกันได้ และเป็นทรัพย์สินที่ต้องน้ามาค้านวณค่าภาษีอากร นอกเหนือไปจากกฎหมายน้้าที่
พัฒนาไปค่อนข้างมากชิลียังมีการแบ่งแยกอ้านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรที่รับผิดชอบด้านการจัดการ
น้้าไว้ค่อนข้างชัดเจนกว่าในประเทศอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรน้้า            
การจัดการน้้าเสีย บริษัทก่อสร้างของเอกชนและสมาคมผู้ใช้ทรัพยากรน้้า 

ระบบการก้าหนดสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า (Water Right System) มีในชิลีมากกว่า 
200 ปีที่ แล้วก่อนที่ จะมีการตรา เป็นกฎหมายน้้ าฉบับแรกในปี  ค .ศ . 1951 โดยชาวชิลีมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มั่นคงเกี่ยวกับการเคารพให้แก่กันและกันในสิทธิการใช้ ทรัพยากรน้้า 
สิทธิการใช้น้้าโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับการจัดสรรโดยรัฐบาลชิลีเกือบทั้งสิ้นนับตั้งแต่ปลาย
ศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่  20 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายน้้าฉบับ ค.ศ. 1981 ได้ถูกแทนที่ฉบับ             
ค.ศ. 1951 จึงเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่รองรับการปฏิบัติมาช้านานไม่ว่าจะในเร่ืองการรับรองสิทธิการใช้
ทรัพยากรน้้า และการซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าที่มีมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายได้น้าเอาหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายทรัพยากรน้้าอย่างเสรีเพื่อ
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สะท้อนต้นทุนการซื้อขายทรัพยากรน้้าที่แท้จริง กฎหมายได้อนุญาตให้มีการซื้อขายสิทธิการใช้
ทรัพยากรน้้า รัฐจะให้สิทธิในรูปของปริมาณน้้าที่จัดสรรให้แก่ผู้ใช้ สิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าจะคิด
เป็นลิตร/วินาที สิทธินี้ไม่ผูกติดกับวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรน้้า กล่าวคือผู้ใช้ทรัพยากรน้้า
สามารถใช้สิทธิที่ตนมีใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมใดก็ได้ และจะขายหรือให้บุคคลเช่าสิทธิ
เพื่อน้าทรัพยากรน้้าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน การซื้อขายหรือการให้เช่าสิทธิ์การใช้
ทรัพยากรน้้าจะกระท้าได้โดยเสรีและปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ทั้งนี้ การโอนสิทธิสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรน้้าทั้งอยู่ในภาคการผลิตเดียวกันและต่างภาคผลิตก็ได้             
โดยมีสมาคมผู้ใช้ทรัพยากรน้้าและศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้้า รัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อการซื้อขายสิทธิท้าให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงจุดส่งทรัพยากรน้้าหรือผันทรัพยากรน้้าไปใช้เท่านั้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่าในการด้าเนินนโยบายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกลไกตลาดส้าหรับการ
จัดสรรทรัพยากรน้้านี้ รัฐบาลสามารถใช้มาตรการป้องกันเกษตรกรและผู้ใช้ทรัพยากรน้้าที่ยากจน
ในเขตเมืองควบคู่กันไป กล่าวคือ การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้มีฐานะยากจนเพื่อใช้การช้าระค่าน้้า
บางส่วนที่ใช้เกินสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าที่ตนเองได้รับการจัดสรรสิทธิ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 1992 
เป็นต้นมา ได้มีการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายน้้าเพื่อให้มีมาตรการลงโทษผู้ที่ถือสิทธิการใช้น้้า
แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายปี แม้ว่ามาตรการเช่นนี้จะถูกคัดค้าน 
ซึ่งท้าให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าและการโอนสิทธิการใช้
ทรัพยากรน้้า ในทัศนคติของรัฐบาลเห็นว่าเป็นสิ่งจ้าเป็นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการจัดสรร
ทรัพยากรน้้าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อป้องกันการผูกขาดการใช้น้้า ซึ่งอาจจะเกิดได้หากปล่อยให้
มีการซื้อขายน้้าอย่างเสรี ทั้งนี้น่าจะเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดการใช้น้้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

การจัดส่งทรัพยากรน้้าและควบคุมดูแลให้ผู้ใช้ทรัพยากรน้้าได้ใช้ทรัพยากรน้้าตามสิทธิ
ของตน ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้้าเป็นอ้านาจหน้าที่          
ขององค์กรผู้ใช้ทรัพยากรน้้า(Water User’s Associations หรือ WUOs) มีการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้
ทรัพยากรน้้าขึ้นทั้งในแม่น้้าสายหลักและระดับคลองส่งน้้า องค์กรเหล่านี้จัดเป็นผู้จัดการปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรน้้า ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ และหากตกลงกันไม่ได้            
ก็จะต้องน้าข้อพิพาทดังกล่าวนั้นขึ้นสู่ศาลในที่สุด 

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้าในชิลี นโยบายที่ชัดเจน
ของรัฐบาลที่จะกระจายความรับผิดชอบไม่ว่าจะในด้านค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าไปให้แก่ผู้ใช้ทรัพยากรน้้า และการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้้า การ
ด้าเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการของรัฐใด ๆ นั้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
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ผู้น้าได้ให้ความยินยอมที่จะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการด้วยการจ่ายคืนให้แก่รัฐใน
ระยะยาว และเมื่อสมาคมผู้ใช้ทรัพยากรน้้าทุกระดับได้ตกลงที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา
ระบบส่งน้้าแล้วนั้น การจัดส่งน้้า และเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจากผู้ใช้ทรัพยากรน้้าในชิลีมีสิทธิการ
ใช้ทรัพยากรน้้าบังคับได้ตามกฎหมาย จึงท้าให้สมาคมผู้ใช้ทรัพยากรน้้าเป็นกลไกที่สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประสานให้เกิดการโอนสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้า และการ
จัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเร่ืองทรัพยากรน้้าในระดับท้องถิ่น ส้าหรับเขตเมือง แม้ว่าประมาณ
ร้อยละ 92 ของหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรน้้าและการสุขาภิบาลจะเป็นของ
หน่วยงานรัฐแต่หน่วยงานเหล่านี้ก็พยายามจะพัฒนาให้ตนเองมีความเป็นอิสระทางด้านการเงิน 
มากขึ้นด้วยการเปิดให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาถือหุ้นได้มากขึ้น การพัฒนาหน่วยงาน
ของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้้าให้มีลักษณะการบริหารในเชิงธุรกิจมากขึ้น            
การแปรรูปหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรน้้าให้ภาคเอกชน ตลอดจนการเปิดให้
บริษัทเอกชนเข้ามาท้าหน้าที่ในบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า ได้น้าไปสู่การบริการสาธารณะ
ด้านการจัดหาทรัพยากรน้้าและการสุขาภิบาลที่ดีขึ้นทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ 

แม้ว่าการจัดการทรัพยากรน้้าในชิลีจะมีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศอ่ืน ๆ อีกหลาย
ประเทศ และมักจะถูกหยิบยกเป็นตัวอย่างที่ประสบความส้าเร็จของนโยบายการเปิดให้มีตลาดการ
ซื้อขายทรัพยากรน้้า ซึ่งก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็มีผู้วิจารณ์ว่า
ความส้าเร็จดังกล่าวอ้างที่เกินความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะนับแต่มีการประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1981         
เป็นต้นมานั้น ปรากฏว่ามีการซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าค่อนข้างน้อยมาก39 อย่างไรก็ตาม           
อาจมีข้อถกเถียงได้ว่าปริมาณการซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้ามิได้มีดัชนีบ่งชี้ว่าตลาดการซื้อขาย
ทรัพยากรน้้าไม่มีประสิทธิภาพเสมอไป เพราะวัตถุประสงค์ของการมีตลาดซื้อขายทรัพยากรน้้า               
ก็คือ เป็นกลไกที่ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรน้้า เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรน้้าใน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรืออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ปัญหาที่ท้าทายการจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศชิลีในอนาคต 
ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งที่ก้าลังเพิ่มมากขึ้นระหว่างการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการชลประทานและ
เพื่อการผลิตพลังงาน และระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรน้้าในเขตชลประทานและผู้ใช้ทรัพยากรน้้าในเขต
เมือง การแก้ไขปัญหาการค้าสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้า การบัญญัติสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้นในแง่ของปริมาณทรัพยากรน้้าที่มีสิทธิใช้ได้ ณ จุดผันน้้าต่าง ๆ กันเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน การรักษาระดับน้้าในล้าน้้าเพื่อความจ้าเป็นในการรักษาระบบนิเวศของ        
                                                           

 39  From “Water Markets Down to Earth: The Political Economy of Water Right in Chile 1976-1995,” 
(pp. 639-656), by Carl J. Bauer, Bring, 1997, World Development, 25(5). 
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ล้าน้้าและการลดมลพิษทางน้้าที่เกิดขึ้นจากการทิ้งของเสียของภาคอุตสาหกรรมและการปล่อยน้้า
เสียจากเขตเมือง เพื่อรักษาคุณภาพน้้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นต้น 

จากกฎหมายภายในจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่ข้องกับการจัดสรรทรัพยากร
น้้าอยู่หลายฉบับด้วยกัน ต่างก็มีหลักการที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ 
แต่สิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าของไทยยังไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดอันเป็นการแตกต่างกับวัตถุประสงค์
ของการใช้ทรัพยากรน้้าอย่างแท้จริง อีกทั้งอย่างกฎหมายของต่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญ
ของการใช้ทรัพยากรน้้าจึงได้ตรากฎหมายน้้าขึ้นมาเพื่อคุ้มครองราษฎรด้วยกันเองอันเป็นการ
ก้าหนดถึงสิทธิและหลักการใช้ทรัพยากรน้้าเอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรน้้าของราษฏรด้วยกันเองได้ และในส่วนของปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับกฎหมายไทยหรือการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ได้ท้าการวิเคราะห์และยกตัวอย่างให้เห็นถึง
ความขัดแย้งจากการใช้น้้า อันเป็นเน้ือหาในบทที่ 4 ที่ได้กล่าวในบทถัดไป 
 
3.3  บทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า  

ผู้ให้สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. อ้านาจ วงศ์บัณฑิต40  
วันสัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2557 
ในปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้มีการก้าหนดถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของของทรัพยากรน้้า 

ซึ่งในอดีตได้เคยให้ความเห็นเอาไว้ว่าควรมีการก้าหนดถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพยากรน้้าว่า
ควรเป็นของรัฐ แต่ปัจจุบัน การก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของมีความอ่อนไหวในทางการเมือง            
ระยะหลังจึงได้มีแนวความคิดในการก้าหนดให้ทรัพยากรน้้าเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน            
โดยความจริงแล้วในเร่ืองความเป็นเจ้าของทรัพยากรน้้าไม่ใช้สาระส้าคัญ แต่หลักส้าคัญนั้นจะอยู่
ที่ว่าใครมีอ้านาจในการบริหารจัดการมากกว่า ซึ่งค้าตอบก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นรัฐและท้าอย่างไรรัฐ
ควรจะมีการกระจายอ้านาจให้แก่ประชาชน ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้ก้าหนดไว้ แต่ในตามความ
เป็นจริงประเทศไทยยังไม่มีการให้ประชาชนเรามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งการก้าหนดความเป็น
เจ้าของในทรัพยากรน้้าในทางทฤษฎีสามารถก้าหนดให้มีเจ้าของได้ แต่ในทางปฏิบัติต่างก็มีมุมมอง
ที่หลากหลายซับซ้อน 

การก้าหนดถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า  ประเทศไทยเห็นควรต้องมีการก้าหนดถึง
สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า แต่ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้ยาก เพราะหากถ้าไม่มีการก้าหนดให้ชัดเจน
ก็จะท้าให้คนที่มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรน้้ามากกว่าเกิดการตักตวงผลประโยชน์ ไปใช้            
ท้าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรน้้าส้าหรับกลุ่มคนที่ยากจนหรือเข้าถึงทรัพยากร
                                                           

40  อาจารย์ประจ้า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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น้้าได้ยาก และอาจส่งผลกระทบระหว่างผู้ ใช้ทรัพยากรน้้ าต้นน้้ า  กลางน้้ า  และปลายน้้ า                    
ซึ่งหากขอบเขตไม่ชัดเจนก็น้ามาซึ่ง หลักใครใคร่ใช้ใช้ เป็นหลักที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
แบ่งบันแต่เป็นหลักที่น้ามาซึ่งความเห็นแก่ตัว  อันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้
ทรัพยากรน้้า จากหลักที่ว่าน้้าเป็นทรัพยากรของแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า อัน
เป็นการประกันสิทธิขึ้นพื้นฐานแต่หากไม่มีการก้าหนดสิทธิที่ชัดเจนก็อาจน้ามาซึ่งผลกระทบอย่าง
มากมาย หากมีการก้าหนด ก็ควรก้าหนดถึงความจ้าเป็นของการใช้ ก็คือ ให้ในเร่ืองของการอุปโภค
บริโภคและล้าดับถัดมาเราก็ควรตระหนักถึงความจ้าเป็นของแต่ระรัฐ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั้ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละรัฐก็ยังมีการก้าหนดล้าดับความส้าคัญที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่
กับประเพณี สถานการณ์และท้องถิ่นนั้น ๆ  

ในส่วนของกฎหมายที่มีอยู่นั้น ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้้ามีอยู่อย่าง
กระจัดกระจาย เห็นควรมีการออกเป็นกฎหมายใหม่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าโดยตรง          
ในปัจจุบันเห็นได้ว่าภาครัฐให้ความส้าคัญต่อทรัพยากรน้้า  แม้กระทั้งมติคณะรัฐมนตรียังได้
ก้าหนดให้มีการออกกฎหมายทรัพยากรน้้า ลักษณะของกฎหมายที่ตราขึ้นควรเป็นกฎหมายแม่โดย
ออกกฎหมายในภาพรวมแล้วให้มีการออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อขยายความละเอียดของมาตราต่าง ๆ 
และควรให้มีการรวบรวมไว้ เป็ นฉบับเดียวกันเพื่อง่ายต่อผู้ ใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ                       
กับประชาชนในฐานะผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย มิฉะนั้นจะอยู่ในลักษณะของมือใครยาวสาวได้สาว
เอา หรือ อย่างกรณีน้้าท่วม มีการปิดล้อมกรุงเทพมหานครและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อมิให้น้้า
เข้าท่วมอนัจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจ้านวนมหาศาล ส่งผลให้พื้นที่รอบนอกท้าหน้าที่ใน
การรองรับน้้าที่มีจ้านวนมหาศาล ท้าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางภาคเกษตรกรรม 
ซึ่งในปัจจุบันเองภาครัฐยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นเราควรมีมาตรการ
ใดไปช่วยหรือชดเชยหรือกรณีการดึงน้้าจากลุ่มน้้าอื่นมายังอีกลุ่มน้้า ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน ์จะมีอะไรมาชดเชย เป็นผลน้้ามาซึ่งความไม่เป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรน้้า  

ในส่วนขององค์กร ในอดีตมักเกิดปัญหาจากการใช้อ้านาจและหน้าที่ที่ทับซ้อนกัน            
ซึ่งในปัจจุบันแต่ละองค์กรก็มีกฎหมายแม่ แต่ละกฎหมายก็มีขอบเขตหน้าที่แตกต่างกันออกไป             
ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายที่กระจัดกระจาย ซึ่งภาครัฐก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้้าเพื่อ
เป็นหน่วยงานที่คอยท้าหน้าที่ประสานงานกัน แต่ปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวนี้ก็ไม่ประสบผลส้าเร็จ
เน่ืองมากจากอยู่ภายใต้ระเบียบส้านักงานนายกรัฐมนตรี ไม่มีกฎหมายรองรับและให้อ้านาจในการ
เข้ามาบังคับอย่างจริงจัง ทั้งนี้เมื่อมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีการก้าหนดนโยบาย
ที่ขัดแย้งกัน เช่น กรมชลประทาน หากมีการก้าหนดนโยบายที่ขัดแย้งกับกฎหมายกรมชลประทาน 
กรมชลประทานมักจะไม่ท้าตามคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  เป็นเพราะกรมชลประทานมี
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กฎหมายรองรับเป็นของตัวเองจึงไม่จ้าเป็นต้องปฏิบัติตามคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ              
อีกทั้งอาจมีเร่ืองทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงได้งานตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่เข้ามาบริหาร 
เห็นควรให้มีพระราชบัญญัติเพื่อรองรับคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติขึ้นมาเพื่อให้อ้านาจ
ในทางกฎหมาย ซึ่งแม้ตอนหลังรัฐจะมีการตั้งหน่วยงานที่เข้ามาบริหารจัดการน้้าแต่อ้านาจหน้าที่            
ก็ยังคงมีการทับซ้อน และไม่มีผลในทางกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายในการรองรับและบังคับใช้ 

ในปัจจุบันมีกฎหมายที่ไม่ชัดและหากกฎหมายที่ชัดก็เป็นเพื่อการจัดการน้้าของกรม
ชลประทาน ที่ให้อ้านาจหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรน้้าในพื้นที่ของกรมชลประทานเองเท่านั้น   
อีกทั้งเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้กันมาอย่างยาวนานและไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน            
เป็นการให้อ้านาจภาครัฐอย่างเต็มที่โดยไม่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งหากมีการออก
กฎหมายใหม่หรือมีการปรับแก้ ควรต้องจัดให้มีการจัดท้าเป็นระบบลุ่มน้้า  เพราะลุ่มน้้ามีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ควรมีการให้คณะกรรมการแต่ละลุ่มน้้านั้น ๆ เป็นคนดูแลจัดการ
พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งและควรมีการออกกฎหมายเพื่อการรองรับ
อ้านาจของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ซึ่งควรมีการก้าหนดเป็นน้้าสามระดับ หากเป็นการ
ใช้ทรัพยากรน้้าระดับเล็กซึ่งโดยส่วนมากแล้วเป็นการใช้ในระดับครัวเรือนไม่จ้าเป็นต้องมีการขอ
อนุญาต อาจให้คณะกรรมการลุ่มน้้าสามารถจัดสรรดูและเองได้  แต่หากเป็นการใช้น้้าใน
ระดับกลางและระดับใหญ่ก็ควรจะต้องออกกฎหมายล้าดับรองในระดับกฎกระทรวงเพื่อก้าหนด
กฎเกณฑ์ในการใช้ทรัพยากรน้้า โดยทั้งนี้จะต้องมีการขออนุญาต 

ในส่วนของค่าธรรมเนียมแรกเร่ิมในอดีตเห็นควรให้มีการน้าหลักการทางเศรษฐศาสตร์
เข้ามาปรับใช้เพื่อให้ผู้ใช้ทรัพยากรน้้าเกิดความตระหนักถึงคุณค่า  แต่มาตอนหลังควรมีการปรับ
แนวความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมท้า จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเก็บค่าธรรมเนียมก็ควรปรับการ
ใช้ทรัพยากรน้้าออกเป็นสามระดับ หากในส่วนของระดับเล็กก็ไม่ควรมีการเรียกเก็บหรือ                         
ขออนุญาต แต่หากเป็นในระดับกลางและระดับใหญ่ก็ควรมีการเรียกเก็บตามความเหมาะสม           
โดยจ้าเป็นต้องมีการขออนุญาตในการใช้ทรัพยากรน้้า 

หากกล่าวถึงองค์กรอิสระนั้น เห็นควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ย  แต่ไม่ควร             
ชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทเพราะจะเป็นการตัดสินอันกล่าวล่วงอ้านาจศาล ทั้งนี้ควรออกกฎหมาย
เพื่อให้มีกฎหมายรองรับคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  โดยให้อ้านาจคณะกรรมการลุ่มน้้า 
เพื่อให้องค์กรอิสระเข้ามามีส่วนร่วมหากเป็นเร่ืองเล็กน้อยก็สามารถเข้าไกล่เกลี่ยกันเองได้             
แต่หากเป็นข้อพิพาทของการใช้ทรัพยากรน้้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็ต้องอาศัยการไกล่เกลี่ย
และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว41 
วันที่สัมภาษณ์: 4 มีนาคม 2557 
ในส่วนสิทธิการใช้ทรัพยากรน้้าถือว่าเป็นส่วนส้าคัญที่จะเข้ามาบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้าที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งและรวมถึงภัยจากน้้าท่วม
ด้วย เนื่องจากทรัพยากรน้้า มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาท้าให้ไม่สามารถอยู่กับเจ้าของตลอด 
ลักษณะของน้้า เราสามารถแบ่งออกเป็น สามประการหลัก ๆ คือน้้าเป็นของ แข็งก็ได้แก่น้้าแข็ง 
หรือหิมะของเหลว ก็ได้แก่น้้า และไอน้้า ซึ่งไม่สามารถก้าหนดในลักษณะของรูปธรรมในความ
เป็นเจ้าของได้ ดังนั้นในการก้าหนดความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน้้าท้าให้เราไม่สามารถก้าหนดว่า
ให้ใครเปน็เจ้าของได้ เมื่อกล่าวถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าเราจะต้องค้านึงถึงต้นน้้า กลางน้้าและ
ปลายน้้า เราควรมีการค้านึงถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าด้วย 

ในการก้าหนดถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า โดยการออกเป็นกฎหมายเนื่องจากน้้าเป็น
ทรัพยากรที่ประชากรควรเข้าถึงได้ทุกคน ดังนั้นการก้าหนดถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า             
ควรค้านึงถึงต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า โดยอาศัยกระบวนการจัดสรรน้้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ค้านึงถึงความต้องการมากกว่า 

เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายอยู่หลายฉบับด้วยกันซึ่ง  แต่ละฉบับก็เป็นกฎหมาย                   
ที่มีวัตถุประสงค์แต่ละอย่างในตัวเอง ซึ่งเราควรมีการตราเป็นกฎหมายน้้าเพราะกฎหมายแต่ละฉบับ
ที่มีอยู่อย่างมากมายก็มีบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างในวัตถุประสงค์ของตัวเอง บางคร้ังอาจมีหน้าที่ทับ
ซ้อน อีกทั้งกฎหมายแต่ละฉบับต่างก็มีเอกภาพของตัวเอง  

ในส่วนของหน่วยงานที่มีอยู่ก็ต้องอาศัยอ้านาจและปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ของหน่วยงานนั้น ๆ ปัจจุบันก็พบว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางคร้ังก็มีการปฏิบัติหน้าที่เกิด
การทับซ้อนของอ้านาจหน้าที่กัน ซึ่งเดิมมีคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
แต่ต่อมามีการจัดตั้งกรมทรัพยากรน้้า ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลและส่งเสริมร่วมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้้า แต่ไม่มีอ้านาจในการบังคับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามนโยบายของกรม
ทรัพยากรน้้า  

ค่าธรรมเนียมทรัพยากรน้้า โดยทั่วไปหากศึกษาให้ดีแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรทรัพยากรน้้า  โดยหลักแล้วเป็นการท้างานของภาครัฐหรือแม้กระทั้งรัฐวิสาหกิจเอง           
ซึ่งทรัพยากรน้้ารัฐเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดหาหรือเป็นการประกันหลักขั้นพื้นฐานของการมีอยู่
                                                           

41  ผู้อ้านวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ย  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ต้าบลแหลมผักเบี้ย อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. 
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และการใช้ทรัพยากรน้้าได้ ในส่วนของเงินที่เรียกเก็บมักจะเป็นค่าสึกหรอหรือค่าใช้จ่ายของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือมากกว่า จึงท้าให้จ้านวนเงินที่เรียกเก็บมักมีจ้านวนไม่มาก อีกทั้งหากมีการเรียก
เก็บกันอย่างจริง ๆ ในความเป็นจริง คงเป็นไปได้ยาก เพราะทรัพยากรน้้า เป็นทรัพยากรที่มีการ
เคลื่อนที ่อยู่ตลอดเวลาและมีการแปรเปลี่ยนสภาพไป จนท้าให้ไม่สามารถจะให้ใครเป็นเจ้าของเมื่อ
ไม่มีความเป็นเจ้าของ รัฐในฐานะผู้มีอ้านาจในการจัดสรรแล้วก็คิดค่าบริการมิใช้ต้นทุนในการใช้
ทรัพยากรน้้า 

เมื่อกล่าวถึงค่าชดเชยที่ได้รับ เป็นการเยียวยาจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เพราะรัฐมีหน้าที่
บ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขของประชาชน เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นน้ันเราไม่สามารถกล่าวหรือโทษบุคคลใด
ได้ รัฐจึงมีหน้าที่ในการแก้ไขแม้จะไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่เสียหายได้  ทั้งนี้หากมีการปัญหา
เกิดขึ้น เราควรมีการตรากฎหมายที่เพื่อเข้ามาแก้ไข โดยอาศัยหลัก และประเพณีของท้องถิ่นเพราะ
แต่ละท้องถิ่นที่มีความเชื่อ และประเพณีที่แตกต่างกัน และเมื่อเกิดความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากรน้้า  ต้องอาศัยวิธีการตกลงที่สามารถไกล่เกลี่ยและสามารถหาข้อยุติความขัดแย้ง          
ของท้องถิ่นในส่วนของการก้าหนดล้าดับของสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า ก็ควรจัดถึงล้าดับความ
จ้าเป็น โดยล้าดับแรกควรจัดให้การอุปโภคบริโภคก่อน และล้าดับถัดไปควรค้านึงถึงวิถีชีวิตหรือ
อาชีพหลักของประเทศนั้น ๆ เช่น ประเทศไทย อาชีพหลักก็ยังคงเป็นอาชีพในภาคเกษตรกรรม 
หลักเป็นประเทศสิงคโปร์ อาชีพหลักก็คือการท่องเที่ยว เป็นต้น  

ผู้ให้สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. กอบเกียรต ิผ่องพุฒิ42 
วันที่สัมภาษณ์: 4 มีนาคม 2557 
เมื่อกล่าวถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าในประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยไม่ได้มีการ

ก้าหนดถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้าไว้อย่างชัดเจนหรืออาจเรียกได้ว่าไม่มีการก้าหนดเอาไว้เลย  
ทั้ง ๆ ที่สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้้า เป็นสิ่งส้าคัญ ทั้งนี้เราก็ควรค้านึงถึงลักษณะของสิทธิในการใช้
ทรัพยากรน้้า ประกอบกับประเทศไทยยังไม่มีการก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน้้าอีกทั้ง
เร่ืองความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน้้าเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหารือภาคเอกชนต่าง
ก็ให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากกล่าวถึงในอดีตประเทศไทยไม่จ้าเป็นต้องกล่าวถึงสิทธิ
ในการใช้ทรัพยากรน้้าก็ว่าได้ เป็นเพราะจ้านวนประชากรและจ้านวนความต้องการเมื่อเทียบกับ
คุณภาพและปริมาณน้้าที่มีอยู่ก็เหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งยังเหลือใช้ หากเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของต่างประเทศในความเป็นเจ้าของ เช่น ประเทศมาเลเซียได้ก้าหนดให้ทรัพยากรน้้าเป็น
ของรัฐโดยรัฐมีหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้แก่ประชาชน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าประเทศมาเลเซียยัง
สามารถส่งน้้าไปขายให้กับประเทศสิงคโปร์ได้อีกด้วย หากกล่าวถึงทรัพยากรน้้าของประเทศ
                                                           

42  อาจารย์ประจ้า ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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อิสราเอลได้ก้าหนดให้ทรัพยากรน้้าเป็นของพระเจ้าดังนั้นผู้ที่ใช้แล้วจะต้องท้าน้้าให้กลับมาใน
สภาพและคุณภาพเดิมคืนแก่พระเจ้า ทั้งนี้เน่ืองจากทรัพยากรน้้าของประเทศอิสราเอลมีปริมาณน้อย 
ดังนั้นระบบและการตรวจสอบควบคุมจึงสามารถท้าได้ง่าย ทั้งนี้การก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของ           
ในทรัพยากรน้้าก็ต้องค้านึงถึงประเพณีของแต่ละประเทศด้วย 

ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องค้านึงถึงกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติ  และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกับแต่ทั้งนี้เท่าที่ผ่านมา
มักมีเกมส์ทางการเมืองเข้าแทรกแซงท้าให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่อง  และเป็นที่แน่นอนว่า
เน่ืองจากมีกฎหมายอยู่หลายฉบับ ส่งผลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบก็แตกต่างกันออกไป 
ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานต่างก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของตัวเองแม้กระทั้ง การด้าเนิน
กิจกรรมบ้างอย่างมีขอบเขตและอ้านาจหน้าที่ทับซ้อนกัน อีกทั้งยังพบว่ากฎหมายของไทยมีความ  
ล่าหลังเพราะเนื่องมาจากมีการประกาศใช้และไม่มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

ในส่วนของปัญหาค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน้้า ซึ่งปัจจุบันมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ในภาคเกษตรมีการเก็บต่อพื้นที่  ในการเก็บอัตราต่อพื้นที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางในการ
ประหยัดน้้าเพราะมีลักษณะเหมือนการเหมาการใช้ทรัพยากรน้้า  กับนอกภาคเกษตรมีการเก็บเป็น
อัตราต่อลูกบาศก์เมตรอันเป็นการเรียกเก็บตามปริมาณการใช้ทรัพยากรน้้า ซึ่งตามความเห็นเราควร
มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้้าส้าหรับภาคเกษตรกรรมในลักษณะลูกบาศก์เมตรหรือตามปริมาณ
การใช้ทรัพยากรน้้ามากกว่าเป็นการเก็บต่ออัตราของพื้นที่  แต่ทั้งนี้เราก็ควรแบ่งกลุ่มการใช้น้้าใน
ภาคเกษตรกรรมออกเป็น สามรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของท่านอาจารย์อ้านาจ                
วงศ์บัณฑิต โดยมีรูปแบบเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ โดยมีการจัดเก็บในลักษณะกลุ่มลุ่มน้้าที่
สามารถตรวจและวัดปริมาณน้้าที่ไหลเข้าไปยังพื้นที่ได้โดยอาศัยอาคารบังคับน้้าเป็นตัววัดปริมาณ
น้้าที่ไหลเข้าไปยังกลุ่มลุ่มน้้าต่าง ๆ เพราะในทางวิชาการอาคารบังคับน้้าสามารถค้านวณปริมาณน้้า
ที่ไหลผ่านได้หากมีการสอบเทียบอย่างถูกต้อง ซึ่งการเรียกเก็บในลักษณะของกลุ่มลุ่มน้้านี้เราเรียก
การใช้น้้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งต้องมีการขอใบอนุญาตการใช้ทรัพยากรน้้า ซึ่งในตาม
ทฤษฎีแล้วสามารถท้าได้ แต่หากในทางปฏิบัตินั้นคงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอันเป็นประชาชนกว่ากึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งอาจท้าให้มี
เร่ืองของการเมืองเข้ามาแทรกแซง 
  

DPU



80 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ธีรพัฒน์ แจ้งอินทร์43 
วันที่สัมภาษณ์: 3 มิถุนายน 2557 
นายธีรพัฒน์ แจ้งอินทร์ อยู่บ้านเลขที่ 9/3 ม.8 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

เพศ ชาย อายุ 32 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรม            
(ท้านาปรัง) ปัจจุบันมีการท้านา 2 คร้ังต่อปีและจ้านวน 30ไร่ โดยใช้เงินในการลงทุน 80,000 บาท
ต่อคร้ัง แหล่งเงินทุนก้าไรที่เหลือจากการท้านาคร้ังที่ผ่านมา ถ้าไม่พอก็กู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร หรือไม่ก็เงินกู้นอกระบบ  

ในการท้ากสิกรรมนั้น อาศัยแหล่งน้้าในการท้านาจากล้าคลองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะมี
แม่น้้าสายหลักคือแม่น้้าปราจีนบุรี44 น้้าฝนบ้างแต่ก็จะประสบปัญหาน้้าเค็มหากปีไหนแล้งมากก็จะ
เกิดสภาวะน้้าเค็ม หรือน้้าทะเลหนุน ในส่วนการกักเก็บน้้านั้นไม่มีแหล่งกักเก็บน้้า ชาวนาแถวนี้            
ท้านากัน 2 คร้ัง คร้ังแรกประมาน เมษายน-สิงหาคม ช่วงนี้ปัญหาที่พบคือ เร่ืองน้้าเพราะช่วงนี้เป็น
ช่วงหน้าแล้ง โดยปกติแล้วชาวนาจะหว่านข้าวประมาณสงกานต์ แล้วฝนจะตกลงมาประมาณหลัง
สงกรานต์ ถ้าปีไหนแล้งมากก็จะสูบน้้าในล้าคลองมาใช้ ถ้าสูบกันมาก ๆ น้้าที่ใช้เร่ิมมีน้อยก็จะเกิด
ภาวะน้้าเค็มจะเข้ามาแทนที่ ก็จะสูบเข้านาไม่ได้ ท้าให้ต้นข้าวขาดน้้าและยืนต้นตาย จะเห็นได้ว่า
หากทรัพยากรน้้าปีใดมีน้อยไม่เพียงพอที่จะสูบจากแหล่งน้้าตามธรรมชาติ ประกอบมักจะมีสภาวะ
น้้าทะเลหนุนอยู่ เสมอก็ไม่สามารถน้าน้้าที่มีอยู่มาใช้ได้  จึงจ้าเป็นต้องอาศัยน้้าฝนเท่านั้น               
มักจะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้้าอยู่เสมอ 

ส่วนชาวนาที่ยังไม่หว่านรอให้ฝนตกมา ถ้าตกมามากน้้าเค็มที่หนุนขึ้นมาในแม่น้้า
ปราจีนบุรีก็จะถอยลงกลับทะเล พอน้้าจืดชาวนาก็จะเร่ิมท้านาหว่านข้าว แต่เวลามันผ่านไปหลายวัน
หรือเป็นเดือน โดยปกติแล้วต้นข้าวจะมีอายุประมาน 100 วันจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ มากน้อยกว่า
นี้แล้วแต่พันข้าว ปัญหาที่จะตามมากอีกก็คือ ในเดือนตุลาคมเป็นช่วงฤดูน้้าหรือหน้าฝน มีปริมาณ
น้้าค่อนข้างเยอะ ชาวนาที่พึ่งหว่านก็มักประสบปัญหาน้้าหลาก เก็บเกี่ยวไม่ทัน จะเก็บเกี่ยวก่อนก็
ไม่ได้ เพราะอายุของต้นข้าวยังไม่ครบก้าหนดหากเก็บเกี่ยวก่อนก็จะประสบปัญหาข้ าวเขียวไม่สุก

                                                           
43  เกษตรกรชาวนา จังหวัดปราจีนบุรี. 
44  ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีล้าน้้าสายหลัก คือ แม่น้้าปราจีนบุรี และล้าน้้าสาขาคลองพระสทึง ล้าน้้าสาขาคลอง

พระปรง และล้าน้้าสาขาแม่น้้าหนุมาน ล้าน้้าสายหลัก แม่น้้าปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้้าพระปรง
กับแม่น้้าหนุมาน ที่บ้านตลาดใหม่ อ้าเภอกบินทร์บุรี โดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของอ้าเภอกบินทร์บุรี ผ่าน
อ้าเภอศรีมหาโพธิ อ้าเภอประจันตคาม อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงแต่ละปี 
จะมีการหนุนของน้้าทะเลจึงท้าให้น้้าจากแม่น้้าปราจีนไม่สามารถน้ามาใช้ได้. 
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เต็มที่ ราคาถูกมากหรือบางที่โรงสีไม่รับซื้อด้วยซ้้า บางรายรอข้าวสุกแต่ก็ไม่ทันน้้า น้้าท่วมหมด 
หรือบางคร้ังต้องเก็บเกี่ยวกันในน้้า  

ส่วนในการท้านาคร้ังที่  2 ประมานเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ คร้ังนี้ชาวนาไม่มี
ปัญหาเร่ืองน้้าเพราะสูบจากล้าคลองได้ไม่มีน้้าเค็มเพราะปัญหาน้้าท่วมเพิ่งผ่านไปไม่นานชาวนา           
ก็สามารถหว่านข้าวได้ตามปกติ แต่ปัญหาที่จะพบก็คือ ภัยหนาว บางปีก็หนาวน้อย บางปีก็หนาว
มาก ถ้าหนาวมากจะท้าให้ขาวไม่ออกรวง จึงท้าให้ในรวงมีเมล็ดข้าวไม่มากน้้าหนักก็จะหาย 

ส้าหรับในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน้้าในการท้าเกษตรกรรม          
เห็นด้วยเพราะเท่าที่ผ่านมา เคยมีปัญหาในฤดูแล้งมีการกักเก็บการใช้น้้าของพื้นที่ต้นน้้า ท้าให้ปลาย
น้้าไม่สามารถน้าทรัพยากรน้้ามาใช้ได้ จนท้าให้ชาวนาปลายน้้าเกิดการประท้วงและเกิดความ                
ไม่พอใจ ท้าให้นายอ้าเภอเข้ามาไกล่เกลี่ยและก็หาข้อยุติ ผ่านไปสักระยะ ปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นอีก
คร้ังเพราะเน่ืองจากชาวนาต้นน้้าไม่ปฏิบัติตาม ท้าให้เกิดเป็นปัญหาเร้ือรังตลอดมา และภาครัฐเองก็             
ไม่เข้าใจและไม่ได้เข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มักจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากว่าการแก้ไขอย่าง
ยั่งยืน 

ส่วนเร่ืองการช่วยเหลือจากรัฐ ที่ชาวนาประสบกับภัยพิบัติ  ไม่ว่า จะหนาว แล้ง 
นอกจากราคาประกันที่ให้ไม่เต็มแล้ว ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรมา แค่พักหนี้ให้ หนึ่งปีไม่ต้อง
จ่ายต้น ดอก ซึ่งหากภาครัฐจัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีการให้การช่วยเหลือเมื่อได้รับ           
ภัยพิบัติจากความล้มเหลวของการจัดสรรน้้าทางภาครัฐก็จะท้าให้ชาวนาอันเป็นสันหลังของชาติ
สามารถด้ารงอยู่ได้ 
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บทที ่4 
วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้า 

ในภาคเกษตรกรรม 
 

ทรัพยากรน ้านับว่าเป็นปัจจัยส้าคัญส้าหรับการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ในอดีต
การใช้ทรัพยากรน ้าอาจด้าเนินไปตามหลักที่ว่า “ใครใคร่ใช้ใช้” เพราะจ้านวนประชาชนกับจ้านวน
ทรัพยากรน ้าที่มีอยู่อย่างเหลือกินเหลือใช้จึงท้าให้ประชาชนคนไทยใช้ทรัพยากรน ้ากันอย่าง              
ไม่ตระหนักถึงคุณค่า ตลอดจนถึงยุคปัจจุบันจ้านวนประชากรกับปริมาณทรัพยากรน ้าที่สามารถ
ใช้ได้นั นมันแปรผันตรงข้ามกัน ท้าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนทรัพยากรน ้าและ         
อาจน้ามาซึ่งสงครามแย่งชิงทรัพยากรน ้าเลยก็ว่าได้ จึงจ้าเป็นต้องศึกษาถึงปัญหาและวิเคราะห์
มาตรการต่าง ๆ ที่เกิดขึ น โดยท้าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกฎหมายภายในอันเป็นกฎหมาย        
ของประเทศไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศชิลี  เพื่อน้ามาซึ่งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรน ้าแก่ภาคเกษตรกรรมเบื องต้น ตามกฎหมายไทย ให้ครอบคลุม
รวมถึงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ นอย่างเหมาะสม อีกทั งเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย        
ในประเทศในเร่ืองนี ต่อไป ซึ่งมาตรการที่ต้องท้าการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี  
 
4.1  มาตรการเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า 

เมื่อกล่าวถึงมาตรการเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าของประเทศไทยนั น           
จากการศึกษาพบว่าไม่มีกฎหมายใดเลยที่มีการก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้าและสิทธิ
ในการใช้ทรพัยากรน ้าของประเทศไทย ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาในความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรน ้าและสิทธิในการใช้น ้าทรัพยากรน ้า 
 4.1.1  ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทรัพยากรน ้า 

การก้าหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้าในต่างประเทศได้ก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของ           
ในทรัพยากรน ้า แต่ส้าหรับประเทศไทยยังมิได้ให้ความส้าคัญต่อกรรมสิทธิ์ในน ้าเหมือนกับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรน ้า อีกทั ง
ประชากรที่มีอยู่ไม่มาก ประกอบกับการใช้ทรัพยากรน ้าในอดีตมีความต้องการไม่มากนัก ส่งผลให้
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กฎหมายในประเทศไทยละเลยไม่ได้ก้าหนดถึงกรรมสิทธิ์ของแหล่งน ้าต่าง ๆ แต่ก็มีหลักกฎหมายที่
ได้ก้าหนดเอาไว้ ก็ไม่ชัดเจนมากนัก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังในมาตรา 1304 
ก้าหนดถึง “สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน รวมถึงทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์
หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น  

(1)  ................................................................................................................. 
(2)  ทรัพย์สินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน ้า ทางหลวง ทะเลสาบ

...........................................................” 
ตามบทบัญญัติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กฎหมายก้าหนดให้ทรัพยากรน ้าในแม่น ้าล้า

คลอง ทะเลสาบหรือทางน ้าอื่น ๆ เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งหมายความว่ามิใช่กรรมสิทธิ์
ของเอกชน แต่ทั งนี รัฐมีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่ก็มิได้ระบุให้
ชัดเจนว่าทรัพยากรน ้าเป็นของรัฐหรือไม่ อย่างไรก็ตามอาจตีความทรัพยากรน ้าดังกล่าวเป็นของรัฐ 
โดยประชาชนมีสิทธิใช้ร่วมกันก็ว่าได้ 

ทั งนี ยังคงพบปัญหาในส่วนของทรัพยากรน ้ากล่าวคือทรัพยากรน ้าไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรน ้าผิวดินหรือทรัพยากรน ้าใต้ดินโดยทั่วไปแล้ว  ไม่อาจน้าหลักกฎหมายทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ในส่วนของสาธารณะสมบัติของแผ่นดินนั นมาใช้ได้            
แม้ว่าอาจจะตีความได้ว่าทรัพยากรน ้าเป็นของรัฐก็ตาม ทั งยังไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหากมีภาคเอกชน
อ้างความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้า เพราะไม่มีกฎหมายใดก้าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าทรัพยากรน ้า
ในประเทศไทยเป็นของใคร ซึ่งมีความแตกต่างกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ก้าหนด
ไว้อย่างชัดเจนว่า ในความเป็นเจ้าของทรัพยากรน ้าได้แบ่งออกเป็นประเภทได้แก่ ทรัพยากรน ้าเป็น
ของรัฐ และทรัพยากรน ้าเป็นของส่วนบุคคล อีกทั งในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ก้าหนดให้
รัฐเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้า  โดยมิเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้า              
แต่รัฐสามารถให้สัมปทานแก่ภาคเอกชนใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตโดยอาศัย
ใบอนุญาตการใช้ทรัพยากรน ้า 

จากร่างระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ... ได้ก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของในทรัพยากร
น ้าไว้ในมาตรา 8 1โดยให้สิทธิในทรัพยากรน ้าเป็นของประชาชน โดยที่รัฐและประชาชนร่วมกันใน

                                                           
1  ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ...  
 มาตรา 8 ทรัพยากรน ้าเป็นของประชาชน ซ่ึงรัฐและประชาชนร่วมกันพัฒนา และร่วมกันจัดสรรให้มี 

ใช ้และกักเก็บทรัพยากรน ้า เพื่อ 
 (1)  การด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภค การเกษตรหรือการเลี ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน 
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การพัฒนาจัดสรรให้มี  ใช้  และกัก เก็บทรัพยากรน ้ า  เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร                        
การอุตสาหกรรม ในกิจการขนาดใหญ่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้ก้าหนดถึงขอบเขตของ
การใช้น ้าที่มีน ้าไหลผ่าน คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีน ้าพุหรือมีน ้าไหลผ่านตาม
ธรรมชาติ มีสิทธิเก็บกักหรือใช้น ้าได้เท่าที่จ้าเป็น อีกทั งก้าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและ           
ใช้ทรัพยากรน ้าอย่างพอเพียงและเหมาะสม แต่การใช่สิทธินั นต้องไม่เป็นการรอนสิทธิผู้อ่ืน 

ส้าหรับความเห็นของนักวิชาการไม่ว่าด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม นักสิ่งแวดล้อมและ
นักวิชาการด้านชลประทานต่างให้ความเห็นว่า การก้าหนดความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้า ในทาง
ทฤษฎีสามารถท้าได้ แต่หากในทางปฏิบัติเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเห็นควรก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของ
ในลักษณะกลาง ๆ คือ ควรก้าหนดให้ทรัพยากรเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน หรือไม่ก็ควรเลี่ยง
การก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของ แต่ก้าหนดถึงอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการมากกว่า 

ส้าหรับผู้ท้าการวิจัยเห็นว่า ประเทศไทยควรมีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมาย          
อย่างชัดเจนโดยการออกเป็นกฎหมายทรัพยากรน ้า และก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้า            
โดยให้ทรัพยากรน ้าเป็นของรัฐและมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่มีอยู่แก่ประชาชน เท่ากับ
เป็นการป้องกันการอ้างกรรมสิทธิ์ในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐกับผู้ที่มีอ้านาจใน
การใช้ทรัพยากรน ้าอย่างฟุ่มเฟือย ตามหลักที่มีการปฏิบัติกันมาในอดีต “ใครใคร่ใช้ใช้” อีกทั งเพื่อ
เป็นการป้องกันการโต้เถียงและความขัดแย้งในการแย่งชิงในทรัพยากรน ้าอันเป็นบ่อเกิดแห่งความ
รุนแรงที่อาจขยายวงกว้างได้ในอนาคต จึงควรมีมาตรการก้าหนดถึงความชัดเจนในความเป็น
เจ้าของในทรัพยากรน ้า  เพื่อให้รัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรน ้าที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
และขัดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ นในอนาคตได้ 
 4.1.2  ปัญหาไม่มีกฎหมายในการก้าหนดสิทธิในทรัพยากรน ้าโดยตรง 

จากการศึกษาพบว่าสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรมไม่ปรากฏอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายฉบับใดเลยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการ
ชลประทานราษฎร์  พ.ศ .  2482 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พ.ศ .  2485 และ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2517 กล่าวคือกฎหมายทั ง 3 ฉบับข้างต้นไม่สามารถ
ครอบคลุมถึงการใช้บังคับทุกกรณีหรือทุกพื นที่ เพราะพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์              
พ.ศ. 2482 ได้มีการยกเว้นการใช้บังคับแก่บุคคลที่มีการด้าเนินกิจกรรมการชลประทานอันมีเนื อที่

                                                                                                                                                                      

 (2)  การเกษตรหรือการเลี ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ 
 (3)  การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา 
 (4)  กิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น ้าปริมาณมากหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน ้า 
 (5)  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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ไม่เกินสองร้อยไร่หรือเป็นการกระท้าเพียงชั่วคราวเท่านั น ส่วนพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวงนั นจะมีผลใช้บังครับกับทางน ้าชลประทานเท่านั น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีอ้านาจในการออกเป็นกฎกระทรวงได้ตามความเห็นชอบ จึงไม่สามารถน้ามาใช้ได้ทุก
พื นที่และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2517 จะใช้ก็ต่อเมื่อมีการออกเป็น               
พระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นราย ๆ ไปโดยมักจะประกาศเป็นเขตหรือโครงการจัดรูปที่ดินเท่านั น 
ฉะนั นยังมีพื นที่ในภาคเกษตรกรรมอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่กล่าวมา
ข้างต้น 

กฎหมายที่มีอยู่ก็เป็นเพียงการอนุญาตให้มีการน้าทรัพยากรน ้าที่มีอยู่ตามแหล่งน ้าตาม
ธรรมชาติ จากชลประทาน หรือการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรอันเป็นการท้าให้พื นที่ทางการเกษตร
ลดความแตกต่างกันทางด้านกายภาพเพื่อจะได้น้าทรัพยากรน ้าหรือกักเก็บทรัพยากรน ้าไปใช้ได้
เท่านั น ซึ่งในปัจจุบันก็มีเพียงแต่หลักกฎหมายทั่วไปตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ได้ก้าหนดในมาตรา 13392 เป็นการก้าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของที่ดินที่มีพื นที่ต่้ากว่าระดับ
น ้าไหลโดยก้าหนดหน้าที่ให้เจ้าของที่ดินที่มีพื นที่ต่้ากว่านั นจ้าต้องยอมรับทรัพยากรน ้าที่ไหลจากที่
สูงลงมาในพื นที่ของตนเองและในขณะเดียวกันนั นได้ก้าหนดถึงสิทธิ ไว้ว่า หากน ้าที่ไหลลงมาใน
ที่ดินของตนนั น เจ้าของที่ดินก็มีสิทธิในการกักเก็บทรัพยากรน ้าเอาไว้ใช้ ตามความสมควร           
ซึ่งความในมาตราดังกล่าวนี เป็นการก้าหนดสิทธิและหน้าที่ในฤดูน ้าปกติ  แต่หากเป็นฤดูที่มีน ้า
มากกว่าปกตินั น จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 13403 กล่าวคือเป็นการก้าหนดหน้าที่ในการรับน ้าจาก
การระบายของพื นที่ที่อยู่สูงกว่าซึ่งเป็นทางน ้าตามปกติที่เคยรับทรัพยากรน ้า  ทั งนี ได้ก้าหนดถึง      
สิทธิในการที่จะเรียกให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าท้าทางน ้าเพื่อให้น ้าได้สามารถไหล           
ไปตามคูน ้าหรือท่อระบายน ้าและหากเกิดความเสียหายจากการระบายน ้าแก่เจ้าของพื นที่ที่รับน ้านั น 
ท่านก็มิได้ตัดสิทธิ์ในการเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนแก่ความเสียหายที่เกิดขึ น  หากเป็นกรณีที่
                                                           

2  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 
 มาตรา 1339 เจ้าของที่ดินจ้าต้องรับน ้าซ่ึงไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน 
 น ้าไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่้า และจ้าเป็นแก่ที่ดินนั นไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินซ่ึงอยู่สูงกว่าจะกัน

เอาไว้ได้เพียงที่จ้าเป็นแก่ที่ดินของตน. 
3  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 
 มาตรา 1340 เจ้าของที่ดินจ้าต้องรับน ้าซ่ึงไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตนถ้าก่อนที่

ระบายนั นน ้าได้ไหลเข้ามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยู่แล้ว 
 ถ้าได้รับความเสียหายเพราะการระบายน ้า ท่านว่าเจ้าของที่ดินต่้าอาจเรียกร้องให้เจ้าของที่ดินสูง

ท้าทางระบายน ้าและออกค่าใช้จ่ายในการนั น เพื่อระบายน ้าไปให้ตลอดที่ดินต่้าจนถึงทางน ้า หรือท่อน ้าสาธารณะ 
ทั งนี ไม่ลบล้างสิทธิแห่งเจ้าของที่ดินต่้าในอันจะเรียกเอาค่าทดแทน. 
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ก้าหนดสิทธิในการชักน ้า กรณีที่เจ้าของที่ดินอยู่ติดริมน ้าเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรน ้า   
ตามสมควรและสิทธิดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่ดินที่อยู่รอบข้างตามมาตรา 13554 

ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ได้ก้าหนดถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากร            
น ้าไว้หากแต่ขาดความชัดเจน จึงท้าให้ผู้ใช้กฎหมายต้องอาศัยการตีความตามตัวบทกฎหมาย              
ซึ่งได้ก้าหนดไว้ในมาตรา 8 โดยเป็นเพียงการก้าหนดในภาคส่วนใดที่มีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า
บ้าง แต่ไม่ได้ก้าหนดอย่างชัดเจนว่า ภาคส่วนไหนมีสิทธิการในใช้ทรัพยากรน ้าก่อนหากเกิดสภาวะ
ขาดแคลนทรัพยากรน ้าหรือหากเกิดภัยพิบัติทางทรัพยากรน ้าและภาคส่วนไหนจะมีสิทธิได้รับ
ทรัพยากรน ้าหรือจ้าต้องรับทรัพยากรน ้าก่อน จากการศึกษาพบว่าการเรียงล้าดับแต่ละอนุมาตรา
ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... นั นพบว่าอาศัยหลักและเกณฑ์จากความจ้าเป็นในการ
ใช้ทรัพยากรน ้าเท่านั น 

เมื่อกล่าวถึงแนวความเห็นของ ศาสตราจารย์ ดร. อ้านาจ วงศ์บัณฑิต เห็นว่าประเทศ
ไทยเราควรมีการออกเป็นกฎหมายทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  เพื่อเป็นกฎหมายหลักและออกเป็น
กฎกระทรวงเพื่อความจัดเจนในมาตราต่าง ๆ เพราะในมติของคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีกฎหมาย
ทรัพยากรน ้า แต่เนื่องจากการก้าหนดกฎมายดังกล่าวนี เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน และมักมีเร่ืองทาง
การเมืองเข้ามาแทรกแซงท้าให้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายทรัพยากรน ้า 

ส้าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก้าหนดให้ทรัพยากรน ้าเป็นของประชาชนทุกคน            
โดยสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้าของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับในกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป โดยเป็นการก้าหนดให้สิทธิการใช้น ้าเป็นสิทธิขึ นพื นฐานของหลักสองประการ 
คื อ  Riparian Doctrine5 แ ล ะ  Prior Appropriation Doctrine ต ามหลั ก ของ  Riparian Doctrine           
เป็นกฎหมายที่ได้ก้าหนดให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินอันมีพรมแดนหรือดินแดนติดกับกระแสน ้าหรือ
แหล่งทรัพยากรน ้าโดยได้ให้สิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ทรัพยากรน ้าจากแห่งน ้า  ซึ่งสิทธินี ได้มีการ
พัฒนามาจากหลักกฎหมายโบราณของการเดินเรืออันเกี่ยวกับรัฐชายฝั่ง  อีกทั งสิทธินี ไม่สามารถ         
ที่จะซื อขายหรือจ้าหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลภายนอกได้ เป็นสิทธิที่ให้แก่เจ้าของที่ดินในการใช้
ประโยชน์ตามสมควรและไม่สามารถจะแสวงหาผลประโยชน์อย่างอ่ืนใดไปกว่าความจ้าเป็น             
ทั งนี สิทธิการใช้ทรัพยากรน ้าของเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับแหล่งน ้าย่อมมีสิทธิในการใช้ประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกัน 

                                                           
4  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 
  มาตรา 1355 เจ้าของที่ดินริมทางน ้า หรือมีทางน ้าผ่าน ไม่มีสิทธิจะชักเอาน ้าไว้เกินกว่าที่จ้าเป็นแก่

ประโยชน์ของตนตามควร ให้เป็นเหตุเส่ือมเสียแก่ที่ดินแปลงอื่นซ่ึงอยู่ตามทางน ้านั น. 
5  From Forging New Rights in Western. Op.cit. 
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กฎหมายน ้าของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ก้าหนด หลักของสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้าเอาไว้ใน
มาตรา 1016 เป็นเร่ืองสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้าของผู้ที่อยู่อาศัยริมฝั่งล้าธารหรือแหล่งน ้าจะได้มาซึ่ง
สิทธิก็ต่อเมื่อมีการใช้สิทธินั นอยู่เป็นประจ้าอย่างสม่้าเสมอและในมาตรา 102 ทรัพยากรน ้าที่อยู่ใน
รัฐทั งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้คนในรัฐ แต่สิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าอาจจะมาจาก การจัดสรรใน
ลักษณะตามที่กฎหมายบัญญัติและตามมาตรา 106 ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์หลักการของตั งกฎหมาย
ดังกล่าวขึ นมานี เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเพื่อการชลประทาน โดยที่ในมาตรา 1201          
ได้ก้าหนดในเร่ืองของสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้า เอาไว้ว่าทรัพยากรน ้าทั งหมดที่ไหลในช่องทาง
ธรรมชาติใด ๆ ยกเว้นเท่าจะได้รับหรือจะถูกน้าไปใช้กับวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์และเหตุผลที่
เป็นประโยชน์ส้าหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของผู้ที่อยู่ชายฝั่งทั งนี มีการประกาศ           
ให้ทรัพยากรน ้าเป็นสินค้าสาธารณะของรัฐและการจัดสรรนั นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  

กฎหมายประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้า
โดยตรง กล่าวคือ กฎหมายน ้า หรือ Water Code ซึ่งได้ตราขึ นมาตั งแต่ ค.ศ. 1976 ตามกฎหมายนี  
ทรัพยากรน ้าเป็นของรัฐและไม่เปิดช่องให้ถือเป็นเจ้าของได้ไม่ว่าบุคคลใดก็ตาม โดยทั งนี รับอาจ
อนุญาตให้มีการสัมปทานการใช้หรือพัฒนาทรัพยากรน ้าได้ตามมาตรา  3.c,d7 รวมถึงการใช้
ประโยชน์ การพัฒนา การอนุรักษ์และการคุ้มครองทรัพยากรน ้าให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่          
ของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  กฎหมายบัญญัติระบบสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า           
โดยยึดหลัก Prior Appropriation Doctrine กล่าวคือ ผู้มีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าอยู่ก่อนย่อมมี
สิทธิดีกว่าผู้มาทีหลังและได้ก้าหนดล้าดับความส้าคัญในการใช้ทรัพยากรน ้าโดยเร่ิมจากการใช้
ทรัพยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้ทรัพยากรน ้าเพื่อการชลประทาน8 การใช้ทรัพยากรน ้า
เพื่อการผลิตพลังงาน การใช้ทรัพยากรน ้าเพื่อการประมง การใช้ทรัพยากรน ้าเพื่อการปศุสัตว์ การใช้
ทรัพยากรน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและประการสุดท้ายการใช้ทรัพยากรน ้าเพื่อการอ่ืน ๆ  

ดังจะเห็นได้ว่า การก้าหนดความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้าในต่างประเทศมักมีการ
ก้าหนดออกเป็น 2 แนวทางกล่าวคือ ให้ทรัพยากรน ้าเป็นของรัฐโดยรัฐมีหน้าที่ในการจัดสรรให้แก่

                                                           
6  California Water Code 1943 
 Section 101, Section 102, Section 106, Section 1201 โปรดดูต่อไปในภาคผนวก ข. 
7  c. The State may allow the use or development of waters by administration concession.  
  d. The utilization, exploitation, development, conservation and protection of water resources shall be 

subject to the control and regulation of the government through the National Water Resources Council, 
hereinafter referred to as the Council.  

8  Use of water for irrigation is the utilization of water for producing agricultural crops.  
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ประชาน กับอีกแนวทางได้ก้าหนดให้ ทรัพยากรน ้าเป็นของประชาชนทุกคนโดยที่รัฐมีหน้าที่
ร่วมกับประชาชนในการจัดสรรทรัพยากรน ้า ส่วนหลักในการใช้ทรัพยากรน ้ามีอยู่สองหลักใหญ่ 
ด้วยกัน ในส่วนแรกหลักความเป็นเจ้าของผู้ที่อยู่ติดกับแหล่งทรัพยากรน ้า  ริมน ้าและหลักผู้ที่         
มาก่อนซึ่งในปัจจุบันแม้จะไม่ได้รับความส้าคัญแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นหลักที่สามารถน้ามาใช้เพื่อการ
ตีความตามกฎหมายได้  อีกทั งกฎหมายทรัพยากรน ้าควรจะมีการจัดเรียงล้าดับความส้าคัญ            
ของการใช้ทรัพยากรน ้าในยามวิกฤตอีกด้วย 

ดังนั น ตามความเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า ประเทศไทยควรก้าหนดถึงมาตรการในสิทธิการ
ใช้ทรัพยากรน ้าไว้เพื่อเป็นพื นฐานของการใช้ทรัพยากรน ้า  และควรจัดเรียงล้าดับความส้าคัญ        
ของการใช้ทรัพยากรน ้าในฤดูแล้งไว้ด้วย ว่าเมื่อทรัพยากรน ้ามีอยู่อย่างจ้ากัดภาคส่วนใดควรจะมี
สิทธิในการใช้และเข้าถึงก่อนภาคส่วนอ่ืน ๆ และควรก้าหนดถึงมาตรการที่จะเข้ามาเยียวยาผู้ใช้
ทรัพยากรน ้าในภาคส่วนต่าง ๆ หากไม่ได้รับทรัพยากรน ้าตามสิทธิ์ เท่ากับว่าก็จะท้าให้รัฐในฐานะ
เจ้าของทรัพยากรน ้าสามารถจัดสรรทรัพยากรน ้า ทั งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในยามวิกฤต 
หากมีการความขัดแย้งก็ท้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน้าที่เข้ามาแก้ไขปัญหาและท้าให้ผู้ใช้
ทรัพยากรน ้าสามารถใช้ทรัพยากรน ้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ น ทั งยังสามารถลดปัญหาที่เกิดจาก
ความขัดแย้งได้อีกด้วย  
 
4.2  มาตรการในการก้าหนดอ้านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

เมื่อกล่าวถึงมาตรการในก้าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ                      
ก็จ้าเป็นต้องมีการศึกษาถึงกฎหมายที่มีอยู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า               
ภาคเกษตรกรรมในปัจจุบันนั นเป็นอย่างไร และศึกษาถึงการบังคับใช้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาขึ น 
 4.2.1  ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นเอกภาพของกฎหมาย 

ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นเอกภาพของกฎหมาย นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งของสิทธิการ
ใช้ทรัพยากรน ้าในประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน ้า     
โดยยึดระบบลุ่มน ้า และเน้นการจัดการแบบบูรณาการดังปรากฏให้เห็นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ 
ฉบับต่าง ๆ แต่การจัดสรรทรัพยากรน ้าที่เกิดขึ นเท่าที่ผ่านมายังคงอยู่ในลักษณะที่ต่างคนต่างท้า และ
ไม่มีการประสานงานกันเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากการขาดความเป็นเอกภาพของกฎหมาย ที่มีอยู่
เป็นจ้านวนมาก ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับก็ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทั งสิ น                 
ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่ มักอยู่ในเขตอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างกัน อันเป็นการด้าเนินงานที่อาจเกิด
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การทับซ้อนของหน้าที่ และเมื่อเกิดเหตุขึ นมา ส่งผลให้ไม่มีหน่วยงานใด ที่ด้าเนินการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ นเป็นหลักและทันท่วงที 

จากปัญหาข้างต้นผู้ท้าการวิจัยได้ท้าการยกตัวอย่างกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจเช่น ประเทศไทยจัดให้มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การด้าเนินการ
ยังมีอุปสรรคท้าให้การงานไม่อาจด้าเนินไปโดยเหมาะสมตามควร จึงเป็นเหตุผลให้มีการตรา
พระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นขึ นมา ดังนั นตามความในมาตรา 4 พระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พ.ศ. 2485 ได้ให้ค้านิยามของการชลประทานหมายความว่ากิจการที่กรมชลประทาน           
จัดท้าขึ นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรน ้าหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งทรัพยากร
น ้าเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง
การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน ้ากับรวมถึงการคมนาคมทางน ้าซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย 

ทั งนี  สิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า ตามความในมาตรา 9 กล่าวไว้ว่าในกรณีที่แหล่งน ้า
นั นอยู่ไกลและไม่สามารถท้าโดยวิธีอ่ืนใดได้ เพื่อให้ได้รับทรัพยากรน ้านั นใช้ สามารถท้าทางน ้าให้
ผ่านแก่ที่ดินของผู้ อ่ืนได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายช่างชลประทาน ข้าหลวงประจ้าจังหวัด          
หรือนายอ้าเภอ แต่ทั งนี ความกว้างจะต้องไม่เกิน 10 เมตรและต้องใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการ
กระท้าของตนด้วย  

ตามความในมาตรา 20 ได้ให้สิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกรไว ้
โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ปิดกั นการไหลของทรัพยากรน ้าจนไม่สามารถไหลไปที่อ่ืนได้  และยังให้
สิทธิในการกักเก็บทรัพยากรน ้าตามความสมควรเอาไว้เพื่อใช้ ในการเกษตรกรรม ตามความใน
มาตรา 21 ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือมีการฝ่าฝืนจะต้องรับโทษทางอาญา 

สืบเน่ืองมาจากการใช้ทรัพยากรน ้าในการเพาะปลูกของเกษตรกรในบางท้องที่มีปัญหา
มาก กล่าวคือ เกษตรกรที่อยู่ทางต้นทรัพยากรน ้ามักจะกักตุนทรัพยากรน ้าไว้มากเกินความจ้าเป็น 
ท้าให้เกษตรกรรมที่อยู่ห่างจากทางน ้าหรือปลายทางน ้าไม่มีทรัพยากรน ้าใช้เพาะปลูกได้เพียงพอ  
จึงมีการทะเลาะวิวาทกันเป็นประจ้า แม้จะได้มีกฎหมายลงโทษแก่บุคคลผู้กักเก็บทรัพยากรน ้าไว้
แล้วก็ตามแต่โทษที่กฎหมายก้าหนดไว้นั นเบาบางมาก คือ ปรับไม่เกินห้าสิบบาทหรือจ้าคุกไม่เกิน
ห้าสิบวัน หรือทั งจ้าทั งปรับ ผู้กระท้าผิดจึงไม่กลัวเกรงอาญาแผ่นดินยังคงกักตุนทรัพยากรน ้าไว้ใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงเป็นเหตุผลให้มีการด้าเนินการชลประทานราษฎร์ขึ นมา 

ตามความในมาตรา 4 ได้ให้ค้านิยามของการชลประทานราษฎร์ การชลประทาน            
ที่ราษฎรได้ร่วมกันจัดท้าขึ น เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎรในท้องที่  กล่าวคือเป็นการ
จัดท้าชลประทานขึ นโดยเอกชน ซึ่งจะต้องด้าเนินการขออนุญาตในการจัดท้าตามมาตรา 7                                   
หากเพื่อประโยชน์ของการเกษตรที่ไม่เกิน 200 ไร่นั นหรือการกระท้าเพียงชั่วคราวโดยมีได้มี
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ลักษณะเป็นการถาวรนั น และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางน ้าสาธารณะหรือ ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ อ่ืนก็สามารถด้าเนินกิจกรรมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและยังสามารถจัดท้าการ
ชลประทานเพื่อการค้า โดยทั งนี จะต้องยื่นขอสัมปทาน ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามความ
ในมาตรา 30 

นอกจากกฎหมายข้างต้นแล้วยังมีกฎหมายหลัก พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พ.ศ. 2485 ตามความ ในมาตรา 4 ได้ให้ค้านิยามของการชลประทานหมายความว่ากิจการที่            
กรมชลประทานจัดท้าขึ นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรน ้าหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย
หรือแบ่งทรัพยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรมและ
หมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน ้ากับรวมถึงการคมนาคมทางน ้าซึ่งอยู่              
ในเขตชลประทานด้วย 

ทั งนี  ภาคอุตสาหกรรมจะต้องห้ามมิให้ผู้ใดทิ งมูลฝอย ซากสัตว์ซากพืช เถ้าถ่าน หรือ  
สิ่งปฏิกูลลงในทางน ้าชลประทานหรือท้าให้น ้าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค             
ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน ้าซึ่งท้าให้เกิดเป็นพิษแก่น ้าตามธรรมชาติหรือสารเคมีเป็นพิษลงในทางน ้า
ชลประทาน จนอาจท้าให้น ้าในทางน ้าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค 
หรือสุขภาพอนามัยตามความในมาตรา 28 หากมีการฝ่าฝืนจะต้องรับโทษทางอาญาตามที่ก้าหนดไว้ 

นอกจากนี ยังมีพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เนื่องจากในปัจจุบันนี มีการเจาะ
ทรัพยากรน ้าบาดาลและการใช้ทรัพยากรน ้าบาดาลกันอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ น
อีกในอนาคตแต่ยังไม่มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน ้า
บาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี อยู่ต่อไป อาจเกิดความ
เสียหายต่อ ทรัพยากรของชาติหรือท้าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือ
สุขภาพของประชาชนสมควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสม เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนจึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ขึ น 

ประกอบกับในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติอันเกี่ยวกับการกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่น            
ซึ่งเป็นระดับ อ้าเภอ ระดับต้าบล และระดับหมู่บ้าน ซึ่งในตอนที่ 4 เป็นอ้านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
ที่จะต้องบ้ารุงและส่งเสริมการอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม ซึ่งก็เท่ากับว่าผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่  ในการจัดหาแหล่งทรัพยากรน ้า ให้แก่ลูกบ้านใน
การใช้เพื่อเกษตรกรรม ซึ่งอ้านาจหน้าที่ดังกล่าวนั นได้ให้อ้านาจในการจัดหาแหล่งทรัพยากรน ้า
เพื่อการเกษตรแก่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือต้าบลนั น ๆ ด้วย เท่ากับว่าประชากรที่อาศัยอยู่นั น              
ย่อมมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตรซึ่ง  ตอน 3 หน้าที่และอ้านาจของกรมการอ้าเภอ 
บ้ารุงการท้านา ค้าขาย ป่าไม้และทางไปมาต่อกัน นายอ้าเภอมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีทรัพยากรน ้าเพื่อ
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การบริโภคและทรัพยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมและต้องไม่ท้าให้เกิดการแย่งทรัพยากรน ้า ซึ่งก็เท่ากับ
ว่าประชาชนย่อมมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าจาการจัดหาให้ของนายอ้าเภอ 

จากการวิเคราะห์กฎหมายข้างต้น ท้าให้ทราบว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ทรัพยากรน ้าในภาคการเกษตรกรรม มีอยู่หลายฉบับด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการ
ชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติคัน
และคู พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2517 และระเบียบส้านักงาน
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 รวมทั งกฎหมายของท้องถิ่นอัน
เป็นการกระจายอ้านาจให้แก่ท้องถิ่นอีกหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับต่างก็กระจัดกระจายอยู่
ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพของกฎหมายที่มีอยู่  อีกทั งยังส่งผลกระทบต่อองค์กรที่มีหน้าที่
หลักในการบริหารจัดการ 

จากการศึกษาในครั งนี ได้ท้าการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... จะเห็น
ได้ว่าได้ก้าหนดอ้านาจและขอบเขตของกฎหมายไว้ในมาตรา  39 เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ การใช้              
การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าไว้แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวนี ให้ใช้ครอบคลุมถึงทรัพยากร
น ้าที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนเท่านั น มิได้เป็นกฎหมายแม่บทที่
รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า อีกทั งยังคงท้าให้กฎหมายที่มีอยู่ขาดความเป็นเอกภาพเช่น 
ที่เป็นอยู่และร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้าคงเป็นเพียงการก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างกว้าง  ๆ 
เท่านั น มิได้มีการก้าหนดลงไปในรายละเอียดอาจส่งผลกระทบต่อความไม่ชัดเจน และคงท้าให้ผู้ใช้
สามารถตีความกันได้อย่างกว้างขวาง 

เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั งหมดเอาไว้ใน California Law ในส่วน
ของ California Water Code เป็นกฎหมายที่ได้รวบรวมกฎหมายน ้าไว้ทั งหมดของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
โดยแบ่งออกเป็น 27 หมวดด้วยกัน ตั งแต่ในส่วนของบททั่วไป อ้านาจหน้าที่ของรัฐ นโยบาย             
การใช้ทรัพยากรน ้า การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
ฤดูแล้ง ฤดูฝน และฤดูหนาวจะประกอบไปด้วยการจัดหาแหล่งทรัพยากรน ้า อาทิ การจัดสร้างอ่าง

                                                           
9  มาตรา 3 การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ให้เป็นไปตามที่ก้าหนด

ในพระราชบัญญัตินี  เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใดก้าหนดเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ หรือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้าเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานไม่ต่้ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดใน
พระราชบัญญัตินี  ก็ให้ด้าเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั น 

 พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับแก่ทรัพยากรน ้าที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตอุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุสั์ตว์ป่าด้วย แต่การผ่านหรือเข้าไปบนพื นดินในเขตดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั น. 
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เก็บน ้า การสร้างเขื่อน การชลประทาน การจัดหาทรัพยากรน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม 
การประปา ซึ่งได้ก้าหนดรายละเอียดโครงการต่าง ๆ เอาไว้ทั งหมดตั งแต่แรกเร่ิมในการเร่ิมด้าเนิน
โครงการจนกระทั งเสร็จสิ นเป็นต้น 

นอกจากนี ยังมีการก้าหนดถึงหลักของการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าเอาไว้และมีการก้าหนด
ถึงแผนการพัฒนาแหล่งทรัพยากรน ้า โดยก้าหนดให้แผนการพัฒนาทรัพยากรน ้าแต่ละแผนมีการ
ก้าหนดระยะเวลาของการจัดการโดยแต่ละแผนจะต้องมีการแก้ไขทุก 10 ปี ในแผนการพัฒนา
ทรัพยากรน ้ามีการก้าหนดถึงการใช้ทรัพยากรน ้าเอาไว้และมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรน ้าเอาไว้ในแต่
และปี นอกจากนี ยังมีการจัดตั งกองทุนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  อันประกอบไปด้วย 
กองทุนในการก่อสร้าง และการชดเชยเยียวยา กฎหมายน ้าดังกล่าวนี ได้รวมถึงทรัพยากรน ้าผิวดิน 
และน ้าใต้ดิน นับว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าทั งหมดตั งแต่หยดแรก ต้นน ้า กลางน ้า 
และปลายน ้า  

หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ รับผิดชอบหลักในการดูแลนั นได้แก่ กรมทรัพยากรน ้า           
เป็นการก้าหนดถึงอ้านาจและหน้าที่หลักในการดู อีกทั งได้ก้าหนดถึงการระงับข้อพิพาททางศาล
กรณีเกิดปัญหาขึ นกับทรัพยากรน ้าด้วย นับว่าเป็นกฎหมายที่มีความเป็นเอกภาพมากเพราะได้มีการ
รวมกฎหมายน ้าทั งหมดไว้ในกฎหมายดังกล่าวทั งยังมีการก้าหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน 

ดังนั น เพื่อความเป็นเอกภาพของกฎหมาย ผู้วิจัยเห็นควรว่าประเทศไทยจ้าเป็นต้องมี
มาตรการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าไว้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันโดยการ
รวบรวมกฎหมายแต่ละฉบับที่กระจัดกระจายไว้เป็นหมวดหมู่ให้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน                 
เพื่อท้าให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้กฎหมายในฐานะรัฐและผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย คือราษฎร     
ทั งนี กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็ยังมีการสับสนและมีการถกเถียง
เร่ืองขอบเขตและอ้านาจของกฎหมาย เพราะกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน ้ามีอยู่กระจัดกระจาย
ทั่วไป ซึ่งหากกฎหมายทรัพยากรน ้าของไทยมีความเป็นเอกภาพที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ท้าให้
หน่วยงานต่าง ๆ ท้าหน้าที่ซ ้าซ้อนกัน โดยแบ่งขอบเขตของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตั งแต่การจัดหาทรัพยากรน ้า  การสร้างอ่างเก็บน ้า  การจัดสรรทรัพยากรน ้า  การกักเก็บน ้า               
การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า การแก้ไขปัญหาน ้า แล้ง น ้าท่วมและคุณภาพน ้า พร้อมทั งควรมีการ
ก้าหนดถึงการเป็นคดีความเกี่ยวกับน ้าด้วย อันจะส่งผลให้การท้างานของรัฐออกมาอย่างมีประสิทธิ
และยังสามารถช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐ อีกทั งเมื่อเกิดความเสียหายหรือเกิดปัญหาขึ น 
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดก็สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้โดยตรง 
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 4.2.2  ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สืบเนื่องจากปัญหาขาดความเป็นเอกภาพของกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ทรัพยากร

น ้า โดยกฎหมายต่างกระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ อันมีกฎหมายมีอยู่หลายฉบับ แต่ละฉบับก็
มีเนื อหาซ ้าซ้อนกัน นอกจากเนื อหาที่ซ ้าซ้อนกันแล้ว องค์กรที่รับผิดชอบก็มีหน้าที่ซ ้าซ้อนกันอีก 
หากพิจารณาอย่างผิวเผินแล้ว การมีองค์กรหรือหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานก็ควรจะเป็น
ประโยชน์แก่การควบคุม การจัดการ หรือการพัฒนาทรัพยากรน ้า เพราะหน่วยงานแต่ละแห่งจะได้
น้าความเชี่ยวชาญของตนเองมาช่วยใช้ในเร่ืองดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงนั นกลับไม่เป็นผลดี             
ทว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็มักถกเถียงกันถึงขอบเขตและอ้านาจหน้าที่ที่จะต้องท้าด้วยตนเอง                  
ไม่ต้องการท้าฝ่ายเดียว ตัวอย่างของการซ ้าซ้อนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกัน
แก้ไขมลพิษทางน ้าในลุ่มน ้าแห่งหนึ่ง  อาจมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกัน             
เช่น กรมชลประทาน กรมเจ้าท่ า  กรมอนามัย  เทศบาล การท่า เ รือ  กรมควบคุมมลพิษ                         
กรมอุตสาหกรรม ส้านักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นแล้วว่ามีการด้าเนินหน้าที่ซ ้าซ้อนกันของหน่วยงานของรัฐและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ น
หน่วยงานไหนต้องมีหน้าที่หลักในการดูแลอย่างจริงจัง 

นอกจากกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าในปัจจุบันนั นมีหลายฉบับซึ่งตา่งก็ได้มอบหมาย
ในหน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ แต่ล่ะหน่วยงานก็ต้องไปด้าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมิได้มี
กฎหมายหลักที่หน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม ท้าให้การบังคับใช้กฎหมาย มักจะเกิด
ความขัดแย้งในการท้างานระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเอง  รวมทั งรัฐวิสาหกิจด้วย 
ตัวอย่างเช่นกรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน ้าเพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรม               
ซึ่งทรัพยากรน ้าดังกล่าวมิได้มีหน้าที่ในการท้าการเกษตรอย่างเดียว แต่จะต้องมีการทรัพยากรน ้าไป
ใช้ในด้านการอุปโภคบริโภค และการผลิตกระแสไฟฟ้า หากมีปริมาณน้อยเกินไปหรือหากมี
ปริมาณมากเกินไปและหากความเกิดคุณภาพลดลงก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างดังนั นเมื่อเกิด
ปัญหาท้าให้ทรัพยากรน ้าดังกล่าวไม่สามารถน้าไปท้ากิจกรรมตามที่ก้าหนดเอาไว้ มักจะเกิดปัญหา
ขึ นมากับการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น การประปา เทศบาล 
กรมชลประทาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เกษตรกร โรงงาน
อุตสาหกรรม คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ กระทรวง ทบวง กรม แม้กระทั งจังหวัดเอง             
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี ต่างมีความเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรน ้าทั งสิ น 

เมื่อศึกษาถึงกรณีในฤดูแล้ง การจัดสรรทรัพยากรน ้าย่อมมีความจ้าเป็น เป็นอย่างมาก 
เพราะในภาคเกษตรกรรมนั นย่อมได้รับผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ไทยเอง
เป็นประเทศที่ยังคงต้องพึ่งพาผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม เช่นเดียวกันนี ภาคเกษตรกรรมก็จ้าต้อง
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อาศัยทรัพยากรน ้ากว่าร้อยล่ะ 80 ของปริมาณการใช้ทรัพยากรน ้าทั งหมดของประเทศ หากไม่มีการ
จัดสรรทรัพยากรน ้าที่ดี โดยการน้าหลักของสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้าเข้ามาก้าหนดสิทธิการใช้               
ก็จะส่งผลกระทบในวงกว้าง เพราะทรัพยากรน ้าที่มีอยู่นั นไม่ได้มีฟังก์ชันเดียวเพื่อเกษตรกรรม                
แต่ยังต้องมีการน้าทรัพยากรน ้าไปใช้ เพื่อการอุปโภค  บริโภค อุตสาหกรรม และการผลิต
กระแสไฟฟ้าหรือแม้ในกรณีฤดูน ้า มักจะเห็นว่าเกษตรกรมักได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก                                                                                                            
เป็นเพราะการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ขาดประสิทธิภาพ เมื่อเกิดความเสียหายแล้วท้าให้
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที เพราะเป็นการใช้อ้านาจหน้าที่ทับซ้อนกันจนท้า
ให้ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลัก 

ประกอบกับกฎหมายฉบับเดียวกันก็ได้ก้าหนดให้หน่วยงานหลายหน่วยงานรับผิดชอบ
ในเร่ืองเดียวกัน โดยไม่ได้จ้าเป็นเพียงแค่แยกขนาดของโครงการที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
เท่านั น เช่น การขออนุญาตท้าการชลประทานส่วนบุคคล พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ 
พ.ศ. 2482 ก้าหนดว่าถ้าท้าในเนื อที่ไม่เกิน 500 ไร่ให้ขออนุญาตจากอ้าเภอ ถ้าไม่เกิน 1,000 ไร่                                 
ให้ขออนุญาตจากจังหวัด ถ้าเกิน 1,000 ไร่หรือมีเนื อที่คาบเกี่ยวจังหวัดต่างจังหวัดกันให้ขออนุญาต
จากกระทรวงกระเกษตรฯ การให้หน่วยงานหลายหน่วยงานมีอ้านาจออกใบอนุญาตดังกล่าวนั น 
อาจท้าให้การควบคุมการชลประทานส่วนบุคคล ไม่ไปในแนวทางเดียวกัน เพราะแนวนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยอาจมีหลักที่แตกต่างจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นต้น 

ส้าหรับการศึกษาถึงพัฒนาการของโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้า               
พบว่าในช่วงก่อนการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี  พ.ศ. 2545 มีหน่วยงานของรัฐที่มีอ้านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าในด้านใดด้านหนึ่งอยู่ใน 40 กว่าหน่วยงาน สังกัดอยู่ใน 9 กระทรวง                
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่ต่างสังกัดกระทรวงและต่างมีกฎหมายเป็นของตนเองสะท้อน
ภาวะของการขาดเอกภาพและปราศจากการก้าหนดทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งในช่วงปี 2531 จึงได้มีการ
จัดตั งคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติขึ นเป็นครั งแรก  ต่อมาในการปฏิรูประบบราชการ              
เมื่อปี 2545 ได้มีการยุบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน ้า               
จากเดิมที่กระจายอยู่ในหลายกระทรวงเข้าไว้ด้วยกัน และจัดตั งกรมทรัพยากรน ้าสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก้าหนด
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ  แต่หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้ายังคงมีอยู่ เป็นจ้านวนมาก และถึงแม้จะมีการจัดตั งคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน ้าเพื่อเป็นองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งใน
ระดับชาติและระดับลุ่มน ้า แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวยังไม่เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
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รองรับอ้านาจหน้าที่ในการด้าเนินงานจึงส่งผลให้ไม่สามารถเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

ปัจจุบันมีอยู่  2 งานหลักในการรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายน ้าของประเทศไทย คือ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

4.2.2.1  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีการจัดตั งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติขึ นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 12 
โดยให้เป็นองค์กรที่หน้าที่ในการเสนอความเห็นและค้าแนะน้าทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่รัฐบาล 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนทั งการประสานงานในด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยภาพรวมแล้วคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ไม่มีอ้านาจในการ
บังคับอย่างจริงจังตามกฎหมาย  แต่เป็นเพียงแต่องค์กรที่ให้ค้าแนะน้าแก่ รัฐ  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชนเท่านั น อย่างเช่น การที่กฎหมายก้าหนดว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ้านาจหน้าที่เสนอแผนพัฒนาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะรับมนตรี 
และมีอ้านาจพิจารณาก้าหนดแนวทางให้มีการปฏิบัติไปตามแผนเท่านั น  มิได้หมายความว่า 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมีอ้านาจหน้าที่ที่จะไปบังคับให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ ปฏิบัติไปตามแผนที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอไป เพราะฉะนั นสถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปัจจุบัน จึงไม่เอื ออ้านวยที่จะท้าให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ            
เป็นองค์กรกลางที่วางแผนด้านสิ่งแวดล้อมหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและที่เกี่ยวข้องได้ 

4.2.2.2  คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาตินั น 
(กนช.) ได้จัดให้มีขึ นตามระเบียบส้านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  
พ.ศ. 2550 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศในด้านกระบวนการบริหารจัดการการจัดหา
การใช้ประโยชน์ การบ้ารุงรักษา การพัฒนา การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์การฟื้นฟู และ
การด้าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการสอดคล้อง
สัมพันธ์กันทั งระดับลุ่มน ้าและระดับประเทศ  

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของ กนช.แล้ว พบว่าประสิทธิภาพในการท้างาน               
ของ กนช.นั น ขึ นอยู่กับเจตนารมณ ์ทางการเมืองของตัวนายกรัฐมนตรีเป็นหลัก เพราะตามระเบียบ
ส้านักงานนายกฯในเร่ืองนี มิได้ก้าหนดองค์ประกอบของ กนช. ให้แน่นอน แต่ปล่อยให้เป็นดุลพินิจ
ของนายกรัฐมนตรี ทั งนี หากพิจารณาในด้านอ้านาจหน้าที่ของ กนช. แล้วก็จะพบว่า กนช.ไม่มี
อ้านาจหน้าที่หลักที่จะบังคับให้หน่วยงานอ่ืนต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายที่วางไว้โดยตรง             
เพราะ กนช. มีอ้านาจเพียงเสนอแนะหรือให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเท่านั นและไม่มีอ้านาจ
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เด็ดขาดในการออกค้าสั่งให้หน่วยงานอ่ืนปฏิบัติตามจึงท้าให้ไม่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
หลักในการรับผิดชอบบริหารจัดการ ออกค้าสั่งและควบคุมให้เป็นไปตามหลักอย่างเคร่งครัด 

จากการศึกษาถึงร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  พ.ศ. .... พบว่าได้ให้อ้านาจกับ
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติในมาตรา 1210 โดยมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าแผนนโยบาย 

                                                           
10  มาตรา 12 คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  

(1) จัดท้านโยบายทรัพยากรน ้าแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(2) ก้าหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อเป็นกรอบในการด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับด้าเนินการตามนโยบายทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
(3) ก้าหนดระเบียบการจัดสรรทรัพยากรน ้า  จัดล้าดับความส้าคัญเพื่อการจัดสรรทรัพยากรน ้า 

ก้าหนดสิทธิในทรัพยากรน ้าของแต่ละลุ่มน ้า รวมทั งก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตใช้
และจัดสรรทรัพยากรน ้าขององค์กรผู้ใช้น ้า 

(4) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการน ้า 
(5) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ

มอบหมายให้ด้าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า ให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายในการจัดการทรัพยากรน ้า 
(6) ก้าหนดขอบเขตกลุ่มลุ่มน ้า ลุ่มน ้า และจัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มลุ่มน ้าคณะกรรมการลุ่มน ้า 
(7) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินกิจการต่าง ๆ  
(8) ให้ค้าปรึกษา เสนอแนะ และประสานผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องในการจัดการ การจัดสรร การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการพัฒนาทรัพยากรน ้า 
(9) ก้าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้า และให้มีการประสาน

แลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยงาน 
(10) จัดให้มีประมวลกฎหมายทรัพยากรน ้า และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(11) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
(12) จัดตั งคณะกรรมการเพื่อด้าเนินการในสภาวะวิกฤต โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
(13) ประสานงาน และจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการอื่นที่แต่งตั งขึ นตามกฎหมายหรือตามมติ

คณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน ้า 
(14) รับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมทั งด้าเนินการไกล่เกลี่ยและพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับ

ทรัพยากรน ้า 
(15) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้ และเงินอุดหนุน 
(16) ให้ความเห็นชอบในการจัดท้ากฎ  ระเบียบ ประกาศ และค้า ส่ัง  เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี  รวมทั งการประสานการปฏิบัติตามนโยบาย แผน และการใช้บังคับ กฎ ระเบียบประกาศ ค้าส่ัง 
ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน ้า 

(17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอื่น 
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การจัดการแผนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตาม
นโยบาย ทั งจัดให้มีการจัดล้าดับความส้าคัญของสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าของแต่ละลุ่มน ้า โดย          
จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มลุ่มน ้าเพื่อท้าหน้าที่ดังกล่าว อีกทั งคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ
สามารถรับเร่ืองร้องทุกข์พร้อมทั งด้าเนินการไกล่เกลี่ยและพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้าได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของ ศาสตราจารย์ ดร. อ้านาจวงศ์ 
บัณฑิต ในการออกกฎหมายเพื่อรองรับให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีอ้านาจหน้าที่หลัก
ในการดูและให้อ้านาจหลักในการดูแลทรัพยากรน ้าทั งหมด จะเป็นการลดภาระการทับซ้อนของ
อ้านาจหน้าที่ของรัฐ เพราะหากเป็นระเบียบส้านักงานนายกรัฐมนตรีก็เป็นเพียงหน่วยงานที่ตั งขึ น
ภายใต้ระเบียบส้านักงานนายกไม่มีอ้านาจในการออกนโยบายเพื่อให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องปฏิบัติ
ตามและให้มีการจัดตั งคณะกรรมการกลุ่มลุ่มน ้า ให้มีการบริหารจัดการเป็นกลุ่มลุ่มน ้าไป เพราะ
กลุ่มลุ่มน ้า แต่ละกลุ่มก็ย่อมมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง วิถีชีวิตก็ย่อมไม่เหมือนกัน  

เมื่อกล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายและองค์กรอันมีหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั น ต้องอธิบายเบื องต้นก่อนว่า ประเทศสหรัฐอเมริกานั น มีการปกครองแบบรัฐโดย
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐแต่ละรัฐนั นก็ขึ นอยู่กับกฎหมายของรัฐนั น  ๆ เอง จาก
การศึกษาในครั งนี  รัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการก้าหนดกฎหมายอยู่ใน California Law ในส่วนของ 
California Water Code ได้ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ให้แก่กรมทรัพยากรน ้า โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากร
น ้าเป็นผู้บริหารผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแบบระบบสภาภายในรัฐ ทั งนี 
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าทั งหมดของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การขาดแคลนทรัพยากรน ้า หรือสภาวะน ้าท่วม ไฟป่า ไฟฟ้าจากพลังน ้า น ้าเสีย การน้าทรัพยากรน ้า
กลับมาใช้ ทรัพยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ทรัพยากรน ้าเพื่อการชลประทาน ทรัพยากรน ้าเพื่อ
เกษตรกรรม ทรัพยากรเพื่อการอุตสาหกรรม แม้กระทั งการส่งทรัพยากรน ้าออกนอกรัฐก็ตาม               
หากเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆ กรมทรัพยากรน ้ามีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชากร
ของรัฐทราบ พร้อมทั งให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการแก้ไขปัญหา ทั งนี กรมทรัพยากรน ้า             
มีอ้านาจหน้าที่หลักในการจัดการ วางแผน การใช้ทรัพยากรน ้าให้ไปในทางที่มีประสิทธิภาพ 

                                                                                                                                                                      

 มาตรา 13 คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจออกระเบียบ หลักเกณฑ์ขั นตอนและวิธีการ
ในการก้าหนดขอบเขตกลุ่มลุ่มน ้าและลุ่มน ้า และการจัดตั งคณะกรรมการกลุ่ม 

 ลุ่มน ้าและลุ่มน ้า ตามมาตรา 12(6) 
 ระเบียบ หลักเกณฑ ์ขั นตอนและวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บังคับได้. 
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ควบคุม การก้าหนด การก่อสร้าง การอนุญาต รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ทั งนี ยังมีการจัดตั ง
กองทุนในการจัดหาแหล่งน ้า และเยียวยาผู้ประสบภัยอีกด้วย  

ถัดมาก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ที่มีหน้าที่ดูแลและท้าความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในรัฐต่าง ๆ โดยจะมี 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ The United States Geological Survey (USGS) เป็น
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) USGS มีภารกิจ
ในการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นการให้ความรู้และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ทางธรรมชาติบนพื นโลก รวมไปถึงด้าเนินการเพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากภัย
พิบัติธรรมชาติศึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ระบบนิเวศวิทยา พลังงาน แร่ธาตุ และ
ส่งเสริมและคุ้มครองคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และ National Water Service (NWS) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ภายใต้ National Oceanic and Atmospheric Administration โดย NWS มีหน้าที่ส้ารวจ
และรายงานสภาพอากาศรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บกักทรัพยากรน ้าด้วย  และหากมีข้อมูล
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่รุนแรงหรืออาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน NWS ก็จะได้
ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื นที่เสี่ยง เพื่อที่ให้ประชาชนในพื นที่ดังกล่าวได้เตรียมตัวป้องกันชีวิต
และทรัพย์สินให้ปลอดภัย 

ส้าหรับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็มีหน่วยงานหลักในการดูแลและจัดการ
ทรัพยากรน ้าหลัก 3 หน่วยงานด้วยกันคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  (National Water 
Resources Board หรือ  NWRB) กรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (Department of 
Environment and National Resources หรือ DENR) และกรมอนามัย (Department of Health หรือ
DOH) คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมโยธาธิการ ซึ่งจะแยก
บทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ารวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและ
การควบคุมเป็นต้น ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ กรมการเกษตร กรมการค้าและอุตสาหกรรม กรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรแห่งชาติ  กรมอนามัย  การประปามหานคร  การสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น                            
กรมชลประทานแห่งชาติ และบริษัทพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรแห่งชาติมีอ้านาจ
หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรน ้า การก้าหนดนโยบาย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า 
เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ประสานการจัดการทรัพยากรน ้าโดยหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการใช้ทรัพยากรน ้า และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าและ
การจัดการทรัพยากรน ้า  ส้าหรับการควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน ้าหรือมลพิษทางน ้าและ             
การจัดการพื นที่ต้นน ้านั น จะอยู่ในควบคุมดูแลของกรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(DENR) 

DPU



99 

จากการศึกษาข้างต้นเห็นได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานหลังของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทั งสองประเทศได้มีการแบ่งแยกอ้านาจหน้าที่  
ของการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ท้าให้อ้านาจและหน้าที่ในการดูแล              
ไม่ซ ้าซ้อนกันเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือปัญหา ก็มักจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขและให้ข้อมูล           
แก่ประชาชน  

ดังนั นผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยควร มีการจัดวางอ้านาจหน้าที่หลักและอ้านาจหน้าที่
รองไว้เพื่อหากเกิดภัยพิบัติหรือปัญหาขึ นท้าให้หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ น อีกทั งท้าให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
เป็นการขจัดความคลุมเครือในส่วนของอ้านาจหน้าที่  ที่ซ ้าซ้อนกันอยู่ รวมทั งหากมีการจัดระเบียบ
และจัดตั งองค์ที่มีหน้าที่หลักเพื่อเข้ามาดูแลโดยตรงประกอบกับให้หน่วยงานนั น  มีความเป็น
เอกภาพไม่ขึ นตรงกับการเมืองอันเป็นจุดด้อยของการบริหารจัดการหากการเมืองเข้ามาแทรกแซง
เพื่อประโยชน์ของคนส่วนน้อย นับว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการลดภาระในการใช้จ่ายของรัฐได้อีกด้วย โดยการออกกฎหมายรองรับและ
ให้อ้านาจหน้าที่กับ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติให้มีอ้านาจในการดูแลและเข้ามาแก้ไข
ปัญหาทั งหมดอันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน ้า ทั งต้องจัดให้มีการจัดตั งคณะกรรมการจัดการ            
ลุ่มน ้า ซึ่งประเทศไทยมีการจัดแบ่งลุ่มน ้าไว้ทั งหมด 25 ลุ่มน ้าหลัก เพราะ แต่ละลุ่มน ้าก็มีลักษณะ             
ทางกายภาพ ประเพณีและการใช้ทรัพยากรน ้าที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ นได้อย่างโดยตรง 
 
4.3  มาตรการในการแก้ไขความล้าหลังของกฎหมาย 

จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรมพบว่า
กฎหมายเท่าที่มีอยู่มีความล่าหลังมากเมื่อเทียบกับเกษตรกรรมในปัจจุบัน ท้าให้ไม่สามารถน้ามาใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงควรมีมาตรการเข้ามาแก้ไขเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

ปัจจุบันเราจะมีกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าอยู่ด้วยกันหลายฉบับก็ตาม             
แต่บทบัญญัติของกฎหมายเหล่านี ก็ได้ตราขึ นและมีการประกาศใช้นับกว่ากึ่งศตวรรษ โดยมิได้มี
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน แต่มักจะเหมาะสมกับระบบสังคมการเกษตรกรรมขนาดเล็กมากกว่า ที่ยังไม่มี
การพัฒนามากนักและมีน ้าอุดมสมบรูณ์ตลอดปี  ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีการขยายตัว                 
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ทางเศรษฐกิจขึ นมากจากเมื่อ 60 ปีก่อน วิธีทางเกษตรกรรมก็ได้เปลี่ยนไป ตลอดจนความต้องการ             
ก็เพิ่มมากขึ นเร่ือย ๆ  

ทั งนี แม้เราจะมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ที่ได้ระบุเกี่ยวกับสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้า          
แต่ก็เป็นสิทธิโดยภาพรวมมากกว่า อีกทั งกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้รับการแก้ไข เพราะตามกฎหมาย
โดยทั่วไปถือว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรน ้า  โดยถือว่าทรัพยากรน ้า
เป็นสินค้าสาธารณะ ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงโดยไม่จ้าต้องขออนุญาตในการใช้  แต่ใน
ระหว่างเจ้าของที่ดินริมน ้า ทางน ้าเจ้าของที่ดินดังกล่าวมีสิทธิชักน ้าไว้เพียงเท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์
ในที่ดินของตนเอง แม้ต่อมามีการออกกฎหมายอีกหลายฉบับไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติการ
ชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เพื่อควบคุมและ
ส่งเสริมการใช้น ้าในการเกษตรกรรม และบัญญัติ พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เป็นต้น              
ซึ่งการออกกฎหมายเหล่านี เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  โดยมีได้พิจารณาในภาพรวมและ                                          
ไม่ได้มีการแก้ไขเพื่อให้สอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรน ้าของประเทศว่าจะเดินไปในทิศทางใด 

กฎหมายที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยตรงนั น ก็นับว่าเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะ
ล้าหลังและบทลงโทษที่มีอยู่ ก็เป็นเพียงบทลงลหุโทษเสียมากกว่าจึงท้าให้ผู้ที่กระท้าความผิดมักไม่
เกิดความเกรงกลัว และกฎหมายที่มีอยู่นั นก็ไม่สามารถน้ามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะใน
ปัจจุบันได ้เช่น พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ได้
ให้ความหมายของการชลประทานว่า 

“การชลประทาน หมายความว่า กิจการที่บุคคลได้จัดท้าขึ น เพื่อส่งน ้าจากทางน ้าหรือ
แหล่งน ้าใด ๆ เป็นต้นว่าแม่น ้า ล้าธาร ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ไปใช้ในการเพาะปลูก และให้
หมายถึงกิจการที่ได้จัดท้าขึ นเพื่อป้องกันการเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน ้า ” ดังจะเห็นได้
ว่า การเพาะปลูกนั นเป็นค้าที่มีความหมายอย่างแคบเช่น การท้านา การท้าสวน การท้าไร่ เป็นต้นซึ่ง
ตามเจตนารมณ์ ของผู้ตรากฎหมายคงมิได้หมายความเพียงเท่าที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ฉะนั นแล้ว
หากเราต้องการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรรม เราควรจะมีการแก้
จากค้าว่าเพื่อการเพาะปลูกให้เป็นเพื่อการเกษตร ที่มีความหมายในวงกว้าง “เกษตรกรรม (Cultural 
Practice)” ซึ่งมีความหมายว่า วิธีท้าการเกษตร เกษตรกรรม หมายความรวมถึงวิธีการเพาะปลูกพืช 
ซึ่งมีศัพท์เฉพาะว่า “กสิกรรม” และยังหมายถึงการเลี ยง สัตว์ ซึ่งอาจจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น ้าก็ได้ 
ทั งนี เพราะไม่ว่าจะเป็นการกสิกรรมหรือการเลี ยง สัตว์ ต่างก็เป็นการปฏิบัติกับที่ดินเพื่อให้เกิดผล
ผลิตทั งสิ น ค้าว่า “การเกษตร” มาจากศัพท์ ภาษาอังกฤษว่า “Agriculture” ซึ่งหมายถึงการเพาะหรือ
ปฏิบัติกับที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต ที่ อาศัยกระบวนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์เป็นพื นฐาน 
โดยมีเกษตรกร (Farmer) เป็นผู้ด้าเนินการเร่งให้ทั งพืชและสัตว์มีการเจริญเติบโตในพื นที่ท้ากิน

DPU



101 

หรือคอกปศุสัตว์ (Farm) กระบวนการผลิตหรือกิจกรรมที่เกิดขึ นในพื นที่จัดได้ว่าเป็นธุรกิจ ซึ่งต้อง
ค้านึงถึงต้นทุน (Cost) และผลตอบแทน (Benefit) เป็นประการส้าคัญในทางวิชาการด้านการเกษตร
อาจขยายความ ต่อไปอีกได้ว่าการเกษตร คือ การใช้ศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติกับที่ดิน 
เพื่อให้เกิด การผลิต 

“เจ้ าพนักงาน” หมายความว่ า  คณะกรมการจังหวัด  ข้ าหลวงประจ้ าจั งหวัด                        
คณะกรมการอ้าเภอ นายอ้าเภอ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหรือผู้ช่วยหัวหน้าการชลประทานและ 
เจ้าพนักงานผู้ควบคุมการชลประทานแก้ไขชื่อจาก “คณะกรมการจังหวัด” เป็น“คณะกรรมการ
ชลประทานราษฎร์จังหวัด” และก้าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้เหมาะสม เนื่องจากชื่อและ
องค์ประกอบของคณะกรมการจังหวัดถูกก้าหนดขึ น  ตามความในมาตรา 53 วรรคสองของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 ซึ่งมีองค์ประกอบคณะกรรมการมากเกิน
ความจ้าเป็นเปลี่ยนชื่อจาก “ข้าหลวงประจ้าจังหวัด” เป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ให้เป็นปัจจุบันได้
เพิ่มค้าว่า “ปลัดอ้าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ้ากิ่งอ้าเภอ”เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ที่ยังไม่ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์การจัดตั งกิ่งอ้าเภอ ตัดค้าว่า “คณะกรมการอ้าเภอ” เพราะ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 62 ได้ก้าหนดให้บรรดาอ้านาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอ้าเภอหรือนายอ้าเภอ ซึ่งกฎหมายก้าหนดให้กรมการอ้าเภอ
และนายอ้าเภอมีอยู่ให้โอนไปเป็นอ้านาจและหน้าที่ของนายอ้าเภอ ดังนั นจึงต้องยกเลิกชื่อ             
คณะกรมการอ้าเภอ  

ในมาตรา 7 ผู้ใดจะท้าการชลประทานส่วนบุคคล จะต้องขอและได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน เว้นแต่จะได้ท้าขึ นเพื่อประโยชน์แก่เนื อที่ไม่เกินสองร้อยไร่ หรือเป็น
การกระท้าชั่วครั งคราวซึ่งมิได้มีการก่อสร้างไว้เป็นประจ้า แต่ทั งนี ต้องไม่กีดขวางทางน ้าสาธารณะ
หรือท้าให้เสียหายแก่บุคคลอ่ืนได้ก้าหนดเนื อที่จาก “ไม่เกินสองร้อยไร่” เป็น “ไม่เกินยี่สิบไร่” 
เพราะปัจจุบันการถือครองที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และประชาชนเพิ่มจ้านวนมากขึ นทั งมีการ 
ใช้ทรัพยากรน ้าเพิ่มมากด้วยในขณะที่แหล่งทรัพยากรน ้าต้นทุนมีปริมาณน ้าไม่เพียงพอ  

ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  พ.ศ. ข้างต้นได้ก้าหนดให้มีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีอ้านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายและจัดให้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอตามมาตรา 12 อนุ (10) ซึ่งตามตัวบทดังกล่าวไม่ได้ก้าหนดระยะเวลาให้ชัดเจนเพราะ           
การก้าหนดดังกล่าวเป็นลักษณะนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องและไม่ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์          
ของการแก้ไขว่า เมื่อไหร่และขนาดไหนถึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมาย 
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ดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยอันเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรมนั นนับว่ามีการ
ตราขึ นมากว่ากึ่งศตวรรษและมีความล้าหลังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมของประเทศไทย อีกทั งยังมีความหมายไม่ครอบคลุมกับการพัฒนาที่เกิดขึ นจนท้า
ให้กฎหมายที่มีอยู่นั น ไม่สามารถน้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากศึกษากฎหมายการพัฒนา
แหล่งทรัพยากรน ้าของแคลิฟอร์เนียนั นได้ก้าหนดแผนการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้น ้าขึ นมา                 
โดยแผนพัฒนานั นมีอายุ 10 และต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั งเทคโนโลยีและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

ดังนั นผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีอยู่  โดยควรมีมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันสมัยต่อการพัฒนาโดยก้าหนดให้มีแผนในการจัดการทรัพยากรน ้าโดยเฉพาะ
การใช้ทรัพยากรน ้า ทั งจัดให้มีการรายงานปริมาณทรัพยากรน ้า และการใช้ทรัพยากรน ้า รวมถึง
ก้าหนดให้มีการปรับปรุงแผนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ประกอบกับก้าหนดให้
แผนพัฒนาทรัพยากรน ้ามีวาระละ 10 ปี เท่านั น ทั งยังมีการก้าหนดบทลงโทษเอาไว้ เพื่อให้ผู้ใช้
ทรัพยากรน ้าตระหนักและเกรงกลัวไม่ละเมิดต่อกฎหมายและสิทธิของผู้อ่ืน  อีกทั งท้าให้ภาครัฐมี
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความต้องการใช้น ้าในภาค
ส่วนต่าง ๆ ต่างก็มีความต้องการใช้ทรัพยากรน ้าสูงขึ นเร่ือยในทางกลับกันทรัพยากรน ้ากลับมี
ปริมาณที่สามารถน้ากลับมาใช้ได้น้อยลงฉะนั นแล้วหากไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ นก็จะส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่นั นให้
เกิดประสิทธิภาพ ค่อนข้างยากทั งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้ 
 
4.4  มาตรการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน ้า 

ค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพยากรน ้า นับว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ส้าคัญในการควบคุม
การใช้และลดปัญหาความขัดแย้งของผู้ใช้ทรัพยากรน ้าได้ เมื่อกล่าวถึงการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
ทรัพยากรน ้าจากเกษตรกร เพื่อการใช้ทรัพยากรน ้าที่มีประสิทธิภาพส้าหรับประเทศไทย
แนวความคิดดังกล่าวนั นมีมานานแล้ว นับตั งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  1 
ได้ก้าหนดการตั งราคาและเก็บค่าทรัพยากรน ้าจะเกิดขึ นภายใต้ระบบที่ทรัพยากรน ้าถือว่า                        
เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ การตั งราคาทรัพยากรน ้าท้าให้ผู้ใช้ทรัพยากรน ้ามีต้นทุนและรู้จักประหยัด
ทรัพยากรน ้าหรือเปลี่ยนวิธีการผลิตและบริโภคทรัพยากรน ้าให้ใช้น้อยที่สุด  ผู้ใช้ทรัพยากรน ้าที่              
สู้ราคาน ้าไม่ได้ก็จะต้องหันมาลดการใช้ทรัพยากรน ้าให้น้อยลง 
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ส้าหรับประเทศไทยนั นมีการเก็บค่าธรรมเนียมทรัพยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมไว้ตาม
พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ในมาตรา 8 โดออกเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 11 โดยให้
กรมชลประทานท้าหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าทรัพยากรน ้าจากผู้ใช้ทรัพยากรน ้าได้อยู่แล้ว  แต่อัตรา
สูงสุดของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทรัพยากรน ้าได้ก้าหนดเอาไว้ในกฎหมายค่อนข้างต่้ามาก            
ซึ่งก้าหนดเพดานในการเก็บเอาไว้ที่ 5 บาทต่อไร่ ส้าหรับเกษตรกร และ 0.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
ส้าหรับผู้ใช้ทรัพยากรน ้านอกจากภาคเกษตรกร ถึงแม้จะมีการตั งค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน ้า
เอาไว้แต่ในปัจจุบันก็ยังมิได้มีการใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจังและอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น               
ก็ไม่มีความคุ้มทุนกับการจัดสรรทรัพยากรน ้าแต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 ได้
ก้าหนดบัญชีอัตราค่าน ้าชลประทานส้าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ทรัพยากรน ้าเพื่อกิจการโรงงาน             
การประปาหรือกิจการอ่ืนใดหรือนอกเขตชลประทานไว้ดังนี  

(1) 50,000 ลูกบาศก์เมตรแรก ลูกบาศก์เมตรละ 20 สตางค์ 
(2) ส่วนที่เกิน 50,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ไม่เกิน 10,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

30 สตางค์ 
(3) ส่วนที่เกิน 10,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรา 50 สตางค์ เศษของลูกบาศก์เมตร

ให้ถือเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตร 
(4) ให้ยกเว้นค่าชลประทานแก่ผู้ใช้น ้าเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอัตราชลประทานดังกล่าวมาข้างบนนี มีหลักในการก้าหนดอย่างไร 

และสะท้อนต้นทุนในการจัดการหาทรัพยากรน ้ามากน้อยเพียงไร อย่างไรก็ดีเท่าที่ผ่านมายังไม่มี
การจัดเก็บค่าทรัพยากรน ้าชลประทานอย่างจริงจัง เนื่องจากอัตราที่ก้าหนดไม่คุ้มกับต้นทุนในการ
จัดเก็บ นอกจากนี ยังไม่เคยมีการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน ้าชลประทานส้าหรับ
ผู้ใช้ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรมแต่อย่างใด ปรากฏการณ์ดังกล่าวชี ให้เห็นว่า การเรียกเก็บค่า
ทรัพยากรน ้าเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวในทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะเรียกเก็บค่า
ใช้ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรม 

แม้ว่าชลประทานจะมีความส้าคัญต่อการผลิตในภาคเกษตรกรรมของคนไทย แต่เมื่อคิด
พื นที่เพาะปลูกทั งหมดแล้ว ไทยมีพื นที่ชลประทานคิดเป็นร้อยล่ะ 24 ซึ่งต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของทวีป
เอเชียคือร้อยละ 35 และพื นที่ชลประทานของจีนและเวียดนาม คือ ร้อยละ 52 และร้อยละ 30 
ตามล้าดับประมาณสามในสี่ของพื นที่ชลประทานทั งหมดเป็นพื นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง น ้าชลประทานประมาณร้อยละ 80 จะใช้เพื่อเกษตรกรรม        
แต่สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากความต้องการทรัพยากรน ้าที่เพิ่มขึ นในภาคอ่ืน  ๆ 
เช่น ทรัพยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น  
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ความเห็นของศาสตราจารย์  ดร. อ้านาจ วงศ์บัณฑิตได้ให้ความเห็นในส่วนของ
ค่าธรรมเนียม แรกเร่ิมในอดีตเห็นควรให้มีการน้าหลักการทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาปรับใช้เพื่อให้
ผู้ใช้ทรัพยากรน ้าเกิดความตระหนักถึงคุณค่า แต่มาตอนหลังควรมีการปรับแนวความคิดเพื่อให้
สอดคล้องกับสังคม จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเก็บค่าธรรมเนียมก็ควรปรับการใช้ทรัพยากรน ้า
ออกเป็นสามระดับ หากในส่วนของระดับเล็กก็ไม่ควรมีการเรียกเก็บหรือขออนุญาต แต่หากเป็นใน
ระดับกลางและระดับใหญ่ก็ควรมีการเรียกเก็บตามความเหมาะสมโดยจ้าเป็นต้องมีการขออนุญาต
ในการใช้ทรัพยากรน ้า ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้วให้ความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมทรัพยากรน ้า 
โดยทั่วไปหากศึกษาให้ดีแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรน ้า โดยหลักแล้วเป็น
การท้างานของภาครัฐหรือแม้กระทั งรัฐวิสาหกิจเอง ซึ่งทรัพยากรน ้ารัฐเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดหา
หรือเป็นการประกันหลักขั นพื นฐานของการมีอยู่และการใช้ทรัพยากรน ้าได้ ในส่วนของเงินที่เรียก
เก็บมักจะเป็นค่าสึกหรอหรือค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์เคร่ืองมือมากกว่า จึงท้าให้จ้านวนเงินที่เรียกเก็บ
มักมีจ้านวนไม่มาก อีกทั งหากมีการเรียกเก็บกันอย่างจริง ๆ ในความเป็นจริง คงเป็นไปได้ยาก 
เพราะทรัพยากรน ้า เป็นทรัพยากรที่มีการเคลื่อนที่ อยู่ตลอดเวลาและมีการแปรเปลี่ยนสภาพไป             
จนท้าให้ไม่สามารถจะให้ใครเป็นเจ้าของเมื่อไม่มีความเป็นเจ้าของ รัฐในฐานะผู้มีอ้านาจในการ
จัดสรรแล้วก็คิดค่าบริการมิใช้ต้นทุนในการใช้ทรัพยากรน ้า และ รองศาสตราจารย์ ดร. กอบเกียรติ 
ผ่องพุฒิ ให้ความเห็นปัญหาค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน ้า ซึ่งปัจจุบันมีการเก็บค่าธรรมเนียมใน
ภาคเกษตรมีการเก็บต่อพื นที่ ในการเก็บอัตราต่อพื นที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางในการประหยัดน ้า
เพราะมีลักษณะเหมือนการเหมาการใช้ทรัพยากรน ้า  กับนอกภาคเกษตรมีการเก็บเป็นอัตราต่อ
ลูกบาศก์เมตรอันเป็นการเรียกเก็บตามปริมาณการใช้ทรัพยากรน ้า  ซึ่งตามความเห็นเราควรมีการ
เก็บค่าธรรมเนียมการใช้น ้าส้าหรับภาคเกษตรกรรมในลักษณะลูกบาศก์เมตรหรือตามปริมาณการ
ใช้ทรัพยากรน ้ามากกว่าเป็นการเก็บต่ออัตราของพื นที่  แต่ทั งนี เราก็ควรแบ่งกลุ่มการใช้น ้าในภาค
เกษตรกรรมออกเป็น สามรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของท่านอาจารย์อ้านาจ วงศ์บัณฑิต
โดยมีรูปแบบเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ โดยมีการจัดเก็บในลักษณะกลุ่มลุ่มน ้าที่สามารถตรวจและ
วัดปริมาณน ้าที่ไหลเข้าไปยังพื นที่ได้โดยอาศัยอาคารบังคับน ้าเป็นตัววัดปริมาณน ้าที่ไหลเข้าไปยัง
กลุ่มลุ่มน ้าต่าง ๆ เพราะในทางวิชาการอาคารบังคับน ้าสามารถค้านวณปริมาณน ้าที่ไหลผ่านได้หาก
มีการสอบเทียบอย่างถูกต้อง ซึ่งการเรียกเก็บในลักษณะของกลุ่มลุ่มน ้านี เราเรียกการใช้น ้าขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ทั งต้องมีการขอใบอนุญาตการใช้ทรัพยากรน ้า ซึ่งในตามทฤษฎีแล้วสามารถ
ท้าได ้แต่หากในทางปฏิบัตินั นคงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะส่งผล
กระทบต่อเกษตรอันเป็นประชาชนกว่ากึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งอาจท้าให้มีเร่ืองของการเมืองเข้ามา
แทรกแซง ร่วมทั งจากความเห็นของเกษตรกรเองก็เห็นเพราะหากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
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ทรัพยากรน ้าจะท้าให้ผู้ใช้น ้าต้นน ้าไม่ตักตวงเอาน ้าไปใช้ทั งหมดเพราะมีการเก็บค่าธรรมเนียม         
อีกทั งท้าให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในคุณค่าและสามารถลดปัญหาความขัดแย้งจากการแย่งชิง
ทรัพยากรน ้าได้ 

จากการศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมหรือการซื อขายทรัพยากรน ้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย                 
ภาคเกษตรกรรมนั นได้เกิดขึ นในปี ค.ศ. 1982 โดยมีการซื อขายกันในราคา 125 ดอลลาร์สหรัฐ
ส้าหรับผู้ใช้ในการขายทรัพยากรน ้าหนึ่งเอเคอร์ฟุต (Acre-foot) และในปี ค.ศ. 1992 อยู่ที่ราคา 175 
ดอลลาร์สหรัฐส้าหรับผู้ใช้ทรัพยากรน ้า ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ราคาทรัพยากรน ้าในภาคการเกษตร
อยู่ที่ 400 ถึง 500 ดอลลาร์สหรัฐส้าหรับผู้ใช้ ในการขายทรัพยากรน ้าหนึ่งเอเคอร์ฟุต (Acre-foot) 
ส้าหรับในปัจจุบันค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน ้าหรือการซื อขายทรัพยากรน ้าสูงมากส้าหรับ
เกษตรกรในรัฐแคลิฟอร์เนีย  รายงานจาก CFBF (California Farm Bureau Federation) โดยที่
ค่าใช้จ่ายที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน ้าคิดเป็น 1,400 ดอลลาร์สหรัฐส้าหรับผู้ใช้ในการขายน ้าหนึ่ง
เอเคอร์ฟุต (Acre-foot) 

ส้าหรับอัตราการใช้ทรัพยากรน ้าของประเทศฟิลิปปินส์นั นได้แบ่งออกเป็นการใช้
ทรัพยากรน ้าในครัวเรือน 0.0029 ลิตรต่อวินาที การใช้ทรัพยากรน ้าในการชลประทาน 1.5 ลิตรต่อ
วินาที การใช้ทรัพยากรน ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ปริมาณการใช้ทรัพยากรน ้าขึ นอยู่กับแต่ละ
โครงการ การประมง 0.92529 ลิตรต่อวินาที การใช้ทรัพยากรน ้าในการเลี ยงสัตว์ 0.00024 ลิตรต่อ
วินาที ส้าหรับสัตว์ 1 ตัว ในกรณีการใช้ทรัพยากรน ้าในการเลี ยงปศุสัตว์ และ 0.000000145 ลิตรต่อ
วินาที ส้าหรับสัตว์ 1 ตัว ในการใช้ทรัพยากรน ้าในกรณีเลี ยงไก่ (Poultry) การใช้ทรัพยากรน ้าใน
อุตสาหกรรม ให้ขึ นอยู่กับความต้องการใช้ทรัพยากรน ้าแต่ละโครงการ การใช้ทรัพยากรน ้าในการ
นันทนาการ 0.6 ลิตรต่อวินาทีต่อพื นที่สนามกอล์ฟ 1 เอกแตร์ ซึ่งหากมีการใช้น ้าเกินกว่าที่ก้าหนด
ไว้ข้างต้นผู้ใช้ทรัพยากรน ้าจะต้องใช้ค่าธรรมเนียมน ้าโดยให้เก็บ 5.5 เปโซ ต่อ ยูนิท 

ตามกฎหมายทรัพยากรน ้าของประเทศชิลีนั น เป็นที่น่าสังเกตว่าในการด้าเนินนโยบาย
ทั งหลายที่เกี่ยวข้องกับกลไกตลาดส้าหรับการจัดสรรทรัพยากรน ้านี  รัฐบาลสามารถใช้มาตรการ
ป้องกันเกษตรกรและผู้ใช้ทรัพยากรน ้าที่ยากจนในเขตเมืองควบคู่กันไป กล่าวคือการให้เงิน
อุดหนุนแก่ผู้มีฐานะยากจนเพื่อใช้การช้าระค่าน ้าบางส่วนที่ใช้เกินสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าที่
ตนเองได้รับการจัดสรรสิทธิ 

ดังนั น ผู้วิจัยเห็นว่าควรน้ามาตรการใช้ใบอนุญาตใช้ทรัพยากรน ้าและค่าธรรมเนียมการ
ใช้ทรัพยากรน ้าของเกษตรกรเข้ามาใช้ โดยให้มีการออกใบอนุญาตให้แก่เกษตรกรผู้ที่ประสงค์จะ
ใช้ทรัพยากรน ้า ระบบใบอนุญาตใช้ทรัพยากรน ้า เป็นการจัดสรรทรัพยากรน ้าที่มีความชัดเจน 
(Explicit) เป็นแนวการจัดสรรน ้าที่นิยมใช้กันมากขึ น โดยเป็นการจัดสรรผ่านระบบใบอนุญาตหรือ
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การอนุญาตใช้น ้าที่มีระยะเวลาที่แน่นอนให้กับผู้ใช้เฉพาะราย ซึ่งจะได้รับน ้าในปริมาณที่ก้าหนด
และตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ในการใช้ทรัพยากรน ้าควรมีการแบ่งระดับการใช้ทรัพยากรน ้าเป็น                 
3 ระดับ กล่าวคือ ล้าดับแรก เป็นการใช้ทรัพยากรน ้าในภาคการยังชีพ คือไม่เกิน 10 ไร่และการใช้
ทรัพยากรน ้าเชิงพาณิชย์ระดับกลาง ตั งแต่ 10-30ไร่ และระดับ ใหญ่ คือตั งแต่ 30 ไร่ขึ นไป ในภาค
เกษตรกรรม ขนาดเล็กหรือแบบยังชีพนี  การใช้ทรัพยากรน ้าไม่จ้าต้องขออนุญาตสามารถใช้
ทรัพยากรน ้าได้เลย และในส่วนของการใช้ทรัพยากรน ้าขนาดกลางจ้าเป็นต้องมีการขออนุญาตการใช้ 
และก้าหนดการเก็บค่าธรรมเนียมนั นให้คิดเป็นจ้านวนปริมาณการใช้  ซึ่งแต่เดิมมีการคิดแบบ
จ้านวนพื นที่หากเป็นในกรณีภาคเกษตรกรรม ผู้ท้าการวิจัยเห็นว่าควรมีการจัดเก็บในลักษณะ
ปริมาณการใช้ส้าหรับภาคเกษตรกรรมขนาดกลาง โดยจัดเก็บ ส่วนที่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตร             
ให้จัดเก็บลูกบาศก์เมตรละ 1 บาท และในส่วนของภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ตั งแต่ 30 ไร่ขึ นไป           
ให้มีการจัดเก็บส่วนที่เกิน 1,000 - 50,000 ลูกบาศก์เมตรให้จัดเก็บ ลูกบาศก์เมตรละ 1 บาท และ
ส่วนที่เกินให้จัดเก็บ ลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท โดยลักษณะการจัดเก็บเช่นนี สามารถค้านวณได้ตาม
หลักการวิศวกรรมชลประทาน โดยให้มีการจัดเก็บตามระบบลุ่มน ้า โดยอาศัยการค้านวณ                 
จากอาคารบังคับน ้า  และให้แต่ละลุ่มน ้า โดยคณะกรรมการกลุ่มลุ่มน ้ามีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรน ้าเข้าพื นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ทั งนี จะท้าให้ผู้ใช้น ้าตระหนักและลดปัญหาการ
แย่งชิงทรัพยากรน ้าได้อย่างยั่งยืน 
 
4.5  มาตรการในการขึ นทะเบียนของเกษตรกร 

มาตรการในการขึ นทะเบียนเกษตรกรนับว่าเป็นอีกทางออกหนึ่งที่รัฐเองควรน้าเข้ามา
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นเพราะ เนื่องจากประเทศเองเป็นประเทศกสิกรรมจ้าต้องอาศัยทรัพยากรน ้า  
อันเป็นปัจจัยส้าคัญในการผลิต รัฐในฐานะผู้บริหารจัดการ หากในฤดูใดแห้งแล้งก็ไม่สามารถน้าน ้า
ที่มีอยู่จัดสรรแก่ทุกภาคส่วนที่มีความจ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน ้าจึงต้องมีมาตรการในการขึ น
ทะเบียนเกษตรกรเข้ามาแก้ไขปัญหา 

เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ นไม่ว่ากรณีใด ๆ อาทิ ภัยแล้งหรือภัยน ้าท่วม เกษตรกรจะได้รับการ
ชดเชยและเยียวยา โดยอาศัยอ้านาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลังจึงก้าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีด้าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยในภาคการเกษตร
จะได้รับเงินชดเชยก็ต่อเมื่อเกษตรกรมีการขึ นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่จัดเตรียมไว้ให้ 
เกษตรกรที่ได้ รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนด้านพืชกับหน่วยงานของ                                                                                                                                                                                                                              
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั น ซึ่งโดยในทาง
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ปฏิบัตินั นเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ขึ นทะเบียนต่อหน่วยงานของรัฐ  จึงเป็นผลให้มีการ
อนุโลมเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ นต่อเบียนก็สามารถได้รับสิทธิในการเยียวยาด้วย  เป็นผลให้เกิดความ
ล่าช้า เพราะจะต้องมีการขึ นทะเบียนของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย การชดเชยความเสียหาย  
ในอดีตนั น เกษตรกรมักจะได้รับการชดเชยช่วยเหลือโดยจ่ายเงินสดเฉพาะค่าพันธุ์พืชและค่าปุ๋ย
ตามพื นที่เสียหาย แต่ในปัจจุบันใช้ระบบการประกันภัยและมักจะมีการตรวจสอบพื นที่ที่เกิดความ
เสียหาย ทั งนี  การชดเชยของเกษตรกรที่ได้รับนั น แต่ละปี จะไม่ได้เท่ากัน โดยเกษตรกรจะได้รับ
ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การให้ความช่วยเหลือเป็นเงินเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552 ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ 
ตามตารางที ่4.1 

 
ตารางท่ี 4.1  การให้ความช่วยเหลือเป็นเงินเกี่ยวกับการให้ความช่ว ยเหลือ ด้านการเกษตร 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552 ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ 
 
ข้อ รายการ เงื่อนไข จ้านวน (บาท) 
1 ด้านพืช 

การให้ความเสียหายเป็นเงิน 
1.1 กรณีพืชเสียหาย 
 ข้าว 
 พืชไร่ 
 พืชสวน และอ่ืน ๆ  
1.2 กรณีพืชสวนและไม้ยืนต้น ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ท้าให้ชะงักการ
เจริญเติบโต แต่ไม่ตาย และยังอยู่ใน
สภาพฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
606/ไร ่
837/ไร ่
912/ไร ่
287/ไร ่
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 
ข้อ รายการ เงื่อนไข จ้านวน (บาท) 
2 ด้านประมง 

 ปลาทุกชนิดในบ่อดิน/นาข้าว 
 กุ้ง ปู และหอย 
 สัตว์น ้าที่ เลี ยงในกระชัง /บ่อซีเมนต์
และอ่ืน ๆ เช่น ปลาสวยงาม กบ 
ตะพาบน ้า เป็นต้น 

(คิดเฉพาะพื นที่เลี ยง) 
รายละไม่เกิน 5 ไร ่
รายละไม่เกิน 5 ไร ่
รายละไม่เกิน 80 ตาราง 
เมตร 
 

 
3,406/ไร ่
9,098/ไร ่
257/ตารางเมตร 
 
 

3 ด้านปศุสัตว์ (สัตว์เลี ยงตาย/สูญหาย) 
 โค กระบือ 
 สุกร 
 แพะ แกะ 
 เป็ด 
 ไก่พื นเมือง หรือลูกผสมพื นเมือง 
 ไก่พันธุ์ไข่/เนื อ 
 ห่าน 
 นกกระทา 
 นกกระจอกเทศ 

 
ไม่เกิน 2 ตัว 
ไม่เกิน 10 ตัว 
ไม่เกิน 10 ตัว 
ไม่เกิน 1,000 ตัว 
ไม่เกิน 300 ตัว 
ไม่เกิน 1,000 ตัว 
ไม่เกิน 300 ตัว 
ไม่เกิน 1,000 ตัว 
ไม่เกิน 10 ตัว 

 
3,600-15,800/ตัว 
1,200/2,500/ตัว 
1,400/ตัว 
15/40/ตัว 
20/40/ตัว 
15/35/60ตัว 
50/ ตัว 
5/10/ตัว 
2,000/ตัว 

 
ท่ีมา: อัตราค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 (2556) 

 
จากการศึกษาในครั งนี  ได้ท้าการยกตัวอย่างกรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11      

เนื่องภาคดังกล่าวมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่จ้านวนมาก อีกทั งลักษณะทางกายภาพมี
สภาพเป็นดินทรายและที่ราบสูงจึงไม่สามารถกักเก็บน ้าได้ดี ทั งยังมีปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื นที่ก็
ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้าทางเกษตรกรเป็นอย่างมากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ งช่วง
                                                           

11  นายวิชิต พิมพ์สวัสติ์. (2555). สถานการณ์ภัยแล้งและปริมาณน้าในเขื่อนของภาคอีสานปี 2555. 
สืบค้นเมือ่วันที่ 6 ธันวาคม 2556, จาก http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/Northeast/Research/ 
DocLib_Research/NE-Drought--2013.pdf  
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ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2555/2556 จากข้อมูลพื นที่ที่คาดว่าจะเสียหายเบื องต้นของ            
กรมส่งเสริมการเกษตร (การเกิดภัยแล้ง ประกอบด้วย 2 ช่วงคือ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2555 และ เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2555) ณ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 พบว่า                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวม 1.1 ล้านราย มีพื นที่ประสบภัยจาก                  
ฝนทิ งช่วงและภัยแล้งรวม 10.8 ล้านไร่ ครอบคลุม 20 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
หนองคาย หนองบัวลาภู มุกดาหาร มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ และเลย 
โดยเฉพาะพื นที่นอกเขตชลประทาน และพื นที่ที่มีปัญหาภัยแล้งซ ้าซากจะได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างมากจากปริมาณฝนรวมปีนี ที่ต่้ากว่าเกณฑ์ปกติ รวมทั งการเร่งระบายน้าจากเขื่อนในช่วงต้น
ปีของทางการ ทั งนี  จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากคือ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม 
และกาฬสินธุ์ ตามล้าดับ สถานการณ์ภัยแล้งน่าจะผ่อนคลายลงบ้างจากพายุฤดูร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ นในช่วงเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนเมษายน พ.ศ.2556 และจากกลางเดือนพฤษภาคมก็จะ
อย่างเข้าสู่ฤดูฝนตามปกติ ปริมาณฝนน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งน่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา หรืออาจจะ
ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2554 

มาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่เกษตรกรได้รับนั นมักจะเป็น             
สิทธิขั นพื นฐานที่เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า มิได้สร้างความยังยืน และหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ
ในทางการชดเชยแต่ละปีก็มักจะไม่เท่ากัน โดยอาจจะขึ นอยู่กับค่าครองชีพและสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสภาพพื นที่ที่ได้รับภัยพิบัติในขนาดนั นด้วย โดยในครั งนี ประกอบด้วย  

1. การจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ นเชิงตามอัตราที่ทางการ
ก้าหนด (เช่น ข้าวจ่ายเงินชดเชยที่ไร่ละ 606 บาท)  

2. การเร่งให้ส่วนงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการขุดเจาะน ้าบาดาล  ออกให้ความ
ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่ ทั งการล้างบ่อเดิม ซ่อมแซมให้ใช้การได้ปกติ หรือขุดบ่อใหม่เพิ่มเติม
ตามความเหมาะสมของพื นที่  

3. ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) 
และหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพในการช่วยเหลือ เช่น การประปา เทศบาล อปจ. 
ทหาร ชลประทาน เร่งหาแนวทางในการบริหารจัดการน ้าอุปโภค บริโภค และน ้าเพื่อการเกษตร 
ในช่วง 90 วันอย่างใกล้ชิด น้ารถบรรทุกน ้าออกให้ความช่วยเหลือ  (ระยะเร่งด่วนระหว่าง               
15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2556)  

4. ให้ทางเกษตรจังหวัดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดปลูกพืชฤดูแล้ง  
เช่นข้าวนาปรัง  
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5. ให้ทางปศุสัตว์จังหวัดเตรียมหาทางช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี ยงโค ควาย และสัตว์น ้า
ไว้ด้วย เช่น หญ้าแห้งอาหารสัตว์ เป็นต้น 

ตามความเห็นของศาสตราจารย์  ดร.เกษม จันทร์แก้วได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียม เมื่อกล่าวถึงค่าชดเชยที่ได้รับ เป็นการเยียวยาจากภัยพิบัติที่เกิดขึ น เพราะรัฐมีหน้าที่
บ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขของประชาชน เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ นนั นเราไม่สามารถกล่าวหรือโทษบุคคลใด
ได้ รัฐจึงมีหน้าที่ในการแก้ไขแม้จะไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่เสียหายได้  ทั งนี หากมีการปัญหา
เกิดขึ น เราควรมีการตรากฎหมายที่เพื่อเข้ามาแก้ไข โดยอาศัยหลัก และประเพณีของท้องถิ่นเพราะ
แต่ละท้องถิ่นที่มีความเชื่อ และประเพณีที่แตกต่างกัน และเมื่อเกิดความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากรน ้า ต้องอาศัยวิธีการตกลงที่สามารถไกล่เกลี่ยและสามารถหาข้อยุติความขัดแย้งของ
ท้องถิ่น ส้าหรับความเห็นของเกษตรกร เห็นว่า การขึ นทะเบียนเกษตรกรเป็นสิ่งส้าคัญเพราะจะได้รู้
ว่าเมื่อเกิดความเสียหายนั น เสียหายไปเท่าไหร่ และจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของเกษตรกรว่ามีการ
ท้ากิจกรรมอะไรบ้าง อีกทั งเมื่อเกิดความเสียหายจะได้ชดเชยหรือเยียวยาอย่างถูกต้อง แต่ก็ติดตรง
ปัญหา เกษตรกรไม่มีเวลาในการไปขึ นทะเบียน เกษตรกรบางรายฐานะยากจน และยากต่อการ
เข้าถึงหน่วยงานของรัฐ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาขึ นทะเบียนให้เกษตรกร เพื่อลดปัญหาดังกล่าวก็
จะท้าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

นอกจากนี  การขึ นทะเบียนเกษตรกรเพื่อที่จะได้ทราบถึงกิจกรรมที่เกษตรกรได้ท้าไป
ในแต่ละปี พร้อมทั งยังท้าให้ทราบถึงจ้านวนและปริมาณการท้าเกษตรกรรมด้วย และเมื่อเกิดความ
เสียหาย เกษตรกรก็จะได้รับการเยียวยา แนวทางที่ได้รับการชดเชยเป็นเพียงแนวทางแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ามิได้สร้างความยั่งยืนให้แก่ ราษฎรอย่างแท้จริง เพราะขาดการจัดสรรน ้าที่ดี เกษตรกร
จ้าเป็นต้องอาศัยน ้าอันเป็นปัจจัยหลักในการท้าการเกษตร อีกทั งการชดเชยและเยียวยาที่ได้รับนั น ก็
ไม่สามารถสะท้อนต้นทุนความเสียหายที่แท้จริงแก่เกษตรกรได้ หากไม่มีการน้าหลักสิทธิการใช้น ้า
เข้ามาจัดสรรน ้าและกฎกติกาการใช้น ้าต่าง  ๆ ในภาคการเกษตรจะส่งผลกระทบในวงกว้าง                                          
แก่เกษตรกรมากขึ นในภายภาคหน้า 

ดังนั น ผู้วิจัย เห็นว่า  ประเทศไทยควรให้มีการแจ้งหรือขึ นทะเบียนการท้าภาค
เกษตรกรรมทุก ๆ ปี โดยให้เกษตรกรขึ นทะเบียนแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรต่อธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือไม่ก็จัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลงไปขึ นทะเบียนเอง เพื่อเป็น
การลดภาระของเกษตรกรที่ต้องท้ามาหากินและยากต่อการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อจะท้าให้
ทราบได้ว่า เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว จะต้องมีการชดเชยให้แก่บุคคลใดบ้าง ในส่วนของเงินชดเชยนั น 
เห็นควรค้านึงถึงต้นทุนที่เสียไปจริง ๆ ของภาคเกษตรกรรม และหากบุคคลใดไม่ได้แจ้งหรือ               
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ขึ นทะเบียนการเพาะปลูก หากเกิดความเสียหาย ก็จะไม่ได้รับค่าชดเชย ทั งยังเป็นการสร้างระเบียบ
และวินัยให้กับเกษตรกรอีกด้วย 
 
4.6  มาตรการในการแก้ปัญหาโดยองค์กรอื่น 

หากกล่าวถึงการจัดสรรทรัพยากรน ้าของประเทศไทย ตราบถึงทุกวันนี เป็นระบบที่ว่า 
การเข้าถึงทรัพยากรน ้าได้โดยเสรี (Open Access Regime) ซึ่งอาจเรียกได้ว่าระบบใครใคร่ใช้ ใช้ ใน
กรณีที่ทรัพยากรน ้าอุดมสมบรูณ์ ระบบนี จะท้าให้เกิดประโยชน์จากทรัพยากรได้มาก โดยมิได้มีผล
ด้านความไม่ยุติธรรมหรือความไม่ยั่งยืน แต่เมื่อปริมาณทรัพยากรน ้าต้นทุนเร่ิมขาดแคลนลงไป           
ก็จะน้ามาซึ่งความขัดแย้ง ความขัดแย้งก็เป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น ้าในลุ่มน ้าเดียวกัน ระหว่าง
ต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า เนื่องจากการเข้าถึงน ้าโดยเสรี ไม่มีกติกาว่าใครควรจะได้น ้าเท่าไหร่ 
ความขัดแย้งด้านการใช้น ้านับวันก็จะรุนแรงขึ น โดยเฉพาะในลุ่มน ้าเหนือเขื่อน เป็นผลท้าให้
หน่วยงานของรัฐได้เข้ามาท้าการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะหน่วยงานของรัฐ
ไม่เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ น แม้ในการเจรจาจะมีผู้ว่าราชการเข้ามารับฟังปัญหาแต่ก็ไม่เป็นผล               
อันเนื่องมาจาก ไม่เข้าใจถึงปัญหาและความขัดแย้ง จึงจ้าเป็นต้องจัดให้มีหน่วยงานอ่ืนที่สามารถ
เข้าใจและเข้าถึงปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

องค์กรอิสระ12หรือองค์กรเอกชนในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคม
เกษตรกรรม เนื่องจากความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ นทางภาครัฐไม่สามารถเข้ามาแก้ไขหรือลด
ความขัดแย้ง ได้ดีเท่าที่ควรแม้จะเป็นหน่วยงานที่เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ นก็ตาม ความขัดแย้งที่
เกิดขึ นในภาคเกษตร การมีส่วนเข้ามายุติความขัดแย้งขององค์กรเอกชนที่เกิดขึ นมีอยู่มากมาย เช่น 
ปัญหาความขัดแย้ง เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าที่ รุ่นแรงมากขึ นและความรุนแรงดังกล่าวก็                   
ไม่สามารถหาข้อยุติได้ กรณีนี เป็นความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับภาคราษฎรที่เกิดขึ นในอ้าเภอ 
เชียงกลางกับชาวสวนลิ นจี่บ้านป่ากลาง ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในเขตอ้าเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีการ
โต้เถียงกันว่าเกษตรกรมีการปลูกลิ นจี่ในเขตพื นที่ป่าสงวนซึ่งอยู่ตั งอยู่บนที่สูง ได้ใช้น ้าจ้านวนมาก
ในการท้าสวนลิ นจี่จนท้าให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื นที่ราบไม่สามารถมีน ้าเพียงพอในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2542 โดยที่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่บุกรุกป่าเหล่านี ไม่ใช้คนท้องถิ่น
ดั งเดิมของอ้าเภอเชียงกลาง และยังท้าการปลูกพืชเชิงพาณิชย์อีกด้วย ท้าให้มีการใช้น ้าในปริมาณที่
มาก นอกจากนี ยังท้าการสร้างฝายกั นน ้าและถังเก็บน ้าในบริเวณสวนของตนเองด้วย  ท้าให้

                                                           
12  แนวนโยบายการจัดการน ้าส้าหรับประเทศไทย: ชุดโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน ้า เล่ม 2 

(น. 284-286). เล่มเดิม. 
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ประชาชนในพื นที่ราบและองค์กรท้องถิ่นอ้าเภอเชียงกลางท้าหนังสือร้องเรียน และเดินขบวนขอให้
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นอกจากนี ท้าให้มีหน่วยการราชการเข้าไปด้าเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว
แล้วพบว่า สามารถแก้ไขได้เพียงแค่ช่วงระยะหนึ่งเท่านั น เมื่อผ่านไป ก็เกิดเหตุการณ์เช่นนั นขึ นอีก 
ส่งผลให้เกิดความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง จ้าเป็นต้องให้องค์กรส่วนท้องถิ่นอันเป็น
องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กล่าวคือ โดยมีศูนย์ประสานงานประชาคน
จังหวัดน่านเป็นองค์กรเอกชนที่ตั งขึ นในจังหวัดน่าน และมีนโยบายขององค์กรที่เป็นกลางและงาน
หนึ่งที่ได้กระท้าไปเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 ที่ผ่านมานั น คือช่วยประสานงานแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนพื นที่ราบอ้าเภอเชียงกลางชาวสวนลิ นจี่บ้านป่ากลาง อ้าเภอปัว โดยได้มี
การจัดเวทีให้มีการประชุมตกลงกันระหว่างประชาชนอ้าเภอเชียงกลางและชาวสวนลิ นจี่บ้างป่า
กลาง อ้าเภอปัว ในประเด็นความขัดแย้งเร่ืองน ้า แต่ผลการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

จากปัญหาการใช้ทรัพยากรน ้าต่าง ๆ น้ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้ง และก่อให้เกิดการ
โต้เถียงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ตลอดจนหนทางที่จะแก้ไขปัญหาภาวะขาด
แคลนน ้า ในฤดูแล้ง จึงท้าให้ปัญหาดังกล่าวยังคงค้างคาและเกิดขึ นในทุก ๆ ช่วงของฤดูแล้งของทุกปี 
จนกระทั งในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการน้าก้าลังหลายร้อยคนจากที่ลุ่มขึ นไปเจรจาแบ่งน ้าจากชาวบ้าน
ต้นน ้า แม้ทางการจะได้มีการจัดตั งคณะกรรมการร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างชาวเขาเผ่าม้ง ชาวบ้านใน
ตอนกลางและท้ายน ้าก็ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ เพราะไม่สามารถตอบได้ว่าทรัพยากร
น ้าจากธรรมชาตินั นปริมาณและใครมีสิทธิใช้ทรัพยากรน ้าจากธรรมชาติ  ใครควรน้าไปใช้และ                                                                       
ฝ่ายไหนมีสิทธิใช้ทรัพยากรน ้า 

ตามความเห็นของ ศาสตราจารย์ ดร. อ้านาจ วงบัณฑิต ได้ให้ความเห็นว่าองค์กรอิสระ
นั น เห็นควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ย แต่ไม่ควรชี ขาดในประเด็นข้อพิพาทเพราะจะเป็น
การตัดสินอันกล่าวล่วงอ้านาจศาล ทั งนี ควรออกกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมายรองรับคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ โดยให้อ้านาจคณะกรรมการลุ่มน ้า เพื่อให้องค์กรอิสระเข้ามามีส่วนร่วมหาก
เป็นเร่ืองเล็กน้อยก็สามารถเข้าไกล่เกลี่ยกันเองได้  แต่หากเป็นข้อพิพาทของการใช้ทรัพยากรน ้า
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็ต้องอาศัยการไกล่เกลี่ยและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป 

จากการศึกษา แม้ภาคเอกชนหรือองค์สาธารณะที่ไม่ได้ขึ นตรงกับหน่วยงานของรัฐ           
ที่มีความเข้าใจถึงปัญหาการแย้งชิงน ้าในพื นที่ต่าง ๆ ทางการเกษตร แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการ
ความขัดแย้งที่นับว่าส่งผลกระทบทวิความรุนแรงมากขึ นเร่ือย ๆ อาจเป็นเพราะเกษตรกรบางราย
ขาดจิตส้านึก เห็นแก่ตัวจึงไม่สามารถน้าหลักประชาคมที่ตกลงกันเองระหว่างเกษตรกรบังคับให้มี
ผลบังได้ เมื่อเกิดการละเมิดและการบริหารจัดการโดยต่างฝ่ายต่างท้วงถึงสิทธิของตนจึงส่งผลให้
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การเข้ามาขององค์กรสาธารณะไม่เกิดผล อีกทั งหากไม่มีการก้าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อตกลง 
ต่าง ๆ ที่ท้าร่วมกัน และบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงนั นแล้ว การเจรจาที่เกิดขึ นก็เป็นอันไร้ผล 

ดังนั นผู้วิจัย เห็นควรให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาโดยองค์กรอ่ืน ให้รัฐมีการสนับสนุน
องค์กรอิสระหรือองค์กรเอกชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ย เพราะองค์กรอิสระเป็นองค์กร         
ที่เข้าใจและเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้อย่างมากอีกทั งยังคลุกคลีอยู่กับปัญหาจึงสามารถหาทาง
ออกและเข้าใจได้มากกว่าหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ควรชี ขาดในประเด็นข้อพิพาทเพราะจะเป็นการ
ตัดสินล่วงละเมิดอ้านาจศาล ทั งนี เห็นควรออกกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมายรองรับคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ โดยให้อ้านาจคณะกรรมการลุ่มน ้า เพื่อให้องค์กรอิสระเข้ามามีส่วนร่วมหาก
เป็นเร่ืองเล็กน้อยก็สามารถเข้าไกล่เกลี่ยกันเองได้  แต่หากเป็นข้อพิพาทของการใช้ทรัพยากรน ้า
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็ต้องอาศัยการไกล่เกลี่ยและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรน ้า                
ในภาคเกษตรกรรม เช่น พระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร์ พ.ศ. 2482 และพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ไม่สามารถเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจากความขัดแย้ง             
ในการใช้ทรัพยากรน ้าของเกษตรกรได้ อีกทั งประเทศไทยไม่มีมาตรการใดที่ได้ก้าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า ที่ได้ก้าหนดถึงแน่ชัดในความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้า               
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างที่ควร ประกอบกับการไม่มี
กฎหมายใดเลยที่ก้าหนดถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า ไว้โดยตรง ทั งกฎหมายที่มีอยู่ก็มีอยู่จ้านวน
มากและกระจัดกระจายท้าให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพของกฎหมายส่งผลให้เมื่อเกิดปัญหา ไม่เป็นที่
แน่ชัดว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่หลักในการเข้ามาแก้ไขปัญหา และอาจท้าให้เกิดความทับซ้อนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเพราะไม่มีมาตรการใดก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากร
น ้าแห่งชาติ ประกอบกับกฎหมายที่มีอยู่นั นก็เกิดความล้าหลังอันไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพ กลายมาเป็นเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ 
ทั งในไม่มีมาตรการขึ นทะเบียนของเกษตรกรเมื่อเกิดปัญหาขึ นแล้วจะได้ทราบถึงกิจกรรมที่
เกษตรกรท้า ประกอบกับภาครัฐไม่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาและความขัดแย้งดังกล่าวได้  เป็นเพราะ
ภาครัฐเองไม่ได้มีความเข้าใจและใกล้ชิดกับปัญหาที่เกิดขึ น นอกจากนี ค่าธรรมเนียมในการเรียก
เก็บจากการใช้ทรัพยากรน ้าไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงเป็นผลให้เกษตรกรต้นน ้ามีการใช้
ทรัพยากรน ้าอย่างฟุ่มเฟือย ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกลางน ้าและท้ายน ้า อันจะน้ามาซึ่งสงคราม
แย่งชิงทรัพยากรน ้าได้ในอนาคตอันใกล้ 
 5.1.1  มาตรการเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า 

5.1.1.1  ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้า 
ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทรัพยากรน ้า  เป็นปัญหาที่เกิดจากที่กฎหมายใน 

ประเทศไทยเองไม่ได้มีการก้าหนดในเร่ืองของความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้า ส้าหรับประเทศไทย
ยังมิได้ให้ความส้าคัญต่อกรรมสิทธิ์ในน ้าเหมือนกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยทั่วไปแล้วไม่อาจน้า
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หลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ในส่วนของสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั น            
มาใช้ได้ ดังนั นแม้ว่าอาจจะตีความได้ว่าทรัพยากรน ้าเป็นของรัฐแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหากมี
ภาคเอกชนอ้างความเป็นเจ้าของ เพราะไม่มีกฎหมายใดก้าหนดไว้อย่างชัดเจน เมื่อไม่มีการก้าหนด
ถึงความเป็นเจ้าของในทรัพยากรน ้า ก็จะส่งผลให้ผู้ที่มีโอกาสหรือมีความสามารถมากกว่าคนอ่ืน
เกิดตักตวงเอาผลประโยชน์  ไปใช้โดยไม่ตระหนักถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าของผู้ อ่ืน              
ดังนั นควรมีมาตรการก้าหนดถึงความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพยากรน ้า 

5.1.1.2  ปัญหาไม่มีกฎหมายในการก้าหนดสิทธิในทรัพยากรน ้าโดยตรง 
จากการศึกษาพบว่าสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรมนั น ไม่ปรากฏอยู่

ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับใดเลยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ
การชลประทานราษฎร์  พ.ศ.  2482 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พ.ศ. 2485 และ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2517 กฎหมายทั งสามฉบับนี เป็นกฎหมายหลักของ
การใช้ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรม กล่าวคือกฎหมายทั ง 3 ฉบับข้างต้นไม่สามารถครอบคลุม
ถึงการใช้บังคับทุกกรณีหรือทุกพื นที่  และไม่มีกฎหมายฉบับใดที่มีการก้าหนดถึงสิทธิในการใช้
ทรัพยากรน ้า ทั งนี ประเทศไทยควรก้าหนดถึงมาตรกรสิทธิในทรัพยากรน ้าโดยตรง 

5.1.2  มาตรการในการก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
5.1.2.1  ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นเอกภาพของกฎหมาย 
ปัญหาที่เกิดขึ นเนื่องประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละ

ปัญหาไป ประเทศไทยไม่ได้ออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่แท้จริง  จะออกฎหมายก็ต่อเมื่อเกิด
ปัญหาและเพื่อให้ปัญหานั น ๆ ลดน้อยลงไป ท้าให้มีการออกกฎหมายมากมายหลายฉบับจึงส่งผล
ให้กฎหมายที่ออกมากระจัดกระจายอยู่ทุกหน่วยงานและ ทุกองศ์กร ต่างก็มีขอบเขต อ้านาจหน้าที่ 
ที่แตกต่างกันออกไป ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าอยู่หลายฉบับแต่ละฉบับ
ต่างก็มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดการหรือบังคับใช้ที่แตกต่างกัน ประกอบกับกฎหมายที่กระจัดกระจาย
และมีอยู่จ้านวนมาก ส่งผลต่อรัฐในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายเพราะ กฎหมายที่มีอยู่ มีจ้านวนมาก 
และกระจัดกระจาย แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเองก็ไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงกฎหมายนั น
ประกอบกับกฎหมายบางฉบับก้าหนดอ้านาจหน้าที่ทับซ้อนกันท้าให้เมื่อเกิดปัญหาขึ นไม่มี
หน่วยงานใดท้าหน้าที่ในการแก้ไขหรือเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดังนั นจึงเห็นควรก้าหนดมาตรการ
และรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน ้าที่กระจัดกระจายไว้  ให้เป็นหมวดหมู่และเพื่อความ
เป็นเอกภาพของกฎหมาย  
  

DPU



116 

5.1.2.2  ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สืบเนื่องจากประเทศไทยขาดความเป็นเอกภาพของกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้

ทรัพยากรน ้า โดยที่กฎหมายต่างกระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ อันมีกฎหมายมีอยู่หลายฉบับ 
แต่ละฉบับก็มีเนื อหาซ ้าซ้อนกัน นอกจากเนื อหาที่ซ ้าซ้อนกันแล้ว องค์กรที่รับผิดชอบก็มีหน้าที่
ซ ้าซ้อนกันอีก หากพิจารณาอย่างผิวเผินแล้ว การมีองค์กรหรือหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน           
ก็ควรจะเป็นประโยชน์แก่การควบคุม การจัดการ หรือการพัฒนาทรัพยากรน ้า เพราะหน่วยงานแต่
ละแห่งจะได้น้าความเชี่ยวชาญของตนเองมาช่วยใช้ในเร่ืองดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงนั นกลับไม่
เปน็ผลดี เน่ืองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็มักถกเถียงกันถึงขอบเขตและอ้านาจหน้าที่ที่จะต้องท้า
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องการท้าฝ่ายเดียว แม้จะมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กนช.) แต่เมื่อ
พิจารณาถึงองค์ประกอบของ กนช. แล้ว พบว่าประสิทธิภาพในการท้างานของ กนช.นั น ขึ นอยู่กับ
เจตนารมณ์ทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเป็นหลัก เพราะตามระเบียบส้านักงานนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 ในเร่ืองนี มิได้ก้าหนดองค์ประกอบของ กนช.            
ให้แน่นอน แต่ปล่อยให้เป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี ทั งนี หากพิจารณาในด้านอ้านาจหน้าที่ของ 
กนช. แล้วก็จะพบว่า กนช.ไม่มีอ้านาจหน้าที่หลักที่จะบังคับให้หน่วยงานอ่ืนต้องปฏิบัติตาม
แนวนโยบายที่วางไว้โดยตรง  เพราะ กนช. มีอ้านาจเพียงเสนอแนะหรือให้ความเห็นแก่
คณะรัฐมนตรีเท่านั น และไม่มีอ้านาจเด็ดขาดในการออกค้าสั่งให้หน่วยงานอ่ืนปฏิบัติตามจึงท้าให้
ไม่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบบริหารจัดการ ออกค้าสั่งและควบคุมให้
เป็นไปตามหลักอย่างเคร่งครัด ดังนั นประเทศไทยควรมีมาตรการให้อ้านาจหรือออกกฎหมาย
รองรับคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

5.1.3  มาตรการในการแก้ไขความล้าหลังของกฎหมาย 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าอยู่ด้วยกันหลายฉบับก็ตาม 

แต่บทบัญญัติของกฎหมายเหล่านี ก็ได้ตราขึ นและมีการประกาศใช้นับกว่ากึ่งศตวรรษโดยมิได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน แต่มักจะเหมาะสมกับระบบสังคมการเกษตรกรรมขนาดเล็กมากกว่าที่ยังไม่มีการ
พัฒนามากนักและมีน ้าอุดมสมบรูณ์ตลอดปีซึ่งเป็นเกษตรกรรมแบบยังชีพ ทว่าในปัจจุบันพบว่า
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ นมากจากเมื่อ  60 ปีก่อน วิธีทางเกษตรกรรมก็ได้
เปลี่ยนไปจากเกษตรกรรมแบบยังชีพมาเป็นเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ส่งผลให้มีความต้องการใช้
ทรัพยากรน ้าเพิ่มขึ นกว่าหลายเท่าตัว ตลอดจนความต้องการก็เพิ่มมากขึ นเร่ือย ๆ ควรมีมาตรการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความทันต่อการพัฒนาเสมอ 
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5.1.4  มาตรการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน ้า 
ปัญหาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน ้าส้าหรับประเทศไทยนั นมีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมทรัพยากรน ้าเพื่อเกษตรกรรมไว้ตามพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ.2485ใน
มาตรา 8 โดยออกเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 11 โดยให้กรมชลประทานท้าหน้าที่ในการเรียกเก็บค่า
ทรัพยากรน ้าจากผู้ใช้ทรัพยากรน ้าได้อยู่แล้ว  แต่อัตราสูงสุดของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ทรัพยากรน ้าได้ก้าหนดเอาไว้ในกฎหมายค่อนข้างต่้ามาก  ซึ่งก้าหนดเพดานในการเก็บเอาไว้ที่           
5 บาทต่อไร่ ส้าหรับเกษตรกร และ 0.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส้าหรับผู้ใช้ทรัพยากรน ้านอกจาก
ภาคเกษตรกร ถึงแม้จะมีการตั งค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน ้าเอาไว้แต่ในปัจจุบันก็ยังมิได้มีการ
ใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจังและ อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น ก็ไม่มีความคุ้มทุนกับการจัดสรร
ทรัพยากรน ้าแต่อย่างใด โดยในปัจจุบันกฎกระทรวงฉบับที่  11 ได้ก้าหนดบัญชีอัตราค่าน ้า
ชลประทานส้าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ทรัพยากรน ้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอ่ืนใด
หรือนอกเขตชลประทาน ท้าให้มาตรการค่าธรรมเนียมแบบปริมาณการใช้จึงมีความเหมาะสม
มากกว่าการเก็บค่าธรรมเนียมแบบพื นที่ 

5.1.5  มาตรการในการขึ นทะเบียนของเกษตรกร 
ปัจจุบันประเทศไทยได้ละเลยการขึ นทะเบียนเกษตรกรจึงท้าให้เมื่อเกิดปัญหาจากการ

ใช้ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรมท้าให้รัฐไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีมาตรการ           
ในการขึ นทะเบียนเกษตรกรนับว่าเป็นอีกทางออกหนึ่งที่รัฐเองควรน้าเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น 
เพราะเนื่องจากประเทศเองเป็นประเทศกสิกรรมจ้าต้องอาศัยทรัพยากรน ้า  อันเป็นปัจจัยส้าคัญ            
ในการผลิตรัฐในฐานะผู้บริหารจัดการ หากในฤดูใดแห้งแล้งก็ไม่สามารถน้าน ้าที่มีอยู่จัดสรร              
แก่ทุกภาคส่วนที่มีความจ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน ้าจึงต้องมีมาตรการในการขึ นทะเบียนเกษตรกร
เข้ามาแก้ไขปัญหา 
 5.1.6  มาตรการในการแก้ปัญหาโดยองค์กรอ่ืน 

เมื่อกล่าวถึงการจัดสรรทรัพยากรน ้าของประเทศไทย ตราบถึงทุกวันนี เป็นระบบที่ว่า 
การเข้าถึงทรัพยากรน ้าได้โดยเสรี (Open Access Regime) ซึ่งอาจเรียกได้ว่าระบบใครใคร่ใช้ ใช้ใน
กรณีที่ทรัพยากรน ้าอุดมสมบรูณ์ ระบบนี จะท้าให้เกิดประโยชน์จากทรัพยากรได้มากโดยมิได้มีผล
ด้านความไม่ยุติธรรมหรือความไม่ยั่งยืน แต่เมื่อปริมาณทรัพยากรน ้าต้นทุนเร่ิมขาดแคลนลงไป              
ก็จะน้ามาซึ่งความขัดแย้ง ความขัดแย้งก็เป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น ้าในลุ่มน ้าเดียวกันระหว่าง
ต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า เนื่องจากการเข้าถึงน ้าโดยเสรีไม่มีกติกาว่าใครควรจะได้น ้าเท่าไหร่ 
ความขัดแย้งด้านการใช้น ้านับวันก็จะรุนแรงขึ น โดยเฉพาะในลุ่มน ้าเหนือเขื่อนเป็นผลท้าให้
หน่วยงานของรัฐได้เข้ามาท้าการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะหน่วยงานของรัฐ
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ไม่เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ น แม้ในการเจรจาจะมีผู้ว่าราชการเข้ามารับฟังปัญหา แต่ก็ไม่เป็นผล          
อันเนื่องมาจากไม่เข้าใจถึงปัญหาและความขัดแย้งจึงจ้าเป็นต้องจัดให้มีมาตรการให้หน่วยงานอ่ืนที่
สามารถเข้าใจและเข้าถึงปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ใช้น ้าในลุ่มน ้าเดียวกัน 
ระหว่างต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า เนื่องจากการเข้าถึงน ้าโดยเสรี ไม่มีกติกาว่าใครควรจะได้น ้า
เท่าไหร่ ความขัดแย้งด้านการใช้น ้านับวันก็จะรุนแรงขึ น 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ  

ผู้ท้าการวิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้
ทรัพยากรน ้า อันได้แก่ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร์ พ.ศ. 2482 และพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายและเพื่อให้การ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้มีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า โดยการตรากฎหมายออกมาในลักษณะเป็น
กฎหมายหลักและตราเป็นกฎกระทรวงหรือประกาศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ใช้
กฎหมายสามารถปฏิบัติและด้าเนินอ้านาจหน้าที่ได้อย่างชัดเจนรวมถึงประชาชนในฐานะผู้ถูก
บังคับใช้สามารถเข้าใจและง่ายต่อการเข้าถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี  

5.2.1  เห็นควรการก้าหนดมาตรการความเป็นเจ้าของในสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้าไว้ใน
พระราชบัญญัติดังกล่าว ทั งนี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความเป็นเจ้าของทรัพยากรน ้าอันจะน้ามา
ซึ่งความง่ายต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยการก้าหนดในลักษณะเป็นกลางคือให้ทรัพยากรน ้า
เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อันเป็นการประกันสิทธิขั นพื นฐานตามรัฐธรรมนูญว่า ประชาชน
มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรน ้าตามความจ้าเป็นและสมควร โดยรัฐในฐานะผู้มีอ้านาจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เพื่อให้ประชาชนใช้ทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน 

5.2.2  เห็นควรก้าหนดมาตรการสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้า  โดยออกเป็นกฎหมายเพื่อ
ก้าหนดให้สิทธิแก่ภาคเกษตรกรรมมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรน ้าตามหลัก “ Riparian Doctrine” 
เป็นลักษณะเด่นตามหลักนี คือเจ้าของที่ดินที่อยู่ริมน ้ามีสิทธิในการใช้น ้าอย่างเต็มที่ ตราบใดที่เป็น
การใช้น ้าตามสมควร (Reasonable Use) เพราะว่าทรัพยากรน ้าเป็นของสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
ทรัพยากรน ้าจะเป็นของเอกชนก็ต่อเมื่อ ทรัพยากรน ้าที่เอกชนเก็บกักไว้หรือน ้าใต้ดินที่เอกชนสูบ
ขึ นมาใช้และความเป็นเจ้าของจะมีอยู่ในเฉพาะช่วงระยะเวลาที่บุคคลครอบครองน ้าอยู่เท่านั น 

5.2.3  เห็นควรก้าหนดมาตรการและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน ้าที่กระจัดกระจาย
ไว้ให้เป็นหมวดหมู่และเพื่อความเป็นเอกภาพของกฎหมาย ง่ายต่อการเข้าถึงและการน้ามาใช้ทั ง
ภาครัฐในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชนหรือเอกชนในฐานะผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย  
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5.2.4  เห็นควรก้าหนดมาตรการออกกฎหมายเพื่อให้อ้านาจกับคณะกรรมการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติท้าหน้าที่ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวเนื่องกันเมื่อปัญหาเกิดขึ นโดยให้
อ้านาจออกนโยบายและอ้านาจในการบังคับให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและออกเป็น
กฎกระทรวงให้อ้านาจกับคณะกรรมกลุ่มลุ่มน ้าท้าหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแต่ละ
กลุ่มลุ่มน ้า เพราะแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าย่อมมีความเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
ออกไป ทั งยังท้าให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงปัญหาที่ เกิดขึ น  ท้ายที่สุดยังเป็นการประหยัด
งบประมาณของรัฐอีกด้วย 

5.2.5  เห็นควรก้าหนดมาตรการค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรน ้า  โดยให้คิดเป็นจ้านวน
ปริมาณการใช้ ซึ่งแต่เดิมมีการคิดแบบจ้านวนพื นที่  หากเป็นในกรณีภาคเกษตรกรรมผู้ท้าการวิจัย
เห็นว่าควรมีการจัดเก็บในลักษณะปริมาณการใช้ส้าหรับภาคเกษตรกรรมขนาดกลางโดยจัดเก็บ 
ส่วนที่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตรให้จัดเก็บ ลูกบาศก์เมตรละ 1 บาทและในส่วนของภาคเกษตรกรรม
ขนาดใหญ่ ตั งแต่ 30 ไร่ขึ นไป ให้มีการจัดเก็บส่วนที่เกิน 1,000 - 50,000 ลูกบาศก์เมตร ให้จัดเก็บ 
ลูกบาศก์เมตรละ 1 บาท และส่วนที่เกินให้จัดเก็บ ลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท โดยลักษณะการจัดเก็บ
เช่นนี สามารถค้านวณได้ตามหลักการวิศวกรรมชลประทาน โดยให้มีการจัดเก็บตามระบบลุ่มน ้า 
โดยอาศัยการค้านวณจากอาคารบังคับน ้า และให้แต่ละลุ่มน ้า โดยคณะกรรมการกลุ่มลุ่มน ้ามีหน้าที่
ในการจัดสรรทรัพยากรน ้าเข้าพื นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ทั งนี จะท้าให้ผู้ใช้น ้าตระหนักและ
ลดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน ้าได้อย่างยั่งยืน  

5.2.6  เห็นควรก้าหนดมาตรการให้มีการปรับปรุงกฎหมาย จากกฎหมายไทยอันเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้าในภาคเกษตรกรรมนั น นับว่ามีการตราขึ นมากว่ากึ่งศตวรรษและมีความล้าหลัง            
ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประเทศไทย  อีกทั งยังมี
ความหมายไม่ครอบคลุมกับการพัฒนาที่เกิดขึ นจนท้าให้กฎหมายที่มีอยู่นั น ไม่สามารถน้ามาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากศึกษากฎหมายการพัฒนาแหล่งทรัพยากรน ้าของแคลิฟอร์เนียนั นได้
ก้าหนดแผนการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้น ้าขึ นมาโดยแผนพัฒนานั นมีอายุ 10 ปีและต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุง ทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั งเทคโนโลยีและ           
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5.2.7  เห็นควรมาตรการขึ นทะเบียนเกษตรกร ให้มีการแจ้งหรือขึ นทะเบียนการท้า            
ภาคเกษตรกรรมทุก ๆ ปี โดยให้เกษตรกรขึ นทะเบียนแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรต่อธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือไม่ก็จัดให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงไปขึ นทะเบียนเอง               
เพื่อเป็นการลดภาระของเกษตรกรที่ต้องท้ามาหากินและยากต่อการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อจะท้า
ให้ทราบได้ว่า เมื่อเกิดความเสียหายแล้วจะต้องมีการชดเชยให้แก่บุคคลใดบ้างในส่วนของเงิน
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ชดเชยนั นเห็นควรค้านึงถึงต้นทุนที่เสียไปจริง ๆ ของภาคเกษตรกรรม และหากบุคคลใดไม่ได้         
แจ้งหรือขึ นทะเบียนการเพาะปลูก หากเกิดความเสียหายก็จะไม่ได้รับค่าชดเชยทั งยังเป็นการสร้าง
ระเบียบและวินัยให้กับเกษตรกรอีกด้วย 

5.2.8  เห็นควรก้าหนดให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาโดยองค์กรอ่ืน โดยให้องค์กรอิสระเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยเพราะองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่เข้าใจและเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้
อย่างมาก อีกทั งยังคลุกคลีอยู่กับปัญหาจึงสามารถหาทางออกและเข้าใจได้มากกว่าหน่วยงาน            
ของรัฐ แต่ไม่ควรชี ขาดในประเด็นข้อพิพาทเพราะจะเป็นการตัดสินอันกล่าวล่วงอ้านาจศาล                
ทั งนี เห็นควรออกกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมายรองรับคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เพื่อให้
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติแต่งตั งคณะกรรมการลุ่มน ้า โดยให้อ้านาจคณะกรรมการลุ่มน ้า
ในการคัดเลือกองค์กรอิสระ เพื่อให้องค์กรอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการยุติและแก้ไขปัญหา            
ที่เกิดขึ น หากเป็นเร่ืองเล็กน้อยก็สามารถเข้าไกล่เกลี่ยกันเองได้  แต่หากเป็นข้อพิพาทของการใช้
ทรัพยากรน ้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็ต้องอาศัยการไกล่เกลี่ยและเข้าสู่กระบวนการ              
ยุติธรรมต่อไป 
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THE CALIFORNIA CONSTITUTION OF 1879  

Section. 2. It is hereby declared that because of the conditions prevailing in this State 

the general welfare requires that the water resources of the State be put to beneficial use to the 

fullest extent of which they are capable, and that the waste or unreasonable use or unreasonable 

method of use of water be prevented, and that the conservation of such waters is to be exercised 

with a view to the reasonable and beneficial use thereof in the interest of the people and for the 

public welfare. The right to water or to the use or flow of water in or from any natural stream or 

water course in this State is and shall be limited to such water as shall be reasonably required for 

the beneficial use to be served, and such right does not and shall not extend to the waste or 

unreasonable use or unreasonable method of use or unreasonable method of diversion of water. 

Riparian rights in a stream or water course attach to, but to no more than so much of the flow 

thereof as may be required or used consistently with this section, for the purposes for which such 

lands are, or may be made adaptable, in view of such reasonable and beneficial uses; provided, 

however, that nothing herein contained shall be construed as depriving any riparian owner of the 

reasonable use of water of the stream to which the owner's land is riparian under reasonable 

methods of diversion and use, or as depriving any appropriator of water to which the appropriator 

is lawfully entitled. This section shall be self-executing, and the Legislature may also enact laws 

in the furtherance of the policy in this section contained. 

Section 4.  No individual, partnership, or corporation, claiming or possessing the 

frontage or tidal lands of a harbor, bay, inlet, estuary, or other navigable water in this State, shall 

be permitted to exclude the right of way to such water whenever it is required for any public 

purpose, nor to destroy or obstruct the free navigation of such water; and the Legislature shall 

enact such laws as will give the most liberal construction to this provision, so that access to the 

navigable waters of this State shall be always attainable for the people thereof 
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Section 6.  The right to collect rates or compensation for the use of water supplied to 

any county, city and county, or town, or the inhabitants thereof, is a franchise, and cannot be 

exercised except by authority of and in the manner prescribed by law. 
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CALIFORNIA WATER CODE 1943 

Section 101.  Riparian rights in a stream or watercourse attach to, but to no more than 

so much of the flow thereof as may be required or used consistently with this and the next 

preceding section, for the purposes for which such lands are, or may be made adaptable, in view 

of such reasonable and beneficial uses; provided, however, that nothing in this or the next 

preceding section shall be construed as depriving any riparian owner of the reasonable use of 

water of the stream to which his land is riparian under reasonable methods of diversion and use, 

or of depriving any appropriator of water to which he is lawfully entitled. 

Section 102.  All water within the State is the property of the people often State, but 

the right to the use of water may be acquired by appropriation in the manner provided by law.  

Section 106.  It is hereby declared to be the established policy of this State that the 

use of water for domestic purposes is the highest use of water and that the next highest use is for 

irrigation. 

Section 1201.  All water flowing in any natural channel, excepting so far as it has 

been or is being applied to useful and beneficial purposes upon, or in so far as it is or may be 

reasonably needed for useful and beneficial purposes upon lands riparian thereto, or otherwise 

appropriated, is hereby declared to be public water of the State and subject to appropriation in 

accordance with the provisions of this code. 

Section 1203.  Any water the right to the use of which is held by any municipality 

which is in excess of the existing municipal needs therefore may be appropriated by any person 

entitled to the possession Of   land upon which such excess water may be put to beneficial use but 

the right of such person to use such water shall continue only for such period as the water is not 

needed by the municipality. This section supplements but does not otherwise affect Sections 1460 

to 1464, inclusive. 
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Section 1215.6. For the purposes of this article, “water user or users” within a 

protected area means an appropriator or appropriators, a riparian user or users, or a groundwater 

user or users of water on land owned or controlled by them within a protected area. 

Section 1216.  A protected area shall not be deprived directly or indirectly of the prior 

right to all the water reasonably required to adequately supply the beneficial needs of the 

protected area, or any of the inhabitants or property owners therein, by a water supplier exporting 

or intending to export water for use outside a protected area pursuant to applications to 

appropriate surface water filed, or  groundwater appropriations initiated, after January 1, 1985, 

that are not subject to Section 11460.  

Section 1240.  The appropriation must be for some useful or beneficial purpose, and 

when the appropriator or his successor in interest ceases to use it for such a purpose the right 

ceases.  

10608.12.  Unless the context otherwise requires, the following definitions govern the 

construction of this part: 

 (a)  “Agricultural water supplier” means a water supplier, either publicly 

or privately owned, providing water to 10,000 or more irrigated acres, excluding recycled water. 

“Agricultural water supplier” includes a supplier or contractor for water, regardless of the basis of 

right, that distributes or sells water for ultimate resale to customers. “Agricultural water supplier” 

does not include the department. 

 (b)  “Base daily per capita water use” means any of the following: 

  (1)  The urban retail water supplier's estimate of its average gross 

water use, reported in gallons per capita per day and calculated over a continuous 10-year period 

ending no earlier than December 31, 2004, and no later than December 31, 2010. 

  (2)  For an urban retail water supplier that meets at least 10 percent of 

its 2008 measured retail water demand through recycled water that is delivered within the service 

area of an urban retail water supplier or its urban wholesale water supplier, the urban retail water 
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supplier may extend the calculation described in paragraph (1) up to an additional five years to a 

maximum of a continuous 15-year period ending no earlier than December 31, 2004, and no later 

than December 31, 2010. 

  (3) For the purposes of Section 10608.22, the urban retail water 

supplier's estimate of its average gross water use, reported in gallons per capita per day and 

calculated over a continuous five-year period ending no earlier than December 31, 2007, and no 

later than December 31, 2010. 

 (c)  “Baseline commercial, industrial, and institutional water use” means 

an urban retail water supplier's base daily per capita water use for commercial, industrial, and 

institutional users. 

 (d) “Commercial water user” means a water user that provides or 

distributes a product or service. 

 (e) “Compliance daily per capita water use” means the gross water use 

during the final year of the reporting period, reported in gallons per capita per day. 

 (f) “Disadvantaged community” means a community with an annual 

median household income that is less than 80 percent of the statewide annual median household 

income. 

 (g)  “Gross water use” means the total volume of water, whether treated or 

untreated, entering the distribution system of an urban retail water supplier, excluding all of the 

following: 

  (1)  Recycled water that is delivered within the service area of an 

urban retail water supplier or its urban wholesale water supplier. 

  (2)  The net volume of water that the urban retail water supplier 

places into long-term storage. 

  (3)  The volume of water the urban retail water supplier conveys for 

use by another urban water supplier. 
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  (4)  The volume of water delivered for agricultural use, except as 

otherwise provided in subdivision (f) of Section 10608.24. 

 (h) “Industrial water user” means a water user that is primarily a 

manufacturer or processor of materials as defined by the North American Industry Classification 

System code sectors 31 to 33, inclusive, or an entity that is a water user primarily engaged in 

research and development. 

 (i)  “Institutional water user” means a water user dedicated to public 

service. This type of user includes, among other users, higher education institutions, schools, 

courts, churches, hospitals, government facilities, and nonprofit research institutions. 

 (j)  “Interim urban water use target” means the midpoint between the 

urban retail water supplier's base daily per capita water use and the urban retail water supplier's 

urban water use target for 2020. 

 (k)  “Locally cost effective” means that the present value of the local 

benefits of implementing an agricultural efficiency water management practice is greater than or 

equal to the present value of  the local cost of implementing that measure. 

 (l)  “Process water” means water used for producing a product or product 

content or water used for research and development, including, but not limited to, continuous 

manufacturing processes, water used for testing and maintaining equipment used in producing a 

product or product content, and water used in combined heat and power facilities used in 

producing a product or product content. Process water does not mean incidental water uses not 

related to the production of a product or product content, including, but notlimited to, water used 

for restrooms, landscaping, air conditioning, heating, kitchens, and laundry. 

 (m)  “Recycled water” means recycled water, as defined in subdivision 

(n) of Section 13050, that is used to offset potable demand, including recycled water supplied for 

direct use and indirect potable reuse, that meets the following requirements, where applicable: 
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  (1)  For groundwater recharge, including recharge through spreading 

basins, water supplies that are all of the following: 

   (A)  Metered. 

   (B)  Developed through planned investment by the urban water 

supplier or a wastewater treatment agency. 

   (C)  Treated to a minimum tertiary level. 

   (D)  Delivered within the service area of an urban retail water 

supplier or its urban wholesale water supplier that helps an urban retail water supplier meet its 

urban water use target. 

  (2)  For reservoir augmentation, water supplies that meet the criteria 

of paragraph (1) and are conveyed through a distribution system constructed specifically for 

recycled water. 

 (n) “Regional water resources management” means sources of supply 

resulting from watershed-based planning for sustainable local water reliability or any of the 

following alternative sources of water: 

  (1)  The capture and reuse of storm water or rainwater. 

  (2)  The use of recycled water. 

  (3)  The desalination of brackish groundwater. 

  (4)  The conjunctive use of surface water and groundwater in a 

manner that is consistent with the safe yield of the groundwater basin. 

 (o)  “Reporting period” means the years for which an urban retail water 

supplier reports compliance with the urban water use targets. 

 (p)  “Urban retail water supplier” means a water supplier, either publicly 

or privately owned, that directly provides potable municipal water to more than 3,000 end users 

or that supplies more than 3,000 acre-feet of potable water annually at retail for municipal 

purposes. 
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 (q)  “Urban water use target” means the urban retail water supplier's 

targeted future daily per capita water use. 

 (r)  “Urban wholesale water supplier,” means a water supplier, either 

publicly or privately owned, that provides more than 3,000 acre-feet of water annually at 

wholesale for potable municipal purposes. DPU
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ-นามสกุล ภานุวัฒน์  เครือทอง 
ประวัติการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 นิติศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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