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ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาที่ส้าคัญ  ซึ่งโลกยุคปัจจุบันมีการ

พัฒนาอย่างรวดเร็ว สิ่งแวดล้อมจึงนับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ นพร้อม ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงท้าให้ความต้องการใช้น ้าเพ่ิมมากขึ นตามไปด้วยเนื่องจากปริมาณน ้าที่มีอยู่
อย่างจ้ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเรื่อง
ของการใช้น ้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ฉะนั นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการน้าแนวคิด
และทฤษฎีการจัดการทรัพยากรน ้ามาปรับใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในด้านของกฎหมายจะเห็นได้ว่า  
มีกฎหมายรวมอยู่หลายฉบับที่กล่าวถึงเรื่องการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า แต่เนื อหาของ
กฎหมายที่ออกมานั นท้าให้เกิดความสับสนในการใช้กฎหมาย เกิดความสับสนแก่หน่วยงานที่จะต้อง
ปฏิบัติตาม 

การศึกษาครั งนี   มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า  
โดยท้าการศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ...  ที่จะจัดท้าเป็นกฎหมายแม่บทให้มีความ
สมบูรณ์  ศึกษาเรื่องการจัดเก็บค่าน ้า ส้าหรับเป็นแนวทางในการก้าหนดเป็นกฎหมายต่อไป ตลอดจน
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

จากการศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส้าคัญในการร่วมแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ดังนั น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาและ “ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น”  เช่นการจัดการ การดูแลและการ
อนุรักษ์และการควบคุมและการก้าหนดความรับผิด  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กร
กระจายอ้านาจปกครอง  โดยอยู่ภายใต้การก้ากับดูและของราชการส่วนกลาง  ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค  และองค์กรก้ากับดูแล   ในเรื่องของกฎหมาย หากได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
น ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย  มีบทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยหน่วยงานผู้รักษากฎหมายนั น  
นอกจากนี กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน ้ายังมีความซ ้าซ้อน  ไม่ครอบคลุมและขาดหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง จึงท้าให้ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ  
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ส่วนพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ... ที่จะใช้เป็นกฎหมายแม่บทของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่มีนั นเนื่องจากยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงมีความจ้าเป็นต้องเร่งรัดในการ
จัดท้าขึ น โดยมีสาระส้าคัญในบทบัญญัติให้ชัดเจน ในด้านกรรมสิทธิ์ในน ้า สิทธิในการใช้น ้าของเอกชน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า การบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน ้าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ในด้านการจัดเก็บค่าน ้า จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศได้มีการจัดเก็บค่าน ้ากับผู้ใช้น ้าใน
ทุกกิจกรรม แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บค่าน ้าอย่างจริงจัง ดังนั นเมื่อรัฐต้องลงทุนด้วย
งบประมาณเป็นจ้านวนมากจึงควรมีการเก็บค่าน ้ากับผู้ที่ใช้น ้าตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ  
โดยใช้หลักที่ว่า “ผู้ใช้ต้องเป็นผู้จ่าย ” เพ่ือจะได้น้าไปบัญญัติไว้ในกฎหมายแม่บทท่ีจัดท้าขึ นต่อไป 
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In the present day, the environmental issues in Thailand are considered as an 

important matter. In this generation, the world has rapidly developed, the 
environment is considered as a problem that occur at the same time as economic 
development and industrial technology development. Thus, it results in the increase 
needs in water usage as the water is limit and not enough for the population water 
usage. Also, the citizens usually lack the knowledge in water usage and water 
preservation. Therefore, there should have a strict solution to solve this problem by 
using the approach and theory in water resource preservation. This is especially in 
the area of law, it can be seen that there are combined law regarding water usage 
and water resources preservation. However, the content of the law result in the 
confusion in using the law and lead to the confusion toward each sector.  

The objective of this research is to study the approach in improving law 
regarding water resources. It will study the Water Resources Act which will act as a 
model for law. Moreover, it will also study the water payment collection as an 
approach to develop further in the law. It will also study related law as an approach 
to solve and improve the laws regarding water resources so it corresponds with the 
current economic and social situation.  

From the study, the law issues has been analyzed regarding water usage and 
water preservation for Local Administration Organization, it is found that the Local 
Administration Organization play an important role in solving problem. This is because 
it is a sector that is closest to the community. Thus, the Local Administration 
organization has a responsibility to develop and “build local regulations” such as the 
preservation and control and penalties. The Local Administration Organization can 
delegate their power under the supervision of the local governmental services, 
regional governmental services, and supervision organization. In addition, if there is 
an improvement in law regarding water in the present day to be up-to-date with 
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appropriate penalties that correspond to the economic and social conditions. It 
should also include the strict law enforcement by the government sector. 
Additionally, the laws regarding water resources are also complex and lacking the 
sector that is directly responsible. Therefore, it lacks the effectiveness in 
enforcement in different sectors. 

For the Water Resources Act that will be used as a model for the country, the 
reason why it still unavailable today is because it still did not pass the referendum of 
the cabinet. Therefore, it is necessary to create it with a clear key point. This is 
especially in the water proprietary right for the private sector usage, water 
preservation, and water system management with the cooperation of community. 
This is according to the Act to promote and maintain national environment quality 
1992 as well as Thai Constitution 2007.  

For the water payment collection, it is found that in the foreign countries 
there is a water payment from water users in ever activities. However, there is no 
strictly enforcement in water payment in Thailand. Thus, the government sector 
need to invest in large budget so there should be water payment collection from 
user that is suitable for the economic condition. The principle is "user is the payer”. 
So it will be put in the model law that will be creating in the near future.  
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ตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ก าลังใจและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก  
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ดร.วริยา  ล้ าเลิศ ที่กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ให้ความรู้  ค าปรึกษา 
และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ค าแนะน าแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างดีตลอดมา 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  
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ได้ด้วยดี  และต้องขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ ตลอดจนทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบถ้วนในที่นี้  
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ฉบันนี้ด้วย 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ประการใดแล้ว ผู้เขียนขอกราบมอบ
เป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน รวมทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ที่ได้ให้โอกาสในการศึกษา แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์ประการ
ใดแล้ว  ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ และโลกยุคปัจจุบันมีการ

พัฒนาอย่างรวดเร็วหรือที่พวกเราเรียกกันว่า “ยุคโลกาภิวัตน์”คือ ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร 
การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์
ทาง เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วย
ธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ยิ่งมีการพัฒนาและเติบโตด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมากขึ้นเท่าใด  ปัญหาสิ่งแวดล้อมยิ่งเกิดขึ้นและมีปัญหามากขึ้นเท่านั้น ส่วนปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย
ไม่ได้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ท าให้มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนด้วย1 

“น้ า” หมายถึง ของเหลวซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนใน
ภาวะที่เหมาะสมหรือความหมายในลักษณะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่น ามาใช้อุปโภค 
บริโภค ช าระล้างร่างกาย ใช้ในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ า 
การผลิตพลังงาน ทรัพยากรน้ ายังเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนอยู่ตลอดเวลา
เป็นวัฏจักร “น้ า” จึงจัดเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของร่างกายมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งก าเนิด
ของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และรักษาสมดุล ของระบบนิเวศ2  

โลกของเรานั้น  จึงประกอบไปด้วย  พ้ืนดินและพ้ืนน้ า โดยส่วนที่เป็นพ้ืนน้ านั้น มีอยู่ประมาณ 
3 ส่วน (ร้อยละ 75) และเป็นพ้ืนดิน 1 ส่วน (ร้อยละ 25) น้ าจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของ
พืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วย “น้ า”  เป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ  ไม่
มีวันหมดสิ้น เมื่อแสงแดดส่องมาบนพื้นโลก น้ าจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน้ าลอยขึ้นสู่
เบื้องบนเนื่องจากไอน้ ามีความเบากว่าอากาศ  เมื่อไอน้ าลอยสู่เบื้องบนแล้ว จะได้รับความเย็นและ
กลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ าเล็ก ๆ  ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเมฆ เมื่อจับตัวกันมากขึ้นและกระทบความ
                                                      

1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การจัดการน้ าเสีย, ในหลวงกับกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก http://www.wma.or.th/www/home 
.php?module=detail&lang=MO= =&conid=NDEw&pageid=MO= =&dir=MTA2  

2 ทรัพยำกรน  ำคืออะไร, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก http://tummachatsing 
wadlom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=267463 



2 
 

เย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ าตกลงสู่พ้ืนโลก น้ าบนพ้ืนโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ าอีกเมื่อได้รับ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอน้ าก็จะรวมตัวกันเป็นเมฆและกลั่นตัวเป็นหยดน้ ากระบวนการเช่นนี้ 
เกิดข้ึนเป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดเวลา เรียกว่า วัฏจักรน้ าท าให้มีน้ าเกิดขึ้นบนผิวโลกอยู่
สม่ าเสมอ3 

ในอดีตที่ผ่านมา โลกเราได้ประสบกับปัญหา  เกี่ยวกับการเพ่ิมของประชากรที่มีอัตราค่อนข้างสูง  
และจากสถิติในปี พ.ศ. 2549 ของสถาบันประชากรศาสตร์ ปรากฎว่าประชากรในประเทศไทยมี
จ านวน 62 ล้านคน  โดยเป็นผู้ชาย 30,697,779 คน และผู้หญิง 31,465,395 คน  จะเห็นได้ว่า
พลเมืองของโลกเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา และไม่ได้สัดส่วนกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ปรากฎอยู่  จึง
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดถูกท าลายและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  ประกอบกับ ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  จึงท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกส ารวจ ขุดค้นและเสาะแสวงหามา
ใช้เพ่ิมมาขึ้นตามอัตราการเพ่ิมของประชากร  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ก่อให้เกิดการขาดแคลนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือมาใช้ในการด ารงชีวิต 
 อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา  ยังมิได้มีการเอา
จริงเอาจังกันมากนัก  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือประเทศไทย  ทั้งนี้เพราะ 1. ขาดงบประมาณสนับสนุน
ในการด าเนินงาน  2. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่อย่างแท้จริง  และ 
3. คนไทยโดยทั่วไปยังขาดจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับกับทรัพยากรธรรมชาติ   จึงมิได้มีการให้ความร่วมมือ
หรือเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้มากนัก และถ้าพวกเรายังปล่อยให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย
ต่อไป  ประเทศไทยอาจเปลี่ยนสภาพไปดินแดนที่ทุรกันดารหรือดินแดนแห่งทะเลทรายก็เป็นได้4 

 วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ านั้นเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ  เช่น ความต้องการน้ าใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ  เช่น ความต้องการน้ าใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น ความสมดุลของทรัพยากรน้ า
ระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนไม่สมดุล รวมถึงการใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ขาดแผนการใช้ที่รัดกุมและ
เหมาะสมรวมทั้งขาดองค์กรระดับชาติที่จะเข้ามาบริหารจัดการแหล่งน้ า ตลอดจนแหล่งน้ าที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม เน่าเสีย คุณภาพไม่เหมาะสมไม่สามารถน ามาใช้ได้ จากปัญหาที่กล่าวมานี้ 
เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น5 

1. สภาพแหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลาย การบุกรุกท าลายแหล่งน้ า ส่งผลให้ พ้ืนที่ต้นน้ าล า
ธารอันเป็นแหล่งก าเนิดน้ า ไม่สามารถดูดซับหรือชะลอน้ าไว้ในดิน เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงท าให้มีน้ า
ไหลบ่าลงมาท่วมพื้นท่ีตอนล่างอย่างรวดเร็วและรุนแรง 

2.  สภาพน้ าท่า เนื่องจากปริมาณน้ าฝนที่ตกชุก ในทุก ๆ ภาคของประเทศมี ปริมาณน้อย
กว่าเกณฑ์เฉลี่ย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลางและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลง 
ส่งผลให้ปริมาณน้ าท่ามีปริมาณลดลงไปด้วย 
                                                      

3 ทรัพยำกรน  ำ, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก http://www.school.net.th/library 
/snet6/envi2/subwater/subwater.htm 

4 สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์, หลักกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืน (กรุงเทพฯ: สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550), หน้า 43. 

5 ทรัพยำกรน  ำคืออะไร, เรื่องเดิม. 
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3.  การใช้น้ าและความต้องการน้ าเพ่ิมขึ้นในทุกลุ่มน้ า กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทาง อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมล้วนเป็น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความต้องการใช้น้ าเพิ่มมากขึ้น 

4.  การบุกรุกท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ าต่าง ๆ การขยายตัวของบ้านจัดสรรโรงงาน อุตสาหกรรม 
การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง โดยขาดการวางแผนก่อให้เกิดการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรืออาจท า
ให้มีการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่แหล่งน้ า 

5. ปัญหาน้ าเสียจากแหล่งอุตสาหกรรมและชุมชน การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ความต้องการในการใช้น้ าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดน้ าเน่าเสียตามมา 
เพราะน้ าที่ระบายสู่แม่น้ าคลองจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนมิได้มีการบ าบัดน้ าเสียก่อน 
ก่อให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสียในล าน้ าธรรมชาติ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปล่อยน้ าในอ่างเก็บน้ ามาเพ่ือ
ผลักดันน้ าเสีย ท าให้สิ้นเปลืองน้ าที่ควรจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนหนึ่งด้วย 

ดังนั้น ประชากรในทุกท้องที่ทุกคนจึงควรตระหนักถึงปัญหานี้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่า 
การขาดแคลนน้ าได้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้ว  ประชาชนควรมีจิตส านึกร่วมกันในการที่จะต้องช่วยกันดูแล
การใช้น้ าเท่าที่จ าเป็น ด้วยความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อให้มีน้ าใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดไป 

จึงได้มีแนวคิดในการกระจายอ านาจในการบริการสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้อ านาจกับชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะชุมชนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ท างานอยู่ในท้องถิ่น และมีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากท่ีสุด 

การให้อ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการชุมชน โดยพบว่าองค์กรปกครอง
บริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย  มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรแต่ละประเภทให้อ านาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท าบริการสาธารณะ โดยการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกิดจาก “ปัญหา” ที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นปัญหาที่คนในชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้
เองหรือต้องการการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นปัญหาเดียวหรือหลายปัญหา 
ซึ่งหลาย ๆ  ปัญหาที่ชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้นั้น เรียกว่า “ประเด็นปัญหา” เมื่อปัญหานั้นถูก
กล่าวถึงในวงกว้างและไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งจนเป็น “ประเด็นสาธารณะ” 
จากนั้น หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ  ให้ความสนใจและต้องการแก้ไขปัญหา เกิดการ
ยกระดับแนวทางการแก้ไขปัญหาไปเป็น “วาระสาธารณะ” และร่วมกันพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างเข้มข้น  มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้น  ๆ  อย่าง
ชัดเจน จนเกิดเป็น “นโยบายสาธารณะ” ในขั้นตอนนี้เองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและ “ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น” โดยมี
เป้าหมายส าคัญ 2 ประการ คือ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ และเพ่ือวางแผนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน6 เช่น การจัดการ การดูแลและการอนุรักษ์และการควบคุมและการ

                                                      
6 บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก  https://www.gotoknow.org/posts/479897 
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ก าหนดความรับผิด  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรกระจายอ านาจปกครองประเภทหนึ่ง 
ที่รัฐมอบอ านาจในการปกครองบางส่วนให้เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีความเป็นอิสระ
ตามสมควร  โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูและของราชการส่วนกลาง  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  และ
องค์กรก ากับดูแล7    

อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 รับรองอ านาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ดังนี้8 

มาตรา 6 “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้” ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้ตามแนวนโยบายบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่เน้นการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 66  “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ” 

มาตรา 78 “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
(3) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของ

ท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จังหวัดนั้น”  

โดยการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สามารถอ้างถึงรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา 290 “เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม

มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้                                      
1.  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่                                                                                                                                                    
2.  การเข้าไปมีส่วนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ 

เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน                                                                 
3. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี  
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน”9 

                                                      
7 มานิตย์ จุมปา,  ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง เล่ม 2 ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำร

บริหำร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 4. 
8 กลุ่มพลังวิชาการเพ่ืออนาคต, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักรำช 2554 (กรุงเทพฯ: พีรภาส, 2550), หน้า 4, 30, 35-36, 186.  
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จากกฎหมายดังกล่าวเป็นการให้อ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างกฎหมายในการรองรับการ
ท างานในการบริหารจัดการทรัพยากร  โดยให้อ านาจกับหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแล  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นที่เก่ียวข้องกับชุมชนมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จและสามารถด าเนินงานได้อย่าง
เต็มที่ตามอ านาจกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนนั้น ท าให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและ
เกิดความสุมดุล เพราะเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน เกิดความรัก ความห่วงแหนใน
ทรัพยากร  ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้ง ชุมชนเอง  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง   
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการตราข้อบัญญัติต าบลขึ้นมาเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน10 

จากสภาพปัญหาต่าง ๆ  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  กฎหมายนับว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้
มาตรการต่าง ๆ  ของรัฐในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับน้ าไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งพอจะสรุปปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดจากกฎหมายได้ดังนี้ คือ 

1. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ า ได้แก่ ประการแรก คือความหลากหลาย
ของกฎหมาย  แยกเป็น 1. ปัญหาความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กล่าวคือมีกฎหมายหลายฉบับ แต่
มีเนื้อหาสาระไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ  ท าให้การบังคับใช้ยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี เช่น มาตรา 30 และ
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติ
น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ใช้ควบคุมเฉพาะในเขตท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้เป็น
เขตน้ าบาดาลแล้วเท่านั้น  ดังนั้นพ้ืนที่นอกเขตที่ไม่ได้มีการประกาศจึงไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้  2. 
ปัญหาความซ้ าซ้อนของกฎหมาย  ส่วนใหญ่เป็นการซ้ าซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในส่วน
ที่เก่ียวกับบทลงโทษ  3. ปัญหาความล้าสมัยและมีช่องว่างของกฎหมาย  เช่น  พระราชบัญญัติรักษา
คลอง ร.ศ. 121 เรื่องของการลงโทษผู้ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สิ่งโสโครกลงในคลอง  โดยผู้ฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับเพียงยี่สิบบาท  ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบัน ท าให้การลงโทษไร้ผล  หรือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องของสิทธิในการใช้น้ าของประชาชนทั่วไป เนื่องจากยังมิได้
บัญญัติขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยตรง   ดังนั้นจึงก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของสิทธิ
ในการใช้น้ าว่า “ใครมีสิทธิใช้น้ ามากน้อยกว่ากันอย่างไร” ประการที่สองคือ  การขาดความเป็น
เอกภาพ  เนื่องจากมีกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องเดียวกันหลายฉบับ เช่น  พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 เป็นต้น จะเห็น
ว่าแต่ละฉบับบังคับใช้ไม่ครอบคลุมในทุกกรณี  ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในทางปฏิบัติ ท าให้เสียเวลาใน
การวินิจฉัยและตีความว่าจะเข้าความผิดกรณีใด ประการสุดท้ายคือ  ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน   
                                                      

9 มาตรา 6, 66, 78(3), 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
10 บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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โดยมีสาเหตุมาจาก 1. ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ า 2. ขาดมาตรฐานในการควบคุมดูแล
การใช้ทรัพยากรน้ าของบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ดังนั้นจึงควรมีองค์กรหลักท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง 3. ขาดกฎหมายหลักที่ก าหนด
ไว้เป็นแนวทางเดียวกันในทางปฏิบัติ 4. ไม่มีหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

2.   ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ได้แก่ ประการแรก คือปัญหา
แหล่งน้ าสกปรกและตื้นเขิน  เช่น พระราชบัญญัติ การรักษาคลอง ร.ศ. 121  ได้มีการประกาศใช้นาน 
และไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันตามเหตุการณ์ปัจจุบัน  ได้แก่  ข้อความในมาตรา 6  ไม่ได้กล่าว
ครอบคลุมถึงการระบายโลหะหนัก หรือสารพิษลงไปในล าคลอง  ถือเป็นช่องว่างทางกฎหมาย      
ประการที่สอง คือปัญหาการเกิดมลพิษในแหล่งน้ า เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 237  
ปัญหาคือ  การระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า น่าจะใช้บังคับเฉพาะกรณีของการท าให้ปนเปื้อนแก่น้ าซึ่ง
อยู่ในบริเวณที่จ ากัดไม่มีทางออก เช่น น้ าที่อยู่ในบ่อหรือสระ ตามที่กล่าวถึงเท่านั้น  ฉะนั้น จึงควร
ปรับปรุงให้มีบทบัญญัติคุ้มครองไปถึงแหล่งน้ าไหล อาทิ แม่น้ า ล าคลอง ล าธาร ด้วย  และประการ
สุดท้ายปัญหาการควบคุมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น พระราชบัญญัติ น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
จะเห็นได้ว่าบทลงโทษตามมาตรา 36 ทวิ ค่อนข้างเบา  และการฝ่าฝืนมาตรา 16 เป็นความผิดที่มี
บทลงโทษเพียงปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ท าให้บุคคลที่มีฐานะ ท าผิดเพื่อแลกกับประโยชน์ที่จะได้รับ   

3.  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้  ประการแรก คือมาตรการ
ทางอาญา ได้แก่  1. การน ามาใช้เป็นมาตรการโดยตรง เช่น ในประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 
228, 237, 238, 239, 375 และ มาตรา 380  เป็นต้น   2. การน ามาใช้เป็นมาตรการประกอบ เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย พ.ศ. 2456 เป็นต้น  จะเห็นได้ว่า  หากโทษที่มาระบุเป็นความผิดลหุโทษหรือเป็นความผิดที่มี
อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุ-โทษ หรือคดีอ่ืนที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท (มี
อัตราโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ)   ผลท าให้ผู้ต้องหาไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมาย ประการที่สอง คือมาตรการทางแพ่ง ได้แก่  1. ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องเรียก
ค่าเสียหาย ได้แก่ ประชาชนหรือผู้เสียหายที่เป็นภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งมาตรการทางแพ่งเพ่ือเยียวยา
ความเสียหาย ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อน   
รัฐจึงได้น าเอาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด ซึ่งเป็นหลักการที่ผลักภาระพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายกับผลเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อไปตกอยู่แก่ผู้ที่เป็นต้นเหตุ
ให้เกิดมลพิษแทน โดยน าบทบัญญัติ มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 2. ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่เป็นผู้
พิสูจน์  ตามมาตรา 96 และมาตรา 97  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ปัญหาที่พบคือ รัฐจะต้องค านวณหรือก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ค่าเสียหายและมูลค่าแห่งทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายหรือถูกท าลายไป  แต่ปัจจุบันไม่มีการหยิบ
มาตราดังกล่าวมาใช้บังคับ  ประการที่สาม คือมาตรการทางปกครอง โดยมาตรการทางปกครองใช้
วิธีการลงโทษด้วยการปรับซึ่งจะแตกต่างจากโทษทางอาญา  กล่าวคือโทษทางปกครองเกิดจากการฝ่า
ฝืนค าสั่งทางปกครอง โดยมาตรการที่ใช้มีทั้งมาตรการทั่วไปในเชิงป้องกัน การควบคุม และการใช้
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ค าสั่งบังคับเป็นต้น ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ในส่วนที่ 8 ว่าด้วยค่าบริการและค่าปรับ  ตามมาตรา 88, 89 และมาตรา 90  และ
ประการสุดท้าย คือการบังคับใช้กฎหมายในมาตรการของเศรษฐ์ศาสตร์  เนื่องจากการเก็บค่าน้ าของ
ไทยยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง  มีเพียง พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พ.ศ. 2485 (การเก็บค่าน้ าจาการเกษตรกรณีชักน้ าเข้าไร่นา) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ ามาก ไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

4.  ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า สามารถแยกพิจารณาได้
ดังนี้ ประการแรก คือความขัดแย้งเรื่องน้ ากับความเป็นไปได้ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ได้แก่    
1. ด้านข้อจ ากัดของกฎหมายในปัจจุบันนั้น จะเห็นว่าไม่มีกฎหมายใดที่จะเข้ามารองรับการใช้น้ าที่
ชุมชนใช้ร่วมกันโดยตรง  แม้แต่ร่าง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าก็ไม่มีกล่าวไว้ 2. การชดเชยความ
เสียหายแก่ผู้ใช้น้ าที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันขาดความ
ชัดเจนในเรื่องผู้ใช้น้ าที่อยู่ทางต้นน้ า มีสิทธิที่จะก้ันน้ าไว้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด เพราะกฎหมายก าหนด
แต่ “สิทธิในการกั้นน้ าไว้ใช้ได้ตามที่จ าเป็น” ประการที่สอง คือกรรมสิทธิ์ในน้ า ควรมีการสร้างกลไก
และองค์กรที่เข้มแข็งเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบดูแลควบคุมการใช้อ านาจรัฐ ประการที่สาม คือสิทธิใน
การใช้น้ า   ควรมีการจัดสรรการใช้น้ าระหว่างผู้ใช้น้ าด้วยกัน เพ่ือผู้ความเป็นธรรมของทุกฝ่าย  และ
ประการสุดท้ายคือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปัญหาที่พบคือ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ า  ยังกระท าไม่เต็มที่ เนื่องจาก การทุจริต การละเลยเพิกเฉย หรือการเกรงกลัวต่ออ านาจ
และอิทธิพลต่าง ๆ  ขาดบุคลากรในการควบคุม ส่วนเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องทรัพยากรน้ า 
ควรมีการจัดระบบองค์ใหม่ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น  ๆ  ที่ได้รับ
มอบหมายโดยขาดการประสานงานที่ดี 

จากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจะเห็นได้ว่า  ปัญหาทางด้านกฎหมายเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าโดยเฉพาะในเรื่องการขาดแคลนน้ า ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่า
จะลดลงแต่ประการใด  แต่กลับจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี  ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อ งน้ าอยู่
มากมาย  แต่มีความซ้ าซ้อน คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ขาดรายละเอียด มีช่องว่างกฎหมาย ขาดบทบัญญัติ
เฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้และไม่ทันสมัยต่อสังคมในปัจจุบันที่มีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น  
ตลอดจนมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเข้ามา  ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  เพ่ิมขึ้นอีก ถึงแม้ทาง
รัฐบาลจะได้รู้ถึงปัญหาและด าเนินการไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จแต่อย่างใด    

ดังนั้นจึงได้แต่คาดหวังว่าหากมีการทบทวนกฎหมายต่าง ๆ  ที่มีอยู่และมีการปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย อีกทั้งมีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ให้ ชัดเจนขึ้น  ดังเช่น ร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าที่ก าลังปรับปรุงแก้ไขในสาระที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญในการ
จัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหาร การจัดสรรการใช้น้ า  และการอนุรักษ์แหล่งน้ าแล้ว  หน่วยงาน
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ ายังจะได้น ากฎหมายที่ได้แก้ไขนี้ ยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและด าเนินการไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้ผลยิ่งขึ้น 
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1.2   วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เพ่ือเสนอแนะการบริหารจัดการตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าที่มอียู่ในปัจจุบันและกฎหมายที่ควรด าเนินการต่อไป 

 
1.3   สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 
บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในปัจจุบันมีแฝงอยู่ใน

กฎหมายหลายฉบับ  มีความไม่ชัดเจนและซ้ าซ้อน  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ าได้ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนขององค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการน้ าน ามาซึ่งการ
ขัดแย้งหรือการปฏิเสธความรับผิดชอบท าให้การบริหารการจัดการน้ าด้อยประสิทธิภาพและไม่
ตอบสนองกับสภาพสังคมในปัจจุบัน   ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าไว้ฉบับเดียวกันและมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์ในการบริหารจัดการน้ าไว้
ให้ชัดเจน อาจท าให้สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.4   ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ทั่วไป  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ า  กฎหมาย

เกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  พร้อมทั้งศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา  ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพยากรน้ าต่อไป 
 
1.5   วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
ท าการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร  

บทความ  หนังสืองานวิจัย  วิทยานิพนธ์  หนังสือพิมพ์  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ าใน
ประเทศไทย 
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1.6   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. เพ่ือทราบความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือทราบแนวคิดทฤษฎีการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3. เพ่ือทราบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพ่ือทราบปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เพ่ือทราบข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
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บทท่ี 2 

 
แนวคิดทฤษฎกีำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

“น้ า” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
น้ าตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่ใช้  ได้แก่ น้ าในบรรยากาศ (ฝน)  น้ าผิวดิน  และน้ า
บาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพ่ิมขึ้นมา หรือลดปริมาณที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติได้เองตามต้องการบางปีอาจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้ าในแม่น้ าล าธารมีน้อย จนไม่สามารถ
แบ่งปันได้ทั่วถึง หรือบางปีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหายเนื่องจากน้ าท่วมทรัพย์สินและพ้ืนที่
ชุมชน ตลอดจนการมีน้ าเสียหรือมลพิษทางน้ าเกิดขึ้นในหลายท้องที่ตามมาอีกด้วย นับเป็น
วิกฤตการณ์เกี่ยวกับน้ า ซึ่งปัจจุบันนี้เกิดข้ึนอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทยในสภาพ
ค่อนข้างใกล้เคียงกันแทบทุกปี11 

ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในสังคม  จึงต้องมีกฎเกณฑ์ออกมาควบคุม  เพ่ือจัดสรรประโยชน์
ในการใช้น้ าให้กับประชาชนในสังคมและช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ าอันมีค่าไว้  ซึ่งในปัจจุบันความ
ต้องการใช้น้ ามีมากขึ้น  ในขณะเดียวกันแหล่งน้ าดิบที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ า  
ประกอบกับมลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น  อีกทั้งการขาดองค์กรหลักที่เข้ามาควบคุมการใช้น้ าของ
ประเทศโดยตรง  สิ่งเหล่านี้เกิดจากการไม่มีกฎหมายมาจัดการในเรื่องของการจัดสรรการใช้น้ า   การ
ก าหนดขอบเขตของการใช้น้ า และในเรื่องการก าหนดการจัดสรรน้ า  จึงควรมีการพิจารณาว่าใครเป็น
เจ้าของน้ า  และเอกชนมีสิทธิในการใช้น้ าอย่างไรบ้าง  ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นหลักพ้ืนฐานในการควบคุม
การใช้กฎหมายให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  ดังนั้นสิทธิเกี่ยวกับน้ า (Right in Natural Water) ถือว่า
เป็นสาระส าคัญที่จะต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าน้ าเป็นของใคร  เพ่ือรัฐจะได้เข้ามาควบคุมดูแลน้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้จะต้องพิจารณาว่า  แหล่งน้ าประเภทใดบ้างท่ีกฎหมายจะต้องเข้าไป
ควบคุมและสิทธิในการใช้สอยน้ าของเอกชนมีอย่างไรบ้าง   ในบทนี้จึงขอเสนอแนะแนวคิดทฤษฎีการ
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแยกประเด็นส าคัญ ๆ ออก
ได้  3  ประเด็น คือ  แนวคิดทฤษฎีในการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า, การควบคุมมลพิษ
และการจัดการน้ าเสีย (ทั่วไป)  และ มาตรการจัดการน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

                                                      
11 ปราโมทย์  ไม้กลัด, ทำงออกกำรบริหำรจัดกำรน  ำของไทย, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2558 

จาก http://thaipublica.org/2014/03/water-management-solutions/ 
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2.1  แนวคิดทฤษฎีในกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ 
 

2.1.1  แนวคิดทฤษฎีในกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
การจัดการทรัพยากรน้ า  หมายถึง  กระบวนการ (กรรมวิธี ) จัดการน้ า ซึ่งโดยทั่วไป  

เกี่ยวข้องกับการจัดหาและพัฒนา การจัดสรรและใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้คงอยู่และมีใช้อย่างยืนยาว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ าทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้หมดไป…ซ่ึงการจัดการทรัพยากรน้ านี้ เรามักกล่าวถึงกันเสมอ ๆ  ว่าการ
จัดการทรัพยากรน้ าต้องเป็น “การจัดการแบบบูรณาการ” หรือไม่ก็ “การจัดการทรัพยากรน้ าอย่าง
ยั่งยืน” นั้น มีหลักการอย่างไร สามารถอธิบายได้ว่า การจัดการทรัพยากรน้ าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
โดยด้านใดด้านหนึ่งแบบเอกเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยหลักแล้วจะต้องด าเนินการให้สอด
ผสมผสานแบบรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่เรียกกันว่า “บูรณาการ” ด้วยหลายวิธีหลายเทคนิค 
และผู้คนในสังคมทุกชุมชนยอมรับ จึงคงจะน าไปสู่การจัดการหรือแก้ปัญหาต่าง  ๆ  เกี่ยวกับน้ าได้
อย่างสัมพันธ์กัน  

ในภาวะปัจจุบันเราต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน้ า โดยมีวิธีคิดและด าเนินงานหลาย
ด้านอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม มองเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วค้นหาแนวทางแก้ไข
อย่างเป็นระบบครบวงจร ต้องมองว่าทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะน้ า ดิน 
และทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบ “มุ่งถึงประโยชน์
คนส่วนใหญ่” ในลุ่มน้ าเป็นหลัก  คือการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 

ส่วนการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน หมายถึง วิถีการบริหารจัดการที่เน้นให้ทุกส่วนของ
สังคมรู้ถึงคุณค่าของน้ า   ใช้น้ าอย่างพอประมาณและมีเหตุผล เพ่ือให้ทรัพยากรน้ ามีใช้อย่างทั่วถึง
และเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จะต้องให้เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความยั่งยืน ไม่เป็นไปอย่าง
สิ้นเปลืองหรือท าลายแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  คือ  

1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจควรต้องยึดปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลัก โดยเน้นความอยู่ดีกินดีมีสุขและพ่ึงตนเองได้ เป็นหลักพ้ืนฐานก่อน 

2. มีการคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า และทรัพยากรอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้คงความอุดม
สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน12 

ฉะนั้นการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน มีด้วยการหลายประการดังนี้ 
ประการแรก คือสาระส าคัญในการจัดการทรัพยากรน้ า    

 กล่าวคือ  ควรจะมีเป้าหมายหลาย ๆ อย่างในสังคม  ทั้งพืช สัตว์และมนุษย์ฯลฯ และต้องมี
ความหลากหลายในทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการด าเนินชีวิตที่ดี  จะส่งผลให้
ประชาชนมีน้ าใช้อย่างยั่งยืนและทั่วถึง ตลอดจนต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ าที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ า อุทกภัย
และคุณภาพน้ าที่เสื่อมโทรม  โดยให้ปัญหาดังกล่าวนั้นบรรเทาหรือหมดสิ้นไป  ฉะนั้นการด าเนินการ
                                                      

12 ปราโมทย์  ไม้กลัด, เรื่องเดิม. 
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อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ  อย่างรวมกัน จะต้องมีการบูรณาการเกี่ยวกับน้ าและทรัพยากรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในเขตลุ่มน้ าด้วย 

ประการทีส่อง คือการจัดการทรัพยากรน้ าจะประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญอยู่หลายอย่าง   
กล่าวคือ  การจัดหาหรือการจัดสรรการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม เพ่ือให้มี

แหล่งน้ าใช้เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตและการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ ของประเทศ  รวมถึงการ
อนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธาร และการบรรเทาและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าหรือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่เป็น
สาเหตุท าให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชากร 

ประการที่สาม คือการจัดการทรัพยากรน้ าควรจะต้องท าอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
กล่าวคือ ระบบนิเวศน์ที่นิยมใช้เป็นหลักในการจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ

ต่าง ๆ  คือ “ระบบนิเวศน์ลุ่มน้ า” กล่าวคือ หากมีฝนตกลง ณ บริเวณใดเกิดเป็นน้ าท่าไหลไปรวมกับ
น้ าท่าที่เกิดจากฝนตกที่บริเวณอ่ืนแล้วไหลไปโดยมีทางออกร่วมกัน ถือว่าพ้ืนที่ที่ฝนตกลงมานั้นทุก
แห่งอยู่ในลุ่มน้ าเดียวกัน ทั้งนี้ พื้นที่ลุ่มน้ าตอนบนมักเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูง เรียกว่า “ต้นน้ าล าธาร” 

นอกจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าจะเหมาะส าหรับใช้เป็นเขตพ้ืนที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเหมาะส าหรับใช้เป็นเขตพ้ืนที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    ซึ่งในการปฏิบัติ
ของทางราชการไม่นิยมใช้แนวทางดังกล่าว   แต่จะใช้เขตทางการปกครองเป็นขอบเขตในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพราะว่ามีความเคยชินและมีข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ  ของเขตการปกครองเช่น 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัดอยู่แล้ว และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที13 

ประการสุดท้าย คือปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ า 
 กล่าวคือ  เป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ซึ่งจะยกตัวอย่างของ

ปัญหาดังกล่าวพอสังเขปดังนี้  
ตัวอย่างแรก คือการวิเคราะห์และการจัดการทรัพยากรน้ าที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน  ได้มี

การก าหนดให้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานจากส่วนกลางเป็นหลัก หรือผู้มี
อ านาจทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่  โดยคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ  แล้วจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชุมชนได้  ทั้ง ๆ  ที่บางโครงการไม่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์
ถึงความต้องการของประชาชนในระดับรากหญ้าก่อน   จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนที่มีส่วนได้
เสียอันเนื่องมาจากการเกิดผลกระทบต่อชุนชน  และหน่วยงานไม่มีค าตอบว่าจะเยียวยาแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้กับชุมชนได้อย่างไร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบกับสิทธิของชุมชนซึ่งได้ชื่อว่า “ เป็น
เจ้าของทรัพยากรน้ าและทรัพยากรต่าง ๆ  ตามท่ีรัฐธรรมนูญระบุไว้” 

ตัวอย่างที่สอง คือ การจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศไทยไม่ว่าจะยุคสมัยใด  จะเป็นการ
ด าเนินงานแบบแยกส่วน ไม่เป็นในลักษณะบูรณาการ  ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงสถาบันหรือองค์ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการน้ า  จึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียในด้านการใช้ทรัพยากรน้ าและทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการกันใหม่ 

ตัวอย่างที่สาม คือ ในแต่ละลุ่มน้ าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเข้ามาบริหารงานเกี่ยวกับน้ าโดยเฉพาะมากมาย  ส่งผลให้การด าเนินงานของแต่ละ
                                                      

13 เรื่องเดียวกัน. 
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หน่วยงานนั้นไม่มีการประสานงานและไม่มีความต่อเนื่องกัน  โดยหลักแล้ว การจัดการน้ าในลุ่มน้ าให้
มีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมีข้อมูลและองค์กรมารองรับส าหรับการจัดการเฉพาะในแต่ละลุ่มน้ า  
เพ่ือจะได้มีการวิเคราะห์และพิจารณาถึงปัญหาภายในลุ่มน้ า โดยมีการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุม การพัฒนา การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างที่สี่ คือ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ก าหนดถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างกว้าง จึง
เป็นการเปิดช่องว่างให้ทุกคนมีสิทธิในการใช้น้ าได้อย่างเสรีและไม่จ ากัด   จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดการใช้
น้ าที่ด้อยประสิทธิภาพ 

และตัวอย่างสุดท้าย คือ ปัจจุบันน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมมิใช่
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ าได้อย่างเสรี  ฉะนั้นการที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่าง
ชัดเจน ย่อมท าให้น้ าแทบไม่มีราคาตลาด  แต่กลับมีมูลค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้เกิด
ปัญหาหลายประการที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการก าหนดนโยบายหลักเพ่ือจัดการทรัพยากรน้ า  ทั้งนี้ การ
บริหารและการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศโดยจะต้องมี
การวางแผนในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าให้เป็นระบบลุ่มน้ า ทั้งล าน้ าภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่า นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ า คือ14  วิธีปฏิบัติหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในเรื่องทรัพยากรน้ า เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม  และควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ของน้ าอย่างคุ้มค่า  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการจัดองค์กรบริหารจัดการการใช้น้ าที่ชัดเจน  เพ่ือลดปัญหาความขัดยังในการใช้
ทรัพยากรน้ าในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างสิ้นเปลือง  โดยไม่ได้ค านึงถึงการ
อนุรักษ์หรือ การใช้อย่างยั่งยืน  และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจะต้องเป็นไปอย่างมีเอกภาพเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และนโยบายดังกล่าว ทุกฝ่ายในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชนต้อง
มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือการก าหนดและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ทุกส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของน้ า ได้ใช้ทรัพยากรน้ าอย่างเพียงพอ ท าให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
เต็มที่ โดยท าให้เกิดความสมดุลระหว่าง  อุปสงค์และอุปทานและการพัฒนาแหล่งน้ าจะต้องเป็นไปใน
ลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยให้มีความยั่งยืน  ไม่เป็นไปในแบบสิ้นเปลืองหรือท าลาย  
 

2.1.2  กำรใช้น  ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ของประชำกร 
วัตถุประสงค์ในการใช้น้ าของมนุษย์มีอยู่หลายประการ จะเห็นได้จากการตั้งถิ่นฐานของ

มนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะมีความผูกพันกับแหล่งน้ าจืดอย่างใกล้ชิด ท าให้รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่
และการท ามาหากินของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ว่ามีความจ าเป็นต้องควบคู่อยู่กับน้ า เพราะน้ า
                                                      

14 ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, นโยบำยและแผนกกำรจัดกำรทรัพยำกร
น  ำแห่งชำติ (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, ม.ป.ป.), หน้า 3-4. 
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เป็นสิ่งส าคัญที่มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ในการอุปโภคบริโภค ในการเกษตร ในการอุตสาหกรรม และ
กิจกรรมอื่น ๆ  ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้15 

2.1.2.1 ด้านชลประทาน 
เนื่องจากประชากรของโลกมีมากกว่าร้อยละ 45 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และ

พ้ืนดินของโลกมากกว่าร้อยละ 33 ถูกใช้เพ่ือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  ฉะนั้น น้ าจึงเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมการเกษตร  การน าน้ ามาใช้เพื่อการชลประทานในปัจจุบันได้มาจากแหล่งน้ าใต้ดินและน้ าจาก
ฟ้า  แต่น้ าผิวดินและน้ าฝนจัดว่าเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  ส่วนในเขตภูมิอากาศ
แห้งแล้ว  น้ าที่น ามาใช้เพื่อการชลประทานจะได้จากน้ าใต้ดินหรือบ่อน้ าบาดาล 

การชลประทาน  คือการควบคุมระดับน้ าให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชผลที่
ปลูก  ส าหรับประเทศไทย  แม้ว่าการชลประทานจะเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  แต่การชลประทานก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศ 

2.1.2.2 ด้านอุตสาหกรรม 
ปริมาณน้ าที่น ามาใช้ในด้านอุตสาหกรรมพบว่าน้อยกว่าการชลประทาน  เนื่องจาก

โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากใช้น้ าเพ่ือการซักล้างและการระบายความร้อน  โดยเฉลี่ยแล้วโรงงาน
ขนาดกลางจะใช้น้ าวันหนึ่งราว 38 ล้านลิตรต่อวัน โดยน้ าที่น าไปใช้ในโรงงานดังกล่าวคุณภาพก็จะ
เปลี่ยนแปลงไป  เพราะจะมีสารเคมีปะปนมาด้วย เช่น น้ าเสียจากโรงงานกระดาษ จะมีก ามะถันผสม
ออกมา  ท าให้มีกลิ่นคล้ายกะหล่ าปลีเน่า  เป็นต้น ดังนั้น  การเลือกสถานที่ก่อตั้งโรงงาน จ าเป็นต้อง
ใช้น้ าปริมาณมาก ๆ  จึงต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ า  เพ่ือการซักล้างหรือระบายความร้อนจากเครื่องจักรและ
ยังสามารถอาศัยล าน้ านั้นเพ่ือการขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานและขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้อีกด้วย 

2.1.2.3 ด้านอุปโภคบริโภค 
การใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ ส่วนหนึ่งใช้ส าหรับดื่มกิน

และปรุงอาหาร อีกส่วนหนึ่งใช้ในการช าระร่างกาย และล้างสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จึงเห็นได้ว่าความ
ต้องการน้ าใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคนั้นปริมาณการใช้จะเปลี่ยนไปตามจ านวนพลเมืองที่เพ่ิมขึ้น    
โดยทั่วไปแล้ว  มนุษย์จะใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 57-76 ลิตรต่อคนต่อวัน  

2.1.2.4 ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
การน าเอาพลังงานน้ ามาผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย  เกิดขึ้นครั้งแรกที่ เขื่อนภูมิพล 

จังหวัดตาก  เมื่อ พ.ศ. 2507 จากนั้น  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้พยายามน าประโยชน์
จากพลังงานน้ าตกมาผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้น  ปัจจุบันมีเขื่อนที่สร้างขึ้นเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าทั่ว
ประเทศประมาณ 14 แห่ง  ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อน 
วชิราลงกรณ์เข่ือนสิริธร  เขื่อนจุฬาภรณ์  เขื่อนน้ าพุง  เขื่อนปากมูล  เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง  
เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนท่าทุ่งนา  และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งไปยัง
อาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 2.5 ล้านกิโลวัตต์ต่อปี (ส านักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2530) 

 
                                                      

15 สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 57-60. 
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2.1.2.5 ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ปัจจุบัน  การขนส่งทางน้ าได้ลดความส าคัญลงไป  เพราะได้มีการปรับปรุงระบบการ

ขนส่งทางบกให้สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น  แต่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ต้องอาศัยทาง
น้ าเป็นหลัก   เนื่องจาก 1. ค่าขนส่งถูกกว่า  2. สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากได้
สะดวก  เช่น หัวรถจักร  และเครื่องจักร เป็นต้น   3. เป็นเส้นทางขนส่งเสรี  และ 4. เป็นระบบการ
ขนส่งที่ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปส่งผู้บริโภค   

ส าหรับประเทศไทย  ได้มีการพัฒนาและเพ่ิมจ านวนเท่าเทียบเรือให้มากขึ้น  เพ่ือ
รองรับความต้องการในการขนถ่ายสินค้าทางน้ า  แต่เดิมมีที่คลองเตยที่เดียว  ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยาย
ท่าเทียบเรือน้ าลึกออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  เช่น ท่าเรือน้ าลึกสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น  อุปสรรค
ส าคัญของการขนส่งตามเส้นน้ าภายในประเทศคือ  1. ระดับน้ าไม่สม่ าเสมอตลอดปี 2. ล าน้ าบางสาย
มีเกาะแก่ง 3. ล าน้ าในประเทศเป็นสายสั้น ๆ  จึงไม่เหมาะที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ าที่
สมบูรณ์  และ 4. ประชาชนไม่นิยมใช้บริการ เพราะเสียเวลาในการเดินทางหรือขนส่งสินค้ามาก 

2.1.2.6 เป็นแหล่งอาหาร 
แหล่งน้ า ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยและเจริญเติบโตของสัตว์น้ าและพืชน้ านานาชนิด  ซึ่ง

มนุษย์น ามาใช้เป็นอาหารในการด ารงชีพ  จะเห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ  ที่มีพรมแดนติดต่อกับทะเล
หลวง  จะพยายามขยายอาณาเขตน่านน้ าออกไปจาก 12 ไมล์เป็น 200 ไมล์  เพ่ือครอบครองถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ าเค็มให้มากที่สุดเท่าที่ กฎหมายระหว่างประเทศจะเอ้ืออ านวย  ส่วนแหล่งน้ าจืด  
ต้องพยายามที่จะรักษาสภาพ  ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบและแม่น้ าธรรมชาติเอาไว้   อย่างไรก็
ตาม มีการสร้างเขื่อน  อ่างเก็บน้ า และขุดบ่อเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์น้ าโดยเฉพาะ 

2.1.2.7 ด้านนันทนาการ 
แหล่งน้ า  ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ส าคัญของประชากรทั้งชาวเมืองและ

ชนบท  เนื่องจาก 1. ตามแหล่งน้ าทั่วไป จะมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม  เช่น น้ าตก เกาะแก่ง ถ้ า
และชายหาด เป็นต้น 2. ตามทะเลสาบ หนองและบึง  เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ านานาชนิด เช่น 
ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เป็นต้น 3. แหล่งน้ าที่ใสสะอาด เหมาะกับการเล่นกีฬา เช่น  กระดานโต้คลื่น 
แข่งเรือใบ เรือพาย สกีน้ า ตกปลาและ ว่ายน้ า เป็นต้น และ 4. ใต้ท้องทะเลที่ระดับน้ าไม่ลึกนักจะมี
ปะการังและฝูงปลาที่สวยงาม เหมาะกับการด าน้ าชมความงามใต้ท้องทะเล 
 

2.1.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ 
ปัจจุบันสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในสภาพที่น่าวิตกอย่างยิ่ง ที่

ปรากฎเด่นชัดคือ  ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศก าลังเสื่อมโทรมสูญหายไป  เนื่องจากมีการใช้กัน
อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวัง  จนท าให้ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดที่เคยมีอยู่อย่างสมบูรณ์กลับมี
สภาพเกือบจะสูญสิ้นหมดไป  ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะกล่าวถึงหลักและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า    
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าในปัจจุบัน   และมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

2.1.3.1  หลักและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
ปัจจัยที่น่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ านั้นมีหลายประการ เช่น 

ความหมายของการอนุรักษ์ หลักการอนุรักษ์ และวิธีการที่ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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1. นิยามและความหมายของการอนุรักษ์ 
“การอนุรักษ ์หมายถึง การใช้อย่างสมเหตุสมผล เพ่ือการมีใช้ตลอดไป”เป็นค านิยาม

ง่าย ๆ  แต่เป็นการเน้น “การใช้” ทรัพยากรเป็นพ้ืนฐาน  หมายถึง จะใช้ทรัพยากรอย่างไร จึงจะท า
ให้มีทรัพยากรเป็นต้นทุน (Stock) ที่สามารถมีให้ตลอดไปได้ กล่าวคือ การใช้ นั้นอาจต้องด าเนินการ
เก็บกัก การรักษา/ซ่อมแซม  การฟ้ืนฟู  การพัฒนา การป้องกัน  การสงวน  หรือการแบ่งเขตที่จะ
สงวนไว้ก็ได้ 

ความหมายของค าว่า “ การอนุรักษ์ ” เป็นการใช้เพ่ือความต้องการและประหยัดไว้
เพ่ือใช้ในอนาคต  ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Using for Immediate Needs and Saving for 
Future Use” ถ้าจะอธิบายประเด็นหนึ่งก็อาจจะพูดได้ว่า “การอนุรักษ์”  หมายถึง การใช้ประโยชน์
อย่างมีเหตุผล (To Use Rationally) และมีการสร้างสรรค์ (Build Up)  กล่าวคือ  การอนุรักษ์เป็นค า
ที่ใช้เปรียบเทียบเสมือนทฤษฎีที่แนะน าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
แนวทางดังกล่าว16 

ความหมายของค าว่า “อนุรักษ์” นั้นมีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้หลายท่าน การอนุรักษ์
ตามความหมายในบทความของอาจารย์ปรีชา อุปโยคิน ได้กล่าวไว้ดังนี้17  

การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การใช้และระวังรักษาสิ่งที่อยู่รายล้อมตัว
มนุษย์ทั้งทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้คงสภาพไว้มิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูญเสีย หรือถูก
ท าลาย 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Conservation) หมายถึง การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมด้วยวิธีการชาญฉลาด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมี
วิธีการที่จะปรับปรุงให้มีคุณภาพดังเดิม และมีการสูญเสียน้อยที่สุด 

ส่วนความหมายของค าว่า  “อนุรักษ์” ของเกษม สนิทวงศ์ฯ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า18

การอนุรักษ์ คือการจัดการของมนุษย์ในการใช้ชีวบริเวณ (Biosphere) เพ่ือที่จะให้ได้ผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุดและยั่งยืนแก่ชนรุ่นปัจจุบัน ในขณะเดียวกันเป็นการรักษาศักยภาพที่จะด ารงความต้องการและ
ความจ าเป็นของชนรุ่นต่อไปในอนาคต  ดังนั้นการอนุรักษ์ คือการสร้างสรรค์ การรวบรวม การสงวน 
การรักษาไว้ การใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน การทดแทนและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่ง
เกี่ยวข้องทั้งทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

                                                      
16 เกษม  จันทร์แก้ว, วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2553), หน้า 82-83. 
17 ปรีชา  อุปโยคิน, “กลยุทธ์ในการอนุรักษ์ดินแลน้ าของประเทศไทย,” ใน รำยงำนกำร

ประชุมอนุรักษ์ดินและน  ำแห่งชำติ พ.ศ. 2525 ในหัวข้อ “บทบำทของกำรอนุรักษ์ดินและน  ำใน
กำรพัฒนำประเทศ” (กรุงเทพฯ: วรวุฒิการพิมพ์, 2525), หน้า 585. 

18 เกษม สนิทวงศ์ฯ, กำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ชุติมาการพิมพ์, 
2528), หน้า 8-9. 
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ความหมายของ “การอนุรักษ์” ของทวี หนูทอง และอรนุช วงศ์ชุ่มเย็น ได้กล่าวไว้
ว่า19 การอนุรักษ์ (Conservation) เป็นปัจจัยแรกที่มีอิทธิพลและส าคัญมากอันจะส่งผลให้การสงวน 
การอนุรักษ์และการจัดการประสบความส าเร็จหรือไม่ประการใด ในเรื่องของการอนุรักษ์ได้มีการ
เข้าใจว่า การสงวนคือการอนุรักษ์ และการอนุรักษ์คือการสงวน ในเรื่องนี้ผู้รู้และรับผิดชอบในเรื่อง
ของการสงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “อนุรักษ”์ประกอบไปด้วยดังนี้ 

1) การใช้อย่างฉลาด 
หมายความว่า การอนุรักษ์จะต้องมีการใช้ซึ่งทรัพยากรนั้น แต่จะต้องใช้อย่าง

ฉลาด  คือการใช้เพียงเล็กน้อย แต่ได้ประโยชน์มากหรืออาจใช้โดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด 
2) การใช้อย่างมีเหตุผล 
หมายถึงต้องมีเหตุผลในการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ  ว่าถึงเวลาที่จะใช้แล้วหรือยัง 

หรือควรจะต้องเก็บเอาไว้ต่อไปจนกว่าจะถึงคราวจ าเป็น ซึ่งเราต้องค านึงถึงชนิดของทรัพยากร
เหล่านั้นด้วย 

3) การใช้ที่ไม่มีการเสื่อมค่าหรือหมดสิ้นไป 
คือ การใช้เฉพาะส่วนที่เพ่ิมข้ึนมาเท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องทราบในเรื่อง

นี้คือ ชนิด และปริมาณของทรัพยากรที่เป็นต้นทุนที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันต้องศึกษาให้ทราบว่าแต่ละ
ชนิดของทรัพยากรนั้นมีความเพ่ิมพูนเป็นอย่างไร เมื่อทราบความเพ่ิมพูนแล้ว น าเอาเฉพาะความ
เพ่ิมพูนออกมาใช้โดยไม่ให้กระทบกระเทือนต่อทรัพยากรเดิม การเสื่อมค่าและการหมดสิ้นไปของ
ทรัพยากรนั้นก็ย่อมไม่บังเกิดขึ้นซึ่งแนวความคิดที่ส าคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพวกที่
สามารถทดแทนได ้  

2. หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
โดยธรรมชาติของทรัพยากร  เมื่อถูกน ามาใช้นั้น  ขึ้นอยู่กับว่าเป็นทรัพยากรประเภท

ใด  เนื่องจากเม่ือมีการใช้  ย่อมเกิดความเสื่อมโทรม และ/หรือ  ทรัพยากรร่อยหรอ  บางชนิดอาจลด
น้อยลงหรือเสื่อมโทรม  ท าให้หายากหรืออาจสูญหายไปได้  ดังนั้นการอนุรักษ์จึงต้องก าหนดหลักการ
ให้ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่มาตรการและสร้างแผนการอนุรักษ์ต่อไป20 

หลักการที่ 1 การใช้แบบยั่งยืน 
ทรัพยากรเกือบทุกประเภท ต้องมีแผนการใช้แบบยั่งยืน (Sustainable Utilization) 

จะต้องมีการวางแผนการใช้ตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร  พร้อมทั้งมีการเลือกเทคโน โลยีที่
เหมาะสม ปริมาณการเก็บเกี่ยวเพ่ือการใช้  ช่วงเวลาที่จะน าไปใช้ และก าจัดหรือบ าบัดของเสียและ
มลพิษให้หมดไป 

 
 

                                                      
19 ทวี หนูทอง และอรนุช วงศ์ชุ่มเย็น, กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 

2540), หน้า 45-47. 
20 เกษม  จันทร์แก้ว, วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2553), หน้า  83-84. 
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หลักการที่ 2 การฟ้ืนฟูสิ่งเสื่อมโทรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เมื่อมีการใช้แล้ว ย่อมเกิดความเสื่อมโทรม

เพราะใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมเก็บเกี่ยวมากเกินความสามารถในการปรับตัวของระบบ  จ าเป็นต้อง
ท าการฟ้ืนฟูให้ดีเสียก่อนจนทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ  ตั้งตัวได้  จึงสามารถน ามาใช้ได้ใน
โอกาสต่อไป 

หลักการที่ 3 การสงวนของหายาก 
ทรัพยากรบางชนิดหรือประเภทที่มีการใช้มากเกินไป หรือมีการแปรสภาพเป็นสิ่งอ่ืน 

ท าให้บางชนิดของทรัพยากรหรือ สิ่งแวดล้อมหายาก  ถ้าปล่อยให้มีการใช้เกิดข้ึนแล้ว  อาจสูญพันธุ์ได้  
จึงจ าเป็นต้องสงวนหรือเก็บไว้ เพื่อเป็นแม่แบบในการผลิตให้มากข้ึน 

หลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า มีวัตถุประสงค์หลายประการ ดังนี้คือ21 
1) เพ่ือให้ได้น้ าที่มีปริมาณพอเหมาะเพียงพอแก่ความต้องการโดยไม่มากและไม่

น้อยเกินไป  
2) เพ่ือให้ได้น้ าที่มีคุณภาพดี ใสสะอาด ไม่ขุ่นข้น หรือมีสารพิษเจือปนอยู่ ถ้าได้

น้ าทีม่ีคุณภาพดี ย่อมจะอ านวยประโยชน์แก่ผู้บริโภคให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คุณภาพน้ าอาจแบ่งได้
เป็น 3 ลักษณะ คือคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และคุณภาพทางชีวภาพ 

3) เพ่ือให้มีน้ าใช้ในเวลาที่พอเหมาะ คือต้องมีน้ าในเวลาที่เราต้องการใช้ทันที 
ท านองนี้การจัดการจึงมุ่งให้มีน้ าไหลอยู่ในล าธารอย่างสม่ าเสมอตลอดปี 

4) เพ่ือเพ่ิมระดับน้ าใต้ดินและลดการสูญเสียจากน้ าที่ไหลบ่าการจัดการลุ่มน้ า
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการไหลบ่าของน้ าลงได้ โดยด าเนินการช่วยให้น้ าซึมผ่านผิวดิน 
(Infiltration) และกักเก็บน้ าไว้ภายในช่องว่างของดิน 

5) เพ่ือลดการสูญเสียน้ าจากการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การใช้ การดื่ม 
การเกษตร การชลประทาน การอุตสาหกรรม การคมนาคม และการใช้พลังน้ าเพ่ือการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 

3. วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
การสงวนทรัพยากรธรรมชาตินั้น มิใช่จ ากัดอยู่เพียงการเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ไว้โดยไม่เอาไปใช้ แต่อยู่ที่การจะเลือกใช้วิธีใดต้องขึ้นอยู่กับทรัพยากรแต่ละชนิด และไม่จ าเป็นต้องใช้
วิธีเดียวกันเสมอไป ต้องพิจารณาดูว่าวิธีการใดเหมาะสมและจะท าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อ
ทรัพยากรชนิดนั้น ๆ  วิธีการที่ใช้ในการสงวนทรัพยากรธรรมชาตินั้นแบ่งออกเป็น 2 วิธีด้วยกัน คือวิธี
โดยตรง และวิธีทางอ้อมหรือวิธีการทางสังคม  ดังนี้ 

1) วิธีการอนุรักษ์โดยตรง 
การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการโดยตรงมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ดังนี้ 

(1) การถนอมรักษา 
วิธีการถนอมรักษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับอนาคต เพราะว่าเป็นวิธีที่จะรักษาไว้

ซึ่งสภาพต่าง ๆ  ของธรรมชาติดั้งเดิมทั้งปริมาณและคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะกับการ
                                                      

21 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กฎหมำยสิ่งแวดล้อม หน่วยท่ี 1-7, พิมพ์ครั้งที่ 10 
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), หน้า 252. 
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ถนอมรักษานั้น ได้แก่ ดิน น้ า ป่าไม้ ทิวทัศน์ของธรรมชาติ สถานที่ทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
และโบราณสถานที่ส าคัญ ๆ  เป็นต้น จุดประสงค์ส าคัญของวิธีการถนอมรักษานั้น คือ พยายามที่จะ
รักษาทรัพยากรให้คงที่ไว้นั่นเอง 

(2) การบูรณะ 
หมายถึงการปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้น ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ แทนที่จะ

ปล่อยทิ้งไว้ให้เก่าผุพัง หรือเสื่อมประโยชน์ วิธีการข้อนี้คล้ายคลึงกับวิธีการถนอมรักษาอยู่บ้าง การ
บูรณะนั้นคล้ายกับเป็นการช่วยเสริมการถนอมรักษา คือ สิ่งใดเมื่อถูกท าลายไปมากแล้ว จึงควรที่จะ
บูรณะให้ฟ้ืนตัวคงเดิม จากนั้นจึงถนอมรักษาเอาไว้ อย่างไรก็ตามในการถนอมรักษาและบูรณะนั้น
จะต้องค านึงถึงดุลย์ธรรมชาติ 

(3) การปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติ 
หมายถึงการพยายามน าสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ วิธีนี้

จะช่วยปรับสภาพของทรัพยากรให้ดีกว่าเดิม และสามารถใช้ได้โดยเกิดประโยชน์สมบูรณ์เต็มที่ ในแง่
ความก้าวหน้าทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะเน้นหนักในทางปรับปรุงธรรมชาติที่ยังใช้ไม่ได้หรือยังได้ผล
น้อยให้ได้ผลยิ่งขึ้น 

(4) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
คือทรัพยากรที่เมื่อใช้หมดไปแล้วไม่สามารถจะบูรณะให้กลับคืนมาได้อีก

(Non-renewable Nature Resources)  ดังนั้นการใช้ทรัพยากรเหล่านี้จึงมุ่งไปในแง่ของการระมัดระวัง
พยายามใช้ในสิ่งจ าเป็นและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

(5) การน ากลับมาใช้ใหม่ 
หมายถึงการเอาทรัพยากรที่หมดสภาพแล้วมาดัดแปลงแก้ไขให้ใช้ได้ใหม่ วิธี

นี้เป็นวิธีที่ดีมากเพราะเป็นการใช้ทรัพยากรด้วยวิธีการหมุนเวียน เป็นการสงวนแร่ธาตุจากแหล่ง
ธรรมชาติไม่ให้หมดสิ้นโดยไม่จ าเป็น เช่นเศษกระดาษ ผ้าขี้ริ้ว เศษแก้ว ทองแดง สังกะสี และแร่โลหะ
ต่าง ๆ  เป็นต้น 

(6) การน าเอาสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน 
หมายถึงการคิดค้นเพ่ือพยายามท าและหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนทรัพยากรที่ก าลัง

จะหมดไป การคิดค้นหาสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทนนั้นควรให้หาทรัพยากรที่บูรณะได้มาใช้ทดแทนทรัพยากร
ที่บูรณะไม่ได้และให้ใช้ทรัพยากรที่มีมาทดแทนทรัพยากรที่มีน้อย  ควรจะมีการค้นคว้าและทดลองกัน
อย่างจริงจังเพ่ือน ามาใช้ทดแทนสิ่งที่ก าลังหมดไป 

(7) การส ารวจและตรวจสอบทรัพยากร 
ทรัพยากรบางอย่างอาจถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชน์หรือสูญเปล่า ดังนั้น

จึงจ าเป็นต้องมีการค้นคว้าหาทางน าทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ให้ เหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
เช่นพลังงานน้ าตก พลังงานแสงแด หรือกระแสน้ า เป็นต้น 

2) วิธีการทางอ้อม  
วิธีการทางอ้อมหรือวิธีการทางสังคม ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนในสังคมควรให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ซึ่งวิธีการปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 
(1) ตั้งทุนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร 
สาธารณชนสมควรให้ความร่วมมือกัน โดยการจัดตั้งกองทุน หรือด าเนินการ

ในรูปของสมาคมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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(2) ใช้กฎหมายควบคุม 
เช่น การออกกฎหมายอนุรักษ์น้ า กฎหมายควบคุมและอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นต้น 

กฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้การอนุรักษ์ทรัพยากรเกิดผลดีแต่รัฐบาลต้องท าให้รัดกุม 
โดยพิจารณาออกกฎหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เห็นแก่ตัวใช้ท าลายผลประโยชน์ของส่วนรวมได้ 

(3) การศึกษา 
ควรให้การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนทุกคน ให้

รู้จักวิธีการอนุรักษ์ ตลอดจนให้รู้ถึงผลดีของการอนุรักษ์ทรัพยากร และเข้าใจถึงอันตรายถ้ามีการ
ท าลายทรัพยากร การให้การศึกษานี้นับว่าจ าเป็นยิ่ง เพราะการท าให้คนมีความรู้จะช่วยให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเกิดผลดี 

(4) การโฆษณาทางสื่อมวลชนต่าง ๆ  
ควรให้มีการแนะน าชักชวนประชาชนทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์

หรือสื่อมวลชนอ่ืน ๆ  โดยให้มีการอ่านบทความต่าง ๆ  หรือจัดการอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากร ตลอดจนมีการฉายภาพยนตร์ผ่านทางโทรทัศน์เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร วิธีนี้จะท าให้
ประชาชนทั่วไปสนใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยให้การอนุรักษ์ทรัพยากรบรรลุเป้าหมายได ้

2.1.3.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าในปัจจุบัน 
แหล่งน้ าถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิต การที่

จะอนุรักษ์น้ าให้มีปริมาณน้ าอยู่ในแหล่งน้ าได้มากที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐาน  การจะอนุรักษ์น้ าจึง
จ าเป็นต้องอนุรักษ์ความชุ่มชื้นหรือไอน้ าที่บริเวณแหล่งน้ าไว้ โดยหลักการแล้วการอนุรักษ์แหล่งน้ ามี
หลายวิธี ดังนี้ 

1. การรักษาพ้ืนที่ป่าและปลูกป่า 
การรักษาพ้ืนที่ป่าและปลูกป่าบริเวณใกล้ ๆ  กับแหล่งน้ าเป็นการป้องกันไอน้ าเหนือ

แหล่งน้ าหนี หรือถูกพัดพาออกไป หรือปกป้องมวลอากาศใหม่ ๆ  เคลื่อนที่เข้ามานั่นเอง ซึ่งนอกจาก
จะมีผลดีต่อแหล่งน้ าโดยตรงแล้ว ยังช่วยท าให้ความชุ่มชื้นของน้ าในดินสูงขึ้นอีกด้วย กรมป่าไม้ เห็น
ความส าคัญในการฟ้ืนฟูและส่งเสริมการปลูกป่าโดยเริ่มปลูกป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม เพ่ือเป็น
การฟื้นฟูและรักษาพ้ืนที่ป่า  เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 แต่โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเพียง 1 ใน 5 ของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้จนท าให้ขยายโครงการออกไปจนถึง ปี พ.ศ. 2542 ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การปลูกป่าไม่บรรลุ
เป้าหมาย คือบริษัทเอกชนที่จองพ้ืนที่เพ่ือปลูกป่าไม่ด าเนินการปลูกป่าในพ้ืนที่  ดังนั้นในปัจจุบัน
รัฐบาลจึงได้สนับสนุนให้เอกชนมีการปลูกสร้างสวนป่าเพ่ิมขึ้นโดยผู้ปลูกสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่
ปลูกข้ึนเองได้22 

2. การดูแลและรักษาแหล่งน้ าที่เป็นต้นน้ าล าธาร 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าให้สมบูรณ์ในลุ่มน้ าต้องเริ่มจากการดูแลรักษาพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 

ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ โดยเฉพาะป่าไม้ต้นน้ าซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
                                                      

22 กำรศึกษำเฉพำะกรณี เรื่องปัญหำภัยแห้งแล้งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 
2541), หน้า 3-59 ถึง 3-82. 



21 
 

ตามธรรมชาติ ดังนั้นควรเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพรต้นน้ าล าธารที่ถูกบุกรุกท าลายโดยการปลูกป่า
ทดแทนในพื้นท่ีที่ถูกท าลายโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 

3. การดูแลรักษาแหล่งน้ าไม่ให้เสื่อมโทรม  
ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐรวมถึงชุมชนท้องถิ่นของลุ่มน้ าต่าง ๆ  ไม่มีการด าเนินการ

อย่างจริงจัง และเอาใจใส่เท่าที่ควร จึงเห็นได้ว่าแหล่งน้ าที่กล่าวขานกันว่าเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ 
ความรับผิดชอบของทางราชโดยใครเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลความรับผิดชอบก็ไม่มีการระบุถึง
ภาระหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  ปัญหาส าคัญของแหล่งน้ าธรรมชาติที่เป็นของส่วนร่วมในปัจจุบัน ที่
จะตอ้งเร่งรัดก าหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างจริงจังกันต่อไป 

4. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้คุณค่าน้ าและแหล่งน้ า 
โดยการรณรงค์ให้ประชาชนทุกชุมชนช่วยกันดูแลบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีอยู่ให้

สะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ตลอดจนปลุกจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักรักป่าช่วยกันปลูกป่า ดูแลรั กษา
ฝายหรือเขื่อนที่สร้างไว้ให้คงสภาพดี และร่วมมือช่วยกันปลูกต้นไม้ตามแนวสองฝั่ง ล าห้วย ล าธาร 
รณรงค์ให้มีการใช้น้ าตามจ าเป็นและประหยัดเพราะนอกจากจะช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ าให้มีสภาพ
สามารถใช้งานได้ยืนนานแล้ว ยังเป็นการช่วยเก็บรักษาน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

2.1.3.3  มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ ามีส่วนช่วยให้การจัดสรรน้ าเป็นไปได้อย่างทั่วถึง และเป็น

ธรรม นอกจากนี้ท าให้ประชาชนรู้จักการใช้น้ าอย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในที่นี้จะขอ
กล่าวถึงมาตรการที่จะช่วยให้การอนุรักษ์เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นดังนี้23 

1. การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ า 
ควรใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมและแจกจ่ายน้ าทั้งที่อยู่บนผิวดินและน้ าใต้ดินให้

เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ใช้น้ า ขณะเดียวกันก็เป็นการประหยัดและป้องกันการสูญเสียน้ าโดยเปล่า
ประโยชน์ด้วย 

2. การจัดการลุ่มน้ า 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าบรรลุผลส าเร็จนั้น ทุกบริเวณร่วมกับการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรทั้งหลายในเขตลุ่มน้ าที่มีการใช้แล้วบังเกิดความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ตลอดไป ซึ่งมีทรัพยากรน้ าและทรัพยากรอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกัน มี
กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นระบบลุ่มน้ า ตามศักยภาพที่เหมาะสม
กับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(2) การจัดท าแผนอนุรักษ์แหล่งน้ าต้นน้ าล าธาร และแหล่งน้ าที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนทั่วไป 

(3) การจัดท าแผนควบคุมคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าและชุมชนต่าง  ๆ  รวมถึง
มลพิษอันอาจจะเกิดจากมนุษย์และโดยธรรมชาติด้วย 

                                                      
23 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เรื่องเดิม, หน้า 252-253. 
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(4) การก าหนดรูปแบบขององค์การในการบริหารจัดการน้ าให้เหมาะสมกับลุ่ม
น้ า ทั้งของราชการและประชาชนในเขตลุ่มน้ าตลอดจนก าหนดกิจกรรมด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ชัดเจน 

3. การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามสมรรถนะ เพ่ือป้องกันมิให้ฝนที่
ตกลงมาไหลบ่าตามผิวดินลงสู่ทะเลโดยปราศจากการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพ่ือลดอัตราการ
พังทลายของดินและการตกตะกอนตามล าน้ าต่าง ๆ  

4. การปรับปรุงระบบชลประทาน 
การดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานชลประทานเริ่มตั้งแต่แหล่งเก็บกักน้ าซึ่ง

อาจเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง เขื่อนต่าง ๆ  พร้อมด้วยคลองส่งน้ าทุกขนาด นับว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ทางราชการผู้รับผิดชอบ ต้องมีมาตรการบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้มีสภาพสมบูรณ์
ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ าขณะมีการส่งน้ าไปให้เกษตรกรเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช้น้ าจากคลองชลประทานให้ดียิ่งขึ้น 

5. การบ าบัดน้ าเสีย  แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
การบ าบัดน้ าเสีย แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ มีด้วยกันอยู่หลายวิธีโดยการหาวิธีการ

ปรับปรุงเอาน้ าทิ้ง  เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  โดยน ามาบ าบัดให้มีคุณภาพที่ดี แล้วหมุนเวียน
เปลี่ยนกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือให้การใช้น้ าของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะทวีมากขึ้นให้เป็นไป
โดยประหยัด 
 
2.2  กำรควบคุมมลพิษและกำรจัดกำรน  ำเสียขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

การกระจายอ านาจทางปกครองในการบริการสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีแนวคิดมาจากการที่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   ต่อการ
ด าเนินชีวิตและสุขภาพอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ดังกล่าวควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนโดยตรง  
เนื่องจากท้องถิ่นย่อมจะเข้าใจปัญหาในท้องถิ่นได้ดีกว่าราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  
และจะได้จัดการสิ่งแวดล้อมที่มาจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  โดย
อ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นอ านาจหน้าที่ที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพสามารถ จัดการได้ในเขตพ้ืนที่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการมอบ
อ านาจหน้าที่ในการจัดการและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น การก าจัดขยะและปฏิกูลมูลฝอย   
การระบายน้ าเสียเป็นต้น 
 การจัดการน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ผู้ศึกษาจะแบ่งการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการน้ าเสียขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ 

2.2.1  การจัดการน้ าเสีย 
2.2.2  การควบคุมมลพิษ 
2.2.3  การติดตาม การตรวจสอบ และบทลงโทษ 
2.2.4  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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2.2.1 กำรจัดกำรน  ำเสีย 
การจัดการน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพและเป็นการจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดการน้ าเสีย

ในประเทศไทยนั้น  มีกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักในการจัดการน้ าเสีย  รวมไปถึงเป็นกฎหมาย
หลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  ได้แก่  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  การจัดการน้ าเสียตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการจัดการน้ าเสีย  ใน
ลักษณะเป็นการวางระบบการจัดการน้ าเสีย   ดังนั้น หากมีกฎหมายฉบับอ่ืนที่มีการก าหนดโทษทาง
อาญาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ต้องบังคับใช้กฎหมายฉบับอ่ืนนั้น ๆ  ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
เพราะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกฎหมายในลักษณะเป็นการ
จัดการ เช่น การห้ามก่อให้เกิดมลพิษแก่แม่น้ า  ล าคลอง แหล่งน้ า สาธารณะ หรือสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไป  การบังคับใช้ตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม24 

ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด  แต่เป็นเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เฉพาะในเขตท้องที่ของตนเท่านั้น 25   เนื่องด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีการ (คณะที่ 10) มีความเห็นว่า  การแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  ไม่น่าจะสอบคล้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  ที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการจัดการ
และรักษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษคอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ  และควบคุมตรวจสอบ  มิได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแต่อย่างได้26 

2.2.1.1 แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม27 
การจัดการน้ าเสีย คือการจัดท าแผนในการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็น

แผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นแนวทางในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้านต่าง  ๆ  ที่ได้จัดท า
ขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน ซึ่งอาจเป็นแผนระยะ
สั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวก็ได้ตามความเหมาะสม โดยแผนฉบับดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย  
แผนงานและแนวทางการด าเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                                                      

24 อ านาจ  วงศ์บัณฑิต, กฎหมำยส่ิงแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
2550), หน้า 192, 244-245. 

25 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2548)  เรื่อง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ลงวันที่ 26 กันยายน 2548 

26 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้ง
พนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 

27 มาตรา 35-41 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
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1) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ า และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ  
รวมถึงการที่อาจจะระบุสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมลงไปในแผนด้วยก็ได้ 

2) การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม 
4) การประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนที่จ าเป็น

ส าหรับการด าเนินงานตามแผน 
5) การจัดองค์กรและระเบียบการบริหารงานเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ

และประสานงานระหว่างส่วน 
ราชการที่เก่ียวข้องและระหว่างส่วนราชการกับเอกชน  รวมทั้งการก าหนด

อัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามแผน 
6) การตรากฎหมายและออกกฎข้อบังคับ  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  ระเบียบ 

ค าสั่ง และประกาศท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามแผน 
7) การตรวจสอบ  ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์

ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ส่วนในระดับจังหวัดจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัดส าหรับจังหวัดที่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  หรือเขตควบคุมมลพิษ  เพ่ือเสนอ
ระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย
ค านึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่าง ๆ   ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดนั้นและมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
2) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  และ

เครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับก่อสร้าง  ติดตั้ง  ปรับปรุง  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาและด าเนินการ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพ่ือการด าเนินการ  และ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบการก าจัดของเสียรวม 

4) แผนการตรวจสอบ  ติดตาม  และควบคุมการปล่อยทิ้งน้ าเสียและของ
เสียอย่างอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

5) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการละเมิด  และ
ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ  การอนุรักษ์ธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับด้านศิลปกรรม 

ส่วนจังหวัดที่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  หรือเขตควบคุมมลพิษ  ให้เป็น
ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะจัดท าแผนปฏิบัติการหรือไม่28 
                                                      

28 อุดมศักดิ์  สินธิพงษ์,  กฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
เดือนตุลา, 2554), หน้า 140-154. 
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2.2.1.2 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
กองทุนสิ่งแวดล้อม29   ถือเป็นระบบการจัดการที่ส าคัญประการหนึ่ง  เนื่องจากเป็น

การจัดการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมนี้ เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมหรือ  ที่ดิน  วัสดุ  อุปกรณ์อ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ า
เสีย  ส าหรับใช้ในเฉพาะกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้   เพราะการจัดท าระบบบ าบัด
น้ าเสียรวม  หากจะจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมขึ้นมานั้นต้องใช้งบประมาณในการจัดท าระบบ
บ าบัดน้ าเสียค่อนข้างสูง  ดังนั้นการมีกองทุนสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอกู้ยืม
เงินไปเพ่ือไปจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย  จึงเป็นมาตรการจัดน้ าเสียที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง   ซึ่ง
กองทุนสิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในสังกัดกระทรวงการคลัง  ซึ่งมีที่มาจากเงินค่าบริการ
และค่าปรับ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2535  รวมไปถึงเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินจากกองทุนน้ ามันเชื่อเพลิง30 

1) การส่งเสริม  การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
การส่งเสริม  การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นมาตรการในการจัดการน้ าเสียอย่างหนึ่ง  โดยเป็นมาตรการในเชิงการ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ าเสียขึ้น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องมีมาตรการในการดูแลรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 8 ประการดังนี้ 

ประการที่ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดแทนหรือทิ้งหรือกองไว้หรือกระท าด้วยประการ
ใด ๆ ให้กรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัสดุก่อสร้าง  ไหลหรือตกลงในทางน้ า  ซึ่งทางน้ านั้น
หมายถึง ทะเล  อ่างเก็บน้ า  แม่น้ า  ห้วย หนอง  คลอง  บึง  ท่อระบายน้ า  โดยมีอ านาจสั่งให้
ผู้กระท าการดังกล่าว  จัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
และถ้าเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า  หรือท าให้ท่อระบายน้ า คู คลอง ตื้นเขิน  มีอ านาจสั่งให้แก้ไข
ให้ทางน้ าดังกล่าวคืนสู่สภาพเดิม   ถ้าละเลยเพิกเฉยนองจากมีความผิดฐานขัดค าสั่ง ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป31 

ประการที่ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเท  ปล่อยหรือ  ระบายอุจจาระหรือปัสสาวะ  
จากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ า32 หรือลงในที่สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ33 แต่มิให้ใช้
บังคับแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรือ  อาคารประเภทเรือนแพ  ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้า

                                                      
29 มาตรา 22-31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
30 อุดมศักดิ์  สินธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 53. 
31 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535  
32 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535  
33 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535  
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พนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัด  ส้วมสาธารณะหรือภาชนะส าหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย34   จะเห็นได้
ว่ากฎหมายได้ก าหนดโดยมีมาตรการผ่อนปรนไม่เคร่งครัดมากนักด้วยเล็ งเห็นและเข้าใจถึงวิธีการ
ด าเนินชีวิตของคนท่ีอาศัยบนเรือหรือเรือนแพ35 

ประการที่ 3 เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาคันคลองและทางน้ า
ชลประทาน36   โดยจะเป็นมาตรการการดูและรักษาและจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม  มีมาตรการ
ดังต่อไปนี้ 

มาตรการที่ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง  แก้ไข  หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือ
ปลูกปักสิ่งใด  หรือท าการเพาะปลูก รุกล้ าทางน้ าชลประทาน  ชานคลอง  เขตคันคลอง หรือเขตพนัง  
รวมถึงการห้ามกระท าการใด ๆ ที่เป็นการกีดขวางทางน้ าชลประทาน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากนายช่างชลประทาน  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  
เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งที่รุกล้ านั้นด้วย  ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือป้องกันอันตรายอันอาจ
เกิดขึ้นแก่การชลประทาน  นายช่างชลประทานมีอ านาจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้สิ่งรุกล้ า
พ้นไปจากทางน้ าชลประทาน  ชานคลอง  เขตคันคลอง  หรือเขตพนังได้ 

มาตรการที่ 2 ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย  ซากสัตว์  ซากพืช  เถ้าถ่านหรือสิ่ง
ปฏิกูลลงในทางน้ าชลประทาน  หรือท าให้น้ าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภคและห้ามมิ
ให้ปล่อยน้ าซึ่งท าให้เกิดเป็นพิษแก่น้ าตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษลงในทางน้ าชลประทาน  จน
อาจท าให้น้ าในทางน้ าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม  การบริโภค  อุปโภค หรือสุขภาพ
อนามัย37 

มาตรการที่ 3 การดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตพ้ืนที่รักษา
พันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามี
มาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  คือการห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงทางน้ า
หรือท าให้น้ าในล าน้ า  ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น  เหือดแห้ง  เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า
และในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าใน ล าน้ า  ล าห้วย  หนอง บึง ท่วม
ท้น  เหือดแห้ง  เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือ
เมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ  ในเขตห้ามล่าแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ38 

มาตรการที่ 4 การดูแลรักษาคลองประปา  ตามพระราชบัญญัติคลองประปา 
พ.ศ. 2526 มาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  คือห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้ง
สิ่งใด ๆ  ซากสัตว์  ขยะมูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูล หรือระบายหรือท าให้น้ าโสโครกลงไปในคลองประปา  
                                                      

34 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535  

35 อ านาจ  วงศ์บัณฑิต, เรื่องเดิม, หน้า 275-276. 
36 มาตรา 23 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
37 กอบกุล  รายะนาคร, กฎหมำยกับสิ่งแวดล้อม (Law and Environment) (กรุงเทพฯ:  

วิญญูชน, 2550), หน้า 128. 
38 อ านาจ  วงศ์บัณฑิต, เรื่องเดิม, หน้า 276. 
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คลองรับน้ า  หรือคลองขับน้ า  รวมถึงห้ามมิให้ผู้ใดซักผ้า  ล้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืออาบน้ าในเขตคลอง
ประปา 

มาตรการที่ 5 การคุ้มครองแหล่งน้ าที่เป็นที่จับสัตว์น้ าหรือการประมง  ตาม
พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490  มาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า คือ 
ห้ามเท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุมีพิษลงไปในที่จับสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ  ที่ท าให้สัตว์น้ ามึนเม 
หรือเท ทิ้ง ระบายหรือ ท าให้สิ่งใดลงไปในที่จับสัตว์น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า  หรือท าให้
ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษ  เว้นแต่การทดลองเพ่ือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์  และได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่39 

มาตรการที่ 6 การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตอุทยาน
แห่งชาติ  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  มีมาตรการในการดูแลรักษาดังนี้  ภายในเขต
อุทยานแห่งชาติห้ามเปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า  ล าห้วย  หนอง บึง  ท่วมท้นหรือเหือด
แห้ง40 

 
2.2.2 กำรควบคุมมลพิษ 
การควบคุมและการป้องกันการเกิดน้ าเสีย  ถือเป็นการจัดการน้ าเสียที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  

กล่าวคือหากมีการจัดการน้ าเสียอย่างเป็นระบบ  แต่ไม่มีมาตรการในการจัดการน้ าเสียด้านการ
ควบคุมและป้องกันการเกิดน้ าเสียแล้ว  ปัญหาน้ าเสียคงจะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเด็ดขาด   โดย
มาตรการการควบคุมและป้องกันการเกิดน้ าเสียนี้เป็นมาตรการในเชิงการลงมือการจัดการน้ าเสีย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอย่างมากในการด าเนินการนี้ 

1) อ านาจและหน้าที่ในการควบคุมมลพิษทางน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการในการควบคุมและป้องกันการเกิดน้ าเสีย 9 มาตรการ มีดังต่อไปนี้ 

มาตรการที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือก ากับดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ41  
เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการป้องกัน  เช่น  อาจก าหนดหลักเกณฑ์และควบคุมการระบายน้ า เสีย จาก
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้42 

มาตรการที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจในการออกค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือ
ระงับ  ก าจัดและ ควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ  ได้43   โดยเหตุร าคาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าเสียมี 
2 ประการ ได้แก่ 

 
 

                                                      
39 กอบกุล  รายะนาคร, เรื่องเดิม, หน้า 127-129. 
40 อ านาจ  วงศ์บัณฑิต,  เรื่องเดิม, หน้า 260. 
41 มาตรา 31-33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
42 อ านาจ  วงศ์บัณฑิต, เรื่องเดิม, หน้า 274. 
43 มาตรา 18-20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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ประการที่ 1 กรณีท่ีแหล่งน้ า  ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือ
สถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่เหมาะสม  สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็น
เหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ  หรือ เป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรค หรือ 
ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประการที่ 2 อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์  โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใด 
ไม่มีการระบายน้ า  การก าจัดสิ่งปฏิกูล  เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เมื่อมีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นในทางสาธารณะ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นต้นเหตุ
ระงับหรือป้องกันเหตุดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร  หากผู้นั้นขัดขืนค าสั่งโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร 
จะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ในกรณีที่ฝ่า
ฝืนค าสั่ง หรือกรณีท่ีเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ
จัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ โดยผู้เป็นต้นเหตุจะต้องรับผิดชอบเสีย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการดังกล่าว 

มาตรการที่ 3 อ านาจที่จะออกข้อบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยภายในตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและ
อนามัย การจัดให้มีที่รวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  การระบายน้ าทิ้งของสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร45 

มาตรการที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  ตามค าแนะน าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
ฐานะองค์กรก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้กับ
อาคารที่ก่อสร้างใหม่ภายหลังที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีผลบังคับใช้เท่านั้น  ส่วนอาคารที่ก่อสร้างมาก่อน
แล้ว  หากเจ้าของอาคารสมัครใจก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันในการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร  และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการติดตั้ง46    

มาตรการที่ 5 การควบคุมการก่อสร้าง  รื้อถอน  ดัดแปลงอาคารต่าง  ๆ  ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 เป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมการเกิดน้ าเสีย  โดยจะมี
การควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคารสูงตั้งแต่  23 เมตรขึ้นไป  หรืออาคารใหญ่พิเศษที่มีพ้ืนที่
รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป47   

มาตรการที่ 6  การควบคุมมลพิษทางน้ าการเดินเรือในน่านน้ าไทย ได้แก่ การดูแล
รักษาแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะสาบ อันเป็นการสัญจรทางน้ าที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็น “เจ้าท่า” ตามค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ 
                                                      

44 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
45 อุดมศักดิ์  สินธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 402. 
46 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ด่วนที่สุด ที่ มท. 0891.4/ว393, 3 มีนาคม 2549 เรื่อง  

การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
47 มาตรา 8(1) (4) (5) (7) (8), 5(3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522;  

ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) 
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718/2545 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เรื่องมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น48  โดยมีมาตรการในการควบคุมการเกิดน้ าเสีย 3 มาตรการ
ดังนี้ 

1. ห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต้น้ าของแม่น้ า
ล าคลองที่เป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือลักษณะของอาคาร
หรือสิ่งที่จะอนุญาตให้ล่วงล้ าได้ อาจจะต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท าให้ทิศทางการไหล่ของน้ าเปลี่ยนแปลง 
หรือไม่ปิดกันประชาชนจะใช้สอย หรือเดินผ่านชายหาด หรือมิให้กีดขวางทางเดินเรือ ทั้งยั งต้องมี
โครงสร้างที่แข็งแรง49 

2. เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแลรักษาและขุดลอกร่องน้ า ทางเดินเรือ แม่น้ าล าคลอง 
ทะเลสาบและทะเลในน่านน้ าไทย  ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือท าด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงร่องน้ า ทางเดินเรือ แม่น้ าล าคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ าไทย  เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่า
สั่งให้หยุดกระท าการดังกล่าว50 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ “เจ้าท่า” มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
สถานีขนส่งทางน้ า51 มีอ านาจสั่งห้ามใช้และให้แก้ไขท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ
และแพในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลในน่านน้ าไทย ซึ่งมีสภาพไม่ปลอดภัยในการใช้ หรืออาจเกิดอันตรายแก่
ประชาชนหรือแก่การเดินเรือ52 

มาตรการที่ 7 การควบคุม ป้องกันและแก้ไขการเกิดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานเป็น
มาตรการเชิงป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมิให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้อ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง แต่กระทรวง

                                                      
48 ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานปลัด, ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, ศูนย์วิจัยกฎหมายและ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม, กำรบังคับใช้กฎหมำยส่ิงแวดล้อมและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด้ำน
สิ่งแวดล้อมของประชำชนส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2548), หน้า 103. 

49 มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456; ประกอบ
กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2537 

50 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456  
51 มาตรา 46 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456  
52 อุดมศักดิ์  สินธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 382-383. 
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อุตสาหกรรมได้มีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้53 ดังต่อไปนี้ 

“โรงงาน” หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่
ห้าแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักร
หรือไม่ก็ตามส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง 
เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใด ๆ  ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดย
จะก าหนดประเภท ชนิด หรือขนาดโรงงาน โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแลการป้องกัน
เหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกันความเสียหายและการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่จะมตี่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. โรงงานจ าพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบ
กิจการโรงงานได้ทันที่ตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  โดยทั่วไปมักเป็นโรงงานขนาด
เล็กใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าคนงานไม่เกิน 20 คน ไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งจะใช้
ใบรับรองในการประกอบกิจการโรงงาน มีอายุตลอดไปนับตั้งแต่ได้ใบรับรอง กรณีสูญหายหรือถูก
ท าลายสามารถขอคัดส าเนาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

2. โรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน โดยทั่วไปจะเป็นโรงงานขนาดกลางมีเครื่องจักรไม่เกิน 
50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ใบแจ้งในการ
ประกอบกิจการ มีอายุตลอดไปนับแต่ปีที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการ กรณีสูญหายหรือถูกท าลายสามารถ
ขอคัดส าเนาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได ้

3. โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ โดยทั่วไปมักเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ใช้เครื่องจักรมากกว่า 50 
แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน 

กรณีเทศบาล54 และองค์การบริหารส่วนต าบล55 มีอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้ 

 
                                                      

53 ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานปลัด, ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, ศูนย์วิจัยกฎหมายและ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม, หน้า 124. 

54 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ให้แก่ เทศบาล พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552;  ค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 
253/2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้ง ข้าราชการเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535; ค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 254/2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2552 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

55 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2552 
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1. การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่ 1  
2. การก ากับดูแลการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
3. การตรวจสอบกรณีท่ีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อน 
มีอ านาจหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ 4 ประการ ดังนี้ 
1. รับแจ้งและออกใบแจ้งแก่โรงงานจ าพวกที่ 2 เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้

แจ้งในวันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งประกอบกิจการโรงงานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง  และเมื่อเลิก
ประกอบกิจการการโอนการให้เช่าหรือการให้เช่าซื้อโรงงานจ าพวกที่ 2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว 

2. ถ้าโรงงานจ าพวกที่ 2 หยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี ผู้ประกอบการ
โรงงานจ าพวกที่ 2 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นก าหนด
หนึ่งปี ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานต่อไปให้แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
เริ่มประกอบกิจการ 

3. ให้มีอ านาจหน้าที่เฉพาะโรงงานจ าพวกที่ 1 และ 2 กรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
เนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานถ้าอุบัติเหตุนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงาน
และเครื่องจักรและพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. เฉพาะโรงงานจ าพวกที่ 2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีแก่เทศบาลที่อยู่ในเขตตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือนและถ้ายังไม่ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่
มีเหตุอันควรมีอ านาจสั่งหยุดการประกอบกิจการไว้จนกว่าจะได้ค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ านวน  

มาตรการที่  8 การควบคุมและป้องกันการเกิดน้ าเสียในการประกอบกิจการปิโตรเลียม56 
จะต้องควบคุมการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าได้ด้วย เช่น การควบคุมการขุด
เจาะมลพิษในทะเล เป็นต้น เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ต้อง
ป้องกันและบ าบัดมลพิษ โดยผู้รับสัมปทานต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมตามวิธีการปฏิบัติงาน
ปิโตรเลียมที่ดีเพ่ือไม่ให้ทะเลหรือที่แห่งใด ๆ  ต้องโสโครกด้วยน้ ามัน โคลนหรือสิ่งอ่ืนใดด้วย ซึ่งหาก
ทะเลหรือที่แห่งใด ๆ  ได้เกิดความโสโครกด้วยน้ ามัน โคลน หรือสิ่งอ่ืนใด เนื่องจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมโดยผู้รับสัมปทาน  ผู้รับสัมปทานต้องท าการบ าบัดมลพิษที่มีความโสโครกนั้น
โดยเร็วที่สุด  หากผู้รับสัมปทานไม่ด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้า หรือไม่ด าเนินการทันทีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบหมายอาจเข้า
ด าเนินการบ าบัดปัดป้องความโสโครกนั้นแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทาน โดยผู้รับสัมปทานเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด57 

มาตรการที่ 9 การควบคุมและป้องกันการเกิดน้ าเสียในการจัดสรรที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  กฎหมายฉบับนี้เป็นการบัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้ซื้อที่ดิน
                                                      

56 มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  
57 กอบกุล รายะนาคร, เรื่องเดิม, หน้า 130. 
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จัดสรร  โดยกฎหมายได้มีการกระจายอ านาจในการอนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรที่ดินไปสู่
ระดับจังหวัด  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  อ านาจหน้าที่ในการออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจัดสรรที่ดินกลาง รวมไปถึงการพิจารณาเกี่ยวกับค าขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต  การโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนการโอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน
และการตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต 

การออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินนั้น  ต้องให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพ่ือประโยชน์
เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย  การ
สาธารณูปโภค  และการผังเมือง ให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่ของจังหวัดนั้น โดยต้องก าหนดเงื่อนไข
ต่อไปนี้ คือ 

1. ขนาดความกว้างและความยาวต่ าสุด หรือเนื้อที่จ านวนน้อยที่สุดของที่ดินแปลง
ย่อยท่ีจะจัดสรรได้ 

2. ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่าง ๆ  ทางเดินและทางเท้าในที่ดินจัดสรร
ทั้งหมดรวมทั้งการต่อเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกท่ีดินจัดสรร 

3. ระบบการระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสีย  และการก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
4. ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จ าเป็นต่อการ

รักษาสภาพแวดล้อม การส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ และการบริหารชุมชน58 
2) เขตควบคุมมลพิษ59 
การก าหนดเขตควบคุมมลพิษ  ถือเป็นมาตรการที่ส าคัญในการควบคุมการจัดการน้ า

เสียโดยการก าหนดเขตควบคุมมลพิษ คือ การก าหนดเขตท้องที่ที่มีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ เพ่ือจัดการแก้ไขปัญหามลพิษอย่าง
เป็นระบบ  ผู้มีอ านาจประกาศก าหนดเขต ได้แก่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ควบคุมมลพิษ  มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือ
รวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ซึ่งต้องด าเนินการ 3 
ประการดังนี้ 

1. ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ 
2. จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
3. ท าการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพ ขอบเขตความรุนแรงของสภาพ

ปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการ
ลดและขจัดมลพิษต่อไป 

                                                      
58 อ านาจ  วงศ์บัณฑิต, เรื่องเดิม, หน้า 281-282. 
59 มาตรา 59- 63 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
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โดยต้องประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนส าหรับ
ก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการที่
จ าเป็น ส าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นด้วย   หากจ าเป็นต้องจัดหาที่ดินส าหรับ
เป็นที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมส าหรับเขตควบคุมมลพิษ  แต่ไม่สามารถ
จัดหาที่ดินของรัฐได้   ต้องจัดหาที่ดินของเอกชนเพ่ือพิจารณาเป็นที่ตั้งได้  ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้
เสนอโดยประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด  กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้  ให้ก าหนดที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีให้
ด าเนินการเวนคืนต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

พบว่าในเขตควบคุมมลพิษนั้น มีการก าหนดถึงมาตรการในการที่จะต้องจัดให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียหรือของเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น เอง  ซึ่งได้ก าหนดให้มี
มาตรการต่าง ๆ  6 ประการดังนี้ 

1. หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ
ระบบก าจัดของเสีย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้
มีระบบน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 

2. ในกรณีที่ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย  แต่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย
หรือของเสียก่อนที่จะมีการประกาศประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องมีการควบคุมการระบายน้ า
เสียหรือของเสีย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษทราบ และหากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย
ดังกล่าวไม่สามารถท าการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด  มอี านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบดังกล่าวแก้ไขปรับปรุงระบบของตนเอง 

3. กรณีที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดน้ าเสียรวม
แล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่มิได้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย 
และยังมิได้ก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้ระบบดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด มีหน้าที่
ต้องจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียที่เกิดจากการด าเนินกิจการของตนไปท าการบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น และ
ต้องเสียค่าบริการตามกฎหมายด้วย 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญาต  การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาตและการเสีย
ค่าธรรมเนียมการขอผู้รับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย และให้
ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างให้บริการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมด้วย ในการรับจ้าง
ให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียของผู้รับจ้างให้บริการตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บค่าบริการ
เกินกว่าอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงมิได้ 

หากราชการมิได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม แต่มีผู้
ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียอยู่ในเขต เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวต้องจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียจากแหล่งก าเนิดของตนไปให้ผู้รับจ้าง
ให้บริการท าการท าการบ าบัดหรือก าจัด 
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5. กรณีที่เขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใด  ทางราชการมิได้จัดให้มีระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดน้ าเสียรวม  และไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือ
ก าจัดของเสียอยู่ในเขตดังกล่าว  ให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยถือตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษในการก าหนดวิธีการชั่วคราวส าหรับการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษได้ตามความจ าเป็นจนกว่าจะได้ท าการก่อสร้าง ติดตั้ง และเปิดด าเนินงานระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น  และเพ่ือให้
อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีการก าหนดบทลงโทษแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดวิธีการชั่วคราวส าหรับบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียไว้ว่า จะต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ60 

อีกท้ัง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ จะต้องควบคุมการระบายน้ าเสีย
หรือของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มิได้
ก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่ระบายน้ าทิ้งหรือของเสียที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  แต่อาจจะถูก
ลงโทษตามกฎหมายอื่นท่ีมีการก าหนดมาตรฐานการควบคุมมลพิษ เช่น การระบายน้ าทิ้งที่มีคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  การกระท าดังกล่าวถือเป็น  ความผิดและมีโทษทางอาญา
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้61 

6. การตรวจสอบและการควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย62  จะเห็นได้ว่า การตรวจสอบ
และการควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียจะเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทราบถึงผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป  โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษ  มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ
ดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น 
และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งมลพิษนั้นตั้งอยู่
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวจะต้องมีผู้ควบคุมตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษก าหนด  โดยเมื่อได้รับข้อมูลแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมรายงานที่ได้รับส่ง
ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  และจะท า
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานที่
รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้63 

3) มาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ า 
การก าหนดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพน้ า ถือเป็นมาตรการส าคัญส าหรับการ

ควบคุมการจัดการน้ าเสีย  ซึ่งมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ านี้  สามารถแบ่งออกเป็นมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพน้ า และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิด 
                                                      

60 มาตรา 69-75, 104 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535  

61 อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 283-288. 
62 มาตรา 80-87 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
63อุดมศักดิ ์สิทธพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 307-309. 
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1. การควบคุมคุณภาพของแหล่งน้ า 
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพแหล่งน้ า64 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเป้าหมายในการรักษา 

คุณภาพน้ าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพ่ือให้แหล่งน้ าได้ใช้ประโยชน์ และปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน และเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  ซึ่งการก าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าวนั้น จะอาศัยหลักวิชาการและ หลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนด  โดย
จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ใช้เชิงเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานคุณภาพน้ า
ได้มีการก าหนดไว้อยู่หลายประเภท เช่น 

1) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และ
แหล่งน้ าสาธารณะอ่ืน ๆ  ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน  

2) มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ า 
3) มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 
4) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ 65 

2. การควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิด 
มาตรฐานควบคุมน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดน้ าเสีย 66 เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมโดยผู้ที่มีอ านาจเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  ได้แก่ รัฐมนตรี 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการใด ๆ  โดยมีมาตรฐานการจัดการน้ าเสียได้ก าหนดขึ้นไว้หลายประเภท ดังนี้ 

1) มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร ได้แก่ 
(1) โรงพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้าง

คืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป 
(2) โรงเรียนของทางราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพ้ืนที่

ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
(3) อาคารหรือที่ท าการของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีพ้ืนที่ใช้สอย

รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
2) มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
3) มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
4) มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
5) มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการ

แพปลา 
6) มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสุกร 
7) มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร67 

                                                      
64 กรมควบคุมมลพิษ, กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน  ำ, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จาก 

http://www.pcd.go.th  
65 อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 157-160. 
66 มาตรา 55-58 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
67 อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 244-246. 
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2.2.3 กำรติดตำม กำรตรวจสอบ และบทลงโทษ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดการน้ าเสียที่ส าคัญประการ

หนึ่ง คือ การติดตาม  การตรวจสอบ  และบทลงโทษ  ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนดังนี้   
1) การติดตาม การตรวจสอบ  และบทลงโทษ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการติดตาม การตรวจสอบ การจัดการน้ าเสียอยู่ 3 ประการ
ดังนี้ 

ประการที่ 1 การรายงาน  การวิเคราะห์ผลกกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่าง ๆ  
ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกรณีทั่วไป68 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็น
มาตรการในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ  อาทิ สุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม ระบบหรือมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม  จึงได้มีการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  โดยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้จะท าการวิเคราะห์ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการ 
คือ เริ่มศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
หากท าการอนุญาตโครงการนั้น ๆ 69 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ซึ่งจะเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และเจ้าของโครงการจะต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายนั้น  และต่อส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายพิจารณาสั่ง
อนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต น ามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่
ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย70 

ประการที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม  การตรวจสอบ
การเกิดน้ าเสียด้านการท าเหมืองแร่  ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีค าสั่งที่ 127/2547  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 แต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(1) เทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการส านักหรือ
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(2) องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
                                                      

68 มาตรา 35-41 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
69 กอบกุล รายะนาคร, เรื่องเดิม, หน้า  53. 
70 อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 193-201. 
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พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  มีอ านาจและหน้าที่เข้าไปในเขตเหมืองแร่เพ่ือ 
ติดตามและตรวจสอบด้านมลพิษในการท าเหมืองแร่ได้   โดยมีมาตรการในการติดตามและตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีการตรวจสอบผู้ที่ท าเหมืองแร่  ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงผลกระทบต่อทรัพยากรน้ าด้วย 

(2) มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(3) มีการตรวจสอบการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

และโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่71  
ประการที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญาอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ

ทางน้ า บุคคลซึ่งกระท าการดังต่อไปนี้ต้องรับโทษทางอาญา 
(1) มีการเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงใน

อาหาร หรือในน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ าใด ๆ  และมีอยู่หรือจัดไว้เพ่ือประชาชนบริโภค โดย
ต้องรับโทษเมื่อเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย  หรือได้รับอันตรายสาหัส และต้องรับผิดแม้
กระท าโดยประมาทและใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่นด้วย 

(2) มีการท าให้รางระบายน้ า ร่องน้ า หรือท่อระบายน้ า โสโครกซึ่งเป็นสิ่ง
สาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวก 

(3) ท าให้เกิดปฏิกูลแก่น้ าในบ่อ สระหรือที่ขังน้ า ซึ่งมีไว้ส าหรับประชาชนใช้
สอย 

(4) ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็น ในหรือริมทางสาธารณะ ทางสาธารณะ 
หมายรวมถึงทางน้ าด้วย72  

2) บทลงโทษ 
ส าหรับบุคคลผู้ฝ่าฝืนมาตรการจัดการน้ าเสีย ได้แก่ ค่าบริการและค่าปรับ 73 อาจ

กล่าวได้ว่า ค่าบริการ คือ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการบ าบัดน้ าเสีย ส่วนค่าปรับ ถือเป็นมาตรการ
ลงโทษผู้ที่ละเลยหรือฝ่าฝืน โดยมีการก าหนดค่าบริการและค่าปรับเป็นมาตรการจัดการน้ าเสีย
มาตรการหนึ่ง  ยึดหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือก าจัดของเสียรวมมีอ านาจในการจัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และการเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ  โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้ราย
ย่อย  มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการ และกรณีท่ีจะต้องเสียค่าปรับมี 4 กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งน้ าเสีย
หรือของเสียไปท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ 
และมีการลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียนั้นออกสู่สิ่งแวดล้อม  แต่ ไม่ยอมช าระค่าบริการที่

                                                      
71 กอบกุล รายะนาคร, เรื่องเดิม, หน้า 154-156. 
72 อ านาจ วงศ์บัณฑิต, เรื่องเดิม, หน้า 259-260. 
73 มาตรา 88-93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
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ก าหนดโดยไม่มีสิทธิได้รับยกเว้น จะต้องเสียค่าปรับสี่เท่าของอัตราค่าบริการที่ก าหนดตามมาตรา 88 
จนกว่าจะปฏิบัติ 

(2) กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  มีระบบบ าบัดน้ าเสีย
หรือระบบก าจัดของเสีย แต่ลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ  จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่องท างานระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียของตน 

(3) กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ละเว้นไม่ท าการบ าบัด
น้ าเสียหรือก าจัดของเสียโดยใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของตนที่มีอยู่และมีการ
ลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียดังกล่าวออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตแหล่งก าเนิดมลพิษของตน  
จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่อง
ท างานของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่
ด าเนินการดังกล่าว 

(4) กรณีให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดให้
มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ  มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บ
ค่าบริการ ค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหาย  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้นจัดให้มีขึ้น74 
 

2.2.4 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  เนื่องจาก

ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะแวดล้อม  ในที่นี้ขอกล่าวถึง ความหมายของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน  หลักเกณฑ์ที่ท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ และหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มี
ดังนี้75 

1) ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(1) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ  ในการร่วม

ปฏิบัติและรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ  ซึ่งมีผลกระทบต่อตัวของประชาชนเอง  ท าให้ประชาชนสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและท าให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  

(2) การสร้างความร่วมมือร่วมใจ โดยมีการประสานงานร่วมกัน ท าให้งานที่ท า
มีประสิทธิภาพ 

(3) การให้ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการ
จัดการ  การควบคุมการใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

                                                      
74 อ านาจ วงศ์บัณฑิต, เรื่องเดิม, หน้า 215-244. 
75 สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร, กำรมีส่วนร่วมของชำวสมุทรสงครำมในกำรอนุรักษ์แม่น  ำแม่กลอง 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541), หน้า 9-24.  
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(4) การที่รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชน
ทั้งในรูปของส่วนบุคคล กลุ่มชน มูลนิธิ สมาคม องค์การอาสาสมัคร รูปแบบต่าง ๆ  ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกัน  

2) รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(1) ท าการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึง

ความต้องการของชุมชน 
(2) การวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม  เพ่ือแก้ไขปัญหา

และสนองความต้องการของชุมชน 
(3) การคิดและสร้างรูปแบบ วิธีการพัฒนา  เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน  

หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  ที่เป็นประโยชน์และสนองความต้องการของชุมชน 
(4) การตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
(5) การจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(6) การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 
(7) การควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรม

ทีไ่ด้ท าไว้ทั้งโดยเอกชน และรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
(8) การชักชวน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  และแนะน าให้ประชาชนได้รับรู้

เรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท า 
3) หลักเกณฑ์ที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(1) การเกลี้ยกล่อมมวลชน  
การเกลี้ยกล่อม  หมายถึง การใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือ

การกระท า ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
(2) การสร้างผู้น า 
หลักเกณฑ์การสร้างผู้น า เป็นการจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจ  

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ผลจากการใช้ทฤษฎีนี้ ท าให้เกิดการระดมความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน อีกทั้งท าให้งานมีคุณภาพ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบ
ตลอดเวลา 

4) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)  ได้มีการบัญญัติ

รับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยได้บัญญัติถึงสิทธิชุมชน 
ซึ่งได้มีการรวมกันเป็นชุมชน สิทธิของชุมชนท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและ
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล  สิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ  การด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ไม่ว่าด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและด้านสุขภาพ จะกระท ามิได้  เว้นแต่ จะได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
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คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมถึงชุมชนมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลด้วย  โดยมีข้อสังเกต
ว่าเป็นการบัญญัติขึ้นเพ่ือรับรองสิทธิของชุมชนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ  รวมถึงการรับรองว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสิทธิชุมชนยังไม่มีผลในทางปฏิบัติชัดเจน คงเป็นได้แค่การ
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น76 

การมสี่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การจัดท าประชาพิจารณ์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดท าประชาพิจารณ์ได้  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการ หรือผู้มีส่วนได้เสียร้อง
ขอ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ  หากการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือต่อชุมชน ผลของการท าประชาพิจารณ์จะเป็นเพียงการน าเอาผลไป
ประกอบการพิจารณาของการด าเนินโครงการของรัฐ เท่านั้น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า
ผลการท าประชาพิจารณ์นั้นมาประกอบการแล้วเสนอความเห็นที่แตกต่างได้77 

5) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ได้มีการบัญญัติสิทธิต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึ้นตามมาตรา 6, 7, 878 

มาตรา 6 ได้ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ  เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ  เว้นแต่ข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับ
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติหรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล  สิทธิในทรัพย์สิน  หรือสิทธิ
ในทางการค้าหรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  และสิทธิในการได้รับชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐ  เป็นต้น 

มาตรา 7-8 การให้การรับรองแก่องค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าก าไร  โดยให้มีสิทธิขอจด
ทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   และเมื่อมี
การจดทะเบียนแล้ว  อาจจะขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากทางราชการในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากมลพิษ  รวมถึงผู้แทนในคดีที่มีการฟ้อง
ต่อศาลเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่บุคคลเหล่านั้น เป็นต้น 
                                                      

76 ฟ้าดาว คงนคร, สิทธิชุมชนตำมรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: กลุ่มงานผลิตเอกสาร ส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555). 

77 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, กำรบังคับใช้กฎหมำยส่ิงแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติ
ธรรม, 2542), หน้า 179-181. 

78 มาตรา 6, 7, 8 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535  
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ดังนั้น หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมาข้างต้น  จะช่วยท าให้เพ่ิมศักยภาพ
ทางสังคมมากขึ้น  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น  อีกทั้งสามารถร่วมกันน าพาประเทศชาติให้พัฒนาใน
ทุก ๆ  ด้านอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 
2.3   มำตรกำรจัดกำรน  ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.3.1 ข้อควำมคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองท้องถิ่นที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจาย

อ านาจให้กับประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครอง
ตนเองร่วมกัน  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น
เข้ามาท าหน้าที่ในการปกครองท้องถิ่น  ด าเนินการตามเจตนารมณ์  ความต้องการ  และปัญหาของ
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ   แต่ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง 

การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่สมัยพระบาลสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2540  นับว่าเป็นปี
ที่มีความส าคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย  เพราะรัฐธรรมนูญได้มีการวางรากฐาน เปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการท้องถิ่นใหม่  โดยก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน เกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของราชอาณาจักรโดยก าหนดกลไกลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ  ทั้งการ
ก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ”79 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของราชการบริหารส่วนกลางที่ได้มีการมอบ
อ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะนั้น ๆ   
ประการที่สอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระในการปกครองตนเอง เพ่ือให้การปกครอง
ตนเองมีผลบังคับอย่างแท้จริงในการปฏิบัติงาน  จึงได้มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะเป็นนิติบุคคลมีพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ของตนในการบริหารงาน  และมีอ านาจ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย80 โดยประเทศไทยนั้น  มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือการ
จัดองค์กรของรัฐ ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีที่มาจากหลักการรวมอ านาจ  หลักการแบ่งอ านาจ และหลักการกระจายอ านาจ   
อาจกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยหลักการกระจายอ านาจที่รัฐมอบ
                                                      

79 บัญญัติ พุ่มพันธ์, คู่มือกำรเรียนรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เฉพำะองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) อปท.ของเรำ: ท้องถิ่น
ของเรำ พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ (ม.ป.ท.: มูลนิธิส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551). 

80 สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมำยกำรปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา, 2547), หน้า 28-29. 
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อ านาจปกครองบางส่วนให้  ไม่ต้องอยู่ในการควบคุมของราชการบริหารส่วนกลาง  แต่ต้องอยู่ภายใต้
การก ากับดูแล  ซึ่งเป็นการมอบอ านาจในการบริการสาธารณะให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ 

2.3.1.1  หลักการบริหารราชการแผ่นดิน 
การบริหารราชการแผ่นดิน ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือ อ านาจ

อธิปไตยคือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นอ านาจอิสระที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของประเทศ 
ไม่อยู่ในบังคับ หรือเป็นเมืองขึ้นของใคร อ านาจนี้จึงเป็นอ านาจของประชาชน แต่เมื่อประชาชนมี
จ านวนมาก และไม่มีเวลาพอ หรืออาจขาดความสันทัดจัดเจนที่จะใช้อ านาจนี้หรือจัดการปกครอง
บ้านเมืองได้ เอง จึงจ าเป็นต้องมอบหมายให้ผู้ อ่ืน  ท าหน้าที่ ใช้อ านาจอธิปไตยแทน ได้แก่ 
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล คณะรัฐมนตรี หมายถึง คณะบุคคลที่ท าหน้าที่ในการปกครองหรือ
บริหารประเทศ ซึ่งภาษากฎหมายเรียกว่า "การบริหารราชการแผ่นดิน" อันแตกต่างไปจากอ านาจ
หน้าที่ของรัฐสภาและศาล  

ค าว่า “การบริหารราชการแผ่นดิน” มีความหมายดังนี้  
1) การก าหนดนโยบายการจัดการปกครองประเทศในด้านต่าง ๆ  เช่น 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ในแนวทางใด และใช้วิธีการใด จึงจะบังเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

2) การปฏิบัติตามที่นโยบายก าหนด เพ่ือให้นโยบายบังเกิดผล เช่น ต้อง
จัดหาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และออกกฎระเบียบต่าง ๆ  มารองรับ  

3) การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะกฎหมายที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบและตราขึ้นใช้บังคับนั้น ไม่มีผลในตัวเอง  แต่ต้องมีการ "บังคับการ" เช่น ถ้ากฎหมายนั้น 
ก าหนดให้การกระท าใดเป็นความผิด ก็ต้องมีการบังคับเอาแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน โดยมีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระท า
ผิด มีการสืบสวนสอบสวน และฟ้องคดี ถ้ากฎหมายก าหนดให้จัดตั้งหน่วยงานใดขึ้น ก็ต้องมีการบังคับ
ให้เป็นผล โดยจัดหาอาคารสถานที่ และมีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปประจ าหน่วยงานนั้น ตลอดจน
ต้องจัดหางบประมาณให้ เป็นต้น81 

การจัดระเบียบการปกครองของรัฐหรือประเทศนั้น ๆ  เพ่ือให้ฝ่ายปกครองสามารถ
ท าการปกครองประชาชนในประเทศได้มั่นคงและปกติสุขซึ่งท าให้สามารถด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนภายในรัฐหรือประเทศนั้นได้   หากจะกล่าวถึงการกระจายอ านาจทางปกครอง
แล้ว ย่อมปฏิเสธไม่ได้ที่กล่าวถึง หลักการบริหารราชการแผ่นดินก่อน  ถึงจะเข้าใจหลักการกระจาย
อ านาจได้ดียิ่งข้ึน  โดยการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยนั้นปัจจุบันมีการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือการจัดองค์กรของรัฐ โดยใช้หลักในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้น 
3 หลัก คือ 
                                                      

81 โครงการสารานุกรไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว,  สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน เล่มท่ี 27 เรื่องท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน / กำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/ 
book/book.php?book=27&chap=2&page=t27-2-infodetail01.html 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=27&page=main
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=27&chap=2&page=chap2.htm
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1. หลักการรวมอ านาจทางปกครอง (Centralization) 
2. หลักการแบ่งอ านาจทางปกครอง (Deconcentralization) 
3. หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง (Decentralization)82 
หลักการที่ 1 หลักการรวมอ านาจทางปกครอง (Centralization) 
หลักการในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งสามหลักการดังกล่าว จะมีการ

แบ่งรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นสามรูปแบบตามหลักการและแนวคิดที่
แตกต่างกัน ฝ่ายปกครองสามารถน าหลักการทั้งสามหลักการมาใช้ในการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินร่วมกันได้  เพราะทั้งสามหลักการไม่มีหลักการใดที่สามารถจะท าการปกครองประเทศโดยใช้
หลักการเพียงหลักการเดียว จึงได้มีการน าหลักการการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมา
ผสมผสานกันเพ่ือใช้บังคับและน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศและความจ าเป็นของตน 

 “หลักการรวมอ านาจทางปกครอง” เป็นหลักการที่ใช้ในการปกครองประเทศ โดยมี
แนวคิดการปกครอง คือเป็นหลักการปกครองประเทศที่รวมอ านาจทั้งหมดไว้ที่ “ส่วนกลาง” ได้แก่ 
กระทรวง ทบวง กรม ของประเทศนั้น ๆ  และมีเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางปฏิบัติงาน   
โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชากันตามล าดับ หลักการนี้เป็นการรวม
อ านาจการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลางเพ่ือให้มีฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของราชการ
บริหารส่วนกลางด าเนินการบริการสาธารณะ83 

หลักการรวมอ านาจทางปกครองจะต้องมีการรวมอ านาจในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในบ้านเมืองของรัฐไว้ที่ส่วนกลาง   เพ่ือราชการบริหารส่วนกลางสามารถใช้อ านาจบังคับ
บัญชาอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว   หลักการดังกล่าวจะมีการรวมอ านาจวินิจฉัยสั่งการในขั้นสุดท้ายไว้
ที่ราชการบริหารส่วนกลางอย่างเด็ดขาด  โดยผลของการวินิจฉัยสั่งการนั้น  จะมีผลครอบคลุมทั่ ว
ประเทศ   และหลักการรวมอ านาจทางปกครองนี้  มีล าดับชั้นในการบังคับบัญชาระหว่างเจ้าหน้าที่
ด้วยกัน  คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่าจะมีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการเจ้าหน้าที่ในระดับต่ ากว่า 
และเจ้าหน้าที่ในระดับต่ ากว่าต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่า 

หลักการรวมอ านาจทางปกครองนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ข้อดีหลักการรวมอ านาจ
การปกครองคือ มีการรวมอ านาจการปกครองประเทศโดยฝ่ายปกครองของราชการบริหารส่วนกลาง
โดยเฉพาะการรวมก าลังทหาร ต ารวจ ไว้ที่ราชการส่วนกลาง  ท าให้อ านาจรัฐมั่นคง อ านวยการ
บริการและเกิดประโยชน์โดยเสมอหน้า ก่อให้เกิดการประหยัดกว่าการกระจายอ านาจการปกครองคือ 
สามารถหมุนเวียนทรัพย์สินของรัฐได้ทุกหน่วยงานของรัฐ รักษาเอกภาพในการปกครองและการ
บริหารงาน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถดีกว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น84  
                                                      

82 มานิตย์ จุมปา, คู่มือศึกษำวิชำกฎหมำยปกครอง (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), หน้า 
177. 

83 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ, พิมพ์ครั้งที่ 
3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2547), หน้า 21-22.  

84 สรุปส ำหรับผู้บริหำรเรื่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย, ค้น
วันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http://www.local.moi.go.th/webst/decon.htm 
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ส่วนข้อเสียหรือข้อด้อย คือไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทุกอย่างให้เกิดผลดีทุกท้องที่
อย่างทั่วถึง เนื่องจากระเบียบแบบแผนมีมากมายหลายขั้นตอน ไม่สอดคล้องกับหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  เพราะไม่กระจายอ านาจให้ประชาชนมีอิสระ ในการปกครองตนเอง ไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งยังมีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  สาเหตุ
เพราะต้องรอการวินิจฉัยสั่งขั้นสุดท้ายจากราชการบริหารส่วนกลาง  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว   
จึงเกิดหลักการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นอีกหลักคือ  “หลักการแบ่งอ านาจการ
ปกครอง” คือ มีการแบ่งอ านาจการปกครองจากราชการบริหารส่วนกลางไปยังราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดและอ าเภอ 

หลักการที่ 2 หลักการแบ่งแยกอ านาจทางปกครอง (Deconcentralization) 
หลักการแบ่งอ านาจทางปกครอง  คือหลักที่ราชการบริหารส่วนกลางได้ท าการแบ่ง

อ านาจจากการรวมอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปยังราชการบริหารส่วนภูมิภาคบางส่วน  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ได้แก่ จังหวัดและอ าเภอ โดยราชการบริหารส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่
จากราชการบริหารส่วนกลางไปปฏิบัติงานที่ราชการบริหารส่วนภูมิภาค   และเจ้าหน้าที่นั้น ๆ  จะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ราชการบริหารส่วนกลางมอบอ านาจให้เท่านั้น 

หลักการแบ่งแยกอ านาจทางปกครองที่ส าคัญคือ การปกครองประเทศภายใต้
หลักการแบ่งแยกอ านาจทางปกครองนี้  เจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของราชการบริหารส่วนกลาง  และจังหวัดและอ าเภอที่ได้รับการแบ่งอ านาจทางปกครอง
นี้จะไม่มีความเป็นอิสระ   โดยราชการบริหารส่วนกลางมีอ านาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคด้วย  ซึ่งหลักการแบ่งอ านาจจากราชการบริหารส่วนกลาง
บางส่วนให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  โดยในการบริหารราชการบางอย่างจะมีการก าหนดให้สั่ง
การและวินิจฉัยสิ้นสุดที่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคเท่านั้น ท าให้ เกิดความรวดเร็วมากขึ้น เพราะไม่
ต้องเสนอเรื่องไปยังราชการบริหารส่วนกลางเพ่ือสั่งการและวินิจฉัย85 

หลักการแบ่งแยกอ านาจทางปกครอง  จึง มีขึ้นเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าใน
การปฏิบัติงานภายใต้หลักการรวมอ านาจการปกครองของราชการบริหารส่วนกลาง  ซึ่งการปกครอง
ภายใต้หลักการแบ่งอ านาจทางปกครองมีข้อดีคือ  ท าให้การปกครองประเทศมีความรวดเร็ว  แต่ก็ยัง
ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  เนื่องจากการปกครองของประเทศภายใ ต้
หลักการรวมอ านาจทางปกครองและหลักการกระจายอ านาจทางปกครอง  ถือเป็นการปกครองที่มี
ความเป็นเอกภาพชัดเจน  และมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค โดยเป็นการปกครองในรูปแบบ
เดียวกันและมีนโยบายเป็นแบบเดียวกันในทุกพ้ืนที่ของประเทศ  แต่โดยหลักความเป็นจริงแล้วในแต่
ละพ้ืนที่ย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน  จึงเกิดหลักการบริหารราชการแผ่นดินอีกรูปแบบหนึ่ง  
เพ่ือท าการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนคือ “หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง” ซึ่งประเทศไทยก็มิได้
มีการยกเลิกการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้หลักการแบ่งอ านาจแต่อย่างใด  เพราะการปกครอง
โดยราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ถือว่ามีความจ าเป็นอยู่ส าหรับประเทศไทย  เพราะราชการบริหา ร
                                                      

85 มานิตย์ จุมปา, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง เล่ม 2 ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำร
บริหำร, หน้า 3. 
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ส่วนท้องถิ่นบางแห่ง  ยังไม่สามารถปกครองตนเองได้อย่างประสิทธิภาพ  ฉะนั้นการปกครองใน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคส าหรับประเทศไทยยังมีความจ าเป็นอยู่ 

หลักการที่ 3 หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง (Decentralization) 
หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง  ถือเป็นหลักการบริหารราชการแผ่นดินอีก

รูปแบบหนึ่ง  ซึ่งมีแนวคิดส าคัญคือ  เป็นหลักการที่ราชการบริหารส่วนกลางมอบอ านาจการปกครอง
บางส่วนให้องค์กรอ่ืน  เพ่ือจัดท าการบริการสาธารณะขึ้น  โดยองค์กรอ่ืนได้รับมอบอ านาจการ
ปกครองนี้จะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเฉพาะอ านาจที่ได้รับมอบอ านาจเท่านั้นและ
มีความเป็นอิสระภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะเป็นการบริหารงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของขององค์กรก ากับดูแลหรือราชการบริหารส่วนกลางหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ใช้อ านาจก ากับดูแลกับองค์กรที่ได้รับมอบอ านาจปกครองมานั้นจะ
ไม่ใช่การควบคุมบังคับบัญชา  แต่เป็นการก ากับดูแลเท่านั้น86 

หลักการกระจายอ านาจทางปกครองมีลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
ประการที่ 1 องค์กรกระจายอ านาจมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากส่วนกลาง 
ประการที่ 2 องค์กรกระจายอ านาจจะท าการเลือกผู้บริหารองค์กรเอง เช่น มีการ

เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น 
ประการที่ 3 องค์กรกระจายอ านาจจะท าการปกครองโดยมีความเป็นอิสระภายใต้

การก ากับดูแลขององค์กรก ากับดูแลหรือราชการบริหารส่วนกลางหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประการที่ 4 องค์กรกระจายอ านาจจะมีเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง โดยไม่ใช่การส่ง

เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาปฏิบัติหน้าที่ แต่จะคัดเลือก เลือกสรรเจ้าหน้าที่เอง 
ประการที่ 5 องคก์รกระจายอ านาจมีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง 
2.3.1.2  ข้อความคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจาย

อ านาจทางปกครอง 
หลักการกระจายอ านาจทางปกครองมีแนวคิดมาจากหลักการกระจายอ านาจการ

ปกครองตามพ้ืนที่  โดยจะเป็นการน าแนวคิดมาจากเมืองหลักของประเทศหรือเป็นการน าหลักการ
ประชาธิปไตยมาปรับใช้  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือท าการปกครองท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ และมีสภาท้องถิ่นซึ่งมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง  ท า
หน้าที่นิติบัญญัติหรือออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นท าการ
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรนั้น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าการบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจจากส่วนกลางซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอ านาจที่สามารถท าการบริการสาธารณะ
ภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เองอย่างมีประสิทธิภาพและจะมีงบประมาณเป็น
ของตนเอง  ซึ่งมีลักษณะส าคัญสามประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถท าการ
บริการสาธารณะตามกรอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด 

                                                      
86 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
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ประการที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระในการปกครองตนองเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น87  ความเป็นอิสระในที่นี้หมายถึง  ความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานในท้องถิ่นของตน  เพ่ือให้สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง  มาจากการคัดเลือกหรือ
เลือกสรรของท้องถิ่นเองมิใช่เป็นการส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาปฏิบัติราชการ  และมีความเป็น
อิสระทางด้านการเงินและการคลัง มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง  ดังนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดสรรรายได้เพ่ือด าเนินการบริหารราชการภายใต้กรอบที่กฎหมาย
ก าหนดได้อย่างเป็นอิสระ88 

ประการที่ 3 เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ราชการบริหารส่วนกลางและองค์กรก ากับดูแลเท่านั้น  เพ่ือเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประชาชนได้  จึงได้มีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน 
คือ การใช้อ านาจควบคุมบังคับบัญชา และอ านาจก ากับดูแล 

อ านาจควบคุมบังคับบัญชา คือการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจควบคุมบังคับบัญชาและ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมและตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ตามระเบียบกฎหมาย  และความเหมาะสมในการใช้ดุลพินิจ  โดยอ านาจในการ
ควบคุมบังคับบัญชาจะใช้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  โดยจะควบคุมล าดับชั้น  ส่วนการใช้อ านาจก ากับดูแลนั้นจะ
ใช้การก ากับดูแลโดยองค์กรก ากับดูแล ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ซึ่ง
ใช้อ านาจก ากับดูแลองค์กรที่ได้รับมอบอ านาจการกระจายอ านาจ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น 

อ านาจก ากับดูแล   คือองค์กรก ากับดูแลจะใช้อ านาจในการควบคุมตรวจสอบองค์กร
ที่ต้องมีหน้าที่ก ากับดูแล เช่น  การใช้อ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  การใช้
อ านาจดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายและใช้อ านาจควบคุมตรวจสอบไม่เกินขอบเขตที่
กฎหมายก าหนด  โดยสามารถตรวจสอบได้เฉพาะการปฏิบัติงานถูกต้องตรงตามระเบียบกฎหมาย
เท่านั้น  ไม่อาจตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้ดุลพินิจได้89 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่องค์กรปกครองโดยใช้หลักการกระจายอ านาจการ
ปกครอง  ฉะนั้นจะต้องก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันความผิดพลาด และตรวจสอบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจมาภายในกรอบ

                                                      
87 มาตรา 281 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
88 นันทวัฒน์ บรมานันท์. เรื่องเดิม, หน้า 90-91. 
89 มานิตย์ จุมปา, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง เล่ม 2 ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำร

บริหำร, หน้า 4-5. 
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มาตรฐานการบริการสาธารณะหรือไม่90   โดยประเทศไทยได้มีการมอบอ านาจในการก ากับดูแลแก่
องค์กรก ากับดูและหรือราชการบริหารส่วนกลางหรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ให้สามารถก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีความเป็นอิสระ
ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ  ค่อนข้างน้อย เพราะอ านาจขององค์กรก ากับดูแล หรือราชการบริหาร
ส่วนกลาง หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น91 

ข้อเสียของหลักการกระจายอ านาจ  คือหากมีการกระจายอ านาจมากเกินไป  อาจ
เป็นการท าลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไป   อาจเกิดความแตกแยกกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  หากขาดการประสานงานที่ดีและท าให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มุ่งที่จะสนใจกับการพัฒนาพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงอย่างเดียวไม่
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือ  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจะมีข้อดี  เป็นการน าหลักการทางประชาธิปไตยมาปรับใช้   ประการสุดท้ายเป็นเรื่องของ
ความสิ้นเปลืองงบประมาณ  เพราะต้องมีการแบ่งแยกงบประมาณของแต่ละท้องถิ่นออกเป็นส่วน ๆ  
ท าให้เสียงบประมาณ92 

2.3.1.3  หลักเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ที่ส าคัญมีดังนี้ 
มาตรา 28393  บัญญัติไว้ว่า  “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไป

ในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งใน
การบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจ
หน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ เพื่อก าหนดการแบ่งอ านาจ
หน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น
                                                      

90 สุรพล นิติไกรพจน์, ควำมเป็นไปได้และแนวทำงกำรตรำกฎหมำยจัดตั งองค์กำรมหำชน 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ., 2543), หน้า 49-51, 303-
304. 

91 บุปผา อัครพิมาน, “การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” วำรสำรวิชำกำรศำลปกครอง 5, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2548): 22. 

92 สมคิด เลิศไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 20-21. 
93 มาตรา 283 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
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ตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบ
และประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากัน เป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การ
จัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการตามวรรคสามจะต้องน าเรื่ องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก
ระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจหน้าที่ และการจัดสรร
รายได้ที่ได้กระท าไปแล้ว  ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

การด าเนินการตามวรรคห้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงาน
รัฐสภาแล้ว ให้มีผลบังคับได้” 

มาตรา 29094  บัญญัติไว้ว่า “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
2)  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ของตน 

3)  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอก
เขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 

4)  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น” 
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้กล่าวไว้แล้ว

ข้างต้นนั้นมีหลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทั้งที่ก าหนดไว้ในฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 หรือที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. 2550) ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานของหลักการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 ประการ 
ดังนี้ 

ประการแรก หลักประชาธิปไตย โดยหลักนี้รัฐธรรมนูญจะต้องสร้างกระบวนการใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนดังค ากล่าวถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่า “ประชาชนเป็นทั้ง
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง”  
                                                      

94 มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
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ประการที่สอง หลักการตรวจสอบ (Accountability) สืบเนื่องจากหลักประชาธิปไตย
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และ 

ประการที่สาม หลักความโปร่งใส โดยทั้งสามหลักนี้ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ในหลาย
มาตรา ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 

2.3.1.4  นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วางนโยบายและ

แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 ประกอบด้วยนโยบายหลัก 
6 ประการ ดังนี้ 

นโยบาย 1: นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ 
นโยบาย 2: นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ 
นโยบาย 3: นโยบายแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม 
นโยบาย 4: นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชน 
นโยบาย 5: นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
นโยบาย 6: นโยบายเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
จะเห็นได้ว่า ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วาง

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 ได้มีส่วนใน
การก าหนดแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอยู่บ้าง
ดังทีป่รากฎในนโยบายที่ 4 ว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชน 

นอกจากนี้ ยังก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีความมุ่งหมายที่จะให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ควบคู่ไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม  ไว้ กล่าวคือ    จัดให้มีการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลให้การพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพ
แห่ง ชีวิตของประชาชน โดยได้ก าหนดแนวทางที่จ าเป็นเร่งด่วนในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เกิด
ทด แทนได้ ให้เข้าสู่สภาพสมดุลของการใช้และการเกิดทดแทน และก าหนดแนวทางการแก้ไข ขจัด
ภาวะมลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
สารอันตราย และของเสียอันตราย ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในอนาคต ซึ่งในระยะแรกประเทศไทยซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ  ทั่วไป 
ที่มิได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีนโยบาย และแผนงานป้องกันและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งยังผลให้เกิดการฉกชิงใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นการ
ท าลายดุลยภาพของระบบ นิเวศ และท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เห็นได้จากดรรชนีรายได้ประชาชาติ จึงมิได้สะท้อนให้ เห็นความสูญเสี ยและสูญเปล่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความ เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม รายได้ของประชากรที่เพ่ิมพูนขึ้นแม้จะช่วย
ให้ประชาชนมีของกินและของใช้มาก ขึ้น แต่ก็ท าให้คุณภาพของชีวิตลดน้อยถอยลงอันเนื่องมาจาก
ความเสื่อมโทรมของสิ่ง แวดล้อม และการเสียดุลยภาพของธรรมชาติซึ่งมีคุณค่าที่ประเมินมิได้และ
ยากท่ีจะฟ้ืนฟู ให้คืนสู่สภาพเดิมได้ เช่น ป่าไม้ ซึ่งนอกจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญยิ่งที่มนุษย์
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ได้ใช้เพื่อการด ารงชีพ แล้ว ป่าไม้ยังเป็นระบบนิเวศท่ีค้ าจุนรักษาดุลยภาพของธรรมชาติในการควบคุม
สภาพดิน ฟ้าอากาศ ท าให้ฝนตกตามฤดูกาล เป็นเขตก าบังลมพายุ เป็นแหล่งกักเก็บน้ าและระบายน้ า
ที่มนุษย์ได้มีใช้ตลอดปี ช่วยป้องกันบรรเทาอุทกภัย ป้องกันการพังทลายของหน้าดินจากกระแสน้ า
และลมพายุ เป็นนิเวศของมวลพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ประกอบกันเป็นระบบ เป็นห่วงโซ่อาหาร อัน
เป็นวงจรพลังงานของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนเป็นแหล่งที่ใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ผลิตออกซิเจนซึ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตของมวลมนุษย์และสัตว์ ป่าไม้ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ค้ าจุนดุลย
ภาพของธรรมชาติและเป็นปัจจัยส าคัญของ ชีวิต ได้เคยมีอยู่ในประเทศของเรารวมทั้งสิ้น 171 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 53 ของพ้ืนที่ประเทศในปี 2504 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 แต่จากข้อมูลล่าสุด ปี 2536 ปรากฎว่าพ้ืนที่ป่าไม้รวมทั้งประเทศเหลืออยู่เพียง 
83.5 ล้านไร่ หรือร้อยละ 26 ของพ้ืนที่ประเทศ การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวและความเสื่อมโทรมใน
ด้านต่าง ๆ  ของสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมา แม้จะเป็นผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม 
แต่ก็มิใช่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจย่อมจะยังให้เกิดการใช้ทรัพยากรในลักษณะท าลาย และเกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เพียงแต่ว่านโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นควรจักต้องมีนโยบาย
และแผนการส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยเท่านั้น การพัฒนาเศรษฐกิจก็จะ
ด าเนินไปได้ โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมดังที่ได้เป็นมา อีกทั้งนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะไม่เป็นอุปสรรคสกัดกั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งนโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะยาว 20 ปี จาก พ.ศ. 2540 ถึง 2559 เนื่องด้วยลักษณะงานการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องใช้เวลา และมีความต่อเนื่องในการด าเนินงานจึงจะสัมฤทธิ์ผล ในการ
พิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางในช่วงจากปี 2540 ถึงปี 2559 นั้น นอกจากจะได้ค านึงถึง
ความส าคัญรีบด่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานดัง กล่าวแล้ว ก็ยังได้ค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างอ่ืนที่จะมี
บทบาทเก่ียวข้องเป็นตัวแปรในช่วง 20 ปี กล่าวคือ 

1)  ประชากรที่จะเพ่ิมข้ึนในฐานะผู้ท าการ ผู้บริโภค - อุปโภค และผู้อาศัย 
2)  เทคโนโลยี ซึ่งจะน ามาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งการผลิต การสื่อสาร 

การคมนาคม การบริการ การขจัดแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3)  บทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งจะมีส่วนในการ

บริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
เฝ้าระวังและการสร้างจิตส านึกของชุมชน 

4)  บทบาทขององค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วมในหน่วยงานระดับต่าง ๆ  
ในงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและการสร้างจิตส านึกของประชาชน และการระดม
ก าลังอาสาสมัครงานด้านสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ดี บริบทของนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

นโยบายและแผนการการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-
2559 ได้จัดท าขึ้นตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้



51 
 

บัญญัติไว้ในมาตรา 13 (1) กล่าวคือ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่เสนอ
เพ่ือขอความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรี องค์ประกอบของคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี้ 
บทบัญญัติในมาตรา 12 ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รอง นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เป็นรองประธานคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ในจ านวนนี้
จะต้องมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว จึงได้รับการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองมาแล้วอย่างกว้างขวาง
เป็นขั้นตอนจาก ทุกฝ่าย ก่อนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ 

ระยะเวลาของนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตามมาตรา 13 (1) ที่ได้ก าหนดไว้เป็นช่วง 20 ปีนั้น นอกจากจะได้ค านึงถึงลักษณะงานด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามที่ได้ กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังได้
ค านึงถึงรูปแบบและวิธีการที่จะถ่ายทอดนโยบายและแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน ช่วง 20 ปีไปด าเนิน การ 
โดยจัดท าเป็น "แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม" ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรา 35 และมาตรา 
36 และจัดท าเป็น "แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด" ในมาตรา 37 
มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 แล้วแต่กรณี 

ส าหรับ "แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม" นั้น มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดท าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งได้
ก าหนดขึ้นตามมาตรา 13 (1) และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ก าหนดว่า ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท า
แผนงานหรือด าเนินการอย่างใดอย่าง หนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-
2559 จึงเป็นกรอบนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในช่วง 
20 ปี ที่จักพึงถ่ายทอดจัดท าเป็น "แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม" ต่อเนื่องกันเป็น 4 แผน ๆ  ละ 5 ปี 
เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 โดยให้ครอบคลุมและประกอบด้วยแผนงานในเรื่องต่าง ๆ  ซึ่งมาตรา 36 
ได้ก าหนดไว้แล้วด้วย รวมทั้งเรื่องที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการและบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
อันเป็นกรณีที่พึงถือได้ว่าคลุมถึงกรุงเทพมหานคร 
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แผนงานและการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปีดังกล่าว 
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะถ่ายทอดน าไปจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามนัยของมาตรา 35 วรรคท้าย รวมทั้งการที่จะต้องถ่ายทอดน าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดท าให้
สอดคล้องกับจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติตามความในมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 

ส าหรับจังหวัดในท้องที่เขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตที่ประกาศเป็นเขตควบคุม
มลพิษ เป็นผู้จัดท าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ให้น ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน ระดับจังหวัดด้วย 

ส่วนเขตกรุงเทพมหานครนั้น แม้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในหมวด 3 ส่วนที่ 2 ที่ว่าด้วยการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จะมิได้มีบทบัญญัติกล่าวถึงไว้ โดยเฉพาะก็ตาม แต่นโยบายและแผนการส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 มีขอบข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วย ดังนั้นแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวข้างต้น จึงต้องรวมถึงแผนงานและ
แนวทางการด าเนินงานในเขตกรุงเทพมหานคร และถ่ายท าเป็นแผนปฏิบัติ การเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหา นคร โดยอนุโลมตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าด้วย
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

2.3.1.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้วาง

ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับดังกล่าว ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตามวิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเกื้อกูล สนับสนุนสิทธิ
ของชุมชน บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับระบบนิเวศเพ่ือให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนให้ชุมชนส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลระดับชุมชน โดยร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม 
ระบบการจัดการที่เคารพสิทธิทางปัญญา คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะด้านสิ่งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ และปกป้องทรัพยากรของชุมชน 



53 
 

2) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ
ของท้องถิ่นและชุมชน 

สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน 
โดยสนับสนุนการจัดการเชิงพ้ืนที่ พัฒนากลไกการจัดการร่วมที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการจัดตั้งสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในทุกขั้นตอน บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เปิดเผย โปร่งใส สามารถเข้าถึงได้อย่าง เท่าเทียม เสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความ 
ตระหนักรู้และความตื่นตัวของสาธารณชนในการดูแลคุ้มครองทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้านการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ า และมลพิษทาง
น้ า การจัดการขยะ และของเสียอันตราย รวมทั้งการจัดการภัยพิบัติ 

ดังนั้นจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  จะเห็นได้ว่าแม้ว่าในส่วนของนโยบายของ
รัฐได้ก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนไว้ใน บทกฎหมายหลายมาตรา ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นถึงความส าคัญของ
นโยบายผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ แต่ก็ไม่อาจละเลยต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องค านึงถึงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัยของชุมชน การจ าแนกทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนโครงการเพ่ือช่วยให้มีการก าหนดทางเลือกที่เหมาะสม การใช้และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (best practice and technologies) ตลอดจนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการตัดสินใจของประชาชน (decision-making) 
ควบคู่ไปกับการพัฒนา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายต่าง ๆ  
เหล่านี้ไม่ว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีอยู่อย่างไร ก็ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากนัก ตามที่เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดให้
ความส าคัญลงไป 

2.3.1.6  สาระส าคัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .....95 
สรุปค าชี้แจง 

ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... นี้ จัดท าขึ้นมาตามแนวคิดโครงร่างของ

คณะท างานยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้ าใน
                                                      

95 บทที่ 4 ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. ...., ค้นวันที่  10 เมษายน 2558 จาก
http://www.haii.or.th/images/stories/web/draft-p4.pdf 



54 
 

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มี 11 หมวด และบท
เฉพาะกาลรวม 67 มาตรา แบ่งออกเป็นแต่ละหมวด ดังนี้ 

บททั่วไป มาตรา 1-7 
ค าจ ากัดความ แนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ าของหน่วยงานต่าง  ๆ  

อย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้อ านาจ
แก่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในการสั่งการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันอันตรายต่อสาธารณะ 

ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

หมวด 1 สิทธิในทรัพยากรน้ า มาตรา 8-10 
ให้สิทธิในทรัพยากรน้ าเป็นของประชาชน โดยรัฐและประชาชนร่วมกันใน

การพัฒนาจัดสรรให้มี ใช้ และกักเก็บทรัพยากรน้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร การ
อุตสาหกรรมในกิจการขนาดใหญ่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีน้ าพุหรือมีน้ าไหลผ่านตามธรรมชาติ มี
สิทธิเก็บกักหรือใช้น้ าได้เท่าท่ีจ าเป็น 

ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและใช้ทรัพยากรน้ าอย่างพอเพียงและเหมาะสม แต่
การใช้สิทธินั้นต้องไม่เป็นการรอนสิทธิผู้อ่ืน 

หมวด 2 องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มาตรา 11-22 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานกรรมการ กระทรวงหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนลุ่มน้ า ผู้แทนผู้ใช้น้ า ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบาย
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ประสาน เสนอแนะ ให้ค าปรึกษา และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ก าหนดระเบียบการจัดสรรน้ าและหลักเกณฑ์การให้บริการน้ า จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นในการด าเนินงานต่าง ๆ  ก าหนดขอบเขตลุ่มน้ า จัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มลุ่มน้ า 
คณะกรรมการลุ่มน้ า ประมวลกฎหมายทรัพยากรน้ า ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ  มีข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า และประสานแลกเปลี่ยนกัน จัดให้มีการศึกษาวิจัย รับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยและ
ตัดสินข้อพิพาท จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินในสภาวะวิกฤตโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

กรรมการผู้แทนลุ่มน้ า กรรมการผู้แทนผู้ใช้น้ า กรรมการผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดย
นายกรัฐมนตรี และให้มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้ง
ได้อีก แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
 



55 
 

ส่วนที่ 2 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มาตรา 23  
ให้มีส านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ท าหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เสนอความคิดเห็นและจัดท านโยบายและแผน
มาตรการ แนวทาง ในการจัดการทรัพยากรน้ า ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกลุ่มลุ่มน้ าและคณะกรรมการลุ่มน้ า ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ าต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ศึกษา วิจัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการ การอนุรักษ์ การคุ้มครอง และการฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า  ประสานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า ส ารวจ และขึ้นทะเบียน องค์กรผู้ใช้น้ าและปฏิบัติการใด ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติมอบหมาย 

ส่วนที่ 3 องค์กรผู้ใช้น้ า มาตรา 24-27 
หากพ้ืนที่ใดมีผู้ใช้น้ ารวมกลุ่มกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน

ในกลุ่มผู้ใช้น้ าเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าใน
พ้ืนที่ของตนเอง สามารถจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าได้ 

องค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งได้จดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีสิทธิเข้ามีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ และในกรณีนี้ไม่เป็น
การตัดสิทธิผู้ใช้น้ าที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าในรูปแบบอื่น 

หมวด 3 นโยบายทรัพยากรน้ า มาตรา 28-32 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีอ านาจก าหนดนโยบายทรัพยากรน้ า

แห่งชาติซึ่งในการจัดท านโยบายต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และให้ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุนโยบาย
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนโยบายทรัพยากรแห่งชาติควร
ประกอบด้วย การจัดสรรน้ า การชลประทาน การบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งน้ า การบริหารจัดการน้ า
ท้องถิ่น การบริหารจัดการ ความม่ันคง ความเสี่ยง และบรรเทาวิกฤตการประเมินติดตาม 

ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดระเบียบการจัดสรรน้ าใน
ภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 

ให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ และปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

หมวด 4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในทางน้ าชลประทาน มาตรา 33-35 
กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ าในทาง

ชลประทาน โดยนอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การจัดหา การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในทางน้ าชลประทาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง 

หมวด 5 การพัฒนา ฟ้ืนฟู คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า มาตรา 36-40 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีอ านาจก าหนดให้การท าโครงการบาง

ประเภทหรือการพิจารณาอนุญาตให้ท าโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ า ต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในลุ่มน้ า และมีอ านาจสั่งให้บุคคลใดหยุด
หรือลดการใช้ทรัพยากรน้ า หากการใช้ทรัพยากรน้ าของบุคคลนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ า 
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รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีอ านาจ
ก าหนดให้พ้ืนที่ต้นน้ าเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

หากการใช้ทรัพยากรน้ าของบุคคลใดอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ า  รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติมี
อ านาจสั่งให้บุคคลนั้นหยุดหรือลดการใช้ทรัพยากรน้ าชั่วคราวได้ 

ให้กรมทรัพยากรน้ าจัดท าแผนที่พ้ืนที่ลุ่มน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า ข้อมูลทะเบียน
แหล่งน้ าธรรมชาติ พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า เส้นทางน้ า พ้ืนที่เสียงภัยแล้ง พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม แนว
เขตถอยร่น และการใช้น้ า 

เพ่ือการควบคุมมลพิษทางน้ า รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการน้ า
แห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดเขต
ควบคุมมลพิษ และมาตรการเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาจากมลพิษ 

หมวด 6 การบริหารจัดการน้ าท้องถิ่น มาตรา 41-42 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าทะเบียน แผนที่ และข้อมูล

สารสนเทศ คลอง ฝาย อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก แหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ และประสานงานกับ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อมูล และอ านวยความสะดวกกับองค์กรผู้ใช้น้ า ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด 7 การบริหารจัดการน้ าใต้ดิน มาตรา 43-44 
การบริหารจัดการน้ าใต้ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล และใน

กรณีเกิดสภาวะวิกฤต ให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาลประสานงานและรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัด
กาน้ าใต้ดินต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

หมวด 8 การให้บริการน้ า มาตรา 45-47 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีอ านาจก าหนดมาตรฐานการ

ให้บริการน้ าระเบียบหลักเกณฑ์การให้สัมปทานการให้บริการน้ า 
แบ่งประเภทของการใช้ทรัพยากรน้ า ออกเป็น 3 ประเภท โดยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ทรัพยากรน้ าแต่ละประเภทให้ก าหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีอ านาจ

ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้บริการน้ าทุกประเภท 
ข้อสังเกต การออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ

ให้บริการน้ าประเภทใด ควรเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละกระทรวง 
หมวด 9 การบริหารจัดการน้ าในสภาวะวิกฤต มาตรา 48-55 

เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติประกาศสภาวะวิกฤตน้ าและพ้ืนที่ และให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าในสภาวะวิกฤต
เข้ามารับผิดชอบสั่งการ และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ สามารถเข้าควบคุมการบริหาร
จัดการผู้รับสัมปทานการให้บริการน้ าได้ 

เมื่อเกิดอุทกภัยฉุกเฉิน พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ การก่อสร้าง การท าลายสิ่งกีดขวาง ปล่อยน้ า ระบายน้ า ผันน้ า ประสานงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัย 
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สภาวะวิกฤตน้ าแล้ง ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าในสภาวะวิกฤต มี
อ านาจสั่งให้บุคคลใดลดหรืองดเว้นการใช้น้ าในกิจการที่ก าหนดเป็นการชั่วคราวและน าน้ านั้นไป
แบ่งปันแก่บุคคลอื่นใด 

ในกรณีที่บุคคลใดเก็บกักน้ าไว้ตามความจ าเป็น ถ้าเกิดภาวะขาดแคลนน้ า 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีอ านาจสั่งให้บุคคลซึ่งเก็บกักน้ า
ไว้ต้องเฉลี่ยน้ าเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าในสภาวะวิกฤต จัดท ารายงาน การ
ด าเนินการ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

หมวด 10 การประเมินและติดตาม มาตรา 56-58 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ท าการประเมินและติดตามผลการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าทุกปี เพ่ือใช้ในการก าหนด ทบทวนนโยบายทรัพยากรน้ า รวมทั้งจัดท า
รายงานประจ าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาทุกสิ้นปีงบประมาณประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในสภาวะวิกฤต และพ้ืนที่เสียงภัยน้ าท่วม พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงน้ าท่วม น้ าแล้ง 

หมวด 11 บทก าหนดโทษ มาตรา 59-66 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพ่ือละเมิด 
โทษทางอาญาเมื่อไม่กระท าตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือฝ่าฝืน

ค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
บทเฉพาะกาล มาตรา 67 

ในระหว่างที่ ยั งมิ ได้มี การก าหนดขอบเขตลุ่ มน้ าหรื อยั งมิ ได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการลุ่มน้ าให้คณะกรรมการลุ่มน้ าตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมในลุ่มน้ านั้นไปพลางก่อน ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

2.3.1.7 หลักการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้ก าหนดหลักการส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะในพ้ืนที่  เป็นหน่วยงานหลัก มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  และมีความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  แต่
แม้จะมีความเป็นอิสระแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรก ากับดูแล  ทั้งนี้จึงสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม และต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น  กล่าวคือ การที่ประชาชนมีสิทธิลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  เพ่ือให้บรรลุ
เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ จึงได้บัญญัติพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  เพ่ือจะได้จัดท าระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือท าการ
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แบ่งอ านาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กร
ปกครองก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล96 

โดยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ของตน  

ประการที่ 197 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ประการที่ 2 อ านาจในการจัดการชุมชนท้องถิ่น  ถือเป็นอ านาจในการจัดการเพ่ือให้
พ้ืนที่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับชุมชน
ของตน  เช่น อ านาจในการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า ตลาด ท่าเทียบเรือ 
ท่าข้าม และท่ีจอดรถ รวมถึงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  

ประการที่ 3 อ านาจในการจัดการสิ่งแวดล้อม  เช่น การรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  ถือเป็นอ านาจหน้าที่ในการปรับปรุง
แหล่งชุมชนแออัดซึ่งเป็นการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
และการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการควบคุมการฆ่าสัตว์  โดยจัดให้มีการท าผังเมือง และการควบคุม
อาคาร  รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบและอนามัยภายในโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ  รวมถึงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย เป็นต้น 

ประการที่ 4 อ านาจอ่ืน ๆ  ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอ านาจในการ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ การพาณิชย์ต่าง ๆ  รวมถึงการส่งเสริมการลงทุน การ
ท่องเที่ยว การศึกษา สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
เป็นต้น 

ดังนั้น องการบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ คือ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   การประสานงานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และการแบ่งสรรเงินตามกฎหมาย  กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่
อาจจัดท ากิจการใดที่เป็นการซ้ าซ้อนกับเทศบาลหรือองค์กรบริหารส่วนต าบลซึ่งได้มีการจัดท าการ
บริการสาธารณะไว้ก่อนแล้วได้ 

2.3.1.8  รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
ประเทศไทยได้มีการแบ่งรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  2 รูปแบบ

ด้วยกัน คือ รูปแบบทั่วไป และรูปแบบพิเศษ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไป คือ  มี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตจังหวัด และเทศบาล โดยจะแบ่งเป็น 
เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลต าบล ตามล าดับ  ซึ่งจะแบ่งเขตเทศบาลตามจ านวน
ประชากรและความหนาแน่นของประชากร  และจะมีองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ใน
                                                      

96 มาตรา 281-283, 285, 287 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
97 มาตรา 16-17 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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เขตต าบลนั้น  ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ปัจจุบันมีสองแห่ง ได้แก่  
กรุงเทพมหานคร และพัทยา98 

โดยหลักแล้วเราถือว่ากรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
พิเศษตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติให้กรุงเทพมหานครเป็นนิติ
บุคคลและมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่มิได้กล่าวว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใด  แต่ใช้ค าว่ากรุงเทพมหานครจึงถือว่าเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษ  ส่วนเมืองพัทยา  แม้
จะไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศไทยเช่นกรุงเทพมหานคร  แต่ก็มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่าง
รวดเร็ว  จึงได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยให้เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไป มี   3  รูปแบบ  ดังนี้ 
รูปแบบที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี

ขอบเขตอ านาจครอบคลุมพื้นที่ท้ังจังหวัดและมีอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจในการตราข้อบัญญัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่

ตามกฎหมายเพ่ือใช้บังคับในท้องถิ่น  รวมถึงอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน  
รวมถึงอ านาจในการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
และมีอ านาจหน้าที่ในการประสานให้ความร่วมมือ และการแบ่งสรรเงินด้วย   

อาจกล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจด าเนินการบริการสาธารณะใน
เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เฉพาะอ านาจ
ดังต่อไปนี้ คือ การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ก าจัดขยะมูลฝอย  การป้องกันโรค การจัดให้มีน้ าสะอาด โรงฆ่าสัตว์ ตลาด  ไฟฟ้า แสงสว่าง การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้น  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการ
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมถึงอ านาจหน้าที่ในการจัดท ากิจการ
ใด ๆ  อันเป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมควรให้
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนจัดท า ตามที่กฎกระทรวงก าหนด 

รูปแบบที่ 2 เทศบาล 
เทศบาล  ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ  จะ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล  โดยพิจารณาจากการที่รัฐพิจารณาแล้วเห็นควร
ให้ยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาล  ก็จะท าการยกฐานะท้องถิ่นนั้น ขึ้นเป็นเทศบาลตามมาตรา 7  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยเทศบาล สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทตามจ านวน
ประชากรและความหนาแน่นของประชากร  คือ เทศบาลต าบล  เทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร99 

 
                                                      

98 มานิตย์ จุมปา, คู่มือศึกษำวิชำกฎหมำยปกครอง, หน้า 234. 
99 นันทวัฒน์ บรมานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 212. 
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ประเภทที่ 1 เทศบาลต าบล 
การจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลต าบลจะต้องมีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนข้ึนไป และท้องถิ่น

นั้นจะต้องมีความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1,500 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร  โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลได้ จะต้องมีรายได้เกินกว่า 5,000,000 บาทขึ้นไปโดยไม่
รวมเงินอุดหนุน100 โดยเทศบาลต าบลจะมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดตั้งเทศบาลในเขตพ้ืนที่
ของตน   ได้แก่  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ  การบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีของท้องถิ่น   การป้องกันโรคติดต่อ  
และการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ
ท้องถิ่น  และการให้การศึกษา  และจัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า เป็นต้น 

ประเภทที่ 2 เทศบาลเมือง 
การจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองได้นั้นจะต้องเป็นท้องถิ่นที่ตั้งอยู่แห่งเดียวกับศาลากลาง

จังหวัด  คือ  เทศบาลเมืองท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองของจังหวัดนั้น และสามารถจัดตั้งเทศบาลเมืองนอก
เขตอ าเภอเมืองได้หากท้องถิ่นนั้นมีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป  และมีความหนาแน่นของ
ประชากรตั้งแต่ 3,000 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร  โดยต้องมีรายได้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เทศบาล101  โดยเทศบาลเมืองจะมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  ให้ปฏิบัติหน้าที่และ
จัดท ากิจกรรมเช่นเดียวกับเทศบาลต าบล  และมีอ านาจหน้าที่และจัดท ากิจการเพ่ิมเติมคือ  ให้ มี
โรงพยาบาล สาธารณสุข และการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  ให้มีสวนสาธารณะ  สวนสัตว์ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อของท้องถิ่น  ให้มีส้วม
สาธารณะ  ให้มีสถานที่ส าหรับกีฬาและพลศึกษา  และมีอ านาจหน้าที่ในการปรับปรุงแหล่งเสื่อม
โทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 

ประเภทที่ 3 เทศบาลนคร 
การจัดตั้งเป็นเทศบาลนครได้นั้นจะต้องมีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป  และมี

ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 3,000 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร โดยท้องถิ่นนั้นจะต้องมีรายได้
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล102  โดยเทศบาลนครจะมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง
เทศบาล  โดยจะมีการปฏิบัติหน้าที่และจัดท ากิจการเช่นเดียวกับเทศบาลเมือง  และมีอ านาจหน้าที่
และจัดท ากิจการเพ่ิมเติมเช่นกันคือ การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง  การจัดให้และ
ควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  รวมถึงการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยภายในร้านอาหาร  
โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน103 

โดยปกติเทศบาลจะมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ของ
ตนเท่านั้น   และเป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวที่สามารถจัดท าบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ของ
                                                      

100 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
101 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
102 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
103 นันทวัฒน์ บรมานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 120-122. 
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ตนได้   แต่ปัจจุบันมีการบริการสาธารณะบางประเภทที่มีความจ าเป็นต้องร่วมกับองค์กรอ่ืนเพ่ือให้
การบริการสาธารณะนั้น เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีรูปแบบความร่วมมือและการท ากิจการนอกเขต 
โดยแบ่งออกได้  3 รูปแบบ ดังนี้ 

1.  รูปแบบที่ 1 การท ากิจการนอกเขต 
โดยหลักจ าเป็นต้องท าและเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินอยู่  ตามอ านาจ

หน้าที่ในเขตของตน  โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วย และจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

2.  รูปแบบที่ 2 การท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืน 
การที่เทศบาลท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนได้โดยการก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้น  โดย

บริษัทนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค  โดยจะต้องถือหุ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของทุนที่บริษัทจดทะเบียนไว้   แต่ถ้ามีหลายองค์กรส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัทรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

3.  รูปแบบที่ 3 การจัดตั้งสหการ 
การจัดตั้งสหการข้ึนนั้น ถ้ากิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้น

ไปที่จะร่วมกัน  มีสถานะเป็นทบวงการเมือง  และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทน
เทศบาลที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งและการยุบเลิกสหการต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา104  

รูปแบบที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ “อบต.” จัดตั้งขึ้นเพ่ือยกฐานะจากสภาต าบล  

เนื่องจากสภาต าบลจะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคยกฐานะขึ้นเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล และ เป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การผังเมือง 

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลยังอาจจัดให้มีกิจการในเขตของตนดังนี้  คืออาจ
จัดให้มีไฟฟ้า  การจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตร ให้มีทางระบายน้ า  ให้มีสถานที่
ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ ตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม รวมถึงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมในกรรมครอบครัว การส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์และกิจการสหกรณ์ ส่งเสริมอาชีพ และการ
คุ้มครองดูและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย105 
 
 
 
 
                                                      

104 มานิตย์ จุมปา, คู่มือศึกษำวิชำกฎหมำยปกครอง, หน้า 259-285. 
105 เรื่องเดียวกัน, หน้า 285-289. 
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2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการจัดท าบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวคิดและทฤษฎีดังนี้106 

2.3.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
การจัดท าบริการสาธารณะ  เป็นภารกิจของรัฐประเภทหนึ่ง  ซึ่งรัฐจะต้องจัดท า

บริการสาธารณะนั้น เพ่ือประชาชนภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นการท าเพ่ือรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศ หรือเพ่ือความสะดวกในการด าเนินชีวิต107 

1) ความหมายและหลักพ้ืนฐานในการจัดท าบริการสาธารณะ 
การบริการสาธารณะ  หมายถึง อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของรัฐที่จะต้อง

ด าเนินการจัดท าขึ้น เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ซึ่งพบว่าในปัจจุบันการบริการ
สาธารณะไม่จ ากัดแต่เฉพาะราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้จัดท าเท่านั้น  แต่ยังมีการมอบอ านาจการ
บริการสาธารณะบางส่วนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนเป็นผู้จัดท าการบริการสาธารณะ ต้องประกอบด้วย เงื่อนไขสองประการด้วยกัน คือ ประการที่
หนึ่ง  การบริการสาธารณะจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
มิใช่ตอบสนองประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของพวกพ้อง และ ประการที่สอง  การบริการ
สาธารณะต้องเป็นภารกิจของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจเป็น
ผู้ด าเนินการหรือรัฐมอบอ านาจให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการด้วยก็ได้ 

2) ทฤษฎีในการจัดท าบริการสาธารณะ 
การจัดท าบริการสาธารณะนั้นจะต้องมีหลักพ้ืนฐานในการจัดท าอยู่ 3 

ประการดังนี้ 
ทฤษฎีที่ 1 หลักว่าด้วยความเสมอภาค 
หลักว่าด้วยความเสมอภาค  ถือเป็นหลักในการจัดท าบริการสาธารณะที่

ส าคัญประการแรก เพราะรัฐจะต้องจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทุกคนมิใช่เป็นการตอบสนองประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น   ถ้าพูดถึงความ
เสมอภาคในที่นี้หมายถึง  ความเสมอภาคที่ประชาชนทุกคนในรัฐจะได้รับประโยชน์จากการบริการ
สาธารณะประเภทเดียวกันย่อมได้รับการบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกัน เช่น ความเสมอภาคที่จะ
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นค่าบริการหรือคุณภาพในการบริการ  รวมถึงความเสมอ
ภาคในการเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ โดยบุคคลทุกคนต้องมีโอกาสเข้าแข่งขันกับบุคคลอ่ืนเพ่ือเข้ามาเป็น
                                                      

106 มานิตย์ จุมปา, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง เล่ม 2 ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำร
บริหำร, หน้า 89. 

107 นันทวัฒน์ บรมานนท์, มำตรฐำนใหม่ของกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะระดับชำติใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2554), หน้า 29. 
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คู่สัญญาของรัฐ ไม่ว่าจะโดยการประมูลหรือการประกวดราคา  และความเสมอภาคในการเข้าท างาน
กับหน่วยงานของรัฐ รัฐจะต้องไม่เลือกปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าท างาน เว้นแต่ ความรู้ความสามารถ
ของผู้สมัคร 

ทฤษฎีที่ 2 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง 
การบริการสาธารณะถือว่าเป็นกิจการที่จ าเป็นส าหรับประชาชน  ซึ่งหาก

การบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  จะกระทบกระเทือนถึงประชาชนผู้รับการ
บริการสาธารณะ  ฉะนั้นจึงต้องจัดให้มีการบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา 
หากมีการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบหรือจะต้องมีองค์กรอื่นเป็นผู้เข้าจัดท าบริการสาธารณะไป
ชั่วคราวก่อน   

ทฤษฎีที่ 3 หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
การบริการสาธารณะจะต้องสามารถมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

ได้ตลอด  เพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ฉะนั้นเมื่อความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป การบริการสาธารณะย่อมต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชนด้วย  และที่ส าคัญเพ่ือให้เหมาะกับความจ าเป็นและ
สภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน108 

3) ประเภทของการจัดท าบริการสาธารณะ  แบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 ราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ 
ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ 
ประเภทที่ 3 ราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ 
ประเภทที่ 4 ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ  
ประเภทที่ 1 ราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ 
การบริการสาธารณะที่ราชการส่วนกลางเป็นจัดท าขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นการ

บริการสาธารณะที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจบังคับต่อประชาชน หรือเป็นการบริการสาธารณะที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  จะเป็นภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน   โดยรัฐจะเป็นผู้จัดท าให้ประชาชนโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าตอบแทน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการคลังเป็นของตนเอง  การคลังในที่นี้ได้แก่  ระบบงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต้องมีการ
จัดท างบประมาณในแผนดังกล่าว  ฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีรายได้จากราชการ
บริหารส่วนกลางและรายได้ขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น  โดยส่วนใหญ่จะมาจากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม เป็นต้น109   

 
                                                      

108 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ, หน้า 43-
54. 

109 สุรพล นิติไกรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 44-45. 
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ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ 
การบริการสาธารณะประเภทนี้  การบริการสาธารณะประเภทนี้จะเน้นใน

เรื่องของการผลิต จ าหน่าย  ให้บริการ และการแบ่งปันผลประโยชน์ในการด าเนินการบริการ
สาธารณะเช่นเดียวกับเอกชน   โดยเป็นการบริการสาธารณะที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรม และพาณิช
ยากรรม  หรือมีลักษณะทางการค้า  โดยงบประมาณหรือเงินลงทุนนั้นจะมาจากค่าบริการของ
ผู้ใช้บริการซึ่งแตกต่างจากการบริการสาธารณะที่มีลักษณะเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่
งบประมาณหรือเงินทุนนั้น  รัฐจะเป็นผู้ออกเงินทุนหรืองบประมาณให้ทั้งหมด110 

ประเภทที่ 3 ราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ 
การบริการสาธารณะในปัจจุบันนั้นไม่ได้จ ากัดแค่ราชการบริหารส่วนกลาง

เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะแต่เพียงผู้เดียว   จึงได้มีการแบ่งอ านาจให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะด้วย  เพ่ือจะท าการบริการสาธารณะที่ได้รับการแบ่งอ านาจมาจาก
ราชการบริหารส่วนกลางโดยมีอ านาจภายในเขตที่ตนรับผิดชอบ เช่น ส านักงานบังคับคดีจังหวัด มี
อ านาจในการบังคับคดี ยึด อายัด ทรัพย์สินภายในเขตจังหวัดนั้น ๆ  เป็นต้น 

ประเภทที่ 4 ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ 
การบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าขึ้น  มิใช่

เป็นการบริการสาธารณะที่ราชการบริหารส่วนกลางเท่านั้นที่ต้องจัดท า     แต่เป็นภารกิจที่ราชการ
บริหารส่วนกลางสามารถมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า
และด าเนินการภายในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้น  โดยการบริการสาธารณะดังกล่าวมีลักษณะ 2 ประการ 
ดังนี้ 

ประการที่ 1 เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น หรือ
ใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีน้ าสะอาด ไฟฟ้า การดูแลที่สาธารณะในท้องถิ่น เป็นต้น 

ประการที่ 2 เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนด
นโยบายที่แตกต่างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ และเป็นภารกิจที่ด าเนินการเพ่ือสนองความ
ต้องการของคนในท้องถิ่น เช่น  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การ
ก าจัดน้ าเสียของชุมชน การก าจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  การจัดการศึกษาชั้นต้น 
เป็นต้น111 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่ามีอ านาจหน้าที่เฉพาะในเขตพ้ืนที่ของตน  
โดยการบริการสาธารณะบางประเภทจ าเป็นต้องร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชร  ซึ่งประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 
 

                                                      
110 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18-20. 
111 มานิตย์ จุมปา, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง เล่ม 2 ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำร

บริหำร, หน้า 89. 
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รูปแบบที่ 1  
การจัดบริการสาธารณะร่วมกันในลักษณะสหการ  เพ่ือท ากิจการในการ

บริการสาธารณะร่วมกัน  โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล กล่าวคือ มีอ านาจในการบริหารจัดการภารกิจได้
อย่างอิสระ 

รูปแบบที่ 2  
การจัดการบริการสาธารณะร่วมกัน  ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  โดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และสามารถด าเนินการได้ทันทีโดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น112 

2.3.2.2 ข้อความคิดว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ของ

ตน  ซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550)  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้น  ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งอ านาจหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 ประการ ดังนี้ 

1) อ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
อ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม

กฎหมายฉบับแรกเรื่องที่จะศึกษาคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)  ถือว่า
เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   ซึ่งรัฐธรรมนูญจะมีการวางนโยบายและหลักการในการ
บริหารประเทศและอ านาจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรากฎหมายต่าง ๆ  เพ่ือรองรับนโยบายและ
หลักการตามรัฐธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)  มีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ให้รัฐต้องด าเนินการด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ รัฐ
จะต้องด าเนินการส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  โดยรัฐจะต้องให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังบัญญัติอ านาจหน้าที่ของราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น  โดยบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่และชุมชนนั้น ๆ   และยังให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกกฎหมาย
เพ่ือให้ด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)  ได้มี
การเพ่ิมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
เขตพ้ืนที่  ดังนี้   
                                                      

112 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ, หน้า 163-
165.  
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(1) ให้สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 66 

มาตรา 66  บัญญัติไว้ว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 
หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน” 

(2) ให้สิทธิของประชาชนในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรา 67 

มาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ
ชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่าง
ปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ 
เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การ
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง”ให้สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารสาธารณะ  ตามมาตรา 56 

มาตรา 56  บัญญัติไว้ว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”ให้สิทธิของประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนการ
อนุญาตหรือการด าเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการให้สิทธิของประชาชนในการ
แสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 57  

มาตรา 57 บัญญัติไว้ว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และ
เหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือ
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
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การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจ
มีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนด าเนินการ” 

(3) การก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสงวน  บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ตามมาตรา 73 

มาตรา 73  บัญญัติไว้ว่า  “บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือ
ในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม 
พิทักษ ์ปกป้อง และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

อย่างไรก็ตามอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)  ยังมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากมีการ
ควบคุมและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วแต่ขาดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ฉะนั้น
การจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมคงไม่ประสบความส าเร็จ  โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะแบ่งการอนุรักษ์ตามประเภทหรือชนิดของทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ  เช่น 

ประเภทที่ 1 
อ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์น้ า  เพ่ือรักษาพันธุ์สัตว์

น้ า  มิให้บุกรุกและท าการประมงโดยประการที่จะท าให้เกิดผลเสียท าลายพันธุ์สัตว์น้ าที่ เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งจะมีการก าหนดเขตในการจับสัตว์น้ า คือ  ห้ามจับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนพันธุ์  
และจะมีการก าหนดให้มีเขตที่ว่าประมูล  หมายถึง จะมีการประมูลผูกขาดการท าประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และการก าหนดเขตจับสัตว์น้ าได้ ในที่อนุญาตและท่ีสาธารณประโยชน์113 

ประเภทที่ 2 
อ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์และคุ้มครองป่า  คือ การควบคุมการตัดไม้

ท าลายป่า และการขนส่งไม้หวงห้ามบางชนิด  เนื่องจากไม้หวงห้ามนั้น  มีปริมาณที่ลดน้อยลงและ
ก าลังจะหมดจากป่า  รวมไปถึงการเก็บของป่าหรือการแผ้วถางป่า  ส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์ป่านั้น 
ได้มีการประกาศว่า  ป่าแห่งใดสมควรจะประกาศเป็นเขตป่าสงวนและป่าคุ้มครองหรืออุทยาน
แห่งชาติหรือเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่า  และอาจจะให้มีการปลูกป่าทดแทน
ด้วย 

 

                                                      
113 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
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ประเภทที ่3 
อ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์พืชนั้น เพ่ือจะได้เป็นการ

ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์พืชให้มีพันธุ์พืชใหม่ ๆ รวมถึงการอนุรักษ์ เพ่ือให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ในพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน114  

ประเภทที่ 4  
อ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า  สามารถกระท าได้

โดยการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้จะมีการก าหนดประเภทของสัตว์ป่าออกเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองและสัตว์ป่าสงวน  โดยกฎหมายจะมุ่งเน้นที่จะห้ามล่าสัตว์ดังกล่าว  และการครอบครองสัตว์
ป่าไม่ว่าสัตว์ป่านั้นจะอยู่ในป่าอนุรักษ์หรือไม่115 

2) อ านาจหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้น  มีอ านาจหน้าที่อยู่หลายประการทั้ง

อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)  พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นต้น  โดยอ านาจหน้าที่ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มี
ดังต่อไปนี้  รัฐมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  
สวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น116  ส่วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ และเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  ส่วนอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่  การจัดให้มีการวางผัง
เมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมืองเพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน  และเมื่อมีการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน  สิ่งที่ส าคัญ คือการก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ที่ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศโดยต้องให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ117 

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ได้มีการ
ก าหนดให้รัฐจะต้องด าเนินการด้านใดบ้างเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มี
การให้อ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการ
จัดการทรัพยากรดังกล่าว  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และ
                                                      

114 ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช, เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542,  
ค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2558 จาก http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com 
_content&view=article&id=20&ltemid=25 

115 มาลี สุรเชษฐ,์ กฎหมำยเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ: ดิน ป่ำไม้, ค้นวันที่ 15 มิถุนายน 
2558 จาก http://law.stou.ac.th/dynfiles/Ex.41706-4.pdf 

116 มาตรา 3 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551; “ชุมชนท้องถิ่น” หมายความว่า 
ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือต าบล 

117 มาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
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ชุมชนในท้องถิ่น  และยังมีการให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกกฎหมายเพ่ือ
ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของ
ประชาชนพ้ืนที่118 โดยพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้มีการก าหนดค านิยามค าว่า 
“ชุมชน” ไว้ดังนี้ “ชุมชน หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์
ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือ
ด าเนินการอ่ืนอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหาร
จัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้”119 

ดังนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนย่อมมีมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ
สาธารณสุข  ความแออัด ความสกปรก หรือการขาดแคลนที่อยู่อาศัย เป็นต้น จึงได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  อาทิ การวางผังเมือง  ถือเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญประการแรก เนื่องการก าหนดเขตพ้ืนที่ของชุมชนในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม  เขต
พ้ืนที่ส าหรับพักอาศัย รวมถึงเขตพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518  ส่วนปัญหาประการต่อมาคือในสังคมเมือง  ได้แก่ การก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล   การจัดการเหตุร าคาญในที่สาธารณะหรือเอกชนไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ า  ทางระบายน้ า ที่
อาบน้ า ซึ่งเป็นแหล่งหมักหมมกลิ่นเหม็นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยมีอ านาจเข้าไปจัดการและดูแล
รักษา และการควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ประกาศก าหนดว่ากิจการประเภทใดบ้างที่จะเป็นอันตราย  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 รวมถึงการห้ามทิ้งหรือวางสิ่งของในที่สาธารณะ  เพ่ือมิให้เกิดความสกปรก ตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม   การจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  การก าหนด
เขตควบคุมมลพิษ และการจัดท าแผนปฏิบัติการและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   อ านาจ
หน้าที่ในการก าหนดอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน  ให้สามารถประสานงานและร่วมมือกันในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  อ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษ รวมถึงการ
ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ก่อให้เกิด
มลพิษ  โดยมีการน าหลักผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายมาใช้บังคับ  เช่นผู้ก่อมลพิษประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  
จ าเป็นจะต้องจ่ายค่าบริการในการบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น  รวมถึงอ านาจหน้าที่ในการก าหนดให้มี
กองทุนสิ่งแวดล้อมและการก าหนดให้มีความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ   เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม120 
                                                      

118 มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
119 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551  
120 อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 50. 
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3) อ านาจหน้าที่การควบคุม ตรวจสอบ และการก าหนดความรับผิด 
  การควบคุม ตรวจสอบ และก าหนดความรับผิดในการจัดการทรัพยากร -

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ผลบังคับใช้และมีประสิทธิภาพ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการควบคุม ตรวจสอบ 
และก าหนดความรับผิด ดังนั้น  อ านาจในการควบคุม ตรวจสอบและก าหนดความรับผิดประการแรก
คือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการรวบรวมรายงานและสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ระบบก าจัดของเสีย  ระบบบ าบัดอากาศเสีย  ซึ่งจะได้รับรายงานจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ เดือนละหนึ่งครั้ง เป็นอ านาจหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบ121 

ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมโดยตรง  แต่ได้มีการแทรกอยู่ในหมวดหนึ่งของพระราชบัญญัติต่าง ๆ  
ที่พระราชบัญญัติเหล่านั้นมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมและแก้ไขมลพิษ
สิ่งแวดล้อม  อ านาจหน้าที่ในการควบคุมมลพิษมีหลายประการ เช่น  การควบคุมและดูแลรักษา
แม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบ อันเป็นการสัญจรทางน้ าที่ประชาชนใช้ร่วมกัน  การ
ควบคุมมลพิษในคลอง  ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งอ่ืนใดลงในคลอง  การควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
โรงงาน  ถือเป็นมาตรการเชิงป้องกันและเป็นการก ากับดูแลมลพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงงานเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคาร  
ถือเป็นการควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป  หรืออาคารใหญ่พิเศษที่มี
พ้ืนที่รวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป  และการควบคุมห้ามก่อมลพิษในทางน้ าชลประทาน เป็นต้น122   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

121 มาตรา 80-81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
122 อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 50. 
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บทท่ี 3 

 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้และอนุรักษ์ทรพัยำกรน  ำ 

 
ทรัพยากรน้ า นับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย อาจจะ

ถือได้ว่า “น้ า” เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อชีวิตของคน พืช และสัตว์มากที่สุด  ความส าคัญของ
ทรัพยากรน้ ามีอยู่เจ็ดประการด้วยกันดังนี้ 

ประการแรก ใช้ส าหรับการอุปโภคและบริโภค  เพื่อดื่มกิน ประกอบอาหาร ช าระล้างร่างกาย 
ท าความสะอาด ฯลฯ  

ประการที่สอง  ใช้ส าหรับการเกษตร อันได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น  
ประการที่สาม  ใช้ส าหรับอุตสาหกรรม เนื่องจากทางด้านอุตสาหกรรมจะต้องใช้น้ าใน

กระบวนการผลิต ล้างของเสีย หล่อเครื่องจักร และระบายความร้อน ฯลฯ  
ประการที่สี่  การท านาเกลือ โดยการระเหยน้ าเค็มจากทะเล หรือระเหยน้ าที่ใช้ละลายเกลือ

สินเธาว์ 
ประการที่ห้า  น้ าถือเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ประการที่หก  ใช้ส าหรับการคมนาคม ได้แก่ แม่น้ า ล าคลอง ทะเล มหาสมุทร ถือเป็น

เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ประการที่เจ็ด  ใช้ส าหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ทัศนียภาพของริมฝั่งทะเล เป็นต้น 
ในสมัยก่อน น้ ามีใช้อย่างเพียงพอ เนื่องจากจ านวนประชากรยังไม่มากนัก  การใช้น้ าเพ่ือ

กิจกรรมต่าง ๆ  ค่อนข้างมีน้อย  ดังนั้น การออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าสมัยก่อน ๆ  จึงไม่ค่อยมีความจ าเป็น แต่เนื่องจากสภาวะสังคมในปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ประชากรในทุกภาคของประเทศเริ่มหนาแน่นขึ้น ท าให้ความต้องการใช้
น้ ามีมากขึ้นตามไปด้วย และเมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้  จึงจ าเป็นต้องมีการ
บัญญัติกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  เพ่ือน ามาควบคุมการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า อีกทั้ง
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันด้วย123 

ปัญหาทรัพยากรน้ าที่ส าคัญ มีดังนี้  อันดับแรก คือการเพ่ิมปริมาณความต้องการใช้น้ า ซึ่งใน
ปัจจุบันนอกจากการใช้น้ าเพ่ือการบริโภคที่มีการเพ่ิมขึ้นโดยประมาณ 30% -40% ในการผลิตอาหาร
ของโลกจ าเป็นต้องใช้น้ าจากการชลประทานภายในระยะเวลา ประมาณ 15-20 ปีข้างหน้า  บริเวณ
พ้ืนที่ชลประทานจะต้องเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าของปริมาณพ้ืนที่ในปัจจุบัน  เพ่ือจะผลิตอาหารให้ได้
เพียงพอกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน  อันดับที่สอง  คือ การกระจายน้ าไปสู่ส่วนต่าง ๆ  ของพ้ืนที่ไม่
เท่าเทียมกัน ในบางพ้ืนที่ของโลกเกิดฝนตกหนักบ้านเรือนไร่นาเสียหาย  แต่ในบางพ้ืนที่แห้งแล้งขาด
                                                      

123 ทรัพยำกรน  ำ, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก http://www.rmuti .ac.th/user/ 
thanyaphak/Web %20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.3/page5_tem.htm 
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แคลนน้ าเพ่ือการบริโภคและเพ่ือการเพาะปลูก  และอันดับสุดท้าย  คือการเพ่ิมมลพิษในน้ า  
เนื่องจากน้ าถือเป็นตัวการที่ส าคัญในการเพ่ิมมลพิษให้กับแหล่งน้ าต่าง ๆ   โดยการปล่อยน้ าเสีย  
คราบน้ ามันจากบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ า เป็นต้น124 

ในบทนี้จึงขอน าเสนอบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
ของประเทศไทย แต่การน าเสนอในที่นี้ ไม่อาจน าเสนอบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดได้ เนื่องจาก
บทบัญญัติดังกล่าวค่อนข้างกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ บางฉบับเกี่ยวข้องเพียงโดย
ทางอ้อม  
 ดังนั้นในบทนี้จะขอน าเสนอเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องโดยตรง 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ โดยจะแยกการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ า และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 กฎหมำยของต่ำงประเทศในกำรใช้และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.1.1  สหรัฐอเมริกำ 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และ

ภูมิอากาศ  จึงส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติร้ายแรง การ
บริหารจัดกาน้ าในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้น้ าภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ  ได้แก่การอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่ และการใช้น้ าเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากน้ าจะมีประโยชน์ในด้านดังกล่าวแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเจอกับภัย
พิบัติทางน้ าด้วย เช่นกรณีน้ าท่วมรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อน้ ามีทั้งประโยชน์มหาศาล
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้เช่นนี้จึงท าให้รัฐบาลเห็นความส าคัญในการตรากฎหมายและ
มาตรการต่าง ๆ  ทั้งเพ่ือออกมาบริหารการจัดการน้ า 

3.1.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ าของสหรัฐอเมริกา125 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) Federal Water Pollution Control Act of 1498 (หรือเรียกอีกชื่อว่า 
Clean Water Act (CWA)) 

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายหลักที่มุ่งคุ้มครองทรัพยากรน้ าของประเทศ 
โดยส่งเสริมและรักษาคุณภาพของน้ าให้มีความสะอาดเพ่ือที่ประชาชนจะได้อุปโภคและบริโภคน้ าได้
อย่างปลอดภัย โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ให้รัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นได้รับ

                                                      
124 เรื่องเดียวกัน. 
125 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สรุปผลกำรศึกษำวิจัย เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรน  ำ

ของต่ำงประเทศและข้อเสนอแนะส ำหรับประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
, 2554), หน้า 68-69. 
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ความช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุนทางด้านเทคนิคเพ่ือจัดการกับปัญหามลพิษทางน้ า รวมทั้งการ
ด าเนินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมลพิษทางน้ าด้วย126  เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่า “มลพิษทาง
น้ า” เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของชีวิตมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มี
ความเขม้งวดมาก ดังเช่นจากมาตรการที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการ
เพ่ือลดมลพิษท่ีจะปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 

(1) “Best Practicable Control Technology (BPT)”  โรงงาน
อุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบ BPT เพ่ือท าความสะอาดเครื่องปล่อยของเสียออกจากโรงงานไปสู่แหล่ง
น้ าต่าง ๆ  โดย BPT จะตรวจจับสสาร เช่น แบคทีเรีย ค่าความเป็นกรด- ด่างของน้ าเสียฯลฯ 
เนื่องจากสสารเหล่านี้จะท าเป็นตัวท าลายความหนาแน่นของออกซิเจนในน้ าซึ่งเป็นอันตรายต่อปลา
และสัตว์น้ าประเภทอื่น ๆ ได ้

(2) “Best Available Technology (BAT)”  โรงงานอุตสาหกรรม
ต้องติดตั้งระบบ BAT เพ่ือกลั่นกรองของเสียที่จะออกจากโรงงานโดย BAT จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบ
โลหะหนักและสารพิษในของเสียที่จะปล่อยออกจากโรงงาน 

ฉะนั้น ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ถือว่ารัฐบาลกลางมีเขตอ านาจกว้าง
มากโดยเฉพาะการก าหนดมาตรฐานหรือก าหนดข้อจ ากัดต่าง ๆ  ให้แต่ละมลรัฐต้องปฏิบัติตามโดย 
Environmental Protection Agency (EPA)  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางจะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานของ
น้ าทิ้งส าหรับโรงงานประเภทต่าง ๆ  เช่นโรงงานผลิตเหล็กและสแตนเลส โรงกลั่นน้ ามัน เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี รัฐบาลก็ได้ให้แต่ละมลรัฐมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของ
มลรัฐเอง โดยการอนุมัติกฎหมายกลางมาบังคับใช้ในรัฐ ส่วนรัฐใดที่ยังมิได้ก าหนดมาตรฐานของ
ตนเองโดยเฉพาะก็จะเป็นอ านาจ EPA ในการควบคุมและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในรัฐดังกล่าว  
ซึ่งปัจจุบันมีมลรัฐจ านวน 46 มลรัฐที่ก าหนดมาตรฐานของตนขึ้นมาบังคับใช้แล้ว ดังนั้นคงเหลืออยู่
เพียง 4 รัฐเท่านั้นที่ยังมิได้ก าหนดมาตรฐานของตนเอง ซึ่งได้แก่ Idaho, Massachusetts, New 
Hampshire และ New Mexico  จึงสรุปได้ว่าทั้งรัฐบาลและมลรัฐต่างต้องรับผิดชอบในการก าหนด
มาตรฐานเพ่ือรักษาคุณภาพน้ าของประเทศ 

สาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าว ประกอบด้วยสาระส าคัญใน 2 ส่วน 
ส่วนที่หนึ่ง เป็นบทบัญญัติใน Title 2 และ Title 6 ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่า

ด้วยการที่รัฐบาลกลางให้ความช่วยเหลือแก่ทางด้านการเงินเพ่ือก่อสร้างโรงงานบ าบัดน้ าเสีย 
(Wastewater  Treatment Plant)  ซึ่งจากการแก้ไขกฎหมายในปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) สภา
คองเกรสได้ผ่านกฎหมายอนุมัติงบประมาณจ านวน 65 พันล้านเหรียญสหรัฐแก่กองทุน CWA ส าหรับ
การจัดสรรเงินทุนจ านวนดังกล่าวนั้น จะจัดสรรให้แก่มลรัฐที่ผ่านการประเมินของ EAPแล้วว่าสมควร
ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 

                                                      
126 Claudia Copeland, Clean Water Act: Summary of the Law, 

Congressional Research Service, April 23, 2010 from 
http://www.cnie.org/nle/crsrports/10May/RL 30030.pdf 
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ส่วนที่สอง คือบทบัญญัติที่ว่าการบังคับใช้กฎหมายกับอุตสาหกรรมและ
เทศบาล (Municipal) ที่เป็นผู้ปล่อยมลพิษลงในน้ า โดยที่หลักการของกฎหมายฉบับนี้ คือการปล่อย
ของเสียลงในแหล่งน้ าของชาติถือว่ามีความผิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก EPA หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วภายใต้บทบัญญัติ Section 402 เรื่องระบบการก าจัดมลพิษแห่งชาติ (National Pollutant 
Discharge Elimination System (NPDES)) ซึ่งจะรวมถึงมาตรการ Best Practicable Control 
Technology และ Best Available Technology  ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ฉะนั้นการอนุญาตจาก 
EPA หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น มีอายุการอนุญาตเพียง 5 ปี เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วผู้ประกอบการ
จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐใหม่ทุก ๆ  5 ปี 

ส าหรับโทษของการฝ่าฝืน Section 402 เรื่องระบบการก าจัดมลพิษ
แห่งชาติ (NPDES) นั้น EPA มีอ านาจในการออกมาตรการบังคับหรือฟ้องเป็นคดีแพ่งไปยัง U.S. 
District Court ต่อผู้ละเมิดบทบัญญัติดังกล่าว  โทษของการฝ่าฝืน คือโทษปรับ 25,000 เหรียญสหรัฐ
ต่อวัน  หากผู้ปล่อยของเสียดังกล่าวละเลยหรือท าไปโดยที่รู้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายจะเป็นความผิด
โดยต้องด าเนินคดีอาญา ซึ่งมีโทษปรับ 50,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน หรือจ าคุก 3 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

นอกจากนี้ โทษอาจสูงขึ้นเป็นปรับ 250,000 เหรียญสหรัฐ หรือจ าคุก 15 
ปี ส าหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมาย โดยรู้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นอันตรายถึงขั้นชีวิตหรือท าให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง นอกจากกฎหมายให้อ านาจแก่ EPA ฟ้องด าเนินคดี
ต่อผู้กระท าความผิดต่อ U.S. District Court และยังใช้สิทธิฟ้องร้อง EPA หรือเจ้าหน้าที่ของมลรัฐที่
ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบได้อีกด้วย 

2) Water Resources Development Act of 2000 
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนา น้ าและทรัพยากร

อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับน้ า โดยกฎหมายให้อ านาจ Secretary of the Army ในการศึกษาวิจัยเพ่ือ
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการปรับปรุงแม่น้ าและท่าเรือ (River and Habour) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือด าเนินงานหรือโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างโครงการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ฉบับนี้ เช่น 

(1) โครงการขนาดเล็กเพ่ือลดความเสียหายจากน้ าท่วม (Sec.102) ซึ่ง
เป็นโครงการที่ด าเนินการตาม section 205 ของ The Flood Control Act of 1948 (33 
U.S.C701s) 

(2) โครงการขนาดเล็กเพ่ือคุ้มครองแหล่งต้นน้ าฉุกเฉิน (Sec.103) ซึ่ง
เป็นโครงการที่ด าเนินการตาม section 14 ของ The Flood Control Act of 1946 (33 U.S.C.701s) 

(3) โครงการขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาเส้นทางเดินเรือ (Sec.104) ซึ่งเป็น
โครงการที่ด าเนินการตาม section 107 ของ The River and Harbor Act of 1960 (33.U.S.C.577) 

(4) โครงการขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม (Sec.105) 
ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการตาม section 1135(a) ของ The Water Resources Development 
Act of 1986 (33 U.S.C.2309a(a)) 

(5) โครงการขนาดเล็กเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยาทางน้ า (Sec.106) 
ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการตาม section 206 ของ The Water Resources Development Act 
of 1996 (33 U.S.C2330) 
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(6) โครงการขนาดเล็กเพ่ือคุ้มครองชายฝั่ง (Sec.107) ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ด าเนินการตาม section 3 ของ The Act Entitled An Act Authorizing Federal Participation 
in the Cost of Protecting the Shores of Publicly Owned Property (33 U.S.C.426g) 

(7) โครงการขนาดเล็กเพ่ือก าจัดหินโสโครกและตะกอน (Sec.108) ซึ่ง
เป็นโครงการที่ด าเนินการตาม section 2 ของ The Flood Control Act of August 28,1937 (33 
U.S.C.701g) 

(8) โครงการขนาดเล็กเ พ่ือบรรเทาความเสียหายของชายฝั่ ง 
(Sec.109) ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการตาม section 111 ของ The River and Harbor Act of 
1968 (33 U.S.C.426i) 

3.1.1.2  ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้ าของสหรัฐอเมริกา127 
“ทรัพยากรน้ า” เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต โดยมีบทบาทในกิจกรรมส่วนใหญ่

ของมนุษย์  ส าหรับข้อมูลการใช้น้ าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น พบว่าประชาชนชาวอเมริกันใช้น้ าใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ตามอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป ดังนี้ ใช้ทรัพยากรน้ าเป็นแหล่งการส ารองน้ าของ
ชุมชน ร้อยละ 11 การอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 1 การชลประทานร้อย 31 การปศุสัตว์ 
ร้อยละ 1 ประมง ร้อยละ 2 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 4  การท าเหมืองแร่ ร้อยละ 1 และการใช้น้ า
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 49128  ซึ่งจากประโยชน์ของน้ าในกรณีต่าง ๆ  เช่นนี้ การบริหารจัดการ
น้ าจึงต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

USGS  เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลการบริหารจัดการเรื่องน้ าที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าได้รอบด้าน ซึ่งนอกจากการให้ข้อมูลแก่
ประชาชนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นช่องทางหลักแล้ว USGS ยังได้ด าเนินงานแบบเชิงรุก
โดยการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับน้ า โดย USGS จัดตั้ง “หน่วยเฝ้าระวังน้ า” (Water Alert) 
ขึ้น โดยมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับน้ าให้แก่ประชาชนผ่านทางอีเมล์หรือข้อความทางโทรศัพท์ 
โดย Water Alert จะรายงานทันทีหลังจากที่ได้รับรายงานข้อมูลจากสถานีตรวจสอบข้อมูลใน
สถานการณ์จริงของ USGS (The USGS Real-time Data-collection Station)  โดยระบบ Water 
Alert Service ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ Water Alert Service ยังรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านทางดาวเทียม
ไปยังหน่วยงานย่อยของ USGS ในแต่ละภูมิภาคทุก 1-4 ชั่วโมง/ครั้ง เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือมีภัยพิบัติ เช่นในขณะที่เกิดน้ าท่วมก็อาจด าเนินการส่งข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ถ่ีมากขึ้น 

ส าหรับวิธีการรับข้อมูลจาก Water Alert Service ผ่านทางอีเมล์หรือข้อความทาง
โทรศัพท์นั้น มีวิธีการโดยให้ผู้ที่สนใจรับข้อมูลเข้าไปเว็บไซต์ของ Water Alert Service แล้ว
ด าเนินการสมัครเพ่ือขอรับข้อมูล โดยให้กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุข้อมูลต่าง  ๆ  เช่น
                                                      

127 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 70-72. 
128 J. F. Kenny et al., Estimated Use of Water in the United States in 2005: 

U.S. Geological Survey Circular 1344 (N.p.: n.p., 2009), p. 5. 
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พ้ืนที่ที่ต้องการจะทราบข้อมูลความเคลื่อนไหว และระบุวิธีการรับข้อมูลว่าจะเป็นทางอีเ มล์หรือ
ข้อความทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขต่าง ๆ  เพ่ิมเติม เช่น ประเภทของข้อมูล หรือความถี่ใน
การจัดส่งข้อมูลเป็นต้น เมื่อระบุข้อมูลเสร็จแล้วก็ Water Alert Service ก็จะส่งข้อมูลตามที่ผู้สนใจ
รับข้อมูลนั้นแจ้งไว้ต่อไป 

3.1.1.3   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าของสหรัฐอเมริกา129 
หน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ าของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้แก่ 
1) The United States Geological Survey (USGS)  เป็นหน่วยงาน

ของรัฐที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) USGS มีภารกิจในการให้
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเพ่ือเป็นการให้ความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทาง
ธรรมชาติบนพ้ืนโลก รวมไปถึงด าเนินการเพ่ือลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติศึกษาด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ า ระบบนิเวศวิทยา พลังงาน แร่ธาตุ และส่งเสริมและ
คุ้มครองคุณภาพชีวิตของมนุษย์130 

ส าหรับหน่วยงานภายใต้ USGS ที่ดูแลรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ าของประเทศ คือ National Water Information System: NWIS โดย NWIS มีหน้าที่
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้ าและเผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งทางด้านข้อมูลทางเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่
แผนที่น้ า (Water Map) รวมทั้งการจัดโครงการประชาชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ส าหรับข้อมูลด้านทรัพยากร
น้ าโดย NWIS มีหน้าที่ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลน้ าในด้าน ต่อไปนี้ 

(1) น้ าชั้นผิวดิน (surface water) เช่น แม่น้ า ล าธาร ทะเลสาบ และ
แหล่งกักเก็บน้ าประเภทต่าง ๆ  โดย NWIS จะท าการศึกษา เฝ้าสังเกต และวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพ
และสถานการณ์ของน้ าบนผิวดิน 

(2) น้ าท่วมและความแห้งแล้ง (Floods and Droughts) โดย NWIS 
จะท าการศึกษาสภาพทั้งในกรณีที่มีปริมาณน้ ามากเกินไปและในกรณีท่ีขาดแคลนน้ า 

(3) น้ าบาดาล ชั้นหินอุ้มน้ า และน้ าพุ (Groundwater, Aquifer, and 
Wells) โดย NWIS จะท าการส ารวจค้นหาแหล่งน้ าและศึกษาเกี่ยวกับสถานที่และสภาพของแหล่งน้ า
รวมทั้งลักษณะของน้ าในชั้นใต้ดิน 

(4) การใช้น้ า (Water Use) โดย NWIS จะท าการศึกษาข้อมูลการใช้
น้ าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

(5) คุณภาพของทรัพยากรน้ า (Quality of Water Resources) โดย 
NWIS จะท าการศึกษาและประเมินคุณภาพน้ าในด้านชีววิทยา เคมีวิทยา และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่
มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า 

                                                      
129 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 71-73.  
130 The United States Geological Survey, Retrieved November 2, 2013 from 

http://www.usgs.gov/aboutusgs/default.asp#what 
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(6) สภาพน้ าเน่าเสียและมลพิษ (Contamination and Pollution) 
โดย NWIS จะท าการศึกษาสภาพของน้ าในปัจจุบันและผลกระทบจากการใช้สารพิษต่าง ๆ  ทั้งกรณี
สารพิษท่ีมนุษย์เป็นผู้ผลิตขึ้นหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติเอง 

(7) กิจกรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับน้ า (International water 
activities) โดย NWIS จะด าเนินโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าในระดับระหว่างประเทศ 

จากข้อมูลข้างต้นที่ USGS ได้ด าเนินการศึกษารวบรวมนั้นจะเป็นการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว และเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดย  USGS มีการร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐบาลกลางอ่ืนเพ่ือประสานงานด้านข้อมูล เช่น ส านักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติ (National 
Weather Service: NWIS) ส านักงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน (The Federal Emergency 
Management Agency: FEMA)) ส านักงานวิศวกรรมทหาร (U.S. Army Corps of Engineers: 
USACE)  และส านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA) เป็นต้น
ซึ่งจะได้กล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2) National Weather Service: NWS เป็นหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้ 
National Oceanic and Atmospheric Administration โดย NWS มีหน้าที่ส ารวจและรายงาน
สภาพอากาศรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับน้ าด้วย และหากมีข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศที่รุนแรงหรืออาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน NWS ก็จะได้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพ้ืนที่
เสี่ยง เช่นพ้ืนที่ใกล้กับแหล่งน้ าหรือทะเล เพ่ือที่จะประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวจะได้เตรียมป้องกันชีวิต
และทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ131 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ านั้น NWIS ได้จัดตั้ง Hydrometeorological 
Prediction Center เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนส าหรับการพยากรณ์ 
ปริมาณน้ าฝนและพ้ืนที่ที่ฝนตก ส าหรับหน่วยงานของ NWS ที่ประจ าอยู่ในแต่ท้องถิ่นนั้นจะ
รับผิดชอบในการเฝ้าระวังน้ าท่วมและน้ าหลาก โดยจะท าการประกาศเตือนประชาชนในพ้ืนที่ให้
เตรียมรับอุทกภัยได้รับทราบ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนในช่วงมรสุมเป็นต้น 

3) Environmental Protection Agency: EPA เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่ง
มีพันธกิจในการดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนตลอดจนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
อากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศวิทยา พ้ืนดิน พ้ืนน้ า การใช้สารพิษต่าง  ๆ  
และการจัดการของเสียเป็นต้น 

ส าหรับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ านั้น EPA ก าหนดให้มี “ส านักงานน้ า” 
(Office of Water: OW) ซึ่งจะท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าของประเทศทั้งระบบ โดยมี
ส านักงานใหญ่ของ OW ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี นอกจากนี้ OW ยังท างานประสานกับ EPA ส่วน
ภูมิภาค (ซึ่งมีสาขาอยู่ 10 แห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา) หน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐบาลกลางและมลรัฐ
รัฐบาลท้องถ่ิน ชุมชน ชนพื้นเมือง ตลอดจนองค์กรวิชาชีพ และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  โดย OW ท า
                                                      

131 National Weather Service, Retrieved November 9, 2013 from  จาก 
http://waterweather.gov/ahps/ahps/forecasts.php 
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หน้าที่ก าหนดค าแนะน ากระบวนการและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือ
อ านวยความสะดวกระหว่างกลุ่มหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

นอกจากนี้ OW ยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าจ านวนหลายฉบับ ทั้งที่เป็นกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ส าหรับกฎหมายภายใน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยน้ าสะอาด (Clean Water Act) 
กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า (Resource Conservation and Recovery Act) 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองชายฝั่ง (Shore Protection Act) และส าหรับในส่วนกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือและวัตถุอ่ืน International Convention 
for the prevention of Pollution from Ships and Several Other Statutes) อนุสัญญาว่าด้วย
การป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอ่ืน (Convention of the 
Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter)132 

ส าหรับการด าเนินงานที่ส าคัญของ OW ได้แก่ การเสนอแนวทางในการ
บริหารจัดการน้ าแห่งชาติ (National Water Program Guidance) ซึ่งล่าสุด OW ได้เผยแพร่ 
“แนวทางในการบริหารจัดการน้ าแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ค.ศ. 2012 (พ.ศ.2555)”  เมื่อเดือน
เมษายน ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) โดยมีสาระส าคัญในกิจกรรมของน้ าในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) มาตรการ
คุ้มครองสุขภาพของสาธารณชน (2) มาตรการคุ้มครองและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าสะอาดแหล่งน้ าชายฝั่ง และ
พ้ืนที่ลุ่มน้ า (3) มาตรการคุ้มครองชุมชนและระบบนิเวศวิทยาทางน้ า (4) แผนการบริหารจัดการน้ า
แห่งชาติ (5) แผนการจัดการน้ าและความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (6) แผนการจัดการน้ ากับสุขภาพ
ของเด็ก (7) แผนการจัดการน้ าแห่งชาติกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (8) แผนการจัดการน้ า
ในเมืองและ (9) แผนการจัดการน้ ากับชนเผ่าต่าง ๆ  เป็นต้น133 
 

3.1.2  สำธำรณรัฐฝรั่งเศส 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่เคยเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติมาหลายครั้ง

และได้ตระหนักถึงความเสี่ยงภัยจากภาวะทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทุกขณะ (Les 
risques majeurs) โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้ก าหนดนโยบายสาธารณะและมาตรการทางกฎหมายเฉพาะ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส การบริหารจัดการน้ าของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  นอกจากจะใช้น้ าเพ่ือการบริโภค
อุปโภคและภาคอุตสาหกรรมและการดูแลคุณภาพของน้ าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแง่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ฝรั่งเศสยังประสบปัญหาอุกทกภัยบ่อยครั้ง ท าให้นอกจากจะต้องมีระบบการ
จัดการน้ าในฐานะทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนแล้วยังต้องมีการจัดการน้ า
ในฐานะของภัยพิบัติ (Risqué Majeur) อีกด้วย 
                                                      

132 Office of Water, Retrieved November 2, 2013 from http://www.eps.gov 
/aboutepa/ow.html 

133 National Water Program Guidance April 2011, Retrieved November 2, 
2013 from http://water.epa.gov/resource_performance/planning/upload/NWP_ 
program _guidance_508_Appendix_D.pdf 
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3.1.2.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของฝรั่งเศส 
ในอดีตสาธารณรัฐฝรั่งเศสใช้กฎหมายหลายฉบับในการจัดการเกี่ยวกับน้ าและ

ทรัพยากรน้ า  แต่ปัจจุบันได้มีการรวบรวมจัดกลุ่มประเภทท าเป็นประมวลกฎหมายต่าง  ๆ  เช่น
ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Code de L’environement) ประมวลกฎหมายท้องถิ่นเดิม (code 
rural ancient) ประมวลกฎหมายสาธารณสุข (Code de la Santé Publique) ประมวลกฎหมาย
ก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย (Code de la Construction et L’habitation) ประมวลกฎหมาย
ท่องเที่ยว (Code du Torisme) ประมวลกฎหมายทรัพย์สินของนิติบุคคลมหาชน (Code General 
de La Propriete des Personnes Pulique)  โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ ามา
จากฐานกฎหมายเดิมที่ปัจจุบันได้ยกเลิกส่วนที่ซ้ าซ้อนกับประมวลไปแล้วจ านวน 6 ฉบับ ได้แก่ 

La loi du 16 Decembre 1964 บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการน้ าแบบลุ่มน้ า (Basin 
Versant) ได้วางหลักการส าคัญสามอย่าง คือการจัดการโดยกระจายอ านาจ (Gestion Decentralisee) 
ส าหรับลุ่มน้ าขนาดใหญ่ การจัดการร่วมกัน เครื่องมือทางการเงินในการด าเนินการ การจัดการตาม
ระบอบกระจายอ านาจ การแบ่งความรับผิดชอบและองค์ประกอบการปรึกษา (คณะกรรมลุ่มน้ า (Le 
comite de Bassin)) องค์กรปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่น้ า (L’Agence de L’Eau)) ที่จะมีการตั้งขึ้นใน
ทุกลุ่มน้ าขนาดใหญ่ 

La loi du 29 juin 1984, หรือที่เรียกว่า กฎหมายประมง (dite “Loi pech”) 
บัญญัติเกี่ยวกับการท าการประมงในน้ าจืด (peche en eau douce) และการจัดระเบียบการท า
ประมงในที่เพาะพันธุ์ ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงระบบนิเวศ 

Loi du 3 javier 1992, หรือเรียกว่า กฎหมายว่าด้วยน้ า (dite “Loi sur I ear”) ได้
ว่างหลักเกี่ยวกับการจัดการน้ าร่วมกันในลักษณะของ “มรดกร่วมกันของชาติ” (patrimoine 
commun de la nation) การจัดการจะต้องมีความสมดุลระหว่างผู้ใช้น้ าที่ต่างกันในรูปแบบที่ต่างกัน 
(แหล่งน้ าจืดทั่วไป น้ าบาดาล และน้ าทะเลชายฝั่ง) การรักษาระบบนิเวศน์การเพ่ิมคุณค่าของน้ าใช้เชิง
พาณิชย์การจัดการน้ าในฐานะแหล่งอาหารหรือในฐานะน้ าดื่ม 

Loi no 95-101 du 2 Fevrier  1995 Relative au Renforcement de la 
Protection de I’Environnement กฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 
1995 หรือกฎหมายบาร์นิเยร์ (Loi Barnier) ที่นายมิเชล บาร์นิเยร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สิ่งแวดล้อมในขณะนั้น ได้เสนอและผลักดันกฎหมายฉบับนี้ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนในการ
ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะทางธรรมชาติที่อาจคาดการณ์ได้ (Plan de Prevention des Risques 
Naturels Previsibles: PPR) อันเป็นเครื่องมือของรัฐในการก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการ
ป้องกันความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติที่อาจพยากรณ์หรือคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ เช่น 
ภัยจากภาวะน้ าท่วม (Inundation) ภัยจากดินถล่ม (Movement de Terrain) ภัยจากไฟไหม้ป่า 
(Incendie de Foret) และภัยจากพายุไซโคลน (Cyclone) เป็นต้น 

โดยกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1995 มาตรา 
16 ได้ก าหนดหลักการที่ส าคัญในการก าหนดแผนในการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะทางธรรมชาติที่
อาจคาดการณ์ได้ ที่ถือเป็นภัยธรรมชาติอันอาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า134  
                                                      

134 ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, ปกิณกะ: ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยในกำรแก้ปัญหำน  ำท่วมของ
ประเทศฝรั่งเศส, ค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.pub-
law.net/publaw/view.aspx?id =1681 
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Dirctive-Cadre Europeen sur I’ear (DEC) de 23 Octobre 2000 เป็นการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับน้ าของสหภาพยุโรปในการจัดการน้ าร่วมกันของสมาชิก 27 ประเทศ ตามค า
น าที่ว่า “น้ าไม่ใช่ทรัพย์พาณิชย์เหมือนอย่างอ่ืน แต่เป็นมรดกซึ่งต้องปกป้องรักษาและดูแล (I’ ear n’ 
est un Bien Marvhand Comme Les Autres, Mais Un Patrimoine Qu’il Faut Proteger, 
Defender et Traiter Comme Tel) 

Loi  du 21 Avril 2004 กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตาม DCE 
Loi Sur I’ear et Les Milieu Aquatiques du 30 Decembre 2006 เป็นการรวมนโยบายเกี่ยวกับ
น้ าเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการด าเนินการตาม DCE ท าให้การเข้าถึงน้ าดีขึ้นท าให้การ
บริการของรัฐเกี่ยวกับน้ ามีความโปร่งใส และปรับปรุงองค์กรดูแลการประมงในน้ าจืด นอกจากนี้ยัง
เพ่ือปรับปรุงให้ระบบทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของน้ ามั่นคงขึ้น และสร้างหน่วยงานใหม่คือส านักงาน
แห่งชาติเกี่ยวกับน้ าและแหล่งน้ า (Office National de I’eau et des Milieux Aquatiaues 
(ONEMA)) ที่เป็นหน่วยงานส าคัญเกี่ยวกับการจัดการน้ า โดยเฉพาะในเรื่องระบบเครือข่ายข้อมูล
เกี่ยวกับ (Systeme d’Information sur I’ear(SIE)) ที่จะได้กล่าวต่อไป 

หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสในการแก้ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาวิกฤตน้ าท่วม
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Le 
Changement Climatique) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศโดยเฉลี่ยของโลก ที่อาจส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดความแปรผันของธรรมชาติอย่างรุนแรงกว่าที่เคยเป็นในอดีต  ดังนั้นรัฐบาล
ฝรั่งเศสจึงได้แสวงหาแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสุดขั้ว 
(Les Phenomenes Meteorologiques Extremes) เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในประเทศ เช่นการแสวงหาเทคนิคทางวิศวกรรมชลประทานและ
สาธารณูปโภคของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ า เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม เป็นต้น 
นอกจากนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสยังได้พยายามมาตรการทางนโยบายสาธารณะและมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสุดขั้วที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยนโยบาย
สาธารณะและมาตรการทางกฎหมายของฝรั่งเศส ประกอบด้วยหลักกฎหมายที่จ าเป็นต่อการป้องกัน
ภาวะน้ าท่วมและบริหารความเสี่ยงจากภาวะน้ าท่วม (Principes Applicables) เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ าท่วมน้อยที่สุด135 

3.1.2.2  ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้ าของฝรั่งเศส136 
ในอดีตฝรั่งเศสมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเก็บข้อมูลน้ า เช่นเดียวกับหลาย  ๆ  

ประเทศเนื่องจากมีองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลน้ าหลายองค์กร ท าให้ข้อมูลกระจัดกระจายท า
ให้การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นในปี ค.ศ. 1992 ได้มีการจัดตั้ง
โครงข่ายข้อมูลน้ าในระดับประเทศ (Le Reseau National Des Donnees Sur I’ear: RMDE) ขึ้น
โดยกฎหมายว่าด้วยน้ า (La Loi sur I’eau) โดยเครือข่ายนี้มีเป้าหมายหลักในการจัดท าข้อมูลเพ่ือ
แบ่งปันและเก็บข้อมูลที่ส าคัญในการจัดระเบียบการใช้น้ าและการบริหารจัดการน้ า ต่อมาเครือข่ายนี้

                                                      
135 เรื่องเดียวกัน. 
136 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 54-56. 
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ได้รับการพัฒนาเป็น “ระบบข้อมูลเกี่ยวกับน้ า” (systeme d’information sur I’ear: SIE)137 ที่ใช้
ในปัจจุบัน 

1) องค์กรจัดการข้อมูลเกี่ยวกับน้ า 
การที่รัฐต้องการแก้ปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับน้ าและ

เห็นความจ าเป็นของการจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการ ท าให้ในปี ค.ศ. 2006 ฝรั่งเศสได้ตรารัฐบัญญัติ
ว่าด้วยน้ าและแหล่งน้ า (La Loi Sur I’Eau et Les Milleux Aquatiaues) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 
2006 ที่ก าหนดให้มี “ระบบข้อมูลเกี่ยวกับน้ า” (Le Systeme d’Information sur I’ear (SIE)) ไว้
ในประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Le Code De I’Environnement) อันเป็นที่มาของระบบการ
จัดเก็บข้อมูลของฝรั่งเศสในปัจจุบัน 

รัฐบัญญัติว่าด้วยน้ าและแหล่งน้ า (La Loi Sur I’Ear et Les Milleux 
Aquatinaues) ลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของส านักงานแห่งชาติด้าน
น้ าและแหล่งน้ า (I’Office National de I’Ear et Des Milleux Aquatiques (ONEMA)) ในการ
ด าเนินการและประสานงานด้านเทคนิคในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับน้ าของฝรั่งเศส 

(1) ส านักงานแห่งชาติด้านน้ าและแหล่งน้ า (I’Office National de 
I’ear et Des Milleux Aquatiques (ONEMA)) 

ส านักงานแห่งชาติด้านน้ าและแหล่งน้ าอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบยั่งยืน การขนส่ง และที่พักอาศัย (Ministere de I’Ecologie, 
du Developpement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)) มีอ านาจหน้าที่
หลัก ๆ  ในการรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับน้ า และนอกจากนั้นยังมีอ านาจ
หน้าที่พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ า (Hydro-systems) โดยจะมีส่วนในการก าหนดทิศทางของ
โครงการวิจัย ด าเนินการด้านข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อมของน้ าและการใช้น้ า โดย
รับผิดชอบ “ระบบข้อมูลเกี่ยวกับน้ า” (Le systeme d’Information Sur I’Ear (SIE)) ควบคุมการใช้
น้ าโดยที่รัฐได้มอบหมายอ านาจส่วนหนึ่งเกี่ยวกับต ารวจน้ าให้กับส านักงานแห่งชาติด้านน้ าและแหล่ง
น้ า ดังนั้นจึงมีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ  การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ด้านน้ า
ในฝรั่งเศส เช่น การจัดให้มีการวิเคราะห์สภาพน้ าและแหล่งน้ า มีส่วนร่วมในการท าแผนนโยบายน้ าใน
ฝรั่งเศส ผลักดันด้านเทคนิคการจัดการน้ า เป็นต้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้น ในขณะเดียวกันก็ถือว่าส านักงาน
แห่งชาติด้านน้ าและแหล่งน้ าท าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย และให้ข้อมูลต่อผู้
มีอ านาจในระดับประเทศและคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับพัฒนาการและนโยบายด้านน้ าของ
ฝรั่งเศสด้วย 

(2) ระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับน้ าและแหล่งน้ า 
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับน้ า จะเริ่มด าเนินการในปี ค.ศ. 2006 แต่การ

จัดเก็บข้อมูลได้ท าการจัดเก็บต่อเนื่องต่อจากระบบเครือข่ายแห่งชาติด้านข้อมูลเกี่ยวกับน้ า (Le 
Reseau National Des Donnees Sur I’Ear (RMDE))138 เดิมที่มีการเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992  

                                                      
137 ONEMA, Le systeme d’information sur I’ear: un dispositf fundamental 

de la politique de I’ear (Les Dossiers: de I’ONEMAn 3 mars, 2009), p. 2. 
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2) วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลน้ า 
ข้อมูลต่าง ๆ หลายล้านข้อมูลได้ถูกรวบรวมจัดเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์

หลัก 3 ประการดังนี้139 
ประการที่หนึ่ง เพ่ือให้ทราบสถานะปัจจุบันของทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ า 

ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ าในแหล่งต่าง ๆ  (ปริมาณน้ าไหล น้ านิ่ง น้ าใต้ดิน) ด้านเคมีภาพ 
(ปริมาณของเคมีต่าง ๆ  ในน้ า เช่นกรดไนเตรท (Nitrated) ฟอสฟอรัส (Phosphates) ด้านชีววิทยา
เช่นปริมาณออกซิเจน ความเค็มของน้ า ความเปรี้ยวของน้ า และข้อมูลของสิ่งมีชีวิตในน้ า นอกจากนี้
ยังอาจรวมไปถึงอุณหภูมิของน้ า ลักษณะของการไหลเวียนของน้ า ลักษณะของตลิ่งเป็นต้น 

ประการที่สอง เพ่ือประเมินผลจากกิจกรรมต่าง  ๆ ของมนุษย์ และ
ผลกระทบจาการนั้นซึ่งผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลจากการประเมินผลดังกล่าวในการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมของตนได้ เช่น การเกษตร การประมง หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจอาจใช้
เป็นข้อมูลในการอนุญาตให้ตั้งสถานประกอบการ การปฏิเสธในการสร้างโรงงาน (ปริมาณมลภาวะ) 

ประการที่สาม เพื่อเป็นแนวทางและประเมินในการจัดท านโยบายเกี่ยวกับน้ าและการป้องกัน
และบ าบัดแหล่งน้ า 

3.1.2.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าของฝรั่งเศส 
ตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า รัฐบัญญัติลงวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1992 หรือที่เรียก

กันว่า “กฎหมายว่าด้วยน้ า” (Loi du 3 Janvier 1992, dite. “Loi Sur L’Ear”) ได้วางหลักเกี่ยวกับ
น้ าว่า น้ ามีลักษณะเป็นมรดกร่วมกันของชาติ (L’eau est “Partimoine Commun de La 
Naion”)140 ท าให้มีแนวความคิดในการบริหารจัดการน้ าว่าต้องมีความสมดุลระหว่างผู้ใช้น้ าที่ต่างกัน
ในรูปแบบที่ต่างกัน (แหล่งน้ าจืดทั่วไป น้ าบาดาล และน้ าทะเลชายฝั่ง) การจัดการน้ าต้องค านึงถึงการ
รักษาระบบนิเวศน์ การเพ่ิมคุณค่าของน้ าในเชิงเศรษฐกิจ การจัดการในฐานะแหล่งอาหารหรือใน
ฐานะน้ าดื่ม เป็นต้น 

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า หรือที่เรียกว่า “Gestion Integree Des 
Resources En Eau (GRIE)” มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประโยชน์ ดังนี้141 (1) เพ่ือให้ทุกคนสามารถมี
น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค (2) เพ่ือรักษาทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ า (3) เพ่ือป้องกันมลภาวะ และ
อุบัติเหตุ (4) เพ่ือป้องกันและจัดการกับอุทกภัย ความแห้งแล้ง และปัญหาการกัดเซาะ (5) เพ่ือให้มี
ผลิตภัณฑ์อาหารทางเกษตรและประมง (6) เพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนของอุตสาหกรรม การผลิต
พลังงานนันทนาการ การท่องเที่ยวและการคมนาคมทางน้ า 

                                                      
138 Eaufrance, Schema national des donnees sur I’ear, Aout (Paris: n.p., 

2010), p. 3. 
139 Ibid., p. 2-3. 
140 Office International, de I’Ear, Organisation de la gestion de I’ear en 

France (Paris: n.p., n.d.),  p. 5. 
141 Ibid., p. 3. 
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1) ระดับรัฐ (L’Etat) ซึ่ งเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

2) ระดับท้องถิ่น 
การก าหนดนโยบายรัฐและการออกกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โดยที่ฝรั่งเศสได้มีการแบ่งอาจ (Deconcentration) ท าให้การตัดสินใจเกี่ยวกับน้ าใน

ระดับท้องถิ่นต่าง ๆ  นั้นจะถูกพิจารณาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใกล้ชิดกับท้องที่ที่สุด ส่วนรัฐ
เป็นผู้ดูแลในระดับนโยบายและสามารถด าเนินการได้โดยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ของรัฐ (Etat) 
กระทรวงหลักที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ า ได้แก่ กระทรวงสิ่งแวดล้อมการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน การขนส่ง และที่พักอาศัย (Ministere de L’Ecologie. du Developpement 
durable,des Transports et du Logerment ( MEDDTL)) และกระทรวงอ่ืนในกรณีที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยจะด าเนินการต่าง ๆ  ผ่านทางตัวแทนของรัฐ ได้แก่ ผู้ว่าการแคว้น (prefets de 
Regions)และผู้ว่าราชกาจังหวัด (prefets de Departement) ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐในระบบแบ่ง
อ านาจ 

ในส่วนของการจัดการน้ าผู้ว่าการแคว้น (Prefets de Regions) หรือคณะกรรมการ
ลุ่มน้ า (Comite de Bassin) จะมีการเลือกผู้ว่าการประสานงานลุ่มน้ า (prefets coordonnateur 
de Basic)  เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการ
จัดการและวางแผนจัดการน้ า (Schema Directeur d’Amenagement et de Gestion des Eaux) 
และน าโครงการของมาตรการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมาใช้ (Programmes de Mesures Coorespondant) 

การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับน้ า 
ในการพิจารณาเก่ียวกับการจัดการน้ ามีหลักการพ้ืนฐาน 6 ประการที่จะต้องค านึงถึง 

ได้แก่ 
1) การบริหารจัดการลุ่มน้ าแบบกระจายอ านาจ (Un Egestion 

Decentralisee au Niveau Des Basins Versants) อ านาจการจัดการน้ าต่าง ๆ  ของฝรั่งเศสส่วน
ใหญ่จะอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ลุ่มน้ า แต่ในระดับประเทศก็ยังมีการ
ประสานงานกันด าเนินการในการจัดการน้ าซึ่งจะน าเรื่องลักษณะภูมิประเทศของแหล่งน้ ามาพิจารณา
ด้วย เนื่องจากแนวความคิดท่ีว่า “น้ าไม่มีพรมแดนทางการปกครอง” (“L’eau ne Connait Pas Les 
Forntiers Administratives”) 

2) การใช้แนวทางการจัดการเชิงบูรณาการ (Un approche integree) 
ค านึงถึงผู้ใช้น้ าทุกคน ความจ าเป็นของระบบนิเวศน์ทางน้ า การป้องกันมลภาวะและการควบคุมความ
เสี่ยงภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ 

3) หน่วยงานที่ได้รับอ านาจด าเนินการและประสานการด าเนินการ 
(Organization de la Concertation et la Coordination Des Actions) โดยต้องพิจารณาถึง
กฎระเบียบต่าง ๆ  ของคณะกรรมการลุ่มน้ า (Comites de Basin) และผู้ว่าการประสานงานลุ่มน้ า 
(Prefet Coordonnateurs de Basin) 
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4) การหมุนเวียนแหล่งเงิน (Mobilization de Resources Financiers 
Specifjques) เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินของส านักงานน้ า (L’Agences de L’Eau) ในส่วนของการ
จัดเก็บค่าใช้น้ าและค่าบ าบัดน้ า 

5) การวางแผน และโครงการระยะหลายปี (Une Planfication et Une 
Programmation Pluriannuelles)  ซึ่งแยกเป็นสองส่วนที่จะต้องค านึงถึงในการจัดการน้ า ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง การจัดท าแผนก าหนดวัตถุประสงค์และล าดับความส าคัญใน
การด าเนินการตามแผนการจัดการและการวางแผนในระดับลุ่มน้ าใหญ่ (Schemasn Directeurs de 
Gestion et d’Amenagement des Eaux(SDAGE) a L’echell des Bassins Hydrographiques) 
และการจัดระเบียบและการจัดการในระดับกลุ่มน้ าย่อย (Schemas d’Amenagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) a L’Echeele Des Sous-bassins) 

ส่วนที่สอง โครงการการลงทุนโครงการทางการเงินต่อเนื่องหลายปีของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่น าในระดับลุ่มน้ าขนาดใหญ่ และการท าสัญญาต่าง ๆ   
ในระดับแม่น้ าหรือทางน้ า 

6) การแบ่งสรรความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ให้บริการ
เอกชนในการให้บริการน้ าดื่มและการสุขอนามัยน้ าและการท าความสะอาด (Une Reparitition 
Claire Des Responsabilities Entre Les Autorites Publiques et Les Operateurs Prives 
Pour la Gestion Des Services Municipaux de L’Eau Portable et de I’Assainissement) 
การให้บริการน้ าดื่มและการท าความสะอาดเป็นการบริการของรัฐที่ได้รับการแบ่งอ านาจให้แก่ท้องถิ่น
แล้วท้องถิ่นจะเป็นผู้เลือกว่าจะด าเนินการเองหรือว่าแต่งตั้งให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ โดยสิทธิและ
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายจะอยู่ในกรอบของกฎหมายและเป็นไปตามสัญญา 

การมีส่วนร่วม (Principle de Participation) องค์กรของภาครัฐและผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะน้ าท่วมตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ปัญหาน้ า
ท่วมของประเทศฝรั่งเศส ต้องประสานความร่วมมือ (Cooperation) กับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้ าท่วม  

นอกจากนี้  องค์กรที่ เกี่ยวข้องอาจแบ่งปันข้อมูลกับองค์กรอ่ืน  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงจากการกัด
เซาะชายฝั่งและภาวะน้ าท่วม ทั้งนี้ในด้านความร่วมมือเพ่ือการรับมือกับภาวะน้ าท่วม ควรก าหนดให้
องค์กรต่าง ๆ  มีหน้าที่รับผิดชอบ (Function) ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาน้ า
ท่วมอย่างยั่งยืน เช่น หากสถานการณ์น้ าท่วมฉุกเฉินได้กินวงกว้างไปหลายพ้ืนที่ รัฐบาลท้องถิ่นควรท า
การเชื่อมโยงและประสานงาน หากกรณีแห่งความจ าเป็นให้ด าเนินการฟ้ืนฟูร่วมกันระหว่างท้องถิ่น
ด้วยกันและระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเป็นต้น142 
 
 
 
                                                      

142 ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, เรื่องเดิม. 
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3.1.3  รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็ก ๆ  ในยุโรปตลอดแนวตะวันตกของประเทศติด

กับทะเลเหนือ เป็นปากแม่น้ าส าคัญของยุโรปหลายสายมีผืนน้ ามากถึง 1 ใน 5  ของพ้ืนที่ทั้งหมดและ
พ้ืนที่ 1 ใน 4 ของประเทศต่ ากว่าระดับน้ าทะเล ประกอบกับเนเธอร์แลนด์มีที่ตั้งอยู่บริเวณ North 
Sea ติดกับสามเหลี่ยมปากแม่น้ า (Delta) อันเป็นที่บรรจบกับของแม่น้ าทวีปยุโรป (European River 
Basin)  สี่สายอันได้แก่ แม่น้ า Rhine, แม่น้ า Ems, แม่น้ า Meuse และแม่น้ า Scheldt จึงมีผลท าให้
เนเธอร์แลนด์ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ าท่วมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้เริ่มพัฒนาระบบชลประทาน
และการป้องกันน้ าท่วมจนกลายเป็นโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และได้รับการยกย่องจากสมาคม
วิศวกรโยธาแห่งสหรัฐอเมริกาให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ สามารถป้องกันพ้ืนที่เกือบ
ครึ่งหนึ่งของประเทศไม่ให้ต้องจมน้ า 
 การบริหารจัดการน้ าของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนทั้งในแง่ของ
การบริหารจัดการน้ า ตามลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศเอง และในแง่ของผลกระทบที่มีต่อบุคคล
จ านวนมาก นอกจากนั้นในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
เกิดขึ้นทั่วโลกยังได้ส่งผลกระทบต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย ท าให้เกิดแนวคิดที่จะวางระบบการ
บริหารจัดการน้ าใหม่ทั้งระบบให้ครอบคลุมถึงการป้องกันน้ าท่วม การดูแลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากความแห้งแล้ง การรักษาคุณภาพของน้ า และรวมถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีด้วย 

3.1.3.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ าของเนเธอร์แลนด์143 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารจัดการน้ าของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ประกอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ โดยมีกฎหมายที่ส าคัญดังต่อไปนี้144 
1) Constitution for the Kingdom of the Netherlands 
แม้รัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์จะมิได้บัญญัติโดยตรงเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน้ า แต่ใน Chapter  7 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงการจัดตั้งองค์กรส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้ าไว้ คือ The Water Board นอกจากนี้รัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการที่รัฐจะใช้อ านาจ
เวนคืนที่ดินไว้ด้วย 

2) Delta Act 1957 
กฎหมายฉบับนี้บัญญัติออกมาเพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการลดภาวการณ์

เสี่ยงจากถูกน้ าท่วม โดยวิธีการสร้างเขื่อนและการปิดปากแม่น้ าบริเวณชายฝั่งทะเลทางใต้และเป็น
กฎหมายที่ออกมารองรับการท าโครงการ Delta Project  หรือ Deltaworks ในบริเวณชายฝั่งทะเล
ทางตอนใต้ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่เปลี่ยนแปลง
ปัญหาการบริหารจัดการน้ าจากปัญหาท้องถิ่นมาเป็นปัญหาระดับชาติ 
                                                      

143 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คณะนิติศาสตร์, รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงกำร
ศึกษำวิจัย เรื่องมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรน ำที่ดินที่ถูกน  ำทะเลกัดเซำะกลับมำใช้
ประโยชน์ (Land Reclamation) (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2552). 

144 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 37-38. 
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3) Water Management Act 1989 
กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นมาเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรแต่ละ

องค์กร การบริหารจัดการน้ า โดยก าหนดให้รัฐบาลส่วนกลางรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ระดับชาติ บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า บริหารจัดการน้ าบริเวณ
ชายฝั่งทะเลและแม่น้ าในระดับชาติ (เฉพาะส่วนที่มิใช่น้ าบาดาล ก ากับดูแลหน่วยงานภายใต้บังคับ
บัญชาโดยที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ได้รับมอบหมายดูแลเองของนโยบายในการบริหารจัดการน้ า
และการออกกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในส่วนของจังหวัด (Province) นั้น รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ในระดับจังหวัดและก ากับดูแลหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของตน ส่วน The Water 
Board รับผิดชอบในการด าเนินการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าทั้งพ้ืนดินและน้ าบาล 
รวมทั้งการป้องกันน้ าท่วมในเขตที่ตนดูแลอยู่ 

4) Water Board Act 1992 
อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภาเนเธอร์แลนด์ได้ออกกฎหมายฉบับนี้

ขึ้นมาเพ่ือก าหนดรายละเอียดของเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้งโครงสร้างและงบประมาณต่าง  ๆ  ของ 
Water Board นอกจากนี้ ใน Water Board Act 1992 ยังได้มีการก าหนด Project priority Listing 
โดยโครงการป้องกันน้ าท่วมใดที่อยู่ในบัญชีนี้ ถือว่าเป็นโครงการส าคัญและสามารถของบประมาณ
สนับสนุนตามกฎหมายฉบับนี้ได้ 

5) Flood Defense Act 1996 
กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือให้งบประมาณสนับสนุนกับโครงการป้องกัน

น้ าท่วมที่มิได้อยู่ใน Project Priority Listing นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังได้มีการรับประกันระดับ
ของการป้องกันน้ าท่วมในแต่ละพ้ืนที่และมีก าหนดเขตพ้ืนที่ที่เรียกว่า “Dike Ring Area” ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ที่ถูกปิดล้อมไปด้วยเขื่อนโดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับผู้ที่อยู่
อาศัยในบริเวณดังกล่าวด้วย 

6) Water Act 2009145 
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่รัฐสภาเนเธอร์แลนด์บัญญัติมาเพ่ือ

ใช้ในการบริหารจัดการน้ าและการป้องกันน้ าท่วม ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการวางกรอบในการบริหารจัด
กาน้ าท่วมรูปแบบใหม่146  โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของกฎหมายเดิมที่มีอยู่จ านวน 8 ฉบับ147  
เข้าด้วยกัน เช่น Water Management Act และ Flood Defences Act กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนด
                                                      

145 The Water Act in brief, The Netherlands 
146 The Water Act in Brieft: Ministry of Transport, Public Works and Water 

Management, Directorate-General Water 
147 1. Water Management Act 2. Surface Water Pollution Act 3. Marine Water 

Pollution Act 4. Groundwater Act 5. Act of 14 July 1904 containing provision on land 
reclamation and construction of dikes 6. Flood Defences Act 7. Public Works 
Management Act (section relating to waterways) 8. Public Work Act 1900 (section 
relation to water) 
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มาตรฐานของสิ่งก่อสร้างหรือมาตรการต่าง ๆ  ที่จะใช้ในการป้องกันน้ าท่วมโดยใช้หลักการบูรณาการ
กฎหมายและองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าและป้องกัน
น้ าท่วม ส่วนมาตรฐานอ่ืน ๆ  เช่นมาตรฐานส าหรับการจัดการทางน้ าสาธารณะ (Standards for 
Public Waterways) ก็จะไปก าหนดในกฎหมายล าดับรองและในกรณีที่เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับทาง
น้ าในระดับภูมิภาค (Regional Waterways) เป็นอ านาจของท้องถิ่นที่จะก าหนดกฎเกณฑ์ได้
เช่นเดียวกัน ในแง่เนื้อที่ The Water Act จะวางหลักเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานส าหรับระบบน้ า 
มุ่งหมายเพ่ือป้องกันน้ าท่วม (Preventing Unacceptable Flooding) เช่นการก าหนดมาตรฐานใน
การเก็บน้ าและความสามารถในการระบายน้ าของระบบน้ าส่วนภูมิภาคให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
ประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดภาวะน้ ามาก (Excess of Water) 

เห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มิได้ก าหนดลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้ าในทุกเรื่อง แต่ให้อ านาจในการก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  โดยสามารถออกเป็น
กฎหมายล าดับรอง เช่น ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (The Water Decree (An Administrative 
Order)) หรือออกเป็น Regulations Governing Water ในลักษณะของกฎกระทรวง (A Ministerial 
Regulation) หรือเป็นกฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานที่ดูแลน้ าหรือกฎเกณฑ์ที่ออกโดยท้อ งถิ่น 
(Regulations Issued by Water Authorities and Provinces) ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้มีจุดเด่น 
(Highlight) อยู่ที่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบการจดการน้ าที่ เกี่ยวข้องทั้งระบบ เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ ากับปริมาณน้ า ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าผิวดินกับน้ าบ าดาล 
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้ าเข้าไว้ด้วยกัน  นอกจากนั้นกฎหมายฉบับนี้ยังสะท้อนภาพของความสัมพันธ์ในการ
ก าหนดนโยบายด้านธรรมชาติดสิ่งแวดล้อมและการวางแผนจัดการพื้นที่ (Spatial planning)อีกด้วย 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติ Water Act 2009 ยังได้เพ่ิมสาระส าคัญได้
ก าหนดมาตรการในการรับมือกับภาวะน้ าท่วมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับสหภาพยุโรปว่าด้วย
การประเมินความเสี่ยวและการจัดการภาวะน้ าท่วม มาก าหนดแนวทางในการป้องกันและประเมิน
ความเสี่ยงภาวะน้ าท่วม เช่นการประเมินความเสี่ยงภาวะน้ าท่วมเบื้องต้น (Preliminary Flood Risk 
Assessment) การก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วม (Duty to Identify Flood Risk 
Areas) แผนที่ก าหนดอันตรายจากภาวะน้ าท่วม (Flood Hazard Map)  และแผนที่ก าหนดวามเสี่ยง
จากภาวะน้ าท่วม (Flood Risk Map) และการจัดท าแผนบริหารจัดการการความเสี่ยงจากภาวะน้ า
ท่วม (Flood Risk Management Plans) เป็นต้น148 

7) Constitution of Nations 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการ

บริหารกิจการน้ าไว้ในหมวด 11 มาตรา 204 ระเบียบการเก่ียวกับการบริหารกิจการน้ า (Waterstaat) 
รวมทั้งการควบคุมสูงสุดและการดูแลนั้นให้ก าหนดไว้ในก ากฎหมาย โดยค านึงถึงบทบัญญัติทั้งหลาย
ในหมวดนี้ มาตรา 205 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจควบคุมสูงสุดเหนือทุกอย่างเกี่ยวกับ

                                                      
148 ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, เรื่องเดิม. 
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กิจการน้ า โดยไม่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายของแผ่นดินเกี่ยวกับกิจการน้ าหรือค่าใช้จ่ายโดยวิธีอ่ืน มาตรา 
206 จังหวัดมีอ านาจดูแลกิจการทั้งมวลเกี่ยวกับน้ า สุขาภิบาล เขตพีตและพีตโพลเดอร์ 

อย่างไรก็ตาม  การควบคุมกิจการบางประการอาจมอบให้เป็นหน่วยงานอ่ืน
ได้ โดยกฎหมายจังหวัดมีอ านาจที่จะเปลี่ยนแลงการจัดหน่วยงานและข้อบังคับของสุขาภิบาลเขตพีต
และพีตโตลเดอร์ ยุบเลิกสุขาภิบาลเขตพีตและพีตโพล์เดอร์ และจัดตั้งเขตดังกล่าวขึ้นใหม่และก าหนด
ข้อบังคับ  ส าหรับองค์การดังกล่าวเสียใหม่ได้โดยพระบรมราชานุญาต คณะกรรมการของหน่วยงาน
ดังกล่าวมีสิทธิเสนอขอแก้ไขขององค์การและข้อบังคับต่อจังหวัดได้มาตรา 207 คณะกรรมการระบาย
น้ าเขตพีตและพีตโพลเดอร์มีอ านาจออกฎกข้อบังคับของหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือปะโยชน์ของ
หน่วยงานเหล่านี้ตามระเบียบการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการน้ าไว้
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ให้ความส าคัญในเรื่องการ
บริหารกิจการน้ าอย่างสูงสุด 

3.1.3.2  ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการน้ าของเนเธอร์แลนด์149 
เมื่อน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือน ามาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศแล้ว ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่มีระบบบริหาร
จัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศหนึ่ง ทั้งในส่วนของประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการน้ าอย่างบูรณาการ รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลที่มีความแม่นย าและน่าเชื่อถือ 

1) องค์กรจัดการข้อมูล 
ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ าของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Water 

Management Centre the Netherlands: WMCN)150 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูล (Information 
Hub) ระบบน้ าซึ่งท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และการให้บริการเกี่ยวกับน้ าทั้งหมด เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ าในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จะจัดท า
รายงานข้อมูลประจ าวันให้แก่ผู้ใช้บริการระบบน้ าของประเทศ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูล
เกี่ยวกับระดับน้ า ความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยและคุณภาพของน้ า รวมถึงการขาดแคลนน้ า มลพิษทาง
น้ า และสภาวะอุทกภัยด้วย ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ าจะให้ค าแนะน าแก่ผู้มีอ านาจจัดการน้ า
ของรัฐและแคว้นต่าง ๆ  เกี่ยวกับสภาพการณ์ของน้ า โดยมีหน่วยให้บริการข้อมูลน้ า (Helpdesk 
Water) เป็นหน่วยตอบค าถามเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการน้ า 

ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ าเป็นหนึ่งนามระบบศูนย์ข้อมูลของฝ่ายงาน
อ านวยการทั่วไปด้านสิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ า (Rijkswaterstaat) (RWS) โดยมีอีกสอง
ระบบคือ Verkeerscentrum Nederland, VCNL ก่อตั้งโดยกรมข้อมูลด้านการขนส่งและบริหาร

                                                      
149 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 39-41. 
150 เป็นหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายงานอ านวยการทั่วไปด้านสิ่งก่อสร้างและการบริหาร

จัดการน้ า (Rijkswaterstaat) กระทรวงสาธารณูโภค 
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จัดการการขนส่ง และ Department for Traffic Information and Traffic Management และ 
Scheepvaart Verkeers Centrum,SVC) ก่อตั้งโดยศูนย์ขนส่งสินค้าทางเรือ (Shipping Centre) 

2) หน่วยงานในสังกัดของศูนย์กลางบริหารจัดการน้ าประกอบด้วย 5 ส่วน
งานดังต่อไปนี้ 

(1) สภาน้ า (Water Chaber) 
สภาน้ าท าหน้าที่จัดท าข้อมูลแห่งชาติซึ่งเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์

เกี่ยวกับระดับน้ าความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย และคุณภาพของน้ า ทั้งในช่วงเวลาปกติและกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และในช่วงที่มีปัญหาร้ายแรงสภาน้ ายังต้องท าหน้าที่เตรียมข้อมูล
เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย การขาดแคลนน้ า และการเกิดมลพิษทางน้ าด้วย นอกจากนี้ สภาน้ ายังต้อง
เตรียมข้อมูลรายงานข่าวส าหรับการเดินเรือให้แก่ the Shipping Centre ด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดท าขึ้น
โดยสภาน้ านั้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก The Regional Reporting Centres 

(2) คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ (National Coordination 
Committees) คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในสถานการณ์ขั้น
รุนแรง รวมทั้งกรณีการเกิดอุทกภัย การขาดแคลนน้ า และมลพิษทางน้ าด้วย โดยคณะกรรมการ
ประสานงานแห่งชาติ จะได้รับรายงานข่าวและข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
สภาพการณ์รุนแรงมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญก็จะแจ้งไปยังองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับแคว้นเพ่ือ
ด าเนินการและจัดเตรียมมาตรการรองรับรวมทั้งประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

(3) หน่วยให้บริการข้อมูลน้ า (The Helpdesk Water) 
หน่วยให้บริการข้อมูลน้ า (The Helpdesk Water) เป็นศูนย์กลาง

ความรู้เพื่อผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในนโยบายน้ า การบริหารจัดการน้ า และความปลอดภัยเรื่อง
น้ า ผู้เชี่ยวชาญสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยให้บริการข้อมูลน้ าได้ทุกวันท าการ 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ าจะได้ทราบถึงข่าวล่าสุด ข้อมูลภูมิหลัง และความสัมพันธ์ในการออกกฎหมายและ
กฎข้อบังคับต่าง ๆ  จากหน่วยให้บริการข้อมูลน้ าด้วยการบริหารจัดการน้ าในราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์นั้น หน่วยให้บริการข้อมูลน้ าจะท าหน้าที่ตอบค าถามแก่ประชาชนที่มีความสงสัยใน
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายน้ า การบริหารจัดการน้ าและความปลอดภัยของน้ าในราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ หน่วยให้บริการข้อมูลน้ า ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ (The Dutch 
Government) จังหวัด (Provinces) เทศบาล (Municipalities) และกรรมการสมาคมท้องถิ่นน้ า 
โดยการบริหารจัดการน้ าเป็นประเด็นที่ซับซ้อน กล่าวคือ การจ่ายน้ าจะมีการก าหนดระยะเวลาตายตัว
ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากหากมวลน้ าเหล่านั้นมีปริมาณมาก ดังนั้นหน่วยให้บริการข้อมูลนั้นจะให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารจัดการน้ าและการจ่ายน้ าภายในประเทศ พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
น้ าท่วม น้ าขาดแคลน และฝนแล้ง 

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

จัดให้มีพ้ืนที่ประชุมสาธารณะส าหรับต้อนรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ าและสื่อมวลชล ศูนย์กลางการ
บริหารจัดการน้ าจะแสดงให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเห็นถึงการด าเนินการและองค์กรของระบบน้ าและความ
ปลอดภัยเรื่องน้ าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ระบบการบริหารจัดการน้ า และบทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ าและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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(5) หนว่ยฝึกอบรมและนวัตกรรม (Training & Innovation) 
โดยปกติ หลักสูตรการฝึกอบรมจะจัดให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ าเพ่ือ

พัฒนาความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการขั้นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการในช่วงที่มีสถานการณ์
รุนแรงหรือคับขัน นอกจากนี้ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ าจะมีการเสนอแผนงานเพ่ือการพัฒนาและ
เทคโนโลยีใหม่ในพ้ืนที่ของการบริหารจัดการน้ าและความปลอดภัยเรื่องน้ า 

3.1.3.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าของเนเธอร์แลนด์151 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ152 คือระดับชาติ (State 

Level) ดูแลรับผิดชอบระบบน้ าหลักของประเทศ และในระดับท้องถิ่น (Regional Level)รับผิดชอบ
ระบบน้ าในส่วนท้องถิ่น 

1) ระดับชาติ (State Level) 
กระทรวงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ า มีดังนี้ 

(1) กระทรวงสาธารณูปโภคและสิ ่งแวดล้อม (Ministry of 
Infrastructure and the Environment-I&M) กระทรวงสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ใน
การจัดการนโยบายน้ าและกฎหมายที่เกี่ยวกับน้ าของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต รักษาความ
สะอาด ความปลอดภัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทางถนน 
ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าส าหรับห้องกันการเกิดอุทกภัยและ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล กระทรวงสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
เป็น 1 ใน 11 กระทรวงของรัฐบาลแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ 

โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดที่มีบทบาทส าคัญที่สุดคือ ฝ่ายงาน
อ านวยการทั่วไปด้านสิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ า (Directorate-General of Public Works 
and Water Management (Rijkswaterstaat-RWS))153 จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1798 ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานระดับปฏิบัติการ รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ าของประเทศ (State Water Management 
Agency) การดูแลงานสร้างและบ ารุงรักษาทางน้ าและถนน และงานโยธาธิการที่ส าคัญในระดับชาติ
รวมทั้งให้บริการด้านเทคนิคและให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการน้ าโดย 
Rijkswaterstaat มีภารกิจหลักขององค์กรว่า “Rijkswaterstaat” จะต้องเป็นองค์ของรัฐที่ท าให้
พ้ืนดินในประเทศเนเธอร์แลนด์แห้ง ปราศจากน้ าท่วม จัดหาน้ าที่สะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน รวมทั้งบริหารจัดการการเจรจาให้คล่องตัวและมีความปลอดภัย154 
                                                      

151 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หน้า 33-36. 
152 “Integrated Water Resources Management in The Netherlands: How 

Concept Function,” Journal of Contemporary Water Research & Education 135 
(December 2006): 19-27. 

153 Rijkswaterstaat เป็นองค์กรบริหาร (Exective Organization) อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ Ministry of Infrastructure and the Environment 

154 The Mission of Organization is Rijkswaterstaat is the National Agency That 
Provides Dry Feet, Clean and Sufficient Water and A Quick and Safe Flow of Traffice 
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Rijkswaterstaat (RWS) เป็นหน่วยงานที่ส าคัญยิ่งในการบริหาร
จัดการน้ า โดยดูแลแม่น้ าทุกสายในประเทศ ในด้านการระบายน้ าสิ่งแวดล้อมและการให้อ านวยความ
สะดวกในการเดินเรือ โดยเรียกรวม การบริหารจัดการน้ านี้ว่า “Canalization”155 

(2) กระทรวงการวางแผนเชิง พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและสิ่ งแวดล้อม 
(Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment) มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับน้ าเพ่ือการบริโภค (Drinking Water) รวมถึงการจัดท านโยบาย
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินด้วย 

(3) กระทรวงเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร 
(Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality) มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบายและ
กฎหมายของประเทศท่ีเกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติและเกษตรกรรม 

2) ระดับท้องถิ่น (Regional Level) 
(1) คณะกรรมการน้ า (Water Board (Waterschappen)) 
คณะกรรมการน้ า (Water Board) เป็นองค์กรกระจายอ านาจสู่

ภูมิภาคของรัฐซึ่งมีโครงสร้างและงบประมาณเป็นของตนเองและท างานเฉพาะด้านเกี่ยวกับการ156 
ควบคุมน้ าโดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (1) บริหารจัดการปริมาณน้ า โดยการรักษาระดับน้ าให้อยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสมรวมทั้งจัดระบบการระบายน้ า (2) ป้องกันน้ าท่วม ทั้งจากน้ าทะเล และน้ าในแม่น้ า
โดยการท าสันทรายและสร้างเขื่อน (3) บริหารจัดการคุณภาพน้ า โดยการควบคุมมลพิษทางน้ า 
ปรับปรุงรักษาคุณภาพน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย (4) เป็นผู้จัดการน้ าหรือ “Water Manager” ตาม
กฎหมาย Water Act 2009 มีหน้าที่ในการร่างแผนบริหารจัดการน้ าในระดับภูมิภาค ให้สอดคล้องกับ
แผนระดับชาติและระดับจังหวัด 

(2) จังหวัด (Provinces) 
จังหวัด (Provinces) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ า ดังนี้ (1) ดูแล

โครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ที่ใช้ป้องกันน้ าท่วมในจังหวัดของตนตามมาตรา 3.9 ของ Water 
Act 2009 (2) ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ dike ring area ตาม
มาตรา 14 ข้อ 1 ของ Flood Defence Act 1996 

(3) เทศบาล (Municipalities) 
เทศบาล (Municipalities)  ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบริหาร

จัดการน้ าแต่ใน Water Management Act 1989 ระบุให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดเก็บของเสียใน
ท้องถิ่นของตนเพ่ือไม่ให้เกิดความสกปรกต่อแหล่งน้ า 

 
                                                      

155 อริยา อรุณินท์, กำรป้องกันน  ำท่วมเมือง: ประสบกำรณ์จำกประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(Flood Prevention in Cities: Netherland’s Experience)  (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า 69. 

156 จากข้อมูลในปี ค.ศ. 2009 มี Water Board (Waterschappen)  จ านวนทั้งสิ้น 27 คณะ 
ซึ่งแตกต่างจากจ านวนในปี ค.ศ. 1850 ที่มีอยู่กว่า 3,500 คณะ 
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(4) องคก์รภาคเอกชน 
องค์กรภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า ได้แก่ 

Netherlands Water Partnership หรือ NWP เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐใน
การให้การสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ  ในการป้องกันน้ าท่วม องค์กรที่มิได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย
เฉพาะ แต่เกิดจากความตั้งใจท างานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน โดยบุคคลที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิก
ของ NWP มักเป็นองค์กรเอกชนหรือบริษัทเอกชนที่ท างานเก่ียวข้องกับน้ าหรือระบบบริหารจัดการน้ า 
เช่น บริษัทที่รับออกแบบและก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ า บริษัทที่รับบ ารุงรักษาเขื่อนกั้นน้ าบริษัทที่รับขุดดิน
หรือทรายในทะเลหรือแม่น้ า บริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม หรือบริษัทที่วางระบบระบายน้ าเสีย 
เป็นต้น 

บทบาทหน้าที่หลักของ NWP คือการให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในการเป็นศูนย์รวมของความรู้ด้านต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันน้ าท่วม ป้องกันชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะและเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการน้ า 

(5) องค์กรภาคประชาชน 
การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนนั้น Water Board Act 1992 

ได้ก าหนดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการน้ า โดยการเลือกตั้งตัวแทน
ในท้องถิ่นของตนเข้าไปเป็นกรรมการใน Water Board การมีส่วนร่วมโดยวิธีนี้ถือเป็นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยอ้อมเพ่ือท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการร่วมตัดสินใจในการก าหนดนโยบายหรือ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า และต่อมา Water Act 2009 ได้มีการก าหนดหลักการให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ าเพิ่มมากข้ึน 
 
3.2  กฎหมำยของประเทศไทยในกำรใช้และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ในที่นี้ขอเสนอเฉพาะกฎหมายส าคัญ ๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ าเพื่อประโยชน์ใน 

กิจกรรมแต่ละประเภท ดังนี้ 
 

3.2.1  กฎหมำยของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้น  ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.2.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
การที่ประชาชนมิได้เป็นผู้จัดหาน้ าบริโภคด้วยตนเอง  แต่ได้รับน้ าจากหน่วยงานหรือ

องค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยต้องเสียค่าตอบแทน  กฎหมายที่ให้อ านาจองค์กรในการท าหน้าที่จัดหาน้ า
ให้แก่ประชาชนในการอุปโภคบริโภค หรือเป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
มีอยู่หลายฉบับ ได้แก่ 

1)  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
2)  พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2535 
3)  พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
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4)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
5)  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
6)  พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
7)  พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
8)  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
9)  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 

ส่วนกฎหมายที่ เกี่ ยวกับใช้น้ าที่ อยู่ ในพระราชบัญญัติ อ่ืนในท้องที่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร จะมีกฎหมายที่มีอ านาจดูแลได้แก่ 

1)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2)  พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 
3)  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2457 
4)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
5)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2517 
6)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 

ในที่นี้จะขอน าเสนอเฉพาะกฎหมายที่ส าคัญ 2 ฉบับดังนี้คือ 
1. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎหมายให้อ านาจแก่พนักงานของการประปานครหลวงในการที่จะเข้าไปใช้สอย หรือครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลใด ๆ  เป็นการชั่วคราว เพ่ือด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังมีอ านาจในการเดินท่อน้ า ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่ผ่านที่ดินของ
บุคคลใด ๆ  โดยจ่ายค่าตอบแทน หากผู้ใดขัดขวางการกระท าตามหน้าที่ของการประปานครหลวง
และพนักงานดังกล่าว จะมีโทษทางอาญา157  และถ้าหากเอกชนใดท าการประปาโดยมิได้รับอนุญาต 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจากการประปานครหลวง  จะต้องมีความรับผิด และถูกปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท158 

2. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้   จะเห็นได้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ในการ

ส ารวจ   จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปา  
รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันธุรกิจประปา เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่การบริหารสาธารณูปโภค โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐ และสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็น
ส าคัญ159 

ดังนั้น  พระราชบัญญัติที่ได้น าเสนอมาแล้วข้างต้นทั้งสองฉบับนั้น   มีลักษณะอ านาจ
และหน้าที่ของการประปานครหลวง กับการประปาส่วนภูมิภาคที่คล้ายกัน แต่จะต่างกันตรงพ้ืนที่ที่อยู่
                                                      

157 มาตรา 36, 38, 41 แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510  
158 มาตรา 41 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510  
159 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522  
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ในความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม  การประปานครหลวง และการประปาส่วน
ภูมิภาค  ไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการที่จะก าหนดว่าแหล่งน้ าใดเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับการประปา 
และห้ามประชาชนทั่วไปใช้น้ าจากแหล่งน้ านั้น เว้นแต่จะอาศัยอ านาจของหน่วยงานราชการ หรือ
กฎหมายฉบับอ่ืน  ยกตัวอย่างเช่น  กรณีที่การประปาต้องการอสังหาริมทรัพย์  หรือประโยชน์ใน
กิจการสาธารณูปโภค ก็อาจจะให้รัฐบาลท าการเวนคืนที่ดินบริเวณแหล่งน้ าดังกล่าวได้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

3.2.1.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
มีกฎหมายที่บัญญัติถึงการใช้น้ าเพื่อการเกษตรหลายฉบับได้แก่ 

1)  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
2)  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
3)  พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
4)  พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ.121 
5)  พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ.2505 

แตก่ฎหมายที่ส าคัญที่จะน าเสนอ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
ให้อ านาจรัฐในการควบคุมการใช้น้ าในการชลประทานบุคคล การชลประทานราษฎร์ 

การชลประทานเพ่ือการค้า อีกทั้งรัฐยังสามารถระงับการใช้น้ าของเอกชนได้หากเกิดเหตุจ าเป็น160

(ปัจจุบันได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482  ณ วันที่ 31 มกราคม 
2558)161 

2. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
ให้อ านาจเจ้าพนักงานของรัฐในการควบคุมและให้บริการแก่ประชาชนในเขต

ชลประทาน โดยจะต้องมีการขอใช้น้ าและเสียค่าบริการทางราชการก่อน  อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จะใช้บังคับเฉพาะทางน้ าชลประทานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ
เป็นราย ๆ ไป162 

3. พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
ให้อ านาจรัฐที่จะเข้าไปดูแลจัดการที่ดินในท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็น

เขตโครงการการจัดรูปที่ดินเท่านั้น   
พระราชบัญญัติทั้งสามฉบับนี้ ให้อ านาจแก่รัฐในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า

หลายประการ แต่จ ากัดขอบเขตในการใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เท่านั้น แต่หลักความเป็น
                                                      

160 พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
161 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ประกำศกระทรวงเกษตรำธิกำร เรื่อง แต่งตั งเจ้ำ

พนักงำนผู้ควบคุมกำรชลประทำนตำมพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนรำษฎร์ พุทธศักรำช 2482, 
ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2 /%a113/%a113-
2e-2485-a0001.pdf  

162 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
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จรงิพ้ืนที่ทางการเกษตรอีกหลายแห่งที่ไม่ได้อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับนี้  และยังต้อง
ได้รับการดูแลจากรัฐ 

นอกจากนี้  ในปัจจุบันเกษตรกรยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ าอยู่เป็นจ านวน
มาก จ าเป็นต้องสูบน้ าใต้ดินมาใช้ แม้จะมีพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ออกมาก็ตาม แต่
เนื่องจากพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ดังกล่าวให้อ านาจแก่รัฐ ในการควบคุมการขุดเจาะ
เฉพาะเขตควบคุมน้ าบาดาลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการครอบคลุมทั่วประเทศ การสูบน้ าใต้ดินเพ่ือใช้ใน
การเกษตรในปัจจุบัน จึงยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะที่จะน ามาใช้ในการควบคุมการใช้น้ าดังกล่าว163 

3.2.1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 
มีกฎหมายที่เก่ียวข้องอยู่ด้วยกัน   4 ฉบับ ดังนี้ 

1)  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
2)  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
3)  พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
4)  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

แต่กฎหมายส าคัญท่ีจะน าเสนอในท่ีนี้มีด้วยกัน  3 ฉบับ คือ 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
เพ่ือการจัดหาน้ าและควบคุมการใช้น้ าในการเกษตรกรรม ในขณะเดียวกันก็ควบคุม 

การใช้น้ าในทางชลประทานเพ่ือการอุตสาหกรรมด้วย แต่เป็นการจ ากัดเฉพาะการใช้น้ าในเขต
ชลประทานเท่านั้น  ซึ่งกฎหมายได้มีการให้อ านาจแก่ราชการในการห้ามการใช้น้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม  
หากการใช้น้ าดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

นอกจากนี้  ปัจจุบันการประกอบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ได้มีการสูบน้ าใต้ดินมาใช้ในด้านอุตสาหกรรมในแต่ละวันเป็นปริมาณมาก   ก่อให้เกิด
ปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน  ทั้งที่มีพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีการควบคุมเฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศให้เป็นเขตน้ าบาดาลเท่านั้น  ดังนั้นในเขตจังหวัด
อ่ืนซึ่งมิได้มีการประกาศให้เป็นเขตน้ าบาดาล ย่อมสามารถสูบน้ าบาดาลมาใช้ได้อยู่ ฉะนั้นจึงควรมีการ
ออกกฎหมายในการควบคุมการใช้น้ าบาดาลในเขตอ่ืน ๆ ด้วยที่นอกเหนือจากเขตที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล 

2. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
มีมาตรการในการควบคุมการท าเหมืองแร่ ตั้งแต่บริเวณเหมืองแร่ โดยห้ามท าเหมือง

แร่ภายในห้าสิบเมตรจากทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ164 ห้ามปิดกั้น ท าลาย หรือท าให้เสื่อม
ประโยชน์แก่ทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ165  และห้ามทดน้ าหรือชักน้ าจากทางน้ าสาธารณะไม่ว่า
จะอยู่ในเขตหรือนอเขตเหมืองแร่166 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจ าจังหวัด 
                                                      

163 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
164 มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  
165 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
166 มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 



96 
 

3. พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
เพ่ือควบคุมการประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ าบาดาล โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมตามค าแนะน าของคณะกรรมการน้ าบาดาล เป็นผู้ควบคุมดูแลในเรื่องนี้ ตามมาตรา 8167   
และความหมายของน้ าบาดาลและค าอ่ืน ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้มีอยู่ในมาตรา 3168  ดังนี้ 

“น้ าบาดาล” หมายความว่า  น้ าใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งอยู่
ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะก าหนดความลึก
น้อยกว่าสิบเมตรมิได้ 

“เจาะน้ าบาดาล”  หมายความว่า  กระท าแก่ชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งน้ าบาดาล  หรือเพ่ือระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล 

“บ่อน้ าบาดาล”  หมายความว่า  บ่อน้ าท่ีเกิดจากการเจาะน้ าบาดาล 
“เขตน้ าบาดาล”  หมายความว่า  เขตท้องที่ที่รัฐมนตรีก าหนดให้เป็นเขตน้ าบาดาล

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“กิจการน้ าบาดาล”  หมายความว่า  การเจาะน้ าบาดาล  การใช้น้ าบาดาล  หรือการ

ระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล 
“ใช้น้ าบาดาล”  หมายความว่า  น าน้ าจากบ่อน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ 
“ระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล”  หมายความว่า  กระท าการใด ๆ  เพ่ือถ่ายเทน้ าหรือ

ของเหลวอ่ืนใดลงบ่อน้ าบาดาล 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณี

ที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้ง  ให้เป็นผู้ด าเนินกิจการด้วย 
“ผู้ออกใบอนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการน้ าบาดาล 
“พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอ านาจ

หนา้ที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู ้ซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล* 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ส่วนในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 5 ได้มีการก าหนดเขตท้องที่เขต

น้ าบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้  และพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520  มาตรา 6  ได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการส าหรับการเจาะน้ าบาดาล  การเลิกเจาะน้ าบาดาล  การ
ใช้น้ าบาดาลแบบอนุรักษ์  การป้องกันสาธารณสุข  และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
                                                      

167 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520   
168 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520; พระราชกฤษฎีการแก้ไขบทบัญญัติ

ให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
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นอกจากนี้ได้มีการก าหนดวิธีการคุ้มครองคนงานและความปลอดภัยของคนภายนอกด้วย   การขุด
เจาะต้องได้รับอนุญาต  ขอใบอนุญาต   ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 16169 

ฉะนั้น  พระราชบัญญัติทั้งสามฉบับแรกข้างต้นนั้น  จะใช้บังคับการใช้น้ าบนผิวดินใน
การอุตสาหกรรมเท่านั้น  เพราะ ถือเป็นการใช้น้ าใต้ดินจึงจะต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติน้ า
บาดาล พ.ศ. 2520  แต่จะมีข้อสังเกตให้เห็นว่าพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
เป็นการเปิดช่องว่างให้ผู้ ใช้น้ าสามารถใช้น้ านอกเขตชลประทานได้อย่างเสรีหรือไม่  เพราะ
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  ได้มีการกล่าวถึงการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและเพ่ือ
การอุตสาหกรรมโดยจ ากัดเฉพาะการใช้น้ าภายในเขตชลประทานเท่านั้น  เท่ากับเป็นการก าจัดเฉพาะ
พ้ืนที่ในเขตประทาน  กล่าวคือผู้ใช้น้ านั้นสามารถใช้น้ าที่ภายนอกเขตชลประทานได้อย่างเต็มที่  ซึ่ง
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น  รวมถึงการควบคุมการใช้น้ าในอนาคต   

นอกจากพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับดังกล่าวข้างต้น ที่ใช้ควบคุมการใช้น้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม  ยังมีกฎหมายอีกฉบับที่ควรพิจารณา ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1355  คือมีการเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้น้ าที่ไหลผ่านที่ดินของตนได้ตามความ
จ าเป็น  กรณีดังกล่าวอาจท าให้เกิดปัญหาในการควบคุมการใช้น้ าในยามคลาดแคลน 

3.2.1.4  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ า เพ่ือการคมนาคม 
มีกฎหมายที่เก่ียวข้องหลายฉบับ ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
3) ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 
4) พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 
5) พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 
6) พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
7) พระราชบัญญัติส าหรับก าจัดผักตกชวา พ.ศ. 2485 
8) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 

แต่ในที่นี้น าเสนอเฉพาะกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวกับการใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมมีอยู่ 4   
ฉบับด้วยกันดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
บัญญัติขึ้นมาเพ่ือมุ่งท่ีจะรักษาคลองให้สะอาดและป้องกันการตื้นเขินของคลอง170 
2. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
เพ่ือควบคุมการสัญจรโดยก าหนดเส้นทางขึ้นล่อง ความเร็วและการจอด ซึ่งค าว่า 

“เรือ” ในน้ าน่านไทย หมายถึง เรือที่สามารถแล่นผ่านในน่านน้ าไทยได้ตามความหมายในมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย171 

                                                      
169 มาตรา 3, 5, 6, 8, 16 แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520   
170 พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
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ดังนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการบัญญัติขึ้นมาเพ่ือใช้ในการควบคุมการเดินเรือ
ในน่านน้ าไทยแล้ว  ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับมลพิษทางน้ าด้วย  ตามมาตรา 119 คือห้ามมิให้ผู้ใด เท 
ทิ้ง หรือท าด้วยประการใด ๆ  ให้หิน กรวด ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ  ยกเว้น
น้ ามัน และเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ าล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของ
ประชาชน  หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทย อันเป็นเหตุให้เกิดการ
ตื้นเขน ตกตะกอน หรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า  ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าช้าจ่ายที่ต้องเสีย
ในการขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย172 

3. ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 
เป็นเรื่องควบคุมการเดินเรือในแม่น้ าล าคลอง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515173 
4. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 
มีมาตรการในการควบคุมการจราจรและขนส่ งให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและ

ปลอดภัย174 พระราชบัญญัติทั้งสี่ฉบับดังกล่าวได้มีการก าหนดและให้อ านาจหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ออกกฎหมายล าดับรอง   เพ่ือก าหนดการเดินเรือในแม่น้ า ล าคลอง หรือน่านน้ าไทย ตลอดจนการจด
ทะเบียนเรือด้วย นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ 
เช่น พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494  โดยให้อ านาจการท่าเรือในการขุดลอก 
และบ ารุงรักษาร่องน้ า ตลอดจนควบคุมปรับปรุง และให้ความสะดวกปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือ และ
การเดินเรือภายในเขตอ านาจของตน  และ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งเป็น
การคุ้มครองเขตชลประทาน เป็นต้น 

3.2.1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการใช้น้ าเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ส าคัญ มีอยู่ด้วยกัน 

3 ฉบับ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
ตามมาตรา 4 ได้นิยามค าว่า “การชลประทาน” หมายความว่า  กิจการที่กรม

ชลประทานจัดท าขึ้นเพ่ือให้ได้มา   ซึ่งน้ าหรือเพ่ือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม การพลังงาน  การสาธารณูปโภค  หรือการอุตสาหกรรม  และหมายความรวมถึงการ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ ากับรวมถึงการคมนาคมทางน้ าซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย จะเห็น
ได้ว่า กิจกรรมหนึ่งที่กรมชลประทานท าคือการจัดสรรน้ า เพื่อการพลังงานด้วย175 
                                                      

171 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน้ าไทย พ.ศ. 2456 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง โดย
ครั้งสุดท้ายแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 
เพ่ือให้มีผลคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางน้ ามากขึ้น โดยได้น าบทบัญญัติใหม่นี้มาลงพิมพ์ไว้แทน 

172 มาตรา 117-119 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456   
173 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 
174 พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 
175 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
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2. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้น้ าเพ่ือการพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 6(1), 6(2) 

และ มาตรา 9(4) ให้อ านาจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการที่จะสามารถสร้างเขื่อนกักเก็บ
น้ า เขื่อนกั้นน้ า เขื่อนระบายน้ า เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าส าหรับจ าหน่าย โดยจะน าจ าหน่ายให้แก่
การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วจึงน าไปจ าหน่ายให้กับประชาชนอีกต่อหนึ่ง176 

“มาตรา 6 ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 
เรียกโดยย่อว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจ าหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่ 
(1) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอ่ืนตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(2) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามท่ีก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
(3) ประเทศใกล้เคียง 

2) ด าเนินงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  แหล่งพลังงานอันได้มาจาก
ธรรมชาติ เช่น น้ า ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด  แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า  น้ ามัน ถ่านหิน 
หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า  และงานอ่ืนที่ส่งเสริมกิจการของ 
กฟผ.” 

“มาตรา 9 ให้ กฟผ. มีอ านาจกระท ากิจการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 6 อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

3) สร้างเข่ือนกั้นน้ า  เขื่อนระบายน้ า  เขื่อนกักเก็บน้ า  อ่างเก็บน้ า  หรือสิ่งอ่ืน
อันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้นเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า  หรือเพ่ือการพัฒนาการไฟฟ้าพลังน้ า
หรือเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการไฟฟ้า  สร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน  โรงไฟฟ้าพลังน้ า  โรงไฟฟ้าพลัง
ปรมาณู  หรือโรงไฟฟ้าพลังอื่น รวมทั้งลานไกไฟฟ้าและสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ  หรือ
สร้างระบบไฟฟ้า” 

3. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
ให้อ านาจกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  ในการผลิตไฟฟ้าจากน้ าได้มาตรา 6(4) ซึ่ง

ตามกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการเปิดช่องว่างให้เอกชนเข้ามาผลิตพลังงานที่มีการบัญญัติพระราชกฤษฎี
การก าหนดให้เป็นพลังงานควบคุมได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาและส่ งเสริมพลังงานตาม
มาตรา 24 และ 25177 

มาตรา 6  บัญญัติไว้ว่า “ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน*  มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ออกแบบ สร้าง และบ ารุงรักษาแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่ง และ
ระบบใช้พลังงาน เช่น 
                                                      

176 มาตรา 6(1), 6(2), 9(4) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2511 

177 มาตรา 6(4), 24, 25 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
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การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชนิดใหม่  การผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวล และการสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า” 

มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า “  การก าหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต
หรือใช้อย่างใดให้เป็นพลังงานควบคุม  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา” 

มาตรา 25  บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิผู้ใดผลิต หรือขยายผลิตพลังงานควบคุม  เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน* 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การผลิตพลังงานควบคุมใดซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายอ่ืน  
จะต้องได้รับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายนั้นด้วย” 

ดังนั้นพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับนี้ จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกัน
ถึงสามหน่วยงาน  และทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวต่างมีอ านาจหน้าที่ในการใช้น้ าเพ่ือการพลังงาน ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   สามารถใช้น้ าเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้  แต่โดย
สภาพความเป็นจริงแล้ว เอกชนไม่อาจท าการก่อสร้างเพ่ือกักเก็บน้ าปริมาณมากไว้ในแหล่งน้ า
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการผลิต พลังงานไฟฟ้าได้ เนื่องจากต้นทุนสูง  

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า กฎหมายที่ควบคุมการใช้น้ าเพื่อการผลิตพลังงานไม่ได้ควบคุม
ไปถึงเอกชนคงจ ากัดเฉพาะสวนราชการเท่านั้น 

3.2.1.6  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเพ่ือการผลักดันน้ าเค็มและรักษาระบบ
นิเวศน์ของล าน้ า 

ปัจจุบัน  ยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ าเพ่ือการผลักดันน้ าเค็ม
และรักษาระบบนิเวศน์ของล าน้ า  อีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกัน 

3.2.1.7  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเพื่อการรื่นรมย์ 
ปัจจุบันนอกจาก “น้ า” จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการอุปโภคบริโภค  เพ่ือการเกษตร 

เพ่ือการอุตสาหกรรม เพ่ือการคมนาคมและเพ่ือการผลิตพลังงานแล้ว  “น้ า” ยังสามารถน ามาใช้เพ่ือ
การรื่นรมย์  กฎหมายที่เก่ียวข้องมีด้วยกัน 4 ฉบับ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 
4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

ในที่นี้จะขอเสนอเฉพาะกฎหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ได้มีการให้อ านาจแก่รัฐบาลในการก าหนดบริเวณที่มีธรรมชาติที่น่าสนใจเป็น 

“อุทยานแห่งชาติ”  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและให้ความรื่นรมย์แก่ประชาชน  ส่วนบริเวณทางน้ า
หรือแหล่งน้ าทั่วไปในบริเวณอุทยานแห่งชาตินั้น  ถือเป็นของรัฐ จึงไม่มีปัญหาในการใช้น้ าเพ่ือความ
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เพลิดเพลิน เช่นน้ าตก เป็นต้น  แต่ทั้งนี้จะก าหนดบริเวณที่ดิน ที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองอยู่ก่อนแล้วไม่ได้178 

2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ห้ามบุคคลใดเข้าไปยึดถือครอบครองหรือกระท าการใด ๆ  ให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า

สงวนแห่งชาติ179  กฎหมายฉบับนี้บัญญัติเพ่ือการรักษาสภาพของป่าไม้ ของป่าหรือทรัพยากร -
ธรรมชาติอ่ืน โดยให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการออกกฎกระทรวงให้ป่า 
ซึ่งรวมถึงที่ดิน รวมตลอดถึงภูเขา  ห้วย หนอง คลอง บึง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ที่ยัง
มิได้มีผู้ใดได้ตามกฎหมายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ การที่กฎหมายออกไว้เช่นนี้ เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันในเขตป่าสงวน 

พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ บัญญัติมาเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
ได้ผ่อนคลายอารมณ์ และมีความรื่นรมย์ 

3.2.1.8  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเพือ่กิจกรรมอื่น 
การใช้น้ าหรือการท าธุรกิจสนามกอล์ฟ  ยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการท า

ธุรกิจประเภทนี้ อีกท้ังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง 
 

3.2.2  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2.2.1  กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การน าน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นวิธีการน าน้ าที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

มากที่สุด ได้แก่ การสร้างเขื่อนกันน้ าจะเก็บกักน้ าไว้แล้วน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น การใช้
น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการอุตสาหกรรม เพ่ือการชลประทาน เพ่ือการคมนาคม การ
นันทนาการ ตลอดจนช่วยในการแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ า อีกทั้งช่วยไล่น้ าเสียและน้ าเค็มมิให้หนุนเนื่อง
ขึ้นมาท าความเสียหายแก่สวนไร่นา เป็นต้น 

ในเรื่องของการควบคุมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้มีกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งใช้
ควบคุมการใช้น้ าหลายฉบับ มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดและบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดด้วยดังนี้ 

1) กฎหมายควบคุมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2546 
โดยพระราชบัญญัตินี้  ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดชักน้ าหรือวิดน้ าในคลอง

ประปาโดยใช้เครื่องมือใด ๆ  ไปใช้ประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวงหรือ
การประปาส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี กล่าวคือ 

 “มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดชักน้ าหรือวิดน้ าในคลองประปา คลองรับน้ า 
หรือคลองขังน้ า โดยใช้เครื่องสูบน้ า ระหัด แครง โชงโลง หรือเครื่องมืออ่ืนใดอันมีลักษณะเดียวกัน 
หรือท าให้น้ าในคลองดังกล่าวรั่วไหล เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปาตามมาตรา  7 
                                                      

178 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
179 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
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และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในใบอนุญาตนั้นความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่การตักน้ าไปใช้
เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือน” 

(2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายฉบับนี้ได้มีการบัญญัติให้ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า เป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน ส าหรับใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (ตามมาตรา 1304)180  และได้มีการ
ก าหนดไว้อีกว่า  เจ้าของที่ดินที่อยู่สูงกว่าสามารถจะก้ันน้ าที่ไหลตามธรรมชาติจากที่สูงสู่ที่ต่ าเอกไว้ได้
เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่ที่ดินของตน (ตามมาตรา 1339)181   

นอกจากนี้  ยังได้มีการบัญญัติให้เจ้าของที่ดินริมทางน้ า หรือมีทางน้ า
ไหลผ่านมีสิทธิจะชักน้ าเอกไว้ได้ไม่เกินกว่าที่จ าเป็นแก่ประโยชน์ของตนตามสมควร เพ่ือมิให้เป็นเหตุ
เสื่อมเสียแก่ที่ดินแปลงอ่ืนซึ่งอยู่ตามทางน้ านั้น (ตามมาตรา 1355)182  ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่ป้องกัน
การใช้น้ าที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อ่ืน  และการที่บุคคลใดจะพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าสาธารณะต้องอยู่ภายใต้บทกฎหมายดังกล่าว 

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มีดังนี ้
(1) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
ให้อ านาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้183 กล่าวคือ “มาตรา  23 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 
ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได”้ 
(2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วงงานที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมน้ าใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยตรง เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน  แม้บางครั้งรัฐ
จะเป็นคู่ความก็ตาม  ถือว่าในขณะนั้นรัฐอยู่ในฐานะเอกชนมิได้มีสิทธิพิเศษเหนือเอกชนซึ่งเป็นคู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด  เป็นเรื่องการด าเนินคดีแพ่ง เพ่ือขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้จ าเลยกระท าการใด ๆ  
เท่านั้น 

3) บทลงโทษ 
(1) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
มีบทลงโทษเกี่ยวกับการควบคุมการใช้น้ าดังนี้  

                                                      
180 มาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
181 มาตรา 1339 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
182 มาตรา 1355 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
183 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  
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“มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 9 วรรคหนึ่ง มาตรา 
14 หรือมาตรา 15 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตให้กระท าการตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ”184 

(2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ปัจจุบันยังไม่มีบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง  แต่โดยทั่วไปแล้ว

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะเป็นเรื่องความรับผิดเนื่องจากเหตุของละเมิด (มาตรา 420) การใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริต (มาตรา 421) หรือไม่เป็นการด าเนินคดีแพ่งเพ่ือเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนเนื่องจาก
ความเสียหายที่โจทย์ได้รับอันเนื่องจากการกระท าของจ าเลยเอง 

3.2.2.2  กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันแหล่งน้ ามิให้เกิดมลพิษ      
มลพิษทางน้ าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลกระทบให้วิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่ริมฝั่ง

แม่น้ าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเดิมสามารถน าน้ ามาใช้ดื่มกินและลงว่ายเล่นได้ แต่ปัจจุบันความเสื่อมโทรม
ของคุณภาพน้ าในบางพ้ืนที่ท าให้การด าเนินชีวิตริมแม่น้ าแปรเปลี่ยนไปไม่สามารถน าน้ ามาใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ตามปกติ เช่นเดิมได้ ดังจะพบได้ในทุกภาคของประเทศไทย มลพิษทางน้ าที่เกิดขึ้นมี
ความรุนแรงมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของชุมชน หรือกิจกรรมต่าง  ๆ  ริมฝั่งแม่น้ าล า
คลองและชายฝั่งทะเล ซึ่งมีการใช้น้ าอย่างไม่ถูกต้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนท าให้เกิดการปนเปื้อน 
ตลอดจนไม่มีการรวบรวมและบ าบัดน้ าทิ้งให้ได้มาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ า โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูแล้ง ซึ่งมักประสบกับสภาวะการขาดแคลนน้ าดีมาเจือจางน้ าเสีย จากความสกปรกของแหล่งน้ า 
รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย ปัญหามลพิษทางน้ านับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในหลายด้าน เช่นคนส่วนใหญ่ที่อพยพเข้ามาสู่เมืองเพ่ือหางานท า 
สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมหรือคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการท าการ
เกษตรกรรมเสื่อมโทรมไปจากเดิม 

นอกจากนี้ การเกิดมลพิษทางน้ ายังเกิดขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรหรื อ
ความหนาแน่น ของประชากรมากขึ้น ต้องการใช้น้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นใน
การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพิ่มข้ึน  แต่ศักยภาพในการกักเก็บน้ าไว้ใช้กลับมีประสิทธิภาพน้อย    
ฉะนั้นพอถึงหน้าแล้งก็ท าให้เกิดมลพิษทางน้ าอย่างรุนแรงจึงไม่สามารถน าน้ ามาใช้อุปโภคบริโภคได้  
เช่น ปัญหาแหล่งน้ าที่โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานน้ าตาลสองฝั่งแม่น้ าแม่กลองซึ่งมีการ
ด าเนินการในช่วงหน้าแล้ง  แม่น้ าแม่กลองเกิดปัญหามลพิษทางน้ า เพราะมีการปล่อยน้ าเสียท าให้ลง
สู่แม่น้ าเป็นประจ า  ขณะเดียวกันในหน้าแล้งน้ าในแม่น้ าแม่กลองที่ไหลมาตามธรรมชาติมีปริมาณที่
สามารถเจือจางมลพิษเหล่านั้นได้น้อย  คุณภาพน้ าโดยรวมจึงเสื่อมโทรม ท าให้ชุมชนที่ใกล้แหล่งน้ า
ไม่สามารถน าน้ าจากแม่น้ ามาใช้ผลิตน้ าประปาได้ จ าเป็นต้องหาน้ าจากแหล่งอ่ืนท าให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น 
 
 
                                                      

184 มาตรา 8, 19 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 



104 
 

1) กรณีท่ีถือว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้แหล่งน้ าเกิดมลพิษ 
การป้องกันมิให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ า  กฎหมายนับเป็นเครื่องมือส าคัญที่

จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหามลพิษทางน้ าได้  จึงได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้แหล่งน้ าเกิดมลพิษ รวมทั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และบทลงโทษ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นมาเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรร

น้ า แต่ในฉบับเดียวกันนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับมลพิษทางน้ าที่บัญญัติขึ้นมาเพ่ือมุ่งจะรักษาคุณภาพ
ของน้ าด้วย  “ตามมาตรา  28  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน 
หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ าชลประทานหรือท าให้น้ าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค 

ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้ าซึ่งท าให้เกิดเป็นพิษแก่น้ าตามธรรมชาติ 
หรือสารเคมีเป็นพิษลงในทางน้ าชลประทาน จนอาจท าให้น้ าในทางน้ าชลประทานเป็นอันตรายแก่
เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย”185 โดยมาตรา 28 ได้บัญญัติไว้อย่างครอบคลุม
ในเรื่องของการป้องกันมลพิษที่เกิดแก่การเกษตรแต่บังคับเฉพาะการกระท าในทางชลประทานเท่านั้น 

(2) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
พระราชบัญญัติฉบับนี้  ก าหนดให้มีการควบคุมมิให้การท ากิจกรรม

เหมืองแร่ที่ก่อให้เกิดพิษต่อแหล่งน้ า  โดยห้ามท าเหมืองแร่ภายในระยะห้าสิบเมตรจากทางน้ าสาธารณะ 
“ตามมาตรา 62 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า  ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใกล้ทางหลวง หรือทางน้ า
สาธารณะภายในระยะห้าสิบเมตร เว้นแต่ประทานบัตรก าหนดไว้ให้ท าได้ หรือได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตนั้น”186 

(3) พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือควบคุมการประกอบกิจการ

เกี่ยวกับน้ าบาดาล  ซึ่งตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้  ควบคุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการน้ าบาดาล ซึ่งมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการก าหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ าบาดาล การใช้น้ าบาดาล และการ
ระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล รวมทั้งการป้องกันด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้วย187  เพ่ือ
เป็นการป้องกันมลพิษในน้ าบาดาล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ออกประกาศ
กระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2521  ก าหนดให้น้ าที่ระบายลงบ่อบาดาลจะต้องผ่านการวิเคราะห์ก่อน 
และคุณภาพของน้ าดังกล่าวจะต้องได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง เช่น ค่าบีโอดี จะต้องไม่เกิน 
40 เป็นต้น   

                                                      
185 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 ตามแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518   
186 มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  
187 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520   
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นอกจากนี้  กฎหมายน้ าบาดาลยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรการ
ใช้น้ าจากแหล่งน้ าใต้ดิน โดยมีการประกาศเขตน้ าบาดาลและห้ามไม่ให้บุคคลใด ๆ  ประกอบกิจการ
น้ าบาดาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

(4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติฉบับนี้  บัญญัติขึ้นเพ่ือควบคุมอาคารก่อสร้าง รื้อถอน 

ดัดแปลงและเคลื่อนย้ายอาคาร  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจในการออก
กฎกระทรวงหลายเรื่อง  เกี่ยวกับอาคารรวมทั้งระบบการระบายน้ าด้วย  นอกจากนี้ยังให้มีการออก
กฎหมายควบคุมการระบายน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารในการที่จะออกกฎหรือ
กฎกระทรวง  ก าหนดระบบระบายน้ าหรือแบบของห้องส้วมของอาคารโดยทั่วไปได้ตามมาตรา 8(5) 
และ (6)188  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกัน
อัคคีภัย  การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การผังเมือง  การสถาปัตยกรรม  และการ
อ านวยความสะดวกแก่การจราจร  ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็น  เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

(5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะบัญญัติในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ า

ธรรมชาติโดยตรง  โดยถือว่าบุคคลที่ท าให้เกิดกรณีอันเป็นเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
บุคคลผู้ประสบกับเหตุดังกล่าว  เป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุร าคาญในกรณีท าให้แหล่งน้ าสกปรกหรือมีกลิ่น
เหม็นหรืออาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค  ฉะนั้นพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ที่จะห้ามมิให้ผู้นั้นหรือ
บุคคลนั้นก่อให้เกิดความร าคาญได้  อีกทั้งยังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลปรับปรุง  
บ ารุงรักษาทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง ให้ปราศจากเหตุร าคาญตามมาตรา 25(1) และมาตรา 26 
ได้บัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 25 บัญญัติไว้ว่า “ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นเหตุ
ร าคาญ 

1) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า 
หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใด
เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหนะน าโรค หรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 

มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า “ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่ง
ผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย  
ตลอดทั้งการดูแลปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง และสถานที่

                                                      
188 มาตรา 8(5), 8(6) แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
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ต่าง ๆ  ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนังสือเพ่ือระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ  ได”้189  

ดังนั้นจากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติที่น ามาใช้ในการจัดการปัญหามลพิษทางน้ า กล่าวคือ
กฎหมายได้ให้อ านาจแก่พนักงานท้องถิ่นในการด าเนินการจัดการป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
มาตรา 26 ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากการระบายน้ าทิ้ง ซึ่งมีกลิ่นเหม็นหรือมี โลหะหนักเจือปนอยู่ 
ฉะนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอ านาจในการออกค าสั่งให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญให้หยุดกระท าหรือด าเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

(6) ประมวลกฎหมายอาญา 
กฎหมายอาญาถือว่าเป็นบทบัญญัติ  เพ่ือจัดการกับเรื่องอาชญากรรม

ทั่ว ๆ ไป  แต่ก็มีบทบัญญัติบางบทที่ได้มีการบัญญัติขึ้นมาเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์น้ า ดังนี้  
“ มาตรา 237  ได้บัญญัติไว้ว่า  ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่น่าจะ

เป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระหรือที่ขังน้ าใด ๆ  และอาหารหรือ
น้ านั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพ่ือประชาชนบริโภค ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท”190  

ดังนั้นบทบัญญัติมาตรา 237  ได้มีข้อความเดียวกับกฎหมายลักษณะ
อาญา มาตรา 199 ส่วนการท าให้น้ าสกปรกนั้นมีบัญญัติไว้ในภาค 3 แห่งความผิดลหุโทษ มาตรา 
380 ดังนี้  

“มาตรา 380 บัญญัติไว้ว่า  ผู้ใดท าให้เกิดปฏิกูลแก่น้ าในบ่อ สระ หรือ
ที่ขังน้ าอันมีไว้ส าหรับประชาชนใช้สอย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” (อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558)191  ซึ่งต้องไม่เอาของลงเจือปน และใน
มาตรา 238 ได้มีการระบุถึงเหตุที่ท าให้โทษหนักข้ึนดังนี้  

“มาตรา 238  บัญญัติไว้ว่า  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 226 
ถึง มาตรา 237 เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแต่ความตาม  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนรับอันตรายสาหัส  ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท”192 

(7) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นมา  เพ่ือใช้ในการควบคุมการเดินเรือ

ในน่านน้ าไทย ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับมลพิษทางน้ ามาตรา 119  บัญญัติไว้ดังนี้  “มาตรา 119193 
                                                      

189 มาตรา 25(1), 26 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
190 มาตรา 237 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499  
191 มาตรา 380 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 
192 มาตรา 238 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 
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ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการใด ๆ  ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของหรือสิ่ง
ปฏิกูลใด ๆ  ยกเว้นน้ ามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบ อันเป็น
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ าไทย อันจะเป็น
เหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่าย
ที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย” 

ดังนั้น  บทบัญญัติมาตรา 119 ดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือมิให้
บุคคลใดท าให้ล าน้ าเกิดความสกปรก หรือเกิดการตื้นเขินตกตะกอน ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษจ าคุก
และปรับ นอกจากนี้จะต้องรับผิดค่าใช้จ่ายในการขจัดสิ่งสกปรกเหล่านั้นด้วย  ส่วนในเรื่องของการ
ปล่อยน้ ามันและเคมีภัณฑ์ลงในล าน้ านั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 119 ทวิ ซึ่งมีบทลงโทษที่
รุนแรงกว่า บัญญัติไว้ดังนี้ “ มาตรา 119 ทวิ194  ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการใด ๆ  ให้
น้ ามันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ  ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบอันเป็นทาง
สัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยอันอาจจะเป็น
เหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ า ล าคลอง 
บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปให้แก้ ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้
ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย”  เนื่องจากน้ ามันและเคมีภัณฑ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
ได้มากกว่าสารอื่น 

(8) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติขึ้น  เพ่ือใช้ในการคุ้มครองและรักษา

คลองให้สะอาด  โดยใช้ส าหรับการประปา ได้แก่การประปานครหลวง  การประปาส่วนภูมิภาค หรือ
องค์การอ่ืนของรัฐ  ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติที่ช่วยในการป้องกันการก่อให้เกิดมลพิษแก่
คลองประปา ดังนี้195 

มาตรา 14  บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ  หรือระบาย
หรือท าให้น้ าโสโครกลงไปในคลองประปา คลองรับน้ า หรือคลองขังน้ า” 

มาตรา 15  บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือ
สิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ า หรือคลองขังน้ า” 

มาตรา 16  บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซักผ้า ล้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
อาบน้ าในเขตคลองประปา” 

มาตรา 17  บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใด
ในคลองประปา คลองรับน้ า หรือเขตหวงห้าม” 
                                                      

193 มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม 

194 มาตรา 119 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 
195 มาตรา 14, 15, 16, 17 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  
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(9) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นไว้  เพ่ือเป็นการวางกรอบในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวม รวมถึงปัญหามลพิษทางน้ าด้วย โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ตั้ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีหน้าที่ส าคัญ ตามมาตราดังนี้ 

มาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า “ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้ 

1. มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่าง
เก็บน้ า และแหล่งน้ าสาธารณะอ่ืน  ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์
บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าในแต่ละพ้ืนที่ 

2. มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ า 
3. มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 
4. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
5. มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 
6. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ  
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง จะต้องอาศัย

หลักวิชาการกฎเกณฑ์ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน และจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องด้วย”196 

นอกจากนี้มีบทบัญญัติในเรื่องการควบคุมการระบายน้ าเสียหรือมวล
สารสู่แหล่งน้ า ตามมาตรา 55 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 55 บัญญัติไว้ว่า “ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้ง  การ
ปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย  หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้”   

และการก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ าในมาตรา 69 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้  

มาตรา 69 บัญญัติไว้ว่า “ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสีย หรือของเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง
แหล่งก าเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดมาตรา 55 หรือมาตรฐาน

                                                      
196 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535  



109 
 

ทีส่่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตร 
56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58”   

และการก าหนดลักษณะความรับผิดชอบของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดไว้ในมาตรา 69  มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสีย หรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้ 

 มาตรา 70 บัญญัติไว้ว่า  “เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ก าหนดตามมาตรา 69  มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบ
ก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด  เพ่ือการนี้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะ
ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีผู้ควบคุมการด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของ
เสียที่ก าหนดให้ท าการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีขึ้นนั้นด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่แหล่งก าเนิดมลพิษใดมีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัด
ของเสียอยู่แล้วก่อนวันที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 69 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพ่ือตรวจสอบ  หากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
เห็นว่าระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียที่มีอยู่แล้วนั้นยังไม่สามารถท าการบ าบัดน้ าเสีย  
หรือก าจัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดไว้ เจ้าของหรื อผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษก าหนด”197 

(10) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติขึ้น  เพ่ือใช้ในการควบคุมการก่อสร้าง

และประกอบกิจการต่าง ๆ  ของโรงงานอุตสาหกรรม ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538 ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  มาตรา 8198  โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมมิให้
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสียรวมทั้งน้ าเสียออกมาปะปน หรือท าให้เกิดผลกระทบต่อแหล่ง
อนุรักษ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะต่อทางน้ าได้ 
ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่เป็นมาตรการที่ช่วยในการป้องกันปัญหาการใช้น้ าจากโรงงานอุตสาหกรรม  
โดยบทบัญญัติมาตรา 8(5) ได้บัญญัติไว้ว่า “มาตรา 8(5)  ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการ
ปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงาน”   อาจสังเกตได้ว่า  เรื่องเก่ียวกับการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละครั้ง  ยาก
ที่จะระบุได้ชัดเจนว่าสอดคล้องกับค่ามาตรฐานหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานเกี่ยวกับสีและ
กลิ่นของน้ าทิง้ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวัดสีและกลิ่น กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้แต่ก าหนดว่า สีและกลิ่นของน้ าทิ้งจะต้องไม่พึงเป็นที่น่ารังเกียจ  ซึ่งต้องใช้ประสาทสัมผัสของ
มนุษย์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

                                                      
197 มาตรา 55, 69, 70 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535  
198 มาตรา 8(5) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
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นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวมีบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
45199  ซึ่งได้บัญญัติไว้ดังนี้ “มาตรา 45  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 
(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท” 

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลด้านมลพิษในแหล่งน้ า ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485   
“มาตรา 42  บัญญัติไว้ว่า  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้”200 

ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า  “เจ้าพนักงาน”  
หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชลประทาน และ
หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งอธิบดีได้แต่งตั้งตามความในพระราชบัญญัตินี้ด้วย201 

(2) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติให้บุคคลตามมาตรา 4  ต้องรับผิดชอบ

ดังนี้202 
มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่” หมายความว่า ทรัพยากร

ธรณีอ าเภอหรือทรัพยากรธรณีจังหวัด แล้วแต่กรณี ถ้าในจังหวัดใดไม่มีทรัพยากรธรณีจังหวัดให้
หมายความว่าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที ่และเจ้าพนักงานที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธีบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร่ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
ในการขออนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาลนั้น  จะต้องได้รับอนุญาต

จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเท่านั้น  ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่า “ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ าบาดาลใน

เขตน้ าบาดาลใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ าบาดาลนั้นหรือไม่ 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
                                                      

199 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
200 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
201 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
202 มาตรา 4 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 
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การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การอนุญาตหรือออกดใบอนุญาต รวมทั้งการไม่อนุญาตหรือไม่ออก
ใบอนุญาต จะต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา 17 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบ
กิจการน้ าบาดาลในเขตน้ าบาดาลใดให้ยื่นค าขอต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ในเขตน้ าบาดาล
นั้น”203 

ส าหรับผู้ที่มีอ านาจในการสั่งการกฎหมายน้ าบาดาล ตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 8 บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม*  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐตามมาตรา 4 และก าหนดกิจการอ่ืนกับออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้”204  และตามความหมายค านิยามของพระราชบัญญัตินี้ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3  

มาตรา 3 บัญญัติไว้ว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล* 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้205  
(4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติ  เพ่ือให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง 

1. ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

2. ก าหนดแบบค าขออนุญาต  ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน 
ตลอดจนแบบของค าสั่งหรือแบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

3. ก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”206  
                                                      

203 มาตรา 16, 17 แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520  
204 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
205 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520; พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ

ให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
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นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีการออก
ประกาศก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงจากอาคาร เพื่อเป็นการลดความสกปรกในแม่น้ าล าคลอง  ซึ่ง
การประกาศดังกล่าวมิได้มีสภาพเป็นกฎหมายี่ประชาชนทั่วไปต้องปฏิบัติตาม แต่เป็นเพียงลักษณะที่
ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการที่จะน าไปพิจารณาประกอบการปฏิบัติงานของตนเท่านั้น 

(5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยถือตามมาตรา 

4 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”207 หมายความว่า 
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 
2. นกยกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 
3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
6. หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
และในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

(6) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ตามประมวลกฎหมายดังกล่าวหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกัน

แหล่งน้ ามิให้เกิดมลพิษโดยตรงนั้นไม่มี  เพียงแต่ในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายอาญาทั่วไปนั้นจะมีพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามมาตรา 2(16) แห่งประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว้ถึงอ านาจและหน้าที่ใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนดังนี้ 

มาตรา 2 (16)  บัญญัติไว้ว่า “ในประมวลกฎหมายนี้ 
“พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่ง

กฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงาน
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอ่ืน  ๆ  ในเมื่อ

                                                      
206 มาตรา 5(1) (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
207 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม    

นิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  
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ท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือ
ปราบปราม”208 

(7) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเห็นได้ว่า  หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

คือกรมเจ้าท่า  ตามมาตรา 120 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 120 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “ ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษา

และขุดลอกร่องน้ า ทางเรือเดินแม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ าไทย”209 
และค านิยามเรื่องค าว่า “เจ้าท่า” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มีความหมายดังนี้ 
มาตรา 3 บัญญัติไว้ว่า “ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าท่า”  หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 

หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีมอบหมาย”210 
(8) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง

นี้คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
มาตรา 23  บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”211 
(9) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง

นี้คือ  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 

มาตรา 11 บัญญัติไว้ว่า “ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของตน 
                                                      

208 คณะวิชาการ The Justice Group, ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง วิธี
พิจำรณำควำมอำญำ พระธรรมนูญศำลยุติธรรม พร้อม พระรำชบัญญัติ จัดตั งศำลแขวงและวิธี
พิจำรณำควำมอำญำในศำลแขวง พระรำชบัญญัติ ให้น ำวิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำลแขวงมำ
ใช้บังคับในศำลจังหวัด (กรุงเทพฯ: พีรภาส, ม.ป.ป.), หน้า 3.; มาตรา 2(16) แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  

209 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม  

210 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม 

211 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”212 

(10)  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมา ตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ โดยที่มี
อ านาจในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักร

ที่มีก าลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าข้ึนไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป
โดยใช้ 

1. โรงงานจ าพวกที่ 1 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดท้ันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

2. โรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะ
ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน 

3. โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้ง
โรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ให้โรงงานที่ก าหนดใน
ประกาศดังกล่าวเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ด้วย”213 

3) บทลงโทษ 
บทลงโทษในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการท าให้แหล่งน้ าเกิดมลพิษมีดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
ตามพระราชบัญญัตินี้บทลงโทษนั้น จะเน้นการลงโทษผู้ที่ท าให้น้ าเป็น

พิษหรือปล่อยสารเคมีลงในทางน้ าชลประทานหนักกว่าการทิ้งมูลฝอยตามธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดทางน้ าชลประทานนั้นมีบทบัญญัติในมาตรา 28 และมีบทลงโทษตามมาตรา 
37 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 28 บัญญัติไว้ว่า “ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช 
เถ้าถ่าน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ าชลประทานหรือท าให้น้ าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการ
บริโภค 

ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้ าซึ่งท าให้เกิดเป็นพิษแก่น้ าตามธรรมชาติ หรือ
สารเคมีเป็นพิษลงในทางน้ าชลประทาน จนอาจท าให้น้ าในทางน้ าชลประทานเป็นอันตรายแก่
เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย”214 
                                                      

212 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535  

213 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
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มาตรา 37 บัญญัติไว้ว่า “ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 
วรรคหนึ่ง มาตรา 28 วรรคหนึ่ง มาตรา 30 หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ”215 

(2) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติบทลงโทษไว้ในมาตรา 62 แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 62 บัญญัติไว้ว่า “ ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใกล้ทาง

หลวง หรือทางน้ าสาธารณะภายในระยะห้าสิบเมตร เว้นแต่ประทานบัตรก าหนดไว้ให้ท าได้ หรือได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ก าหนดใน
ใบอนุญาตนั้น”216 

ถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติจะมีบทลงโทษตามมาตรา 138 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 138 บัญญัติไว้ว่า “ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 57 
มาตรา 59 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64  มาตรา 67  มาตรา 68  มาตรา 69 หรือมาตรา 74 
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา 59 มาตรา 62 มาตรา 63  มาตรา 64 มาตรา 67 
มาตรา 68 หรือมาตรา 74 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ประทานบัตรนั้นเสียได้”217 

(3) พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทลงโทษที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 36 ทวิ บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดสูบน้ าบาดาลในเขตห้ามสูบน้ า

บาดาลที่ประกาศตามมาตรา 5 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  
ที่ได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท าความผิดเสียก็ได้ 

                                                      
214 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 แก้ไข

เพ่ิมเติม 
215 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 แก้ไข

เพ่ิมเติม 
216 มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  
217 มาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ให้
ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่ เกิดหรืออันเป็นเหตุ
ให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวได้”218 

(4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทก าหนดโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดใน

เรื่องของการควบคุมอาคาร ตามมาตรา 65 ถึงมาตรา 67 แต่จะกล่าวถึงบทบัญญัติที่มีการก าหนด
โทษที่ส าคัญแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้   

มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 31  มาตรา 32  มาตรา 33  มาตรา 34  มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือ
มาตรา 60  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 21 มาตรา 31  มาตรา 32 มาตรา 34 หรือมาตรา 57 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”219 

มาตรา 66 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 38  มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”220 

มาตรา 66 ทวิ บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดมิได้รื้อถอนอาคารตามค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 โดยมิได้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น”221 

มาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝ่าฝืน
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรือมาตรา 45  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”222 

(5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทก าหนดโทษในเรื่องของสาธารณสุขไว้ใน

มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 68  บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”223 
                                                      

218 มาตรา 36 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เพ่ิม 
219 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
220 มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
221 มาตรา 66 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เพ่ิม 
222 มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
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(6) ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม

มลพิษทางน้ า ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 237  375 และมาตรา 380 
ดังนี้224 

มาตรา 237 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่น่าจะเป็น
อันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ าใด ๆ  และอาหารหรือน้ า
นั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพ่ือประชาชนบริโภค ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท” ได้กล่าวถึง การเอาของมีพิษเจือลงในอาหาร หรือน้ า 

มาตรา 375  บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดท าให้รางระบายน้ า ร่องน้ าหรือท่อ
ระบายของโสโครก อันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวกต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อย
บาท” ได้กล่าวถึง การท าให้ทางระบายน้ าขัดข้อง 

มาตรา 380 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดท าให้เกิดปฏิกูลแก่น้ าในบ่อ สระ หรือที่
ขังน้ าอันมีไว้ส าหรับประชาชนใช้สอย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ได้กล่าวถึง การท าให้บ่อหรือสระ เกิดปฏิกูล 

จะเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 237 มีการลงโทษ
ที่เบากว่าผลที่จะตามมาในภายหลัง และตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา  375 และ มาตรา 
380 ซึ่งเป็นความผิดลหุโทษนั้นก็เป็นการลงโทษที่น้อยกว่าผลที่จะตามมาเช่นกัน 

(7) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456  
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ตาม

มาตรา 119 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 119 ทวิ บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการ

ใด ๆ  ให้น้ ามันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ  ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบอันเป็น
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยอันอาจจะ
เป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ า ล า
คลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษ
หรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย”225 

(8) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มาการก าหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 19 แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
                                                      

223 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
224 คณะวิชาการ The Justice Group, ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับใช้สอบ) (กรุงเทพฯ:  

พีรภาส, ม.ป.ป.), หน้า 76, 126-127.; มาตรา 237, 375, 380 แห่งประมวลกฎหมายอาญา   
225 มาตรา 119 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

เพ่ิมเติม 
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มาตรา 19 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 9 
วรรคหนึ่ง มาตรา 14  หรือมาตรา 15 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตให้กระท า
การตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินสองพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ”226 

(9) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติฉบับนี้มิได้มีการบัญญัติว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
จะต้องถูกปรับหรือไม่ แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้มีการใช้หลักความรับผิดชอบอย่าง
เคร่งครัด ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษ ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 96 บัญญัติไว้ว่า “ แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิด หรือเป็น
แหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือ 

แพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ  
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ
ค่าเสียหายเพ่ือการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่
พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก 

1. เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
2. การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
3. การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความ

เสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการ
แพร่กระจายของมลพิษนั้น 

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการ
ต้องรับภาระจ่ายเงินในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย”227 

3.2.2.3  กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาแหล่งน้ ามิให้สกปรกและตื้นเขิน 
เนื่องจากสภาพของแหล่งน้ าธรรมชาติในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ หนอง บึง 

แม่น้ า และล าคลอง มักจะประสบกับปัญหาการตื้นเขินเป็นจ านวนมาก ท าให้ปริมาณน้ าที่แหล่งน้ า
สามารถเก็บกักขังเอาไว้มีปริมาณน้อยลง  ดังนั้น จึงมีวิธีการที่จะรักษาแหล่งน้ ามิให้สกปรกและตื้น
เขินที่ส าคัญคือ การลดอัตราการชะล้างของดินให้น้อยลง  การขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือขยายความกว้าง
และความลึกให้ได้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรือมากกว่า ซึ่งการรักษาสภาพแหล่งน้ าเอาไว้จะท าให้แหล่ง
น้ าดังกล่าวสามารถเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ าได้ เป็นเส้นทางของการขนส่งทางน้ า และเป็นแหล่ง

                                                      
226 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  
227 มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535  
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นันทนาการที่ส าคัญอีกด้วย ฉะนั้นจึงขอศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดแหล่งน้ าตื้นเขิน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ และบทลงโทษทางกฎหมาย ดังนี้ 

1) กรณทีี่ถือว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน 
มีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่กล่าวถึงเรื่องนี้ ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
พระราชบัญญัติรักษาคลองนั้นถือเป็นกฎหมายเก่าที่บัญญัติขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 5 ย้อนไปใน ร.ศ. 121 หรือปี พ.ศ. 2436 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะรักษา
คลองและป้องกันการตื้นเขินของคลอง เนื่องจากสมัยนั้น คลองถือเป็นเส้นทางส าคัญในการขนส่ง 
นอกจากจะรักษาคลองและป้องกันการตื้นเขินแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ในการที่จะอนุรักษ์ล าคลอง
ธรรมชาติให้มีความสะอาด เหมาะที่จะน าไปใช้ในกิจการต่าง ๆ  ได้ดูได้จากมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
นี้ ดังนี้ 

มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าหากว่าสามารถจะท าได้อย่างอ่ืนแล้ว ห้ามมิ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอกหยากเยื่อฝุ่นฝอยหรือสิ่งโสโครกเททิ้งในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของดังกล่าว
มาแล้วลงในทางน้ าล าคู ซึ่งเลื่อนไหลมาลงคลองได้ ถ้าผู้ใดกระท าผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน 
20 บาท หรือจ าคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือท้ังปรับและจ าทั้งสองสถาน”228 

(2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ในการควบคุมการ

เดินเรือในน่านน้ าไทย นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ าซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการ
ควบคุมการเดินเรือและนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์  เพ่ือมิให้บุคคลใดท าให้ล าน้ าเกิดความสกปรก
หรือเกิดการตื้นเขินตกตะกอนซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 119 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการใด ๆ  
ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ  ยกเว้นน้ ามันและเคมีภัณฑ์ลงใน
แม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ าไทย อันเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย”229 

ส่วนในเรื่องของการปล่อยน้ ามันและเคมีภัณฑ์ลงในล าน้ านั้นอยู่ภายใต้
บังคับของมาตรา 119 ทวิ ซึ่งได้กล่าวถึงน้ ามันและเคมีภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมได้มากกว่าสารอ่ืน ๆ  และมีบทลงโทษที่รุนแรงมากกว่าตามตรา 119 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
นี้ดังนี้ 

มาตรา 119 ทวิ บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการ
ใด ๆ  ให้น้ ามันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ  ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบอันเป็น
                                                      

228 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121  
229 มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพ่ิมเติม 
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ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยอันอาจจะ
เป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ า ล า
คลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่ง เป็นพิษ
หรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย”230 

(3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดในเรื่องของการคุ้มครองและดูแล

รักษาอุทยานแห่งชาติตาม 
มาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 16 (5) บัญญัติไว้ว่า “ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้

บุคคลใด (5) เปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง” 
และถ้ากล่าวถึงการก าหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 6 

แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 6  บัญญัติไว้ว่า “เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรก าหนดบริเวณที่ดิน

แห่งใดท่ีมสีภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์
แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอ านาจกระท าได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มี
แผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่ก าหนดนี้
เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”  

ที่ดินที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ใน
กรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง”231 

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนั้น หมายถึง หากที่ดินบริเวณใดที่มิได้
เป็นกรรมสิทธิ์ หรืออยู่ในความครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดก็ตาม โดยสภาพของ
ธรรมชาติแล้ว เป็นที่น่าสนใจควรแก่การรักษาให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมหรือสงวนไว้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชนทั่วไป รัฐอาจก าหนดให้ที่ดินบริเวณนั้นเป็น
อุทยานแห่งชาติได้ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งภายในเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าวนี้ บุคคล
ใดจะท าการเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง เหือดแห้งไปไม่ได้ 

(4) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติขึ้นมาเพ่ือรักษาสภาพของป่าไม้ หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  โดยให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการออก
กฎกระทรวงก าหนดให้ป่าซึ่งรวมถึงที่ดิน ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลที่ยังไม่ได้มีผู้ใดได้มาถูกต้องตามกฎหมายเป็นป่าสงวนแห่งชาติได้ ซึ่งตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
                                                      

230มาตรา 119 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 
เพ่ิม  

231 มาตรา 6, 16(5) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
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มาตรา 14 บัญญัติไว้ว่า “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด
ยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า 
หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ”232 

(5) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

เนื่องจากมุ่งรักษาทรัพยากรน้ า เป็นบทบัญญัติที่เน้นเรื่องความสะอาด
เกี่ยวกับน้ าในทางน้ า หมายรวมถึงน้ าในห้วย น้ าในล าน้ า คลอง ที่ประชาชนสามารถใช้ในการสัญจรไป
มา หรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากยังเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับมลพิษทางน้ าที่ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ตามมาตรา 30 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระ
หรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ า” 

มาตรา 33 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ า
โสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ า 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรือ
อาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะ หรือ
ภาชนะส าหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย” 

และพระราชบัญญัตินี้ยังได้บัญญัติในเรื่องของการรักษาความสะอาดใน
ที่สาธารณะและสถานสาธารณะตามมาตรา 9 และมาตรา 23  แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 9 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ  บน
ถนนหรือในสถานสาธารณะซึ่งมิได้จัดไว้เพ่ือการนั้น หรือในบริเวณทางน้ าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ประกาศห้ามไว้” 

มาตรา 23 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน 
ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ า หรือกองไว้ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  ให้วัตถุดังกล่าว
ไหลหรือตกลงในทางน้ า  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท า
การตามวรรคหนึ่งจัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดและถ้าการกระท าผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า
หรือท าให้ท่อระบายน้ า คู คลอง ตื้นเขิน ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้ า
ดังกล่าวคืนสู่สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีส าหรับความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป” 

 
 

                                                      
232 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม 
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(6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติฉบับนี้  มุ่งเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง 

โดยถือว่าบุคคลที่ท าให้เกิดกรณีอันเป็นเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลผู้ประสบกับเหตุ
นั้น เป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ ในกรณีท าให้แหล่งน้ าสกปรกหรือมีกลิ่นเหม็นหรืออาจเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ที่จะห้ามมิให้ผู้นั้นหรือบุคคลนั้นก่อให้เกิดร าคาญได้ อีกทั้ง
ยังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลปรับปรุง บ ารุงรักษาทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง ให้
ปราศจากเหตุร าคาญอีกด้วยตามมาตรา 25(1) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้233 

มาตรา 25 (1) บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุ
ร าคาญ 

1. แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือ
สถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็น
เหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหนะน าโรค หรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 

มาตรา 26  บัญญัติไว้ว่า “ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่ง
ผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย 
ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง และ
สถานที่ต่าง ๆ  ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ  ได”้ 

ดังนั้นจากพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติที่น ามาใช้ในการจัดการปัญหามลพิษทางน้ า อันได้แก่ 
การที่กฎหมายให้อ านาจแก่พนักงานท้องถิ่นในการด าเนินการเพ่ือความเหมาะสม หรือในการจัดการ
ป้องกันเหตุหรือเหตุเดือดร้อนตามมาตรา 26  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากการระบายน้ าทิ้ง 
อันก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือมีโลหะหนักเจือปนอยู่ ฉะนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอ านาจในการออก
ค าสั่งให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นหยุดการกระท าดังกล่าว หรือ
ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

แต่อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีบทบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษได้โดยตรง แต่เจ้าพนักงานนั้นก็สามารถใช้อ านาจตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ได้ดังนี้ 

มาตรา 31 บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”234 

โดยปัจจุบันเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นความส าคัญในการควบคุม
มลพิษจึงได้มีการใช้อ านาจดังกล่าวมากขึ้น โดยการก าหนดว่ากิจการใดที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายแก่
                                                      

233 มาตรา 25(1), 26 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
234 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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สุขภาพ อันมีผลให้กิจการนั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในการประกอบกิจการ ซึ่งใน
อดีตนั้นไม่ค่อยมีการใช้อ านาจนี้ในการควบคุม 

(7) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
พระราชาบัญญัติฉบับนี้มีการบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ในการคุ้มครองและ

รักษาคลองให้สะอาด เพ่ือใช้ส าหรับการประปา โดยการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
หรือองค์การอ่ืนของรัฐ อีกทั้งเป็นบทบัญญัติที่ช่วยป้องกันการก่อให้เกิดมลพิษแก่คลองประปาตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 4235 บัญญัติไว้ว่า “ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คลองประปา”  หมายความว่า คลองท่ีการประปาใช้เก็บน้ าและส่งน้ า

ที่ได้มาจากแหล่งน้ าดิบ คลองรับน้ า หรือคลองขังน้ า เพ่ือใช้ในการผลิตน้ าประปาตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดให้เป็นคลองประปาตามมาตรา 5 

“แหล่งน้ าดิบ” หมายความว่า  แหล่งน้ าที่น าน้ ามาใช้ในการผลิตน้ าประปา
ของการประปา 

“คลองรับน้ า”  หมายความว่า  คลองที่ใช้รับน้ าดิบจากแหล่งน้ าดิบเข้าสู่
คลองขังน้ าหรือคลองประปา 

“คลองขังน้ า”  หมายความว่า  คลองหรือที่ที่ใช้เก็บน้ าดิบส าหรับส่ง
เข้าคลองประปา 

“เขตหวงห้าม” หมายความว่า  เขตของคลองขังน้ าที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดเป็นเขตหวงห้ามตามมาตรา 5 

“คันคลอง”  หมายความว่า  มูลดินที่ถมขึ้นหรือสิ่งที่ท าขึ้นเป็นคันยาว
ไปตามแนวคลองประปา คลองรับน้ า หรือคลองขังน้ า 

“ท่อส่งน้ าดิบ”  หมายความว่า  ท่อส่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา
ของการประปารวมทั้งท่ออ่ืนใดซึ่งส่งน้ าดิบจากคลองประปาลอดใต้คลองอ่ืนที่มิใช่คลองประปา 

“ท่อผ่านคลอง”  หมายความว่า ท่อส่งน้ าจากคลองอ่ืนหรือแหล่งน้ า
อ่ืนที่ฝังลอดใต้คลองประปา 

“การประปา”  หมายความว่า การประปานครหลวงตามกฎหมายว่า
ด้วยการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประปาส่วนภูมิภาคหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ด าเนินกิจการการประปา  แล้วแต่กรณี 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้” 

นอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
นี้ได้กล่าวถึงการคุ้มครองและรักษาความสะอาดไว้ดังนี้236 

                                                      
235 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  
236 มาตรา 14, 15 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
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มาตรา 14 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ  หรือระบาย
หรือท าให้น้ าโสโครกลงไปในคลองประปา คลองรับน้ า หรือคลองขังน้ า” 

มาตรา 15 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือสิ่ง
ปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ า หรือคลองขังน้ า” 

ดังนั้นพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้บัญญัติขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองและ
รักษาคลองซึ่งใช้เพ่ือการประปา โดยการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาคหรือองค์การอ่ืน ๆ  
ของรัฐมีบทบัญญัติที่จะช่วยในการป้องกันการก่อให้เกิดมลพิษแก่คลองประปา ดังเช่นในมาตรา 14 
และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในเรื่องการป้องกันและรักษาแหล่งน้ ามิให้ตื้นเขินนั้นมีหน่วยงานที่

รับผิดชอบดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติท่ีส าคัญดังนี้ 
มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอ านาจที่

จะตั้งเจ้าพนักงานส าหรับรักษาคลองตามพระราชบัญญัตินี้ได้”237 
มาตรา 12 บัญญัติไว้ว่า “ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ มีอ านาจ

ที่จะตั้งกฎข้อบังคับส าหรับรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
บรรดากฎ ข้อบังคับ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการซึ่ ง ได้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งขึ้นประกอบกับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้ประกาศในหนังสือราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินี้”238 

มาตรา 13 บัญญัติไว้ว่า “ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการและ
เสนาบดีกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาและจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้”239 

(2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ในการแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานตรวจเรือมีหน้าที่ตรวจเรือตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็น 
เรือ ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิด เช่น เรือ  เรือก าปั่น  เรือก าปั่นไฟหรือเรือกลไฟ  เรือก าปั่นยนต์หรือ
เรือยนต์  เรือก าปั่นใบหรือเรือใบ เรือกล เรือกลไฟเล็ก เรือเดินทะเลหรือเรือทะเล เรือเล็ก เรือโป๊ะ
หรือเรือโป๊ะจ้าย เรือส าเภา เรือบรรทุกสินค้า  เรือล าเลียง เรือล าเลียงทหาร เรือโดยสาร เรือสินค้า  
เรือประมง  เรือส าราญและกีฬา แพ เป็นต้น240 

                                                      
237 มาตรา 4  แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121  
238 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
239 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121  
240 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456  
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ส่วนในเรื่องของการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ที่มีอ านาจ
คืออธิบดีกรมเจ้าท่า มีอ านาจมอบหมายให้เจ้าท่าท าการออกใบอนุญาตการจอดเรือ และเดินเรือตาม
กฎหมายนี้ ตามมาตรา 83, 85, และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้241 

มาตรา 83 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้จอดผูกแพคนอยู่แพใดกับฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาภายในเขตท่ากรุงเทพฯ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า” 

มาตรา 85 บัญญัติไว้ว่า “ตั้งแต่วันที่ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็น
กฎหมาย ถ้าจะจอดแพคนอยู่หรือปลูกเรือนมีเสาปักเลนตามฝั่งแม่น้ าภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ก็ดี หรือ
ตามล าคลองในแขวงกรุงเทพฯ ก็ดี ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าก่อนจึงท าได้” 

 มาตรา 89 บัญญัติไว้ว่า “ ภายในเขตกรุงเทพฯ ให้เจ้าท่ามีอ านาจ 
และภายนอกเขตนั้นให้เจ้าพนักงานท้องที่มีอ านาจที่จะบังคับให้รื้อถอนแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือ
เรือนที่ปักเสาลงชายฝั่งน้ าที่จอดหรือปักหรือสร้างผิดต่อข้อบังคับในมาตราตั้งแต่ 76 ถึง 79 จะเป็นแพ
หรือหลักหรือเรือนที่ตั้งอยู่นั้นเมื่อก่อนหรือในภายหลังเวลาใช้พระราชบัญญัตินี้ก็ตาม และให้มีอ านาจ
บังคับให้รื้อถอนบรรดาแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปักเสาลงในชายฝั่งน้ า ซึ่งได้ปลูกขึ้ นโดย
มิได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง หรือที่ปลูกโดยไม่ถูกต้องตามข้อความในอนุญาตที่ได้ออกให้นั้นด้วย 

นอกจากนี้ในพระราชบัญญัตินี้ ยังระบุให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแลรักษา และ
ขุดลอกร่องน้ า ทางเรือเดินและทางน้ า ล าคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน้ าไทยด้วยตาม
มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 120 บัญญัติไว้ว่า “ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอก
ร่องน้ า ทางเรือเดินแม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ าไทย 

ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือท าด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงร่องน้ าทางเรือเดิน แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ าไทย เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่า
สั่งให้หยุดกระท าการดังกล่าว”242 

(3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้มีการให้การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยาน

แห่งชาติ ตามมาตรา 21, 4(5) และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้243 
มาตรา 21 บัญญัติไว้ว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้

ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใด ๆ  ในเขต
อุทยานแห่งชาติ” 

มาตรา 4(5) บัญญัติไว้ว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
                                                      

241 มาตรา 83, 85, 89 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
242 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456  
243 มาตรา 21, 4(5), 5 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
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มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

(4) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(5) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ให้อ านาจแก่รัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า “ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง”244 

(6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติ และให้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535245 

(7) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526246 

3) บทลงโทษ 
ส าหรับบทลงโทษในเรื่องของการที่ท าให้เกิดแหล่งน้ าตื้นเขิน มีกฎหมายที่

เกี่ยวข้องดังนี ้
(1) พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้

ดังนี้ 
มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าหากว่าสามารถจะท าได้อย่างอ่ืนแล้ว ห้ามมิ

ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอกหยากเยื่อฝุ่นฝอยหรือสิ่งโสโครกเททิ้งในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของดังกล่าว
                                                      

244 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535  

245 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
246 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  
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มาแล้วลงในทางน้ าล าคู ซึ่งเลื่อนไหลมาลงคลองได้  ถ้าผู้ใดกระท าผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน 
20 บาท หรือจ าคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือท้ังปรับและจ าทั้งสองสถาน”247 

(2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการบัญญัติถึงบทลงโทษนายเรือหรือผู้ที่

ควบคุมเรือหรือแพว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 ถึงมาตรา 39, มาตรา 42, มาตรา 
44 ถึงมาตรา 49 จะต้องได้รับบทลงโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 51 บัญญัติไว้ว่า “นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือหรือแพผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29  

มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 
มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 42 มาตรา 44  มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 
48 หรือมาตรา 49 ถ้าเป็นเรือก าปั่นต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับ
เป็นรายวันวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าเป็นเรือเล็กหรือแพ ต้องระวางโทษปรับตั้ง
แต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าสิบบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง”248 

และถ้าหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองคนใดท าผิดฝ่าฝืนค าสั่งห้ามใช้ของ
เจ้าท่าและยังมิได้มีการเพิกถอนค าสั่งนั้น จะต้องได้รับบทลงโทษตามมาตรา 46 ทวิวรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 46 ทวิ วรรคสี่ บัญญัติไว้ว่า “ เจ้าของหรือผู้ครอบครองคนใด
ใช้เอง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ หรือแพ ซึ่งเจ้าท่ามี
ค าสั่งห้ามใช้ และยังไม่ได้เพิกถอนค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามพันบาทถึงสามหมื่นบาท 
และปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง”249 

ส่วนในเรื่องบทลงโทษเกี่ยวกับแพนั้นได้บัญญัติไว้ในมาตรา 91 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 91 บัญญัติไว้ว่า “ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 81 
มาตรา 82 มาตรา 83 หรือ มาตรา 84 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท”250 

(3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดบทก าหนดโทษไว้ในมาตรา 24 

ถึงมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้251 
                                                      

247 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121  
248 มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพ่ิมเติม 
249 มาตรา 46 ทวิ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 

2535แก้ไขเพ่ิมเติม 
250 มาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพ่ิมเติม 
251 มาตรา 24-28 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
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มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 

มาตรา 25 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) 
มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (2) (3) (4) หรือ (7) ถ้า
ปรากฎว่าสัตว์หรือทรัพย์สินที่เก็บหาหรือน าออกมีราคาเพียงเล็กน้อย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมี
เพียงเล็กน้อย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” 

มาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (8) (12) (13) (14) (15) 
(16) (17) (18) หรือ (19) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” 

มาตรา 28 บัญญัติไว้ว่า “บรรดาความผิดตามมาตรา 25 มาตรา 26 
และมาตรา 27 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเปรียบเทียบได้” 

(4) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดบทก าหนดโทษไว้ในมาตรา 31 

แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 31 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระท าเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่หรือ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
1. ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้หรือ 
2. ไม้อ่ืนเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง

รวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ 
3. ต้นน้ าล าธาร 
ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และ

ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท”252 
(5) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดบทก าหนดโทษไว้ในมาตรา 52 ถึง
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 52 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 
มาตรา 37 หรือมาตรา 38 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตาม
มาตรา 47 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” 

มาตรา 53 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 มาตรา 
21 หรือมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” 
                                                      

252 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
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มาตรา 54 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง มาตรา 15 มาตรา 20  

มาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 
มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท” 

มาตรา 55 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน 
เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ ามัน และวัตถุดังกล่าวไว้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท” 

มาตรา 56 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรค
หนึ่ง มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน
บาท” 

มาตรา 57 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรค
หนึ่ง มาตรา 19 มาตรา 23  

มาตรา 30 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” 

มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือ
มาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม 24 หรือมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวันจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎกระทรวง” 

(6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติฉบับนี้มิได้มีการก าหนดโทษเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอย 

หรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ า หรือการท าให้แหล่งน้ าสกปรกแต่ให้ยึดตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 

มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า “ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่ง
ผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย 
ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า คู คลอง และ
สถานที่ต่าง ๆ  ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ  ได”้253 

(7) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 19 แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ดังนี้ 
มาตรา 19 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 9  

วรรคหนึ่ง มาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตให้กระท า

                                                      
253 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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การตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินสองพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ”254 
 

3.2.3  กฎหมำยที่ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรใช้และ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ 
3.2.3.1  พัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น255 
การพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นของไทย   เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่มีการปฏิรูประบบ

ราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นฉบับแรก คือ พระราช
ก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116   โดยก าหนดให้สุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าที่ด าเนินการรักษา
ความสะอาด และป้องกันโรค ท าลายขยะมูลฝอย จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ส าหรับราษฎร
ทั่วไป ห้ามการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรือน ที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครก 
ที่ท าความร าคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น ต่อมาได้จัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครขึ้น 
ในต่างจังหวัด เป็นแห่งแรก 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตราธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล 
(ดุสิตธานี) พุทธศักราช 2461  เพ่ือทดลองรูปแบบเมืองจ าลอง"ดุสิตธานี" นับเป็นการปกครองในรูป
เทศบาลครั้งแรก ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองแบบประเทศอังกฤษ โดยก าหนดให้เป็นนิติบุคคล แยก
จากส่วนกลาง มีรายได้ของตนเอง ดูแลการคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สุสาน 
โรงฆ่าสัตว์ ดูแลโรงเรียนราษฎร์ การรักษาความสะอาด และการป้องกันโรค ท าบริการสาธารณะที่มี
ก าไร เช่น ตั้งโรงรับจ าน า ตลาด รถราง เป็นต้น ออกใบอนุญาต และเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับ
ยานพาหนะ ร้านจ าหน่ายสุรา โรงละคร โรงหนัง สถานเริงรมย์ เป็นต้น 

โดยต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2475 
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ   โดยประเทศไทยได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการ เป็น
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหาร
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้ง เทศบาล ขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 (ปัจจุบันใช้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496)    แต่การ
ด าเนินงานของเทศบาล ไม่ได้เป็นไปตามที่มุ่งหมายไว้จึงไม่อาจขยายการตั้งเทศบาลออกไปทุกท้องที่    
จึงจัดตั้งขึ้นได้เพียง 120 แห่ง ก็มีการระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม่เป็นเวลานานหลายสิบปี   และ
ได้มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นแทนเทศบาลในท้องที่ที่ยังไม่มีฐานะเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ.2495 จนกระทั่งถึงปี 2500 จึงได้มีการยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่งขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล คือ เทศบาลต าบลกบินทร์ เทศบาลโคกส าโรง เทศบาลต าบลบัวใหญ่ เป็นต้น  
                                                      

254 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
255 กรมอนามัย, ส านักท่ีปรึกษากฎหมาย, อบต. กับกำรจัดกำรปัญหำสำธำรณสุข และ

สิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำย, ค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2558 จาก http://advisor.anamai.moph.go. 
th/main.php?filename=tambon03 
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ส่วนกรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัดใหม่ขึ้น   ก็จะจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นในท้องถิ่นที่เป็น
ที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ตามบทบัญญัติมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    อย่างไรก็
ตาม การจัดตั้งเทศบาล และสุขาภิบาลนั้นยังไม่ทั่วถึง   ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองส่วน
ภูมิภาค ดังนั้นในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ าในการปกครองท้องถิ่น ในเขต
เทศบาล และสุขาภิบาล กับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
ขึ้น โดยตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการส่วนจังหวัด ภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดนอกเขตเทศบาล และ
เขตสุขาภิบาลนับต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย  

กล่าวคือ ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยจะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครอง
ท้องถิ่น ต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ.2521  เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่มีประชากรมากที่สุด และเมือง
พัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษ และใช้รูปแบบการบริหารโดยการจ้างผู้บริหาร   ซึ่ง
ปรากฎว่าไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นเทศบาลนคร 

ในปี พ.ศ.2537   ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วนพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้มีการบริหารส่วนต าบลขึ้น เป็น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซ่ึงปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้
มีประกาศจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ 6,397 แห่ง   นับว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เล็ก 
และใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.)ด้วย แต่ให้มีอ านาจมีหน้าที่ด าเนินการในกิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)ด าเนินการ
ไม่ได้ หรือต้องประสานงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต.) หลายแห่ง เป็นต้น  
ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงไดม้ีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ 

1. กรุงเทพมหานคร 
2. เมืองพัทยา 
3. เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
5. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
3.2.3.2  กลไกการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) แนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น256 
 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายส าคัญ 2 ประการด้วยกัน 

ประการแรก ต้องการให้การจัดท าบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการจัดท าบริการ
สาธารณะได้ทั่วถึง และตรงกับความจ าเป็นและต้องการของราษฎรในท้องถิ่น  โดยให้ราษฎรใน
                                                      

256 เรื่องเดียวกัน. 
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ท้องถิ่นนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้วยตัวเอง ประการที่สอง ต้องการให้การปกครองท้องถิ่น
เป็นสถาบันในการสอนการปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย โดยผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในท้องถิ่นนั้น ๆ  

ดังนั้น กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น 
เพ่ือจัดตั้งองค์การปกครองท้องถิ่น   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกระจายอ านาจบริหารไปสู่ท้องถิ่น โดย
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ท้องถิ่นกับส่วนกลาง ในขอบเขตของการก ากับดูแล  กล่าวคือ จะไม่
ก าหนดให้ราชการส่วนกลางมีอ านาจบังคับบัญชาเหนือคณะผู้บริหารของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ แต่จะให้มีอ านาจในการก ากับดูแลเพ่ือป้องกันมิให้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นหลักประกันแก่
ราษฎรในท้องถิ่นว่าจะได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐานของระบบการปกครองท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 
1. ถือเป็นระบบของการกระจายอ านาจทางการปกครองไปสู่ท้องถิ่น 
2. เพ่ือเป็นกระบวนการส าหรับการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยแก่

ประชาชนในระดับท้องถิ่น 
3. ท้องถิ่นจะต้องมีอิสระในการตัดสินใจ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และ

การบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ในระดับหนึ่ง 
4. เพ่ือจัดท าการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ให้ตรงกับความต้องการ

ของราษฎรและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น 
5. ให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้มีส่วนร่วมกันอย่างเต็มที่ 
6. ราชการส่วนกลางต้องไม่มีอ านาจเหนือคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น แต่มี

บทบาทในการก ากับดูแล และให้ความช่วยเหลือ 
2) รากฐานระบบประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น257 

                                                      
257 เรื่องเดียวกัน.  
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จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  "ราชการ
ส่วนท้องถิ่น" ได้มีการจัดตั้งขึ้นบนพ้ืนฐานของแนวความคิดในการพัฒนาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ที่ต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น จึงถือได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นกลไกในการปกครองที่จะ "บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข" ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นของตนได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นนั้น    ต้องมาจาก
ประชาชน ด าเนินกิจการเพ่ือประชาชน และโดยการก ากับดูแลของประชาชน    ดังนั้นองค์กร
ปกครองท้องถิ่น จึงเป็นกลไกของการมีส่วนร่วมในเชิงปกครอง หรือในเชิงโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 

3) โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 285258  บัญญัติไว้ว่า “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง  ทั้งนี้ จ านวนผู้มีสิทธิ
เข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ” จากบทบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสภา
ท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภา

                                                      
258 มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
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ท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไป สามารถแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 

(1) สภาท้องถิ่น มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการ “ตราข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่นนั้น” ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการงบประมาณ
ประจ าปี ที่ฝ่ายบริหารเสนอ และเรื่องอ่ืน ๆ  ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ  
ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือเป็น “กฎ ระเบียบและข้อบังคับ” ให้
ชุมชนในท้องถิ่นได้ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 

(2) คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการให้
เกดิการบังคับใช้ตามกฎหมายท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพ่ือให้เกิดการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และ
คุ้มครองประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ  

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น259 
ประชาชนในท้องถิ่น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ดังนี้คือ 

(1) การใช้สิทธิในการเลือกสรรหรือเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง ในการ
เข้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือเป็นตัวแทนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์  และก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และชุมชน ทั้งนี้ หากผู้แทนดังกล่าวไม่ปฏิบัติหน้าที่  
ประชาชนในท้องถิ่นก็มีสิทธิที่จะไม่เลือกให้เป็นผู้แทนในสมัยต่อไป 

(2) การเสนอความต้องการ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาก าหนดเป็น
นโยบาย แผนงานหรือโครงการ ในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 

(3) การตรวจสอบ การด าเนินงานของสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แล้วเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะ โดยเสนอในนามของกลุ่ม  ชมรม หรือ
องค์กรชุมชนในท้องถิ่น โดยอาจผ่านสื่อของชุมชน เช่น หอกระจายข่าว สื่อมวลชนท้องถิ่น หรือโดย
วิธีการตั้งข้อสังเกต โดยผ่านปากต่อปากของชุมชนเอง เป็นต้น  รวมทั้งการร้องเรียนผ่านผู้บริหารของ
หน่วยงาน ที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นดงักล่าวก็ได้ 

(4) การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
จากการประกอบกิจการใด ๆ  ในท้องถิ่นนั้น   ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ และ
ขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ขององค์กร ปกครองท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
เรื่องดังกล่าว ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

(5) การให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่ง
ถือว่า เป็น "กติกา" หรือ "หลักปฏิบัติ" ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพ่ือให้ใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ     
ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง     
                                                      

259 กรมอนามัย, ส านักท่ีปรึกษากฎหมาย, เรื่องเดิม.  
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ฉะนั้นจากบทบาทและสิทธิหน้าที่ของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่า ประชาชน เป็นองค์ประกอบ หรือปัจจัยที่ส าคัญ ที่ท าให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนได้ เพ่ือช่วยในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย 
และการกระจายอ านาจสู่ประชาชนอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรปกครองท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้ ประชาชนใน
ท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินงานในลักษณะ "ประชาสังคม" กล่าวคือ มีการรวมตัวของชุมชน 
เป็นองค์กร หรือ ชมรม หรือ กลุ่มต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของชุมชน   เพ่ือให้ทุก
ส่วนของชุมชนได้มีส่วนร่วมทั้งในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การ
วางแผน การด าเนินการ และติดตามก ากับการ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์ภาคีหนึ่งที่
ส าคัญ และมีบทบาทร่วมกับองค์กรต่าง ๆ  ของชุมชนนั้น ในการด าเนินการพัฒนา 

 
    

 
 

3.2.3.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดยทั่วไปบทบาทภาระหน้าที่ในการให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนเป็น

ของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตาม ในบริบทของงานส่งเสริม
สุขภาพ และงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือการบริการสาธารณสุข หน่วยงานรัฐส่วนกลางได้กระจาย
อ านาจการจัดการดังกล่าวไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้ว  นับแต่ได้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นขึ้น 
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กล่าวคือ นับแต่พระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 ในสมัยรัชการที่ 5 ได้ก าหนดให้ สุขาภิบาล
กรุงเทพฯ มีหน้าที่ด าเนินการรักษาความสะอาด และป้องกันโรค  ท าลายขยะมูลฝอย  จัดสถานที่ถ่าย
อุจจาระปัสสาวะส าหรับราษฎรทั่วไป  ห้ามการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมโรงเรือนที่จะเป็นเหตุให้เกิด
โรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครกที่ท าความร าคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น260    

ดังนั้นอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่นดังกล่าว ล้วนเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานเพ่ือการป้องกันป้องกัน
โรคติดต่อ และส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นนั้น  ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ตามมาตรา 290 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   แห่งบทบัญญัติมาตรานี้ดังนี้ 

มาตรา 290261 บัญญัติไว้ว่า  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

1. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 

2. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่
นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ของประชาชนในพื้นท่ีของตน 

3. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น      

                                                      
260 เรื่องเดียวกัน.  
261 มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
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บทท่ี 4 

 
วิเครำะห์ปัญหำทำงกฎหมำยที่เก่ียวกับกำรใช้ 

และอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จากการศึกษาพบว่า  ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย  อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายเป็นส่วน
ส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า และไม่สามารถขจัดปัญหามลพิษทางน้ าได้ อัน
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ ามีอยู่อย่างกระจัดกระจาย บาง
ฉบับก็มีความเกี่ยวกับเรื่องน้ าโดยตรง แต่บางฉบับก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับน้ ามากนัก จึงก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคทางกฎหมายในการจัดการกับทรัพยากรน้ า อาทิ ปัญหาในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับ
การใช้น้ า  หรือปัญหาในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ซึ่งในบทนี้ได้มีการวิเคราะห์ปัญหา
ทางกฎหมายที่เก่ียวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า แยกศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น คือ ปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ า  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  ปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
 
4.1  ปัญหำทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรน  ำ 

 
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ า ส่งผลให้การจัดการ

ทรัพยากรน้ านั้นไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ส าคัญหลายประการ ดังนี้ 
 

4.1.1  ควำมหลำกลำยของกฎหมำย 
ความหลากหลายของกฎหมายนั้นบางครั้งอาจท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามและการ

บังคับใช้กฎหมาย  จึงนับว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบกฎหมายทรัพยากรน้ าที่จะต้องมีการน ามา
พิจารณาแก้ไข  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย  ความซ้ าซ้อนของ
กฎหมาย  ความล้าสมัยและมีช่องว่างของกฎหมาย ปัญหาเหล่านี้จึงนับว่าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มี
ความไม่เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

1)  ปัญหาความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย 
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ านั้นมีแฝงอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ

ด้วยกัน  แต่มีเนื้อหาสาระไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ  ส่งผลท าให้การบังคับใช้ยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี 
เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 30 และ 33 ซึ่งมี
การบัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจาก
อาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ า” 
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มาตรา 33 บัญญัติไว้ว่า “มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ า
โสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือในทางน้ า” หรือ กรณีของพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
ซึ่งจะใช้ควบคุมเฉพาะในเขตท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้เป็นเขตน้ าบาดาลแล้ว
เท่านั้น  ดังนั้นพ้ืนที่นอกเขตที่ไม่ประกาศจึงไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้  ส่วนอีกพระราชบัญญัติคือ 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  ซึ่งคุ้มครองและบังคับใช้เฉพาะแหล่งน้ าที่เป็นทาง
น้ าชลประทานและอยู่ในเขตชลประทานเท่านั้น  จึงไม่ครอบคลุมถึงแหล่งน้ าอ่ืน  ๆ  ที่อยู่นอกเขต
ชลประทานด้วย ฉะนั้นจากปัญหาเรื่องความไม่ครอบคลุมของกฎหมายดังกล่าว ท าให้การใช้ การดูแล
รักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าโดยรวมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการในท้องที่ต่าง ๆ   

2)  ปัญหาความซ้ าซ้อนของกฎหมาย 
ส่วนใหญ่เป็นความซ้ าซ้อนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวกับบทลงโทษ เป็นต้น  ปัญหาก็คือ เมื่อมีกฎหมายจ านวนหลายฉบับที่มีความซ้ าซ้อนกัน  อาจท า
ให้บางครั้งเกิดปัญหาในการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายว่าจะบังคับได้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตาม 
นอกจากนี้อาจเกิดความไม่แน่ใจว่าจะมีกฎหมายอ่ืนที่ไม่ปฏิบัติตามอีกหรือไม่  จึงเกิดความลังเลใน
การใช้กฎหมายว่า  จะใช้กฎหมายฉบับใดในการบังคับคดี เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับดังกล่าวได้มี
การกล่าวถึงเรื่องเดียวกัน  เพราะข้อความในบทบัญญัติบางบทมิได้มีการบอกไว้อย่างชัดเจนว่าขัดหรือ
แย้งกันอย่างไร 

จะเห็นได้ว่า  เราไม่อาจหลีกเลี่ยงต่อการมีกฎหมายหลายฉบับได้ เนื่องจากกฎหมาย
แต่ละฉบับต่างมีลักษณะเฉพาะตัว เพียงแต่ว่าการออกกฎหมายแต่ละฉบับควรจะต้องค านึงถึง
กฎหมายฉบับอ่ืนที่มีอยู่ก่อนแล้ว เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน  ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาในการ
บังคับใช้กฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ท าให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยและ
ตีความ  ขาดความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เช่น ในกรณีวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ า ซึ่งเป็นปัญหาที่มี
ความรุนแรงยากต่อการแก้ไข  แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า
จ านวนมากจึงย่อมท าให้กฎหมายบางฉบับมีความซ้ าซ้อนกันและขัดแย้งกัน ซึ่งสมควรจะได้รับการ
แก้ไขให้กฎหมายมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนให้สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันเพ่ือจะ
ได้ช่วยอุดช่องว่างอันเกิดจากกฎหมายทรัพยากรน้ าให้หมดไป 

3)  ปัญหาความล้าสมัยและมีช่องว่างของกฎหมาย 
เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ านั้นที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันบางฉบับมีการ

ประกาศใช้มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว  โดยมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของเนื้อหาของ
กฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแต่อย่างใด  จึงก่อให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับใน
ปัจจุบันเนื่องมาจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน และการอพยพเข้ามาสู่เมืองอย่าง
รวดเร็วประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีที่น าเข้ามาพัฒนาในเรื่องของการเกษตร  
การอุตสาหกรรมซึ่งสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ล้วนท าให้เกิดความต้องการใช้น้ าเพ่ิมมากขึ้น  ปัญหาที่ตามมา
อีกก็คือ การปล่อยน้ าเสียลงในแม่น้ าล าคลองท าให้น้ าเน่าเสียและก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ  อยู่เสมอในหลายท้องที่ 

ฉะนั้นการที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพ
ของสังคมและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  จึงส่งผลท าให้การบังคับใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร    
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ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับน้ าหลายฉบับที่ล้าสมัยก็ตาม  แต่ก็ยังมี
อีกหลายฉบับที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เช่น พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 ซึ่งลงโทษผู้ทิ้ง
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  สิ่งโสโครกลงในคลองโดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับเพียงยี่สิบบาท  จะเห็นได้
ว่าบทลงโทษนั้นไม่สอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบัน  ส่งผลให้การลงโทษดังกล่าวไร้ผล หรือแม้แต่ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้มีการกล่าวไว้ในเรื่องของสิทธิในการใช้น้ าของประชาชนทั่วไป
แต่ก็ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 

ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่า  เนื่องจากสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าใน
อดีต หรือเนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม และประชากรในภูมิภาคต่าง  ๆ มีการเพ่ิมจ านวน
มากขึ้น จึงมีความต้องการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และใช้ในการท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น จึง
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ าในส่วนต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นตามมา  บทบัญญัติดังเหล่านั้นจึงไม่เหมาะ
ต่อสภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่
บัญญัติขึ้นมาก็มิได้มีการบัญญัติขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยตรง  จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิในการใช้น้ าซึ่งมิได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ใครมีสิทธิในการใช้น้ ามาก
น้อยกว่ากันอย่างไร  จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ให้ชัดเจน 
 

4.1.2  กำรขำดควำมเป็นเอกภำพ 
ในปัจจุบันยังถือว่าสภาพของกฎหมายนั้น  ยังขาดความเป็นเอกภาพ เนื่องมาจากกฎหมายที่

ใช้บังคับมีการใช้ในเรื่องเดียวกันจ านวนมาก เช่น  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติรักษาคลอง
ประปา พ.ศ. 2526 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 เป็นต้น ซึ่งในแต่ละ
ฉบับการบังคับใช้ยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี นอกจากจะก่อความสับสนในการใช้กฎหมายแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในทางปฏิบัติ  โดยผู้บังคับใช้มักจะเกิดความสับสน ไม่แน่ใจว่าจะใช้กฎหมาย
ฉบับใดบังคับใช้แก่กรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงต้องเสียเวลาในการวินิจฉัยและ
ตีความว่าจะเข้าความผิดกรณีใด   จึงท าให้ขาดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งหาก
ปล่อยไว้นานอาจเกิดปัญหาที่มีความรุนแรงและยากต่อการแก้ไข 

เมื่อสภาพของสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากและมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
การเกษตร และการขยายตัวของอุตสาหกรรม  ประกอบกับการน าเทคโนโลยีใหม่  ๆ  เข้ามาช่วยใน
การเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาชนที่อพยพเข้ามาสู่เมืองจนเกิดความแออัด จึงต้องการใช้
น้ าเพ่ิมมากขึ้นรวมถึงการปล่อยของเสียลงในน้ า  เหล่านี้ล้วนท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ า
ด้วยกัน เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน ย่อมเป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าในปัจจุบัน ได้มีการประกาศใช้มาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควรแล้ว  แต่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน   จะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้
อยู่นั้นมิได้มีการบัญญัติขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  จึงท าให้เกิดปัญหาในการใช้น้ า เพรา
ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ประชาชนโดยทั่วไปมีสิทธิในการใช้น้ าเท่าเทียมกัน
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เพราะถือว่าเป็นของสาธารณชน  การใช้น้ าจึงไม่จ าเป็นจะต้องขออนุญาตทางราชการ  เพียงแต่ผู้ใช้
น้ าที่อยู่ต้นน้ ามีสิทธิในการใช้น้ าหรือชักเอาน้ าไว้เพียงเท่าที่จ าเป็นแก่ประโยชน์ในที่ดินของตนเท่านั้น 
 

4.1.3  ควำมขัดแย้งระหว่ำงหน่วยงำน 
เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องน้ าอยู่หลายฉบับ  ซึ่งต่างก็มอบหมายความ

รับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานไปด าเนินการ โดยมิได้มีกฎหมายหลักท่ีทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามเป็น
แนวเดียวกัน  ท าให้มีข้อขัดแย้งในการท างานระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทาง
ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นจึงควรมีองค์กรหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้
โดยตรง 

สาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น  อาจเกิดจากการขาดมาตรการในการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยากรน้ าทั้งของบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  หรือเกิดจากการขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ า  จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปัญหาอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือ การขาดกฎหมายหลักที่ก าหนดเป็นแนวทางเดียวกันในการ
ปฏิบัติตาม  อีกทั้งการไม่มีหน่วยงานกลางที่มีประสิทธิภาพเข้ามาประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง   ท าให้การจัดการทรัพยากรน้ าไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

ดังนั้น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าที่บัญญัติไว้ครอบคลุมไม่ทั่วทุกกิจการ ไม่ว่าจะเป็น
ความหลากหลายของกฎหมาย ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการขาดหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานและรับผิดชอบเรื่องการใช้น้ า  ส าหรับกฎหมายที่มีอยู่หลายฉบับ ซึ่งบางฉบับนอกจากจะ
มีเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนกันแล้ว องค์กรที่รับผิดชอบยังท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกันด้วย   หากพิจารณาแล้ว  การมี
องค์กรหรือหน่วยงานราชการหลายหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะเป็นประโยชน์ในควบคุม ดูแล จัดการ 
และพัฒนา  ปรากฎว่าในความเป็นจริง การที่มีกฎหมายและหน่วยงานท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกันนั้น ย่อม
ท าให้เกิดการสูญเปล่าทั้งทรัพยากรคนและท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ด้วยเหตุนี้  หากมีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่หลากหลายดังกล่าวโดยการจัดท าเป็นประมวลกฎหมายทรัพยากรน้ าขึ้นมา  จะ
ช่วยท าให้การบริหารการใช้น้ าและการจัดการทรัพยากรน้ าโดยรวมสามารถด าเนินไปได้อย่างเป็น
ระบบ  และสามารถขจัดความซ้ าซ้อนของกฎหมายและหน่วยงานให้ลดลงได้  นอกจากนี้หากมีการ
จัดท าประมวลกฎหมายทรัพยากรน้ า  จะสามารถช่วยแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับน้ าที่ล้าสมัยใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น ๆ  ที่มีอยู่ ในการจัดการและจัดให้มีองค์กรกลางที่
จะเข้ามาดูแล  โดยให้บรรจุบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมไว้ด้วยกัน 
 
4.2  ปัญหำทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน  ำ 

 
ส าหรับประเทศไทย  อาจกล่าวได้ว่าการมีน้ าใช้อย่างเสรี  ขาดการควบคุมดูแลและขาดการ

จัดสรรการใช้น้ าอย่างมีระบบ  และกฎหมายส่วนใหญ่ก็มุ่งคุ้มครองน้ าตามลักษณะการใช้ประโยชน์
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยขาดการเชื่อมโยงกันจนก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า  ฉะนั้นควรจะมี
การดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าโดยครอบคลุมถึงแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งในส่วนที่เป็นน้ าบนดิน 
น้ าใต้ดิน เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งน้ าให้มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น  เพ่ือเพียงพอต่อความต้องการมีน้ าไว้ใช้
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ประโยชน์ต่อไป  ส่วนมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ านับว่าเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการใช้ควบคุมและก ากับพฤติกรรมของมนุษย์ให้มีระเบียบมากข้ึน   

ทั้งนี้ น้ าถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ พืชและ
สัตว์  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน หรือการใช้ประโยชน์ใน
ด้านการขนส่ง เศรษฐกิจ การคมนาคม การเกษตร การผลิตกระแสไฟฟ้าและการอุตสาหกรรม 
รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ  ด้วยซึ่ งมนุษย์มีความต้องการน้ าเ พ่ิมขึ้น ในขณะที่แหล่งน้ าหรือน้ า
ภายในประเทศที่มีให้ใช้ในฤดูกาลต่าง ๆ  มีอยู่ในปริมาณที่จ ากัด  ขาดการควบคุม และการจัดสรรน้ า
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีมลพิษในแหล่งน้ าที่เกิดจากการเกษตรและการอุตสาหกรรม หรือการ
ระบายน้ าเสียจากชุมชนลงสู่แหล่งน้ า เป็นเหตุให้ปริมาณน้ าที่มีคุณภาพมีไม่เพียงพอในปัจจุบัน  ในที่นี้
จึงขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเฉพาะส่วนที่มีความส าคัญดังนี้ 

 
4.2.1  ปัญหำแหล่งน  ำสกปรกและตื นเขิน 
กฎหมายที่ใช้ควบคุมดูแลปัญหาในเรื่องของน้ าสกปรกและตื้นเขินที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) การรักษาคลอง ร.ศ. 121 
ในการรักษาคลองนั้น มีพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 ซึ่งได้มีการประกาศใช้

มาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว โดยยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามสถานการณ์ปัจจุบันจึงท าให้เกิด
ปัญหาในเนื้อหาขึ้นอยู่หลายประการ คือ ข้อความในมาตรา 6  ซึ่งไม่ได้กล่าวครอบคลุมถึงระบบ
ระบายโลหะหนักหรือสารพิษลงไปในล าคลอง  เนื่องมาจากกฎหมายฉบับนี้มีการประกาศใช้มานาน
แล้วตั้งแต่ยังไม่เกิดปัญหาขึ้น  จนกระท้ังปัจจุบันได้มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น แต่กฎหมายก็ยังไม่
มีการแก้ไขปรับปรุงแต่อย่างใด  นอกจากนี้ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของบทบัญญัติมาตรา 6 ในเรื่อง
ของการจะน ามาใช้ปรับคดี เพราะกฎหมายมาตรานี้ก าหนดเพียงว่า หากไม่มีวิธีการอ่ืนแล้ว บุคคลที่
เททิ้งมูลฝอยหรือสิ่งโสโครกอ่ืนลงในล าคลอง  ไม่ต้องรับผิดทางอาญาถือได้ว่าเป็นการเปิดช่องว่างทาง
กฎหมายให้ผู้ถือโอกาสกระท าผิดได้  ส่วนในเรื่องของบทลงโทษนั้น  โดยเฉพาะบทปรับนั้น  ไม่รุนแรง
พอเนื่องจากมูลค่าของเงินในสมัยก่อนกับยุคปัจจุบันค่อนข้างแตกต่างกันมาก อีกทั้งปัญหาดังกล่าว
มิได้เกิดข้ึนในขณะที่มีการประกาศใช้กฎหมายจึงมิได้มีการก าหนดไว้ 

นอกจากนี้  ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ในเรื่องของกรมเจ้าท่า ในพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ที่มีเขตอ านาจเหนือล าน้ าส่วนใหญ่ที่มีไว้ใช้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
แต่หน่วยงานดังกล่าวกลับไม่มีบุคคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน  จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาในด้าน
การปฏิบัติตามหน้าที่ ซึ่งกรณีนี้ หากผู้กระท าผิดมิได้ถูกจับกุมทันทีที่กระท าความผิดแล้ว  ก็ยากที่จะ
พิสูจน์ต่อศาลได้ว่า ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระท าผิดของจ าเลยจริง  อีกทั้งเจ้าหน้าที่
บางคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่โดยเคร่งครัด จึงท าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้อย่างไม่เท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายเดียวกัน 

2) อุทยานแห่งชาติ 
การควบคุมอุทยานแห่งชาตินั้นมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ก าหนด

เรื่องของอุทยานไว้ในมาตรา 16 (5) บุคคลใดเปลี่ยนแปลงทางน้ าหรือท าให้น้ าในล าน้ า  หนอง ล า
ห้วย บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ  หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
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ห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 24262   ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ต้องการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม  โดยมิให้มีการถูก
ท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งบทบัญญัติตามกฎหมายฉบับนี้มีความล้าสมัยไปแล้วเนื่องจากได้มีการ
ตราขึ้นในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งห่างจากปัจจุบันถึง 50 กว่าปี จึงไม่ทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน  ส่งผลให้
การบังคับใช้มีปัญหาท าให้เกิดการกระท าผิดจ านวนมากและบ่อยครั้ง อีกทั้งโทษที่ก าหนดไว้ก็มี
ลักษณะค่อนข้างเบา ผู้กระท าผิดจึงได้กระท าความผิดซ้ าซาก ส่วนในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ านั้นนอกจากจะเกิดผลเสียอย่างมากต่อแหล่งน้ าแล้ว  ยังท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าได้ เพราะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง  และความเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ  ในพ้ืนที่อุทยานและ
พ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหลายแห่ง  ปรากฎว่าแทบจะไม่มีป่าเหลืออยู่ 

ดังนั้นควรเพ่ิมบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนให้หนักมากกว่าเดิมตามสภาพเหตุการณ์และ
สังคมปัจจุบัน เพ่ือเป็นการป้องกันการหาประโยชน์จากบริเวณเหล่านี้ ซึ่งได้มีสถานที่ส าหรับพักผ่อน
ของประชาชน  ช่วยอนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธาร ถือเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่ส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อีกด้วย 

3) ป่าสงวนแห่งชาติ   
การควบคุมดูแลป่าสงวนแห่งชาติ มีพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

บัญญัติไว้เพ่ือรักษาสภาพของป่าไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  สังเกตได้ว่า พระราชบัญญัตินี้มี
ข้อจ ากัดทางกฎหมายในเรื่องของบทลงโทษที่ว่า หากผู้ใดท าผิดฝ่าฝืนตามมาตรา 14 และมาตรา 
31263 จะต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยบทลงโทษได้เปิดช่องว่างไว้ เช่น ผู้กระท าผิด
ตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท เมื่อ
เป็นเช่นนี้อย่างไรที่จะเป็นบรรทัดฐานในการจัดว่าผิดขนาดไหนถึงจะมีการจ าคุกหรือปรับเท่านั้นเท่านี้   

ดังนั้นเพ่ือป้องกันการบุกรุกท าลายป่า จึงควรมีการก าหนดโทษให้ชัดเจน  ผู้กระท าความผิด
จะได้กลัวและเข็ดหลาบ  มิเช่นนั้นก็จะเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้กระท าความผิดหาเหตุกระท าผิดที่จะ
ได้รับบทลงโทษที่น้อยที่สุดได้  ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้กระท าผิดสามารถหลีกเลี่ยงการลงโทษให้เหลือโทษ
ที่เบาที่สุด  ซึ่งจะเป็นปัญหาให้มีการท าลายป่ามากยิ่งขึ้นจากข้อจ ากัดของกฎหมายเหล่านี้ 

 
4.2.2  ปัญหำกำรเกิดมลพิษในแหล่งน  ำ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับมลพิษทางน้ านั้นแต่ละฉบับมักจะมีปัญหาหรือข้อจ ากัดเฉพาะ ดังนี้ 

1) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ตราขึ้น

ไว้เพ่ือวางกรอบในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวม รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางน้ า
ด้วย โดยกฎหมายก าหนดให้ตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งจะมีหน้าที่หลายอย่าง เช่น การ
                                                      

262 มาตรา 16(5), 24 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
263 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528; มาตรา 31 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม 
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เสนอแนะนโยบายและแผนเพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี  การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา  32 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ า ล า
คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า หรือแหล่งน้ าอ่ืน รวมทั้งน้ าใต้ดินด้วย  ส าหรับมาตรฐาน
คุณภาพน้ าซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 32 นั้น แต่มิได้มีการระบุ
อย่างชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะประกันได้ว่าคุณภาพน้ าในแต่ละพ้ืนที่นั้น
จะต้องได้มาตรฐาน ซึ่งในทางกฎหมายไม่สามารถจะโทษหน่วยงานใดได้หากเกิดกรณีคุณภาพต่ ากว่า
มาตรฐาน 

ฉะนั้นการควบคุมการระบายน้ าเสียหรือมวลสารลงสู่แม่น้ า ตามาตรา 55 ได้มีการให้
อ านาจแก่รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้งเพ่ือ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีการก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตามมาตรา 55 แล้ว แต่ก็มิได้มีการบังคับใช้มาตรฐาน
ดังกล่าวต่อแหล่งก าเนิดมลพิษทันทีเพราะต้องรอให้มีการระบุประเภทหรือขนาดของแหล่งก าเนิด
มลพิษเสียก่อนตามมาตรา 69 

จึงอาจกล่าวได้ว่าในทางปฏิบัติ   แหล่งก าเนิดมลพิษหลายประเภทต้องมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามาตรฐานการระบายน้ าทิ้งหรือของเสีย เช่น อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาลของรัฐ ห้างสรรพสินค้า 
โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น  ซึ่งหากไม่มีผู้รับจ้างให้บริการตามมาตรา 75 แล้ว  จึงจะให้
อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนดมาตรการชั่วคราว
เพ่ือบ าบัดน้ าเสียได้  ส่วนแหล่งก าเนิดมลพิษที่มิได้ถูกควบคุมตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 69 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษเหล่านั้นมีหน้าที่ตามมาตรา 72 คือน าของเสียของตนไปบ าบัดยังระบบบ าบัดรวม 
และจะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด  โดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 88 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย   
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์จากการละเมิดกฎหมาย มาตรา 90 จึงเป็น
การก าหนดให้บุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้องน าน้ าเสียไปบ าบัดยังระบบน้ าเสียรวม แต่ไม่กระท าการดังกล่าว 
หรือไม่ช าระค่าบริการ จะต้องเสียค่าปรับจ านวนถึงสี่เท่าของค่าบริการ นอกจากนี้ หากบุคคลใดซึ่งมี
ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นของตนเอง แต่ลักลอบใช้บริการบ าบัดน้ าเสียรวม จะต้องจ่ายค่าปรับสี่เท่าของ
ค่าใช้จ่ายรายวันตามาตรา 91 

ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535  มิได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการปรับว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจะถูก
ปรับหรือไม่หากเขาปิดเครื่องบ าบัดน้ าเสียและปล่อยของเสียที่มิได้รับการบ าบัดนั้นลงสู่แม่น้ า สิ่ง
เหล่านี้จึงอาจเป็นช่องว่างของกฎหมายอย่างหนึ่งในอันที่จะหลีกเลี่ยงค่าปรับตามมาตรา 90 ถึงมาตรา 
92264 

                                                      
264 มาตรา 35, 55, 69, 72, 88, 91, 92 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
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2) วัตถุอันตราย 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้มีการให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม  ในการก าหนดหลักเกณฑ์  รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีทาง
การเกษตรมิให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ าต่าง ๆ  หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 71265 

ค าว่า “วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  สิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายได้ หากรัฐเห็นว่าจะมี
อันตรายเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม  หากมีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตราย จะมี
การตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดท้องที่เพ่ือห้ามมิให้มีการครอบครอง จ าหน่ายหรือใช้วัตถุอันตราย
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้  นอกจากนี้วัตถุอันตรายยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ต่อคุณภาพของแหล่งน้ า  
เนื่องจากสารปนเปื้อนจากวัตถุอันตรายเหล่านี้อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าได้ด้วย จึงควรไปดูกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ าประกอบ เช่นพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 237 มาตรา 375 และมาตรา 380 

3) แร่ 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  ได้มีการก าหนดให้มีการควบคุมมิให้การท ากิจกรรม

เหมืองแร่ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ า โดยห้ามท าเหมืองแร่ภายในระยะห้าสิบเมตรจากทางน้ า
สาธารณะ  ซึ่งปรากฎในมาตรา 62 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใกล้ทางหลวง
หรือทางน้ าสาธารณภายในระยะห้าสิบเมตร  เว้นแต่ประทานบัตรก าหนดไว้ให้ท าได้ หรือได้รับ
ใบอนุญาตจากทรัพยากรธรณีประจ าท้องที่และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตนั้น” 
และห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรปล่อยน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายอันเกิดจากการท าเหมืองแร่ออกนอก
เขตเหมืองแร่  เว้นแต่น้ านั้นจะมีความขุ่นข้นหรือมูลดินทรายไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ตามมาตรา 67 และหากผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 62 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทและรัฐมนตรี
มีอ านาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรนั้นได้ตามมาตรา 138266 

จากบทบัญญัติดังกล่าว  การท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่  ว่าจะท าให้น้ าในแหล่งแร่ที่
ละลายแร่เกิดตะกอนขุ่นข้นและมีแร่ผสม  นอกจากนี้น้ าจากเหมืองแร่บางชนิดซึ่งมีความเป็นกรดด่าง
สูงยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ าและระบบนิเวศวิทยาในน้ าอีกด้วย ดังนั้น  ในส่วนที่เกี่ยวกั บการ
ป้องกันมลพิษที่เกิดจากการใช้น้ า  จึงห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตร ปล่อยน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายอัน
เกิดจากการท าเหมืองแร่ออกนอกเขต เว้นแต่น้ านั้นจะมีความขุ่นข้นหรือมูลดินทรายไม่เกินอัตราที่
ก าหนด คือไม่เกิน 6 กรัม ในน้ า ก าหนดข้อบังคับนอกเหนือจากมาตรา 67 คือก าหนดให้ผู้ถือ
ประทานบัตร มีหน้าที่ต้องป้องกันมิให้น้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนั้นไปท าให้ทางน้ าสาธารณะตื้นเขิน
หรือเสื่อมประโยชน์แก่การใช้ทางน้ านั้น  จึงเห็นได้ว่าเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ถือประทานบัตรในการ
จัดการตามชอบค่อนข้างมาก ซึ่งหากผู้ถือประทานบัตรท าผิดฝ่าฝืนมาตรา 62 จะได้รับโทษเพียงปรับ
ไม่เกินสองพันบาท  และถูกเพิกถอนประทานบัตรเท่านั้น ซึ่งไม่คุ้มกับที่เหมืองแร่เกิดอันตรายและ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ า 
                                                      

265 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
266 มาตรา 62, 67, 68, 168 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  
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ดังนั้นจึงควรมีการเพ่ิมบทลงโทษแก่ผู้ถือประทานบัตร  เนื่องจากใช้อ านาจที่ได้รับ
มอบหมายในทางที่ผิดซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแหล่งน้ าต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น  กรณีเหมืองแร่คลิตี้ 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนโดยให้กรมควบคุมมลพิษ
ตรวจสอบมลพิษทางน้ าของเหมืองแร่แห่งนี้  เพราะมีปัญหาอันเกิดจากคันบ่อเก็บกักหางแร่และน้ า
ตะกอนขุ่นข้นของโรงแต่งแร่พังช ารุด ท าให้ตะกอนแร่และน้ าขุ่นข้นไหลลงสู่ล าห้วย จนชาวบ้านที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าในล าห้วยได้  
เหตุการณ์กรณีเหมืองแร่คลิตี้นี้  เพราะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ าแล้วซ้ าเล่า  จากการตรวจสอบการ
ปนเปื้อนของสารตะกั่วในล าห้วยคลิตี้รวม 4 ครั้ง พบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านคลิตี้ตอนล่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเด็กอายุ 0-6 ปี มีปริมาณสารตะกั่วในเลือดสูงกว่าปกติโดยทั่วไป แต่ยังไม่พบอาการ
ของโรคพิษตะกั่วชัดเจน แต่หวาดวิตกว่าอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในการเป็น
โรคมะเร็งสูงในอนาคต 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว  ทางกรมควบคุมมลพิษได้มีการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของ
สารตะกั่ว  โดยท าการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย กรมป่าไม้ กรม
ทรัพยากรธรณี ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และบริษัทตะกั่วคอน
เซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกันวางมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้โดยการขุดลอกตะกอน 
แล้วน าไปก าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและให้บริษัทผู้รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด นับว่าเป็นกรณี
ตัวอย่างในการน าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (The Polluter Pays Principal- -PPP)  มาใช้ ซึ่ง
หลักการนี้เป็นแนวคิดของประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่น ามาใช้ในการประเมิน
มูลค่าสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวความคิดการประเมินมูลค่า
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนั้น นับว่าเป็นเรื่องใหม่ แต่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเองก็
เริ่มมีการตื่นตัวและให้ความสนใจในเรื่องนี้กันมากขึ้นในปัจจุบัน267 
 

4.2.3  ปัญหำกำรควบคุมกำรใช้น  ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กฎหมายที่ส าคัญซึ่งถือเป็นปัญหาในการควบคุมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 

1) การชลประทานหลวง 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจเจ้า

พนักงานของรัฐในการควบคุมและให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตชลประทานเกี่ยวกับน้ าเพ่ือ
การเกษตรเท่านั้น  โดยที่การใช้น้ าจะต้องขอใช้น้ าและเสียค่าบริการแก่ทางราชการก่อนจึงจะใช้ได้ 
และกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้เฉพาะทางน้ าชลประทานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะประกาศให้เป็นราย ๆ  ไป  ถึงแม้พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  จะมีการให้
อ านาจในการจัดการและอนุรักษ์น้ า แต่ก็ยังจ ากัดขอบเขตการใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่กฎหมายก าหนดไว้

                                                      
267 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ส านักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดล้อม รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2541 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 
2543), หน้า 211-214. 
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เท่านั้น  ซึ่งในความเป็นจริง ยังมีพ้ืนที่ทางการเกษตรอีกมากที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้และ
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจัดการจากรัฐ 

นอกจากนี้  การใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือยนับว่าเป็นปัญหาในการควบคุมการใช้น้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดที่ส าคัญ ได้แก่ การเลี้ยงกุ้ง การท าฟาร์มขนาดใหญ่  การปลูกข้าวท านาปรัง และการ
ท าธุรกิจสนามกอล์ฟ  เป็นต้น  ส าหรับการท านาปรังนั้น  การที่รัฐมีนโยบายให้ชาวนาปลูกข้าวท านา
ปรังนับว่าเป็นการใช้น้ าในฤดูแล้งเพ่ือการผลิตการเกษตรในปริมาณมาก ในขณะที่การใช้น้ าเพ่ือการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในฤดูแล้ง ก็ต้องใช้น้ าในปริมาณมากและไม่มีน้ าอ่ืนทดแทน การท านาปรัง
นอกจากจะใช้น้ าในปริมาณมากดังกล่าวแล้ว   อาจเป็นสาเหตุท าให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณมากเกิน
ความต้องการของตลาดข้าวด้วย ส่วนการท าธุรกิจสนามกอล์ฟ ต้องใช้น้ าในปริมาณมหาศาลเช่นกัน   

ฉะนั้นสนามกอล์ฟ นับว่าเป็นภัยทางธรรมชาติที่น่ากลัว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นเช่น กรณีสนามกอล์ฟ “รอยัล ฮิลล์” ที่บุกรุกล าคลองสาธารณะ “ล าพุ
แห้ง” ที่จังหวัดนครนายก ได้มีการปิดกั้นแนวคลอง รวมทั้งมีการสูบน้ าจากล าคลองมาเก็บไว้ในอ่าง
เก็บน้ าขนาดใหญ่ของโครงการส่งผลท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง  เช่นเดียวกับกรณีอ่างเก็บ
น้ าแก่งกระจานซึ่งในฤดูแล้งมักจะสูบไปใช้ในสนามกอล์ฟหลายแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง  จึงท าให้
ระบบนิเวศน์ถูกท าลายและเปลี่ยนแปลงไป เพราะสนามกอล์ฟส่วนใหญ่มักหาสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นอยู่ในบริเวณริมแม่น้ า ทะเลสาบ ใกล้ภูเขา และชายทะเล เป็นต้น ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ซึ่งถือว่าเป็นการท าลายประวัติศาสตร์ทางอ้อม 

จากกรณีดังกล่าวสารพิษท่ีเกิดจากสนามกอล์ฟ เนื่องจากสนามกอล์ฟทุกแห่งต้องการ
บ ารุงให้หญ้ามีความเขียวขจีอยู่เสมอ  จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากรวมทั้งสารเคมีในการปราบ
แมลงและวัชพืช  ท าให้เกิดปัญหาส าคัญตามมาคือ สารเคมีจากสนามกอล์ฟจะไหลไปสะสมในบริเวณ
แหล่งน้ าใกล้เคียง เช่น อ่างเก็บน้ า ล าธารสาธารณะ แม่น้ าล าคลองต่าง ๆ  ตลอดจนไปสะสมอยู่ในชั้น
น้ าใต้ดินอันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในละแวกใกล้เคียง    โดยกิจการสนามกอล์ฟ
ท าเพ่ือแสวงหาผลก าไรโดยไม่ได้ค านึงถึงผลเสียที่ตามมา  อาทิ น้ าที่ต้องถูกใช้ในปริมาณที่มากเกินไป
และเป็นการใช้น้ าแบบไม่ประหยัด  ขณะเดียวกันที่น้ ามีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน 
เป็นการใช้น้ าแบบเสรีโดยขาดการควบคุมดูแล    ทั้งในด้านกฎหมายซึ่งไม่มีกฎหมายใดมาบังคับใช้
เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนแต่อย่างใดอีกทั้งยังขาดหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ท าให้สนาม
กอล์ฟผุดขึ้นจ านวนมาก   

ดังนั้นสนามกอล์ฟจึงเป็นเรื่องของคนรวยที่มีเงิน ซึ่งสามารถกระท ากิจกรรมใด ๆ  ก็
ได้ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสาธารณะประโยชน์  ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
แม้แต่จะเป็นการท าลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติก็ตาม จุดนี้หากรัฐบาลไม่รีบด าเนินการแก้ไข
หรือออกกฎหมายมาควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ผลกระทบจากกิจการกอล์ฟ อาจ
ก่อให้เกิดการสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้ 

2) น้ าบาดาล 
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520  ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ

การควบคุมการขุดเจาะน้ าบาดาล เนื่องจากในปัจจุบันมีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  ท าให้มีการสูบน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้ในกิจกรรม
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ด้านอุตสาหกรรมกันมาก  อีกทั้งเกษตรกรจ านวนไม่น้อยที่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้
เพาะปลูก ท าให้พวกเขาจ าเป็นต้องสูบน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้เช่นกัน  ซึ่งการสูบน้ าดังกล่าว นอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อระดับน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดินอีกด้วย  
แต่เนื่องจากกฎหมายน้ าบาดาลนี้  ให้อ านาจแก่รัฐในการควบคุมการขุดเจาะเฉพาะเขตพ้ืนที่ที่
ประกาศให้มีการควบคุมเท่านั้น  มิได้บัญญัติให้มีการครอบคลุมทั่วประเทศ  ดังนั้นในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อ่ืนซึ่งมิได้มีการประกาศให้เป็นเขตน้ าบาดาลจึงมีการขุดเจาะน้ าอย่างเสรีเพราะกฎหมายไม่ครอบคลุม  
หากปัญหาในเรื่องนี้ไม่ได้รับแก้ไขโดยเร็วอาจท าให้เกิดผลเสียหายในด้านอ่ืน ๆ  ตามมา 

ในเรื่องของบทลงโทษตามมาตรา 36 ทวิ ได้มีการบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดสูบน้ าบาดาลใน
เขตห้ามสูบน้ าบาดาลที่ประกาศตามมาตรา 5 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ  ที่ได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท าความผิดเสียก็ได้”268 

จะเห็นได้ว่า  บทลงโทษตามมาตรา 36 ทวิ ค่อนข้างเบา การฝ่าฝืนมาตรา 16 เป็น
ความผิดที่มีบทลงโทษเพียงปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  การที่มีบทลงโทษค่อนข้างเบาเช่นนี้ ท าให้
บุคคลที่มีฐานะหรือบริษัทท่ีร่ ารวยยอมท าผิดเพื่อแลกกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

ในปัจจุบันมีการขุดเจาะน้ าบาดาลและใช้น้ าบาดาลอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้ม
ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต  ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ควบคุมถึงโรงงาน
อุตสาหกรรมนอกเขตน้ าบาดาล  ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่นอกเขตน้ าบาดาลจึงสามารถที่จะ
ท าการขุดเจาะและสูบน้ าใต้ดินไปใช้กันอย่างเสรี  ขณะเดียวกันเมื่อไม่มีกฎหมายใดที่จะสามารถ
ควบคุมการใช้น้ าให้เป็นไปด้วยความถูกต้องชัดเจนได้  ย่อมท าให้แหล่งน้ าบาดาลต้องเกิดการขาด
แคลนเสียหาย  และท้ายสุดก็จะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า สิ่งแวดล้อมเป็น
พิษหรืออาจเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชนโดยรวม 

ดังนั้นจึงควรแก้ไขกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก าหนดเขต การห้ามสูบน้ าบาดาล การ
ก าหนดอัตราค่าใช้น้ าบาดาลให้ใกล้เคียงกับค่าน้ าประปาเพ่ือให้ประชาชนลดการใช้น้ าบาดาล หรือเลิก
ใช้น้ าบาดาล269 

3) การเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546  ถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การเดินเรือในเขตท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ  ถึงแม้ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเดินเรือ
ดังกล่าวแล้วก็ตาม  ปัญหาก็ยังเกิดขึ้น เนื่องจากกฎหมายมิได้ก าหนดการให้อ านาจอย่างจริงจังในการ
ควบคุมระดับน้ ามิให้ต่ ากว่าระดับที่สามารถเดินเรือได้ เพราะว่าในแม่น้ าหลักบางสายมีปัญหาระดับน้ า
ลดลงจนไม่อาจใช้เป็นเส้นทางในการเดินเรือได้ เนื่องจากมีการสูบน้ าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน  ๆ  ใน
                                                      

268 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520; มาตรา 36 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 

269 “พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520,” ใน หนังสือรวมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
(กรุงเทพฯ: สภาทนายความแห่งประเทศไทย, 2538), หน้า 191. 
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ปริมาณที่มากเกินไปและท าให้ระดับน้ าลดลงอย่างรวดเร็ว  จึงควรต้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว 
 
4.3  ปัญหำกำรบังคับใช้กฎหมำย 

 
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  นอกจากเนื้อหาของกฎหมายที่ครอบคลุมประเด็น

ปัญหาต่าง ๆ  และองค์กรที่ใช้บังคับกฎหมายแล้ว  ยังขึ้นอยู่กับมาตรการต่าง ๆ  ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
เพ่ือน ามาบังคับใช้กับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย  ด้วยการก าหนดลักษณะความผิด 
การลงโทษไว้  หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ส าหรับมาตรการในเชิงกฎหมายนั้น  
ประกอบด้วย มาตรการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา  และมาตรการทางปกครอง 
 โดยปัจจุบันมีแนวคิดใหม่ในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า คือ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์  ซึ่งมิได้เน้นการลงโทษหรือควบคุม  แต่จะเน้นให้ประชาชนรู้จักมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า โดยถือหลักว่าผู้ใดใช้หรือท าให้ทรัพยากรน้ าเสียหาย ผู้
นั้นจะต้องรับผิดต่อค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายนั้น  ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
การศึกษามาตรการทางกฎหมายในบทนี้ จะขอแบ่งมาตรการการบังคับใช้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  ออกเป็น 4 หัวข้อด้วยกัน ดังนี้ 
 

4.3.1  มำตรกำรทำงอำญำ 
กฎหมายอาญา ถือว่าเป็นกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันสังคม

มิให้ถูกประทุษร้าย  การใช้อ านาจอื่นโดยมิชอบของบุคคลในสังคม  และการป้องกันผลประโยชน์ของ
รัฐ  ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงเป็นกฎหมายที่แสดงออกถึงอ านาจของสังคมที่มีต่อการกระท าอันเป็นการ
ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม  ซึ่งนับว่ากฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันภัยของสังคมที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่ามาตรการอ่ืน ๆ  เนื่องจากกฎหมายอาญาจะก าหนดบทลงโทษไว้ เพ่ือใช้ในการ
ลงโทษผู้กระท าผิดต่อสังคมส่วนรวม ในลักษณะของการป้องกันและปราบปราม มาตรการทางอาญาที่
น ามาใช้แก้ปัญหาทรัพยากรน้ ามีด้วยกัน 2 แนวทางดังนี้ 

4.3.1.1  มาตรการโดยตรง 
การน ามาใช้เป็นมาตรการโดยตรง  หมายถึงการก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าผิดต่อ

ทรัพยากรน้ าต้องรับผิดทางอาญาด้วย  โดยการก าหนดบทลงโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
โดยตรง เช่นในประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดลักษณะความรับผิดในเรื่องเกี่ยวกับการท าให้เกิด
อุทกภัยหรือเกิดขัดข้องแก่การใช้น้ าโดยก าหนดอัตราโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ตามมาตรา 228)  เรื่องเก่ียวกับการเจือของสารมีพิษหรือสิ่งที่เป็นอันตรายลง
ในแหล่งน้ า ได้ก าหนดอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่น
บาท (ตามมาตรา 237) และหากการกระท าตามมาตรา 237 นั้นเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย 
จะต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงสี่หมื่น
บาท (ตามมาตรา 238)   แต่ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนรับอันตรายสาหัสจะต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาท  แต่ถ้าหากว่าเป็นการกระท าโดยประมาทและ
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ใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน จะต้องโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ตามมาตรา 239) เรื่องเกี่ยวกับการท ารางระบายน้ า ร่องน้ า หรือท่อระบายของ
โสโครกอันเป็นสิ่งสาธารณะเกิดขัดข้องหรือไม่สะดวก  กฎหมายได้ก าหนดโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
(ตามมาตรา 375) และส าหรับการท าให้เกิดปฏิกูลแก่น้ าในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ าอันมีไว้ส าหรับ
ประชาชนใช้สอย กฎหมายได้ก าหนดโทษไว้คือจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ (ตามมาตรา 380)270 

4.3.1.2  มาตรการประกอบ 
การน ามาใช้เป็นมาตรการประกอบ  หมายถึงการน าเอาบทก าหนดโทษทางอาญามา

ใช้กับการกระท าผิดต่อกฎหมายด้านทรัพยากรน้ า เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456  พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 
2520  พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  เป็นต้น  ฉะนั้นไม่ว่าจะน ามาใช้เป็นมาตรการ
โดยตรงหรือมาตรการประกอบ  จะเห็นได้ว่าหากโทษที่มาระบุไว้ในกฎหมายเป็นความผิดลหุโทษหรือ
เป็นความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิด ลหุ-โทษ  หรือคดีอ่ืนที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท271  กล่าวคือ  มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งจะท าให้การลงโทษแก่ผู้ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
สามารถกระท าได้โดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองดังเช่น พระราชาบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 
65 ซึ่งระบุให้อ านาจแก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้  ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหา
ไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือไม่ควรรับโทษจ าคุก  และเมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาจึงท าให้ผู้ต้องหาที่กระท าผิดตามกฎหมายไม่ต้องถูกด าเนินคดีในศาลยุติธรรม และผู้ต้องหาก็ไม่
ต้องรับโทษจ าคุกแต่อย่างใด  อัตราโทษที่ระบุไว้ในกฎหมายดังกล่าวจึงไม่อาจถูกน ามาบังคับใช้ได้
อย่างครบถ้วน  เป็นผลท าให้ผู้ต้องหาไม่ค่อยเกรงกลัวต่อกฎหมาย  เพราผู้ต้องหาในคดีประเภทนี้มัก
เป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  จึงมีความสามารถช าระค่าปรับในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายก าหนดได้  
ท าให้กฎหมายดังกล่าวขาดความศักดิ์สิทธิ์  เพราะกรณีที่กฎหมายระบุให้อ านาจแก่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบเป็นผู้พิจารณาว่า  ผู้ต้องหาใดที่ไม่ควรจะถูกฟ้องร้องหรือไม่ควรรับโทษจ าคุกนั้น   เป็น
การให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจอย่างมีความเป็นอิสระนั่นเอง  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้น าเอา
กฎหมายฉบับดังกล่าวไปบังคับใช้คดีกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะช่วยท าให้กฎหมายมีความ
ศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรม 

ดังนั้น  การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการก าหนดโทษทาง
อาญา  การใช้โทษทางอาญาในลักษณะของการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดนั้น  เป็น
มาตรการที่มีสภาพบังคับลักษณะตอบโต้ผู้กระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งในกฎหมายนี้ได้ก าหนดไว้
เป็นโทษจ าคุกและปรับ และอัตราโทษที่ก าหนดไว้นั้นจะสัมพันธ์กับประเภทและลักษณะของการ
                                                      

270 มาตรา 228, 237, 238, 239, 375, 380 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
271 มาตรา 37 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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กระท า เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนด
โทษไว้ในมาตรา 98 ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ออกตามมาตรา 9 หรือขัดขวางการ
กระท าใด ๆ  ตามค าสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ”  ในขณะที่วรรคสองของมาตราเดียวกันก าหนดว่า การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
หรือขัดขวางการกระท าใด ๆ  ตามค าสั่งดังกล่าวเป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายจาก
ภาวะมลพิษก็จะมีโทษหนักข้ึน  คือต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก าหนดความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลไว้
ด้วยในมาตรา 111 คือกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น  ๆ  ด้วย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าผิดนั้น 

ส่วนอัตราโทษ  กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก าหนดโทษจ าคุกสูงสุดไม่เกินห้าปี หรือโทษ
ปรับสูงสุดไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 98) และอัตราโทษต่ าสุดคือ โทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (มาตรา 108) 

 
4.3.2  มำตรกำรทำงแพ่ง 
มาตรการทางแพ่ง  ถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ส าคัญต่อการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือละเมิด

กฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน โดยเฉพาะความเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
มลพิษ  ดังนั้นมาตรการทางแพ่งจึงเข้ามารองรับสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาได้จาก 

4.3.2.1  ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย 
ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งก าเนิด

มลพิษ  ได้แก่ประชาชนหรือผู้เสียหายที่เป็นภาคเอกชน เป็นต้น 
มาตรการทางแพ่งที่ใช้บังคับนั้น  เพ่ือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อมนั้น ยังคงอยู่ภายในหลักละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่ง
ผู้เสียหายจะต้องรับภาระในการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายกับ
ผลที่ได้รับซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน เป็นผลให้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการใช้สิทธิเรียกร้องแก่ผู้ที่เป็น
ต้นเหตุแห่งความเสียหายได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินคดีแก่ผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งมลพิษ
สิ่งแวดล้อม รัฐจึงได้น าเอาหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability Principle) ซึ่งเป็นหลักการ
ที่ผลักภาระการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายกับผลเกิดจากความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อไปตกอยู่แก่ผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดมลพิษแทน  โดยน าบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ซึ่งบัญญัติว่า “แหล่งก าเนิด
มลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้
ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือของรัฐ 
เสียหายด้วยประการใด ๆ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้
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ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น  ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของ
รัฐ เสียหายด้วยประการใด ๆ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจาก
การกระท าโดยจงใจ หรือประมาณเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดจากการกระท า
โดยจงใจ หรือประมาณเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก 

1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
3) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความ

เสียหายเอง หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการ
แพร่กระจายของมลพิษนั้น 

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมี
หน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง  หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระ
จ่ายจริง ในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย” 

ดังนั้นตามกฎหมายนี้ ย่อมชี้ให้เห็นถึงภาระหน้าที่ของผู้เสียหายที่เพียงแต่อ้างว่า 
ผู้ประกอบการเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายเท่านั้น โดยไม่จ าต้องพิสูจน์ว่าผู้ประกอบการนั้นกระท า
การโดยจงใจหรือประมาณเลินเล่อ ดังเช่นในหลักการพิสูจน์ในคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 420  

4.3.2.2  ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่เป็นผู้พิสูจน์ 
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษอันเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายมี

หน้าที่จะต้องพิสูจน์ว่า การประกอบการหรือการกระท าของตนมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาณ
เลินเล่อที่จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น  นอกจากนี้ต้องพิสูจน์ถึงเหตุข้อยกเว้นความรับผิด ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 วรรค 2 คือ 

1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
3) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความ

เสียหายเองหรือ ของบุคคลอ่ืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการ
แพร่กระจายของมลพิษนั้น 

หลักการความรับผิดโดยเคร่งครัดที่น าบทบัญญัติไว้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับมลพิษ
ทางน้ านี้นับได้ว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ของผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งประโยชน์จากสิทธิเช่นว่านี้ยังครอบคลุมไป
ถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  อีกด้วย เช่นกรณีการบังคับใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีความครอบคลุมไปถึงการ
ชดใช้ค่าเสียหายการชดใช้ราคาทรัพย์ที่เสียหายไป และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระ
จ่ายจริงในการก าจัดมลพิษที่เกิดขึ้น ตามความในมาตรา 96 วรรคท้าย 

นอกจากนั้น บทบัญญัติมาตรา 97 ยังครอบคลุมไปถึงความรับผิดต่อการท าลาย หรือ
ท าให้สูญหายซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมาตรา 97 
ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้กระท านั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ
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ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น แต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาคือหากรัฐ
คิดจะน ากฎหมายนี้มาใช้บังคับ  รัฐจ าเป็นต้องคิดค านวณหรือก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ค่าเสียหายและมูลค่าแห่งทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายหรือถูกท าลายไป จนปัจจุบันยังมิได้มีการหยิบ
ยกมาตรานี้มาใช้บังคับทั้ง ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถูกท าลายหรือสูญหายไปมาก
และเกิดขึ้นบ่อย แต่ก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

4.3.3  มำตรกำรทำงปกครอง 
มาตรการทางปกครอง ถือเป็นมาตรการในการจัดปัญหาการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าที่มี

ความเหมาะสมมาตรการหนึ่ง  เนื่องจากเป็นมาตรการที่ไม่กระทบต่ออิสรภาพของผู้กระท าความผิด 
แต่เป็นการส่งผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิด เนื่องจากมาตรการทางปกครองใช้วิธี
ลงโทษด้วยการปรับ  ซึ่งการปรับในกรณีนี้แตกต่างจากโทษปรับทางอาญา กล่าวคือ โทษปรับทาง
ปกครองเกิดจากการฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครอง  โดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่ 8 ว่าด้วยค่าบริการและค่าปรับ การปรับในทาง
ปกครองไม่มีเจตนารมณ์ที่จะใช้โทษปรับเป็นการลงโทษทางอาญา เช่นมาตรา 90 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดหรือหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการ
บ าบัด  โดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา 71 หรือ
มาตรา 72 และลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียนั้นออกสู่นอกเขตท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษที่ตนเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  หรือจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการแต่ไม่ยอมช าระค่าบริการที่ก าหนด  โดยไม่มีสิทธิได้ รับ
ยกเว้นตามมาตรา 89 วรรคสอง  จะต้องเสียค่าปรับสี่เท่าของอัตราบริการที่ก าหนดตามมาตรา 88 
จนกว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้”   ส าหรับมาตรการทางปกครองที่น ามาใช้อีก
อย่างหนึ่งคือ  ระบบอนุญาตโดยการระงับหรือยกเลิกหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ เพ่ิมเติม
เงื่อนไขในการอนุญาต การเตือน การเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงการสั่งให้ฟ้ืนฟูเยียวยา
สิ่งแวดล้อมที่เสียหายไป  นอกจากนี้แล้ว มาตรการทางปกครองที่น ามาใช้ยังมีทั้งมาตรการทั่วไปใน
เชิงป้องกัน การควบคุม และการใช้ค าสั่งบังคับ เป็นต้น 

 
4.3.4  กำรบังคับใช้กฎหมำยในมำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ 
การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับกับการใช้และอนุรักษ์

ทรัพยากรน้ าตามาตรการต่าง ๆ  ถึงแม้จะมีมาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้  แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ 
เนื่องจากที่ผ่านมาการเก็บค่าน้ าของไทยยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง อีก
ทั้งมิได้มีการบังคับใช้อย่างท่ัวถึง มีเพียงการเก็บค่าน้ าจากการเกษตรกรณีชักน้ าเข้าไร่นาที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งมีอัตราที่ต่ ามาก ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ   

ส าหรับประเทศไทยการเก็บค่าน้ าค่อนข้างเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจ 
การเสนอให้มีการจัดเก็บค่าน้ าแก่ประชาชนทั่วไปจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ก่อนอ่ืนต้องท าความเข้าใจ
ถึงพ้ืนฐานแนวความคิดในเรื่องสิทธิการใช้น้ าของประชาชนให้ชัดเจนก่อน คงไม่สามารถออกเป็น
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กฎหมายได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม หากได้ศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า จะเห็นได้ว่าการพูด
ถึงการเก็บค่าน้ าอยู่บ้าง เพ่ือการควบคุมการใช้น้ าให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในหมวดที่ 4 มาตรา 
38, 41, 44 และ 45   

ดังนั้นรัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักคุณค่าของน้ าให้รู้จักประหยัด ไม่ใช้น้ ากัน
อย่างฟุ่มเฟือย  ปัจจุบันมีการเก็บค่าน้ าซึ่งเป็นวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่น ามาใช้ในการใช้น้ าและการ
จัดสรรน้ าให้กับภาคชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  เช่นการจัดเก็บค่าน้ าในอัตราก้าวหน้า 
เพ่ือให้เกิดการประหยัดน้ าในการอุปโภคบริโภค จึงควรมีการศึกษาและปรับปรุงเพ่ือก าหนดใน
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่ งขึ้น  และช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเกิด
ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ าด้วยกัน 

 
4.4  ข้อควรพิจำรณำเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ 

 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ ามีขึ้นในประเทศไทยด้วยเหตุผลและความจ าเป็นเนื่องจาก

สถานการณ์เก่ียวกับน้ าในปัจจุบันมีปัญหาเกิดข้ึนมากมาย  ทั้งในด้านการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ด้าน
น้ าท่วมในฤดูฝน และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ าด้วยกัน  ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ  ที่
ท าให้คุณภาพของน้ าเสียไป และไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในบางกรณียังก่อให้เกิดอันตรายหรือความ
เสียหายแก่คน พืช สัตว์และทรัพย์สินอีกด้วย  สาเหตุหนึ่งเนื่องจากในปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ ามีจ านวนมาก แต่ไม่มีกฎหมายใดที่มีบทบัญญัติครอบคลุมและบริหารงานเรื่องนี้อย่างเป็น
ระบบทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  ดังนั้นจึงควรก าหนดให้มีกฎหมายเฉพาะที่มีมาตรการในการ
ที่จะใช้ส าหรับควบคุมและบริหารแหล่งน้ า ที่ดินที่อยู่ต่อเนื่องกับแหล่งน้ า  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
ที่เก่ียวกับเรื่องน้ า ตลอดจนก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาน้ าท่วม 
และการอนุรักษ์รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรน้ าของรัฐ นอกจากนี้ควรได้มีการก าหนดความรับผิดชอบ
ในทางแพ่ง  ค่าปรับในการปกครอง และบทลงโทษทางอาญาให้เหมาะสม เพ่ือให้การจัดการน้ า
สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ าของประเทศได้อย่างเหมาะสม  โดยสาระส าคัญของร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าของไทยมีดังนี ้
 

4.4.1  ควำมขัดแย้งเรื่องน  ำกับควำมเป็นไปได้ของพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ 
ความขัดแย้งเรื่องน้ าที่ส าคัญนั้น  เกิดจากการที่คุณภาพของน้ าเสื่อมโทรมลงหรือมีปริมาณ

น้อยลง  เนื่องจากการใช้น้ าของผู้ใช้น้ ากลุ่มหนึ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน
ของผู้ใช้น้ าอีกกลุ่มหนึ่ง เช่นกรณีความขัดแย้งในล าน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ริมน้ าและปล่อยของเสียออกมา น้ าเสียที่โรงงานปล่อยออกมามีผลท าให้ปลาตาย 
ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของประชาชนที่อาศัย และท ามาหากินเลี้ยงชีพอยู่ในบริเวณล าน้ า
พองความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่เป็นประจ า สะท้อนให้เห็นว่า กฎหมายเกี่ยวกับน้ าที่มีอยู่หลาย
ฉบับในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของน้ าได้ 

ส าหรับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ ากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องน้ าใน
ประเทศไทยขณะนี้  ก าลังอยู่ท่ีขั้นตอนของการด าเนินการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติ โดยส านักงาน
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คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท าการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
แล้วจะได้น าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้มีการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ าและแนวทางด าเนินการจัดการ เพ่ือน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าว   ช่องว่างและข้อจ ากัดของกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันพร้อมกับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าที่ก าลังเตรียมการอยู่ใน
ขณะนี้ 

1. ด้านข้อจ ากัดของกฎหมายในปัจจุบัน 
แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายแล้วหลายฉบับแต่มีข้อจ ากัดการขาดกติกาของกฎหมายในการที่จะ

ก าหนดสิทธิในการใช้น้ าที่มีความชัดเจน ท าให้เกิดการใช้น้ ากันอย่างเสรี เป็นเหตุให้ผู้ใช้น้ าที่อยู่ปลาย
น้ าไม่สามารถใช้น้ าได้อย่างเพียงพอ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1339 และมาตรา 
1355  ซึ่งกล่าวไว้ว่า เจ้าของที่ดินที่อยู่สูงกว่าและเจ้าของที่ดินที่อยู่ริมน้ าหรือมีทางน้ าไหลผ่าน  มีสิทธิ
ที่จะกั้นน้ าหรือชักน้ าเอาไว้ใช้ได้ตามที่จ าเป็น  ซึ่งหลักการใช้น้ าตามความจ าเป็นนี้ไม่สามารถน ามาใช้
เป็นหลักในการจัดสรรน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากสถานการณ์ของทรัพยากรน้ าที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ าทุกกลุ่ม ทุกคนต่างมองว่าตนเองก าลังดึงน้ าไปใช้
ตามท่ีจ าเป็น  แต่ผลที่เกิดข้ึนคือผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ดินที่อยู่ต้นน้ ามักจะได้ใช้น้ าก่อนอย่างเต็มที่ ท าให้น้ า
ที่เหลืออยู่มีเพียงไม่พอแก่ผู้ที่ใช้น้ าอยู่ท้ายน้ า  เช่น รีสอร์ทต่าง  ๆ  ซึ่งกั้นน้ าไว้ใช้อย่างมากเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง  โดยอ้างว่าตนเองใช้น้ าตามท่ีจ าเป็น ท าให้เกิดปัญหามากในปัจจุบัน  ผู้ศึกษาจึง
มองว่าการจ ากัดสิทธิหรือให้สิทธิต้องเป็นการไม่กระทบถึงสิทธิของผู้อ่ืนด้วย  เนื่องจากน้ าเป็นของ
ส่วนรวม เป็นทรัพยากรของรัฐที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เมื่อน้ าเป็น
ทรัพย์สินของส่วนรวม การจะใช้น้ าเพ่ือประโยชน์ของตนเองย่อมท าไม่ได้  ดังนั้นการใช้น้ าซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของส่วนรวมควรเป็นการใช้เท่าท่ีจ าเป็นโดยไม่กระทบถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืนที่มีสิทธิเท่า
เทียมกันด้วย  ทุกคนมีสิทธิเท่าที่จ าเป็นหรือเท่าที่สิทธิของตนมีอยู่ 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า  มีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายที่ก าหนดสิทธิในการใช้น้ าให้ชัดเจน  
เพ่ือจะได้ควบคุมปริมาณน้ าที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถใช้ได้  ซึ่งก่อให้เกิดการใช้น้ าอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพตลอดจนท าให้ผู้ใช้น้ าทุกกลุ่มจะต้องปรับพฤติกรรมของตนในการใช้น้ าให้อยู่ภายใน
ขอบเขตสิทธิการใช้น้ าที่ตนมี  เช่น รีสอร์ทอาจจะต้องหาวิธีส่งเสริมให้แขกที่มาพักร่วมมือร่วมใจ
ช่วยกันประหยัดน้ า  และปลูกพืชที่ต้องใช้น้ าลดน้อยลง  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่จะเข้ามาให้
การรับรองแก่กติกาการใช้น้ าที่ชุมชนร่วมกันโดยตรง  แม้แต่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าดังกล่าว
ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่มาก าหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

2. การชดเชยความเสียหายแก่ผู้ใช้น้ าที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าอีกกลุ่มหนึ่ง 
ปัจจุบันกฎหมายยังคงขาดความชัดเจนในเรื่องของผู้ที่ใช้น้ าที่อยู่ทางต้นน้ ามีสิทธิที่จะกั้นน้ า

เอาไว้ใช้นั้นใช้ได้มากน้อยเพียงใด  เพราะกฎหมายเพียงแต่ก าหนดว่าให้มีสิทธิกั้นน้ าไว้ใช้ได้ตามที่
จ าเป็น  และไม่มีบทบัญญัติข้อใดในประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันที่บัญญัติความผิดและโทษทาง
อาญาส าหรับผู้ที่ก าลังก่อสร้างในล าน้ าสาธารณะเพ่ือกั้นน้ าเข้าไปไว้ใช้ในที่ดินของตน  เว้นแต่
ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบสามารถพิสูจน์ได้ว่าการกักน้ าของผู้ใช้น้ าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตน ซึ่ง
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เป็นเรื่องยากที่ผู้ใช้น้ าในที่ดินที่อยู่ต่ ากว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลแน่นอน
ว่าเกิดข้ึนจากการกักน้ า 

ดังนั้นการปกป้องสิทธิของผู้ใช้น้ าที่ได้รับความเสียหายคือ  การใช้มาตรการทางกฎหมายตาม
หลักกฎหมายละเมิด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า การเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากผู้ที่กระท าไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนท าให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหายจากการกระท าของตน272   แต่อย่างไรก็ตาม  โดยทั่วไปแล้วการเยียวยาความเสียหาย
โดยอาศัยการฟ้องร้องเหล่านี้เป็นมาตรการที่ต้องมีทุนทรัพย์อีกทั้งต้องเสียเวลา ในทางปฏิบัติวิธีการนี้
จึงเป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการปกป้องสิทธิของผู้ใช้น้ าที่เป็นประชาชนทั่วไป 
 

4.4.2  กรรมสิทธิ์ในน  ำ 
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ “ น้ า” หมายถึงน้ าตามธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ าบน

ดิน น้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน และน้ าทะเล แต่ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าน้ าเป็นของใคร  บัญญัติไว้แต่
เพียงว่า “ทรัพยากรน้ าของรัฐ” ได้แก่ น้ าในบรรยากาศน้ าบนผิวดินที่ไหลตามธรรมชาติ น้ าใต้ดิน 
แหล่งน้ าของรัฐหรือแหล่งน้ าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยอาจน ามาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งแหล่งต้น
น้ าล าธารด้วย ท าให้อาจตีความตามนัยของบทบัญญัติเหล่านี้ได้ว่า  ทรัพยากรน้ าเป็นของรัฐ และ
แหล่งน้ าของรัฐทั้งหลายเหล่านี้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ซึ่งการที่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ าก าหนดให้น้ าเป็นของรัฐแล้ว  แทนที่จะก าหนดให้เป็นของประชาชน จะท าให้รัฐสามารถใช้อ านาจ
ในการจัดการทรัพยากรตามอ าเภอใจโดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนแต่ประการ
ใดได้  ในทางกลับกันหากมีการออกกฎหมายบัญญัติให้ทรัพยากรน้ าเป็นของประชาชนโดยไม่มีกรอบ
หรือขอบเขตในการจ ากัดการจัดการโดยรัฐ  ซึ่งอาจท าให้เกิดผลเสียแก่ประเทศชาติและประชาชนพอ ๆ  
กัน ส าหรับการที่จะบัญญัติให้ทรัพยากรน้ าเป็นของรัฐหรือของประชาชนก็ตาม เป็นเรื่องของการใช้
ถ้อยค ามากกว่า  แต่สิ่งที่ส าคัญอยู่ที่การก าหนดกรอบการใช้อ านาจในการบริหารจัดการอย่างรัดกุม 
และมีองค์กรที่ท าหน้าที่ดูแลติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด   

นอกจากนี้ยังมีกลไกอีกอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาควบคุมการใช้อ านาจในการจัดการท าโครงการ
ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าของรัฐ  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการจัดการ
ทรัพยากรน้ า  จึงควรมีบทบัญญัติเข้าไปในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าว่า  รัฐมีหน้าที่ในการ
จัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนเท่านั้น  โดยให้ความส าคัญแก่ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการน้ าของรัฐมากขึ้น ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้
รัฐจัดการทรัพยากรน้ าโดยไม่ชอบธรรมเสมอไป สิ่งที่ต้องท าควบคู่กันคือการสร้างกลไกและองค์กรที่
เข้าแข็งเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบดูแลควบคุมการใช้อ านาจของรัฐ 

 
4.4.3  สิทธิในกำรใช้น  ำ 
ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  ได้ก าหนดให้บุคคลไม่ว่าจะมีที่ดินติดต่อกับแหล่ งน้ า

สาธารณะหรือไม่  มีสิทธิที่จะน าน้ าไปใช้ได้ในปริมาณที่พอสมควรแก่ความจ าเป็นเท่าที่ไม่เป็นเหตุ
                                                      

272 มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
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เสื่อมเสียแก่ผู้อ่ืนที่อาจใช้น้ านั้น  แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นภาวการณ์ขาดแคลนน้ า  รัฐมนตรีหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้บุคคลที่เก็บกักน้ าไว้ตามความจ าเป็นต้องเฉลี่ยน้ าเพ่ือ
ประโยชน์แก่สาธารณะตามปริมาณและวิธีการที่ก าหนดได้  โดยให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า  การบัญญัติสิทธิในการใช้น้ าอย่างกว้าง ๆ  เช่นนี้มีความแตกต่างน้อย
มากจากหลักการมีสิทธิในการชักน้ าหรือกักน้ าไว้ใช้ได้ตามความจ าเป็นเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าจึงมีผลน้อยในการก่อให้เกิดการใช้น้ าอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ  หากจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้น้ าในที่สูงหรือที่อยู่ต้นน้ ากั้นน้ าไว้ใช้มาก
ตามที่ตนเห็นว่าจ าเป็น  ท าให้น้ าไม่เพียงพอแก่ผู้ใช้น้ าที่อยู่ต่ ากว่าหรืออยู่ปลายน้ านั้น  ควรมีการ
ก าหนดกติกาในการจัดสรรการใช้น้ าระหว่างผู้ใช้น้ าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้ใช้น้ าทุกฝ่ายได้มีน้ าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม 

 
4.4.4  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ านี้  ส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็น

ส่วนที่ส าคัญที่สุดส าหรับร่างพระราชบัญญัตินี้  เพราะเป็นส่วนที่มีบทบาทต่อประสิทธิภาพในการ
จัดการน้ าและจัดสรรน้ า ดังนั้นในการที่จะพิจารณาหรือวิพากษ์วิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ า ควรค านึงถึงผลการบังคับใช้ คือการที่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ ามีผลบังคับใช้ คงเป็นแค่
เพียงกฎหมายแม่บทที่ก าหนดกรอบและหลักการอย่างกว้าง ๆ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าโดยมีกฎหมายรองลงมาหลายฉบับ  ออกมาปฏิบัติการให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 

อาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งในเรื่องน้ า ท าให้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าที่จะออกมานี้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ าได้  เนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ ามีความเกี่ยวข้อง
กับปัญหาสิทธิในการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าเป็นหลัก  ในขณะที่ปัญหาว่าด้วยการใช้น้ ามีความ
หลากหลาย สลับซับซ้อน และเก่ียวพันกับกฎหมายอื่น ๆ  ทั้งทางแพ่งและอาญามากมายและแม้ว่าจะ
มีกฎหมายเข้ามาก าหนดสิทธิในการใช้น้ าและกติกาการจัดสรรน้ าอย่างชัดเจน   แต่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาการุกล้ าและปิดกั้นล าธารในเหมือง  ตลอดจนคันคูน้ าที่จ าเป็นกับระบบการจัดส่งน้ าที่มี
ประสิทธิภาพได้  ปัญหาก็ไม่สามารถได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นได้เช่นกัน  นอกจากนี้ในเรื่องของการ
ละเมิดสิทธิของผู้ใช้น้ าก็เช่นเดียวกันคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้  หากไม่สามารถสร้างระบบ
กฎหมายที่เอ้ืออ านวยให้ผู้ใช้น้ าที่ได้รับความเสียหายจากการใช้สิทธิของผู้อ่ืน  ในการที่จะได้รับการ
เยียวยา และการชดเชยความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญา  ไม่เพียงพอที่จะ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้น้ าให้สามารถใช้น้ าได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรม  ซึ่งหากสามารถบัญญัติกฎหมาย
ใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายอย่างเช่น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  หรือการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเก่าที่มีอยู่จะสามารถช่วยเอ้ืออ านวยให้ชุมชนหรือกลุ่มผู้ใช้น้ าด้วยกัน  สามารถ
ก าหนดกติกาในการใช้น้ าให้สามารถบังคับใช้ได้กับผู้ใช้น้ าในทุกกลุ่ม  ส าหรับในเรื่องบทลงโทษนั้น 
ควรมีบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกติกาการใช้น้ า  และบทบัญญัติของกฎหมายที่มีและใช้บังคับอยู่
ก็มิได้ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ าโดยรัฐอย่างแท้จริง  เป็นเพียงหลักเกณฑ์ในการตัดสินข้อขัดแย้งของ
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ผู้ใช้น้ าด้วยกันเท่านั้น  ย่อมแสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันว่า  มีความ
ซ้ าซ้อนกัน ขาดรายละเอียดและล้าหลัง  ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
เรื่องของน้ าได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการเสนอระบบการจัดการทรัพยากรน้ าใหม่ในร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า  เช่น  เสนอให้มีการใช้ระบบใบอนุญาตโดยก าหนดเป็นหลักการทั่วไปให้ผู้ต้องการใช้น้ า
ต้องได้รับใบอนุญาตเสียก่อน  เป็นการเปิดโอกาสให้ทางราชการได้ทราบถึงความต้องการในการใช้น้ า
และทราบปริมาณน้ าที่มีอยู่จริง  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการใช้ การพัฒนา 
การจัดการ การบริหาร และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในประเทศได้ 

ปัญหาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  เมื่อพิจารณาแล้วมีกฎหมายหลายฉบับ แต่มี
ปัญหาที่เกิดขึ้น  สาเหตุเนื่องมาจากการปล่อยของเสีย แม้ไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดก็ตาม  
แต่ก็ก่อให้เกิดมลพิษในน้ าได้เช่นกัน  ดังนั้นร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าจึงต้องก าหนดให้การทิ้ง
ของเสียต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ าจะต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือควรจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ใหม่พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าด้วย 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว  ถือว่ายังมีปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า เพราะเท่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้ า ยังกระท าไม่เต็มที่ สาเหตุเกิดจาก การทุจริต การละเลยเพิกเฉย หรือการเกรงกลัว
ต่ออ านาจและอิทธิพลต่าง ๆ  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนการขาดบุคลากรในการควบคุม  เป็น
ต้น  ดังนั้นการอนุญาตให้ประชาชนหรือผู้ใช้น้ าที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าผิดกฎหมาย สามารถ
ฟ้องคดีอาญาแก่ผู้กระท าผิดได้และให้น าค่าปรับที่ศาลก าหนดไว้แบ่งให้แก่ผู้ด าเนินการฟ้อง  จะช่วย
ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

ส่วนในเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรน้ านั้นสาเหตุเกิดจากต่างฝ่าย
ต่างท าหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายไว้โดยขาดการประสานงานที่ดีต่อกัน จึง
ควรให้มีการจัดระบบองค์กรต่าง ๆ  ใหม ่

 
4.4.5  สรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. ...273 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้าใจถึงร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า และมีส่วนร่วมในการรับรู้ 

ตัดสินใจ การเลือก และเสนอแนวทางในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  จึงได้มีจัดสัมมานารับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ... 

ส่วนการรับฟังความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ... ได้มีการจัดทั้งหมด 5 
ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีให้ครบทั้ง 5 ภาค ดังนี้ 

1) ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 

                                                      
273 บทที่ 3 สรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน  ำ พ.ศ. ....,  ค้น

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก http://www.haii.or.th/images/stories/web/draft-p3.pdf 
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3) ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 
4) ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 
5) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ า กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคเกษตร และกลุ่มผู้ใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า โดยมีจ านวน
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้ง 5 ครั้ง รวมทั้งหมด 2,007 คน 

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (วันที่ 8 มิถุนายน 2550) 
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนทั้งหมด 298 คน โดยแบ่งออกเป็น 

1) กลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 124 คน 
2) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคเกษตร จ านวน 79 คน 
3) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม จ านวน 72 คน 
4) สื่อมวลชน จ านวน 5 คน 

สรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 
1) มีการนิยามค าจ ากัดความให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ า และเสนอให้มี

เรื่องของระบบนิเวศน์และสมดุลของน้ า 
2) สิทธิในการใช้น้ า ต้องเสมอภาคและยุติธรรม 
3) ควรปรับปรุงนโยบายระดับชาติให้เข้าถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเป็น

เอกภาพ 
4) ประชาชนควรมีส่วนร่วมในฐานะผู้ดูแล ผู้จัดหา ผู้บ ารุงรักษา และผู้ใช้ เพ่ือให้

เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรม 
5) ควรมีการก าหนดหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหลักใน

การบริหารจัดการน้ าระดับท้องถิ่นให้ชัดเจน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารด้วย 
6) ต้องค านึงถึงระบบนิเวศและความสมดุล 
7) การบริหารจัดกาน้ าในภาวะวิกฤตด้วย 
8) องค์ประกอบโดยรวมของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า คือจะต้องมีทั้ง

นโยบาย การควบคุม การก ากับ การประเมินผล และการประสานงานกับภาครัฐ 
 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 14 มิถุนายน 2550) 
 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนทั้งหมด 376 คน โดยแบ่งออกเป็น 

1) กลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 187 คน 
2) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคเกษตร 140 คน 
3) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม จ านวน 33 คน 
4) สื่อมวลชน จ านวน 16 คน 

สรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 
1) ควรเพิ่มค าจ ากัดความและความหมายของทรัพยากรน้ าให้ครอบคลุมและชัดเจน 
2) ควรเพิ่มหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง 
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3) ควรมีการก าหนดวาระและสัดส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการให้มาจากทุก
ภาคส่วน 

4) ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน 
5) ควรเพิ่มในเรื่องของน้ าเสียและมลพิษทางน้ า ในทุกหมวดที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

และการแก้ไขปัญหา 
6) ควรมีเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมด้วย เพ่ือให้มีผลทางกฎหมายในการ

ไกลเกลี่ยข้อพิพาท 
7) ควรเพิ่มให้มีการอุทธรณ์ในเรื่องของบทลงโทษ 

ครั้งที่ 3 ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วันที่ 29 มิถุนายน 2550) 
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนทั้งหมด 266 คน โดยแบ่งออกเป็น 

1) กลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 118 คน 
2) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคเกษตรกรรม จ านวน 103 คน 
3) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม จ านวน 43 คน 
4) สื่อมวลชนจ านวน 2 คน 

สรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะภาคประชาชนควรจะต้องมีสัดส่วนที่สมดุลกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 
2) สิทธิในการการใช้ทรัพยากรน้ าเป็นของประชาชน โดยรัฐและประชาชนเป็นผู้

ร่วมพัฒนา และร่วมจัดสรรให้มี ใช้และกักเก็บ 
3) เนื้อหาของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าควรจะต้องครอบคลุมถึง การให้

การศึกษา และการสร้างจิตส านึกในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4) ส าหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น การใช้น้ าควรจะต้องค านึงถึงมาตรการในการ

ป้องกันมลพิษทางน้ าด้วย 
5) การจัดสรรน้ านั้น เสนอให้หน่วยงานหลักเป็นคณะกรรมการทรัพยากรน้ า

แห่งชาติแทนกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ า 
6) การจัดสรรน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่ ควรให้ความส าคัญกับภาคเกษตรเป็นหลัก 

รองลงมาคือการผลิตไฟฟ้า 
7) การจัดสรรน้ าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
8) การจัดสรรน้ าต้องให้เกิดความเสมอภาค มีคุณภาพ และมีบทลงโทษ 

ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 5 กรกฎาคม 2550) 
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนทั้งหมด 343 คน โดยแบ่งออกเป็น 

1) กลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 112 คน 
2) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคเกษตรกรรม จ านวน 202 คน 
3) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม จ านวน 26 คน 
4) สื่อมวลชน จ านวน 3 คน 
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สรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 
1) มีการจัดสรรน้ าอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศเป็น

ส าคัญ 
2) ควรให้ประชาชน รวมถึงเยาวชนได้รับความรู้เรื่องน้ า  โดยมีการก าหนดเป็น

หลักสูตร 
3) กรณีมีการรอนสิทธิ  ขอให้มีกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการรับเรื่องร้องทุกข์ 
4) สิทธิ รวมถึงสิทธิในการปกป้องคุณภาพน้ า 
5) การป้องกันมลพิษทางน้ าที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม 
6) การบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งน้ า ควรจะมีข้อก าหนด หรือกฎหมายเกี่ยวกับแนว

เขตถอยร่นให้ชัดเจนรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
7) การบริหารจัดการแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าท้องถิ่นควรจะมีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
8) หน่วยงานหลักและหน่วยงานรองที่รับผิดชอบ ต้องบริหารจัดการน้ าในภาวะ

วิกฤต 
9) ควรมีการประเมินและติดตามผลการใช้พระราชบัญญัติในการบริหารจัดการว่า

ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าหรือไม่ 
 ครั้งที่ 5 ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร (วันที่ 19 กรกฎาคม 2550) 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนทั้งหมด 724 คน โดยแบ่งออกเป็น 
1) กลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ า จ านวน 249 คน 
2) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคเกษตรกรรม จ านวน 347 คน 
3) กลุ่มผู้ใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม จ านวน 118 คน 
4) สื่อมวลชน จ านวน 10 คน 

สรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า จะต้องมีความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
2) หลักการของพระราชบัญญัติดังกล่าว ต้องก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็น

ระบบโดยเฉพาะภาคประชาชนหรือท้องถิ่น 
3) ควรมีความเข้าใจวิทยาศาสตร์ของน้ า คุณสมบัติของน้ า และกิจกรรมการใช้น้ าใน

ทุกมิตจิากร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
4) นโยบายทรัพยากรน้ า จะต้องมีความเป็นเอกภาพ ลดการซ้ าซ้อน และลด

งบประมาณ 
5) ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ าในภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นน้ าท่วม น้ า

แล้ง น้ าเสีย 
6) นโยบายทรัพยากรน้ า การบริหารจัดการน้ า ควรจะมีการประเมินและติดตาม

เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล 
7) ควรมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ที่มีความรู้และประสบการณ์จริง 
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8) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ถือว่าเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน คือมีน้ าใช้สอยอย่างพอเพียง มั่นคง และสมดุล 

ส่วนการสัมมนาในภาคบ่ายนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มการับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ... สรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี ้

1) ค าจ ากัดความเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าทั้งหมด ควรมีความครอบคลุมและชัดเจน 
2) ควรก าหนดสิทธิของผู้ใช้น้ า ในเรื่องของสัดส่วน ประเภท แหล่งน้ า ราคา และ

ปริมาณทีก่ าหนดให้ 
3) คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ควรมีองค์ความรู้ ความช านาญเฉพาะทาง

และควรจัดท าประมวลกฎหมายน้ า 
4) ไมค่วรการก่อสร้างถนน สาธารณูปโภค กีดขวางทางน้ าธรรมชาติ 
5) การบริหารจัดการน้ า ควรมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ าและธรรมชาติ 
6) การบริหารจัดการน้ าท้องถิ่น ทั้งชุมชนและภาคเกษตร จะต้องมีความรับผิดชอบ

ในการดูแลบ่อน้ าเสีย และการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน 
7) ควรมีการแข่งขันการให้บริการน้ าอย่างเป็นธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดการผูกขาด 
8) ควรเพิ่มการให้บริการน้ าในภาคกีฬาและการท่องเที่ยว 
9) ควรก าหนดบทลงโทษ ผู้ที่ท าให้ทรัพยากรน้ าเกิดมลพิษและการใช้น้ าอย่างไม่

ประหยัด 
10) ควรมีการก าหนดภารกิจและการประสานงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
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บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 

น้ าถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช   อาจกล่าวได้ว่า น้ า
มีทั้งคุณประโยชน์และโทษ นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับน้ าซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์มีดังนี้ 
คือปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมถึงในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
ด้วย  หรือกรณีที่เกิดภาวะน้ าท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก  การตัดไม้ท าลายป่า  การเกิดปัญหาแหล่งน้ า
เน่าเสียเนื่องจากการปล่อยของเสียหรือสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครกลงสู่แม่น้ าล าคลองไม่ว่าจะทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม 

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ   ซึ่งโลกยุคปัจจุบันมี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผลมาจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโต เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงกันระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม
นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จึงท าให้ความ
ต้องการใช้น้ าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  เนื่องจากปริมาณน้ าท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การใช้น้ า  ส่งผลกระทบต่อฤดูแล้ง ท าให้เกิดการแย่งชิงน้ ากินน้ าใช้เหตุมาจากน้ ามีปริมาณจ ากัด    
ประกอบกับประชาชนของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการใช้น้ าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า ฉะนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการน าแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรน้ ามาปรับใช้อย่างจริงจัง  โดยเฉพาะในด้านของกฎหมายจะเห็นได้ว่า มีกฎหมายอยู่หลาย
ฉบับที่กล่าวถึงเรื่องการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  แต่เนื้อหาของกฎหมายที่ออกมานั้นท าให้เกิด
ความสับสนในการใช้กฎหมาย  เกิดความสับสนแก่หน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตาม   

นอกจากนี้กฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นหลายฉบับค่อนข้างล้าสมัย ไม่เหมาะกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน   ไม่ครอบคลุม  มีความซ้ าซ้อนกันและขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง  จึงท าให้ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงบทลงโทษ  เนื่องจากผู้
ปฏิบัติหน้าที่ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้กฎหมายบทบัญญัติใดในการบังคับใช้ 

ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ ายังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด  แม้ว่าจะมีความพยายาม
หาหลักการและเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แต่ก็ยังพบว่าการแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้ามิใช้เป็นการแก้ไขแบบระยะยาว   ดังนั้นเพ่ือลดความรุนแรงของปัญหาเกี่ยวกับการ
การจัดหาแหล่งน้ าและจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ  ทุกคน ทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันหันมาสนใจต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เนื่องจากทรัพยากรน้ าเป็นของ
ส่วนรวม ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่นควรจะได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหาน้ าของ

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ท้องถิ่นของตน  ร่วมคิดและร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  เพ่ือให้การจัดการและการด าเนินการในเรื่อง
ของแหล่งน้ าและการบริหารการใช้และการอนุรักษ์น้ ามีความเป็นเอกภาพ  ฉะนั้นควรจะเครื่องมือที่
สามารถใช้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันนั่นก็คือ กฎหมายแม่บทที่เกี่ยวกับการใช้
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  ดังนั้นทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงมีหน้าที่ในการที่จะช่วยกันทบทวน
กฎหมายที่มีอยู่และที่ขาดให้มีความครอบคลุมและมีความชัดเจนกว่าเดิม 
 ส่วนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ... ขึ้นนั้น  ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีในการที่จะส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้รัฐสภาพิจารณาออกเป็นกฎหมายต่อไป 
เนื่องมาจากมติของคณะรัฐมนตรีได้กล่าวห้ามมิให้มีการปรับปรุง ขยาย เพ่ิมเติมส่วนราชการตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  แต่ในมาตรา 29 แห่งร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ... ฉบับนี้ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของเนื้อหาให้มีการตั้งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานระดับกรม 
 นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าได้มีการปรับปรุงในเรื่องของการควบคุมและ
บริหารแหล่งน้ า การก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรน้ าของรัฐ การก าหนดความรับผิดทางแพ่ง ค่าปรับทางปกครอง และโทษทางอาญา 
ส่วนกรณีการจัดเก็บค่าน้ า จากการศึกษาพบว่า การเก็บค่าน้ าของต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศก าลัง
พัฒนา ส่วนใหญ่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ดูแลและก าหนดหลักการเก็บค่าน้ าโดยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ า ขนาดพ้ืนที่และปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ฤดูกาลที่ท าการเพาะปลูก ปริมาณของน้ าที่ไหลตลอดปี 
และโครงการชลประทานที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน ส่วนการเก็บค่าน้ าของประเทศที่พัฒนาแล้ว จะ
มีกลักการก าหนดราคาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า ขนาดของพ้ืนที่ และปัจจัยต่าง ๆ  เช่นสภาพภูมิประเทศ 
ความจ าเป็นของพ้ืนที่ และขนาดการอุดหนุนเป็นต้น 
 ส่วนการจัดเก็บค่าน้ าของประเทศไทย พบว่ายังไม่มีการจัดเก็บค่าน้ าโดยตรงจากภาค
เกษตรกรรม ซึ่งในพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 8274 ได้บัญญัติ  ให้อ านาจแก่
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการออกกฎกระทรวงเพ่ือให้มีการเก็บค่าน้ าชลประทานใน
อัตราที่ก าหนดขึ้น โดยให้เก็บจากการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรกรรมไม่เกินไร่ละ 5 บาทต่อปี และการใช้
น้ าเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 50 สตางค์ จนถึงปัจจุบัน  
จะเห็นได้ว่าการเก็บค่าน้ าตามกฎหมายของไทยยังมิได้มีการเก็บค่าใช้น้ าในกิจการต่าง ๆ ได้ครบถ้วน  
ในทางปฏิบัติสามารถด าเนินการเก็บค่าน้ าได้เฉพาะน้ าผิวดินในเขตชลประทานและน้ าบาดาลเท่านั้น  
ส่วนการเก็บค่าน้ าในรูปของการอุปโภคบริโภค เช่นการเสียค่าน้ าของการประปานครหลวง และการ
ประปาส่วนภูมิภาคและการเก็บค่าน้ าบาดาล เป็นต้นรัฐไม่สามารถด าเนินการเก็บได้ครบถ้วนจากทุก
กิจกรรมที่มีการใช้น้ า  
 ดังนั้นการเก็บค่าน้ าจากโครงการของรัฐควรมีการเก็บจากผู้ใช้น้ าตามล าดับความส าคัญ ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยเก็บตามปริมาณการใช้มากน้อยลดหลั่นกันไป ซึ่งเป็นการช่วยลด
ช่องว่างระหว่างการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าด้วยกัน  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้น้ ารู้จักคุณค่าของน้ า รู้จัก
ประหยัด ไม่ใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการช่วยกันอนุรักษ์น้ าให้มี
ใช้ได้นาน 
                                                      

274 มาตรา 8 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า  การบริหารจัดการตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าที่มีอยู่ในปัจจุบันและกฎหมายที่ควรด าเนินการ
ต่อไปแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

5.2.1 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 
มีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 

5.2.1.1 นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
การจัดท านโยบายหลักท่ีส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ามีดังนี้ 

1) ควรให้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลงไปสู่
ระดับล่าง คือระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นด้วย อีกทั้งให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งเก่ียวกับทรัพยากรน้ ามากข้ึน 

2) ควรมอบอ านาจให้ประชาชนในแต่ละลุ่มน้ าได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในฐานะเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลทรัพยากรน้ า เพื่อจะได้จัดสรรน้ าและวางแผนการพัฒนาการใช้
น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังควรจะมีการทบทวนร่างกฎหมายแม่บทเก่ียวกับเรื่องสิทธิในการใช้น้ า
และบทบาทหน้าที่ของรัฐกับประชาชนให้ชัดเจน 

3) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรน้ าที่จะใช้เป็นกฎหมายหลัก
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

4) ควรทบทวนในเรื่องการจัดสรรการใช้น้ าระหว่างภาคเกษตรกรรมกับ
ภาคอ่ืน ๆ  รวมถึงการจัดเก็บค่าน้ าโดยคิดราคาค่าน้ าให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เหมาะสม และ
เกิดประโยชน์สูงสุด หรือมีการระบุการคืนทุนชลประทานโดยคิดจากผู้ได้รับประโยชน์จากน้ า 

5) ควรมีการน าหลักการ “ผู้ใช้น้ าต้องเป็นผู้จ่าย” มาใช้อย่างจริงจัง โดย
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

6) ควรจัดให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในภาวะฤดูที่
ขาดแคลนน้ า  

7) ควรมีการทบทวนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนระยะยาม 
เช่นควรให้มีการทบทวนนโยบายของรัฐด้านการเกษตรด้วยการปรับแผนการผลิตใหม่ ให้สอดคล้อง
กับทรัพยากรน้ าที่จะมีการสนับสนุน การลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง  ถือว่าเป็นการปลูกพืชที่มีมูลค่า
ทางด้านเศรษฐกิจสูง 

5.2.1.2 การจัดการเก่ียวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
เนื่องจากทรัพยากรน้ าที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นมีสภาพขาดแคลนและเสื่อมโทรมลง จึง

เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ าด้วยกัน  ขณะเดียวกันก็มีการ
ขยายตัวของกิจการต่าง ๆ  ทางด้านเศรษฐกิจและชุมชน  จนก่อให้เกิดมลพิษตามมาซึ่งเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงควรมีการจัดการทรัพยากรน้ าเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ ดังนี้ 
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1) ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการประสานความร่วมมือกันรณรงค์
จัดการด้านการใช้น้ า โดยใช้มาตรการสิ่งจูงใจ มาตรการด้านราคา รวมทั้งรณรงค์และเผยแพร่โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ า แนะน าวิธีการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด ตลอดจนสร้างนิสัยให้ประชาชนร่วมมือกันช่วยประหยัด 

2) ควรมีการส่งเสริมให้มีนโยบายและแผนการป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 
และให้มีการปลูกป่าอนุรักษ์น้ าที่ชัดเจน อีกทั้งยับยั้งการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ าล าธาร 

3) มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ปรับปรุงและบูรณะรักษาแหล่งน้ าที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติและแหล่งน้ าที่รัฐสร้างไว้ ไม่ให้มีสภาพที่เสื่อมโทรมโดยธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ 

4) ควรมีการจัดองค์กรหลักเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็น
ระบบองค์รวม โดยท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ประสานแผนปฏิบัติและบริหารจัดการน้ าในกรณีขาด
แคลนน้ า รวมทั้งการป้องกันอุทกภัยและการรักษาคุณภาพน้ าด้วย 

5) ควรประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การบริหารจัดการ และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้ง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างมีระบบ พร้อมกับการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมตาม
ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสนองความต้องการใช้น้ าของประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง 

6) ควรมีการจัดระบบการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรน้ าระหว่างการใช้
น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความจ าเป็น ล าดับความส าคัญ และความเป็นธรรม 
โดยมีองค์ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

7) ควรมีการจัดให้มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าน้ าให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยยึดหลักการจัดเก็บค่าน้ าในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่และตามประเภทของ
กิจกรรมนั้น ๆ  ได้แก่การจัดเก็บค่าน้ าดิบเพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค 

5.2.1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร

น้ าอยู่เป็นจ านวนมาก  ท าให้ส่งผลกระทบต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานและปัญหาความไม่
ชัดเจนในภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน ฉะนั้นจึงควรหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้ 

1) ควรจะมีการตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขึ้นใหม่  
เพ่ือให้ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ า  ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ในระดับชาติและระดับลุ่มน้ า  ท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าให้มีการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลเพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

2) ควรมีการก าหนดแนวทางในการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในเรื่องของน้ าให้มีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ ากว่า 30 หน่วยงาน  โดยแต่ละหน่วยงานจะมี
กฎหมายที่ให้อ านาจในการด าเนินการซึ่งแตกต่างกันและคล้ายกันบ้าง  และกฎหมายบางฉบับก็มี
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ความล้าสมัยเนื่องจากใช้มานานและไม่มีการแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้นจึงควรมีการ
ก าหนดขอบเขต วางกฎเกณฑ์และระเบียบในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนและเป็นธรรม  
โดยจะต้องมีการประกาศหรือแจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงานให้รับรู้และปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

5.2.2 กำรจัดกำรด้ำนกฎหมำยทรัพยำกรน  ำ 
5.2.2.1 บทบัญญัติในกฎหมายทรัพยากรน้ า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ านั้นมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับด้วยกัน โดยแต่ละ

ฉบับจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกัน บางฉบับมีความซับซ้อน  ท าให้ยากต่อการบังคับใช้หรือ
ปฏิบัติตาม  จึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติทางด้านกฎหมายดังนี้ 

1) ควรจัดให้มีประมวลกฎหมายทรัพยากรน้ าของประเทศเพ่ือใช้ในการ
ควบคุมดูแลให้การพัฒนา การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

2) ควรลดความซ้ าซ้อนของกฎหมายและหน่วยงานที่จะบังคับให้กฎหมาย
ให้เหลือน้อยที่สุด เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน 

3) ควรก าหนดสิทธิในการใช้น้ าในแหล่งน้ าสาธารณะในปริมาณที่
พอสมควรแก่ความจ าเป็นเท่าที่ไม่เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่บุคคลอ่ืน 

4) ควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับด้านในด้านใด
ด้านหนึ่ง ให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ าที่จะจัดท าข้ึน 

5) ควรจะมีการน ากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้กับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างจริงจังและ
เคร่งครัด 

6) ควรจะมีการก าหนดให้มีการออกใบอนุญาตและมาตรการควบคุมการ
ใช้น้ าส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ  รวมถึงสนามกอล์ฟเนื่องจากมีการใช้น้ าในปริมาณมาก
และเกินความจ าเป็น 

7) ควรจะมีการบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ า รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 8 วรรค 2 และ 3 เกี่ยวกับอัตราค่า
ชลประทานในอัตราใหม่ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดเก็บค่าน้ ามาบังคับใช้ มีแต่เพียงข้อตกลง และจากสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่า ปริมาณน้ าที่มี
อยู่นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

ฉะนั้นควรจะมีการก าหนดให้มีการจัดเก็บค่าน้ าตามอัตราที่เหมาะสม ตามความสามารถ
ในการจ่าย โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับหลักการจัดเก็บค่าน้ าในอัตราก้าวหน้าคือ ผู้ใดใช้มาก
ต้องจ่ายมาก ใช้น้อยจ่ายน้อย นอกจากจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้น้ าด้วย 

5.2.2.2 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ... ที่ควรจะเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าที่มีอยู่ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก . จาก

การศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวถึงผลดี ผลเสียแล้ว จึงขอเสนอแนะประเด็นส าคัญ  ๆ  
เพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีความชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

1) ควรมีการเร่งรัดและผลักดันให้มีการตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า
ให้เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ  โดยจะต้องมีการก าหนดให้มี
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องค์กรหลักที่กฎหมายรองรับเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ าได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มน้ า 

นอกจากนี้ควรมีการจัดท างบประมาณโดยให้มีการสนับสนุนทางด้านการ
วิจัย การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องน้ าต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฉบับดังกล่าว มีความคลุมเครือในเรื่อง
ของการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้น้ าเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการน้ า ฉะนั้นจึงควรให้ประชาชนมีโอกาสเข้า
ไปมีส่วนร่วม โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา  เนื่องจากประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ า
ย่อมใกล้ชิดกับปัญหาและเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 

3) ควรจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เพ่ือ
ควบคุมการใช้อ านาจของรัฐในการพัฒนาแหล่งน้ า และควรจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการน้ าอีกหลายฉบับ รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายให้สามารถคุ้มครองสิทธิและเยียวยาความ
เสียหายแก่ผู้ใช้น้ า 

4) ควรมีการเน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็น
ธรรมและยั่งยืน 

5) ควรจะมีการก าหนดกติกาการจัดสรรน้ าระหว่างผู้ใช้น้ าที่อยู่ในลุ่มน้ า
เดียวกัน เพื่อจะได้ใช้น้ ากันอย่างทั่วถึง  โดยกติกาการจัดสรรน้ าต้องอยู่บนพื้นฐานของการก าหนดสิทธิ
ในการใช้น้ าให้ชัดเจนมากกว่าในปัจจุบัน 

6) การจัดเก็บค่าน้ าในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฉบับดังกล่าว มี
ความไม่ชัดเจน ฉะนั้นจึงควรมีการเก็บค่าน้ าหรือค่าคืนทุนแก่ค่าใช้จ่ายที่รัฐเสียไปในการก่อสร้างแหล่ง
น้ าและระบบจัดส่งน้ า รวมถึงค่าบ ารุงรักษาระบบจัดส่งน้ าจากผู้ใช้น้ า 

7) ควรจะมีการทบทวนค่าใช้น้ าส าหรับกลุ่มที่ใช้น้ าฟรีมาโดยตลอด  และ
จะต้องพิจารณาค่าชดเชยค่าน้ ากรณีที่รัฐจ าเป็นต้องดึงน้ ามาจากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

8) ควรจะมีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายระดับชาติ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ามีทิศทางไปในแนวเดียวกัน 

9) ควรมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ทรัพยากรน้ า
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้เข้าใจถึงสิทธิในการใช้น้ า รวมถึงการใช้เทคโนโลยี การท าวิจัย การพัฒนา
จัดหามาใช้ และการบริหารจัดการน้ าให้มีการใช้ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

10) ควรจะมีการออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นแหล่งต้นน้ าล า
ธารที่ควรสงวนไว้หรือเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าของรัฐ โดยเสนอเรื่องไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือมีการก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

5.2.2.3 การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ 
กล่าวได้ว่า ในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับน้ าโดยตรง  การ

บังคับใช้กฎหมายจึงขาดความเอาจริงเอาจังและไม่เด็ดขาดเท่าที่ควร อีกทั้งในเรื่องของบทลงโทษก็
ค่อนข้างเบา ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ฉะนั้นจึงมีแนวทางแก้ไขเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
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1) ควรจะมีการเพ่ิมบทลงโทษ  เนื่องจากปัจจุบันบทลงโทษนั้นไม่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้ผู้กระท าผิดหลาบจ า 

2) ควรมีการแก้ไขบทลงโทษ  เนื่องจากบทบัญญัติที่มีอยู่นั้นมีการลงโทษ
ไม่เหมือนกัน ทั้ง ๆ  ที่เป็นการกระท าผิดอย่างเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนและช่องว่างของ
กฎหมาย 

3) ส่วนในเรื่องบทลงโทษทางแพ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ า  ควรจะมีการปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นบทลงโทษทางอาญา เนื่องจากทรัพยากรน้ าถือเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมเป็นความผิดที่
กระทบเกี่ยวกับความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน ฉะนั้นจึงควรจะมีการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นเพราะ
ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ านั้นยากที่จะเยียวยาได้  หากลงโทษทางแพ่งเพียงการ  “ปรับ” จะ
ส่งผลให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 

4) ควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่เลือกปฏิบัติ ฉะนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะต้องมีความพร้อมทั้งก าลังเงิน ก าลังคน รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ อีกทั้ง
ความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมาย 
 

5.2.3 ด้ำนอ่ืน ๆ  
นอกจากข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  เพ่ือที่จะช่วยให้การ

จัดการทรัพยากรน้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้นมีดังนี้ 
1) ควรมีการสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ ามีส่วนร่วม

ในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การร่วมตัดสินใจ การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากน้ า เนื่องจากการที่สามารถท าให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเพ่ือ
แก้ไขปญัหาดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย 

2) ควรจะมีการสื่อสารหรือให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนในเรื่องของการใช้
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เพ่ือจะได้เข้าใจถึงปัญหาและจะได้ช่วยกันดูแล 

3) ควรมีการรณรงค์ประชาชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพยากร
น้ าได้รูถ้ึงสิทธิของตน  เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

4) ควรจะมีมาตรการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีก าลังใจในการท างานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ เช่น การให้สินบนในการจับหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 



 
บรรณานุกรม 

 
กรมชลประทาน.  84 ปี กรมชลประทาน.  กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน, 2529. 
กรมชลประทาน.  94 ปี กรมชลประทาน.  กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน, 2539.   
กรมชลประทาน.  96 ปี กรมชลประทาน.  กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน, 2541. 
กรมชลประทาน.  98 ปี กรมชลประทาน.  กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน, 2543. 
กรมชลประทาน.  รวมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการชลประทาน.  กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจกรรมพิเศษ, 

2534. 
กรมชลประทาน.  สภาพแหล่งน ้าในประเทศไทย ศักยภาพในการพัฒนา ปัญหาและวิธีการแก้ไข.  

กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจกรรมพิเศษ, 2534. 
กรมป่าไม้.  98 ปี กรมป่าไม้.   กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน, 2537. 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0891.4/ว393.  3 มีนาคม 2549 เรื่อง  การ

ติดตั งบ่อดักไขมันบ้าบัดน ้าเสียในอาคาร.  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
กรมอนามัย, ส านักท่ีปรึกษากฎหมาย.  อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ตามกฎหมาย.  ค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2558 จาก http://advisor.anamai.moph.go. 
th/main.php?filename=tambon03 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมสหกรณ์.  รายงานการก้าหนดอัตราและวิธีการเรียกเก็บ
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่งเสริมและบ้ารุงรักษา และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบ
น ้าเพื่อการเกษตรในเขตโครงการทุ่งวัดสิงห์ และโครงการท่านฉนวน-วัดโคก จังหวัด
ชัยนาท.  กรุงเทพฯ: ฝ่ายส่งเสริมบ ารุงที่ดิน กองสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์, ม.ป.ป. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การจัดการน  าเสีย. ในหลวงกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก http://www.wma.or.th/ 
www/home .php?module=detail&lang=MO= =&conid=NDEw&pageid=MO= 
=&dir=MTA2  

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.  รายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิต พ.ศ. 2543.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2541. 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.  พระราช 
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2537. 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. รายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  2541.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 
2543. 



171 
 

กลุ่มพลังวิชาการเพ่ืออนาคต. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมพุทธศักราช 2554.  กรุงเทพฯ: พีรภาส, 2550.  

การประปานครหลวง.  รายงานประจ้าปี พ.ศ.  2539 การประปานครหลวง.  กรุงเทพฯ: การ
ประปานครหลวง, 2537. 

การประปานครหลวง.  เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สู้วิกฤตน ้าด้วยเทคโนโลยี
และการจัดการ.  กรุงเทพฯ: การประปานครหลวง, 2537. 

การประปาส่วนภูมิภาค.  รายงานผลการสัมมนาเรื่อง กฎหมายน ้าในประเทศไทย. 26 ธันวาคม 
2534 ณ ห้องเพลินจิตโรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพมหานคร. 

การศึกษาเฉพาะกรณี เรื่องปัญหาภัยแห้งแล้งในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2541. 
กอบกุล  รายะนาคร.  กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม (Law and Environment).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2550. 
เกษม จันทร์แก้ว.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.  พิมพ์ครั งที่ 8.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2553. 
เกษม สนิทวงศ์ฯ.  การอนุรักษ์และการพัฒนาในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ชุติมาการพิมพ์, 2528. 
ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ.  น  านั นส าคัญไฉน.  วารสารคหเศรษฐศาสตร์.  29, 1-2 (มกราคม-สิงหาคม 

2528): 45-49. 
เขมรัฐ รุ่งโรจน์.  การเมืองว่าด้วยน  า.  สยามอารยะ.  2, 14 (กุมภาพันธ์ 2537): 89-95, 116-118. 
คณะวิชาการ The Justice Group.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความ

อาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อม พระราชบัญญัติ จัดตั งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พระราชบัญญัติ ให้น้าวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด.  กรุงเทพฯ: พีรภาส, ม.ป.ป. 

คณะวิชาการ The Justice Group.  ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับใช้สอบ).  กรุงเทพฯ: พีรภาส, 
ม.ป.ป. 

โครงการสารานุกรไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  
สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน เล่มท่ี 27 เรื่องท่ี 2 การบริหารราชการแผ่นดิน/การ
บริหารราชการแผ่นดิน.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http://kanchanapisek 
.or.th/kp6/sub/ book/book.php?book=27&chap=2&page=t27-2-
infodetail01.html 

จุฑามาศ นิศารัตน์.  ค้าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์.  พิมพ์ครั งที่ 5.  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2540. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.  เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการ มิติ
ใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์.  28 พฤษภาคม 
2541 ห้องประชุมนานาชาติ อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร. 

 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=27&page=main
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=27&chap=2&page=chap2.htm


172 
 

เจริญ เพียรเจริญ.  ปัญหาการใช้น  าบาดาลและแผ่นดินทรุดในเขตกทม.  ใน รายงานการสัมมนาเรื่อง
ท่วมและแผ่นดินทรุดในกรุงรัตนโกสินทร์.  16 เมษายน 2525  จัดโดยสมาคมนักเรียน
เก่าเอ ไอ ที แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของกรุง
รัตนโกสินทร์. 

ชัยยุทธ ชินณะราศรี และเกี อพันธ์ เหนียนเฉลย.  พระราชบัญญัติทรัพยากรน  ากับปัญหาน  าๆ.  มติชน
รายวัน.  (29 สิงหาคม 2544): 6. 

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.  เอกสารประกอบการประชุมชี แจงฯ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า    
พ.ศ.  …. .  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ม.ป.ป. 

เถกิงศักดิ์ ค าสุระ.  ทรัพย์.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2537. 
ทรัพยากรน ้า.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก http://www.rmuti .ac.th/user/thanyaphak 

/Web %20EMR/Web%20IS%20Environment%20gr.3/page5_tem.htm 
ทรัพยากรน ้า.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก http://www.school.net.th/library/snet6/ 

envi2/subwater/subwater.htm 
ทรัพยากรน ้าคืออะไร.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก http://tummachatsingwadlom. 

igetweb.com/index.php?mo=3&art=267463 
ทวี หนูทอง และอรนุช วงศ์ชุ่มเย็น. การจัดการทรัพยากรป่าไม้.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2540. 
ไทยรัฐ.  กรมชลประทานแจ้งเหตุน  าไม่พอใช้.  (20 เมษายน 2544): 7. 
ธวัชชัย สันติสุข และเต็ม สมิตินันทน์, บรรณาธิการ.  การอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทยในแง่การ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ.  กรุงเทพฯ: สยามสมาคมแผนกธรรมชาติวิทยา, 2528. 
ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ, ผู้รวบรวม.  สาระส้าคัญแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.2542-2549.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542. 
นภดล อินนา.  น  า ทรัพยากรที่ก าลังขาดแคลน.  วารสารธรรมศาสตร์.  20, 1 (มกราคม-เมษายน 

2537): 52-59. 
นภดล อินนา.  โลกกับปัญหาการขาดแคลนน  า.  วารสารสภาวะแวดล้อม.  10, 1 (มกราคม-

กุมภาพันธ์ 2534): 4-11. 
นันทวัฒน์ บรมานนท์.  มาตรฐานใหม่ของการจัดท้าบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2554. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์.  หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ.  พิมพ์ครั งที่ 3.  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2547.  
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์.  เรื่องนี เป็นสัญญาณอันตรายมากในระบบการเมืองของประเทศไทย.  สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ์.  (14-20 พฤษภาคม 2543): 22-23. 
นิวัตร.  การจัดการน  า แนวทางแก้ไขปัญหาน  าท่วมถึงภัยแล้ง.  เคหการเกษตร.  20, 3 (มีนาคม 

2539): 142-146. 
บทที่ 3 สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... .  ค้นวันที่ 1 

สิงหาคม 2556 จาก http://www.haii.or.th/images/stories/web/draft-p3.pdf 



173 
 

บทที่ 4 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... . ค้นวันที่  10 เมษายน 2558 จาก
http://www.haii.or.th/images/stories/web/draft-p4.pdf 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ค้น
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 จาก  https://www.gotoknow.org/posts/479897 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน  าฯ.  กลไกใหม่สู่การใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด. ไทยออยส์. 
8, 1 (มีนาคม 2536): 2-10. 

บัญญัติ พุ่มพันธ์.  คู่มือการเรียนรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เฉพาะองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) อปท.ของเรา: ท้องถิ่น
ของเรา.  พิมพ์ครั งที่ 2 ปรับปรุงใหม่.  ม.ป.ท.: มูลนิธิส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2551. 

บัญญัติ สุขศรีงาม.  ค้าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์.  กรุงเทพฯ: นิติ
บรรณการ, 2537. 

บัญญัติ สุขศรีงาม.  วิกฤติการณ์ของน  าในอนาคต.  ใกล้หมอ.  20, 6 (มิถุนายน 2539): 74-76. 
บุญจง ขาวสิทธิวงศ์ และวิภาวี คุปตนิสากร, บรรณาธิการ.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538. 
บุญธรรม วงศ์ไศลย์.  แนวทางวินิจฉัยคุณภาพน  าชลประทาน.  สายชล.  26 (มิถุนายน 2537): 60-

79. 
บุปผา อัครพิมาน.  การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น.  วารสารวิชาการศาลปกครอง.  5, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2548): 22. 
เบญจกุล มะกะรันรัช.  การขาดแคลนน  าและความแห้งแล้งการแก้ปัญหาระยะยาว. รัฐสภาสาร.    

42, 8 (สิงหาคม 2537): 1-7. 
ป.  พูนสวัสดิ์.  เราจะได้น  าจากไหน.  สายชล.  25, 1 (มกราคม-เมษายน 2536): 53-68. 
ปธาน สุวรรณมงคล.  รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร

น ้า.  กรุงเทพฯ: กองกลาง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2540. 
ประเทศ สูตะบุตร.  ทรัพยากรน  าและแนวโน้มของทรัพยากรน  า. ใน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง 

ความสมดุลของทรัพยากรน ้าและวิกฤตการณ์ความแห้งแล้ง.  27-30 มีนาคม 2538.
โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่. 

ประภาส ปิ่นตบแต่ง.  นโยบายการจัดสรรทรัพยากรน  า.  สายชล.  25, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2536): 7-10. 

ประเวช โภชนสมบูรณ.์  น  ากับโลก.  วารสารอัยการ.  5, 51 (มีนาคม 2525): 69-78. 
ปราโมทย์ ไม้กลัด.  การแก้ไขปัญหาน  าขาดแคลนและปัญหาน  า.  ใน เอกสารประกอบการประชุม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง ประเด็นการศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. 



174 
 

ปราโมทย์ ไม้กลัด.  การขาดแคลนน ้า: วิกฤตใหม่ของสังคมไทยและแนวทางแก้ไข.  กรุงเทพฯ: 
กรมชลประทาน, 2537. 

ปราโมทย์  ไม้กลัด.  ทางออกการบริหารจัดการน ้าของไทย.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก 
http://thaipublica.org/2014/03/water-management-solutions/ 

ปราโมทย์ ไม้กลัด.  นโยบายการจัดการทรัพยากรน ้า.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ, 2538. 

ปราโมทย์ ไม้กลัด.  วิกฤตการณ์น  ากับการบริหารจัดการน  าในประเทศไทย.  ใน เอกสารประกอบการ
สัมมนาเรื่องวิกฤตการณ์น ้ากับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทยใน
ทศวรรษ 2020.  19 มีนาคม 2539  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการ ส านักงาน ก.พ. 

ปรีชา  อุปโยคิน.  กลยุทธ์ในการอนุรักษ์ดินแลน  าของประเทศไทย.  ใน รายงานการประชุมอนุรักษ์
ดินและน ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2525 ในหัวข้อ “บทบาทของการอนุรักษ์ดินและน ้าในการ
พัฒนาประเทศ”.   กรุงเทพฯ: วรวุฒิการพิมพ์, 2525. 

ปรีชา อุปโยคิน.  กลยุทธ์ในการอนุรักษ์ดินและน  าของประเทศไทย. วารสารพัฒนาที่ดิน.  21, 227 
(เมษายน 2527): 4. 

ปรีดี เกษมทรัพย์.  ค้าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2519. 

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง.  ปกิณกะ: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการแก้ปัญหาน ้าท่วมของประเทศฝรั่งเศส.
ค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view. 
aspx?id=1681 

ผู้จัดการรายวัน.  แฉเล่ห์เอดีบีรับเลือดไทย.  (4 พฤษภาคม 2543): 1-2. 
ผู้จัดการรายวัน.  เอดีบี รับทบทวนบ่อบ าบัด เปลี่ยนแบบลดผลกระทบ-เลิกเก็บค่าน  าคนจน.  (6-7 

พฤษภาคม 2543): 2-4. 
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2528.  พิมพ์ครั งที่ 5.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2538. 
พนัส จักรางกูล.  ค้าอธิบายวิชากฎหมายอาญา.  กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2536. 
พนัส ทัศนียานนท์.  กฎหมายสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป. 
พรชัย ด่านวิวัฒน์.  การควบคุมการใช้น  าในประเทศไทย.  วารสารนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์.  22, 1 (มีนาคม 2538): 105-116. 
พรพรรณ บวรสาโชติ.  คุณภาพน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค.  วารสารข่าวการธรณี.  32, 6 (มิถุนายน 

2530): 28-39. 
พระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. 2520.  ใน หนังสือรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: สภา

ทนายความแห่งประเทศไทย, 2538. 
ฟ้าดาว คงนคร.  สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: กลุ่มงานผลิตเอกสาร ส านักประชาสัมพันธ์ 

ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555. 
มนัส อับดุลเล๊าะ.  การอนุรักษ์.  ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์.  38, 10 (ตุลาคม 2534): 40. 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คณะนิติศาสตร์.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการน้าที่ดินที่ถูกน ้าทะเลกัดเซาะกลับมาใช้ประโยชน์ 
(Land Reclamation).  รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2552. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  สภาวการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน ้าของของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536. 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะนิติศาสตร์. การศึกษาเพื่อรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายด้านน ้า. 
กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536. 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  บัณฑิตวิทยาลัย.  คู่มือการท้าวิทยานิพนธ์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  กฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7.  พิมพ์ครั งที่ 5.  นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2533. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  กฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยท่ี 1-7.  พิมพ์ครั งที่ 10.  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขานิติศาสตร์.  เอกสารประกอบการพิจารณาฯ ร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ.  .… ครั งที่ 5.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย-    
ธรรมาธิราช, 2533. 

มาลี สุรเชษฐ์.  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ: ดิน ป่าไม้.  ค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2558 จาก 
http://law.stou.ac.th/dynfiles/Ex.41706-4.pdf  

มานิตย์ จุมปา.  คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546. 
มานิตย์ จุมปา.  ค้าอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 2 ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร.  พิมพ์

ครั งที่ 3.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.  ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรน ้า.  กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2521. 
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ.  ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการแนวนะโยบายการจัดการ

น ้าส้าหรับประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. 
รุ่งกานต์ กฤษณามระ.  แนวคิดในการอนุรักษ์ดินและน  าในประเทศไทย. วารสารพัฒนาที่ดิน.   24, 

261 (กุมภาพันธ์ 2530): 10-20. 
โลกของน ้า.  กรุงเทพฯ: มังกรการพิมพ์ ม.ป.ป. 
วาสุเทพ กาญจนดุล.  วิธีอนุรักษ์น  าไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกพืชในบริเวณพื นที่แห้งแล้ง. 

วารสารพัฒนาที่ดิน.  21, 225 (กุมภาพันธ์ 2527): 24-28. 
วิชัย เทียนน้อย.  การอนุรักษ์ธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ: อักษรวัฒนา, ม.ป.ป. 
วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ.  สงครามน  า.  รู้รอบตัว.  6, 69 (ตุลาคม 2534): 34-35. 
วิภาเพ็ญ เจียสกุล.  น  า น  า น  า.  วารสารกองสุขาภิบาล.  20, 2 (มกราคม-มีนาคม 2537): 11-21. 
วีระพล แต้สมบัติ.  ทรัพยากรน ้าของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538. 
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ส.ว.ล.  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  า. สายชล.  26 (มิถุนายน 2537): 55-59. 
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง.  การศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง ปัญหาภัยแล้วในประเทศไทย.  

กรุงเทพฯ: สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง, 2541. 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย.  ประมวลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, 2531. 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย.  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2540.  

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540. 
สถาพร สันติบุตร.  แก้ปัญหาวิกฤติน  าตามพระราชด าริทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับน  าเพ่ือการเกษตร. 

เทศาภิบาล.  89, 5 (พฤษภาคม 2534): 58. 
สภาทนายความแห่งประเทศไทย.  รวมกฎหมายส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: สภาทนายความแห่ง

ประเทศไทย, 2538. 
สภาผู้แทนราษฎร, คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์.  รายงานการสัมมนา เรื่อง แนว

ทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน ้า.  27 มกราคม 2537 ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ 213-216 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร. 

สภาวิจัยแห่งชาติ.  รายงานการศึกษากฎหมายน ้า.  กรุงเทพฯ: สภาวิจัยแห่งชาติ, 2536. 
สมคิด เลิศไพฑูรย์.  กฎหมายการปกครองท้องถิ่น.   กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา, 2547. 
สมนึก อ่องเอิบ.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2519. 
สมพงษ ์ลิ่มสกุล และสุทัศน์ ธารีสาร.  การจัดระบบอนุรักษ์น  าและดินแบบง่ายๆ. วารสารพัฒนา

ที่ดิน.  22, 239 (เมษายน 2528): 37-43. 
สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร.  การมีส่วนร่วมของชาวสมุทรสงครามในการอนุรักษ์แม่น ้าแม่กลอง. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541. 
สมัย อาภาภิรม และเยาวนันท์ เชฎฐรัตน์, บรรณาธิการ.  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2538: โลกสี

เขียว จิตส้านึกใหม่ของมนุษยชาติ.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับบลิชชิ่ง, 
2538. 

สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  บทบาทของการอนุรักษ์ดินและน  าในการพัฒนา
ประเทศ. ใน รายงานการอนุรักษ์ดินและน ้าแห่งชาติ พ.ศ. 2525.  24-29 พฤษภาคม 
2525  จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กรมพัฒนาที่และชมรมอนุรักษ์ดินและน  า ณ โรงแรมบางแสน จังหวัดชลบุรี.  

สรุปส้าหรับผู้บริหารเรื่อง การกระจายอ้านาจการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย.   ค้นวันที่ 1 
สิงหาคม 2558 จาก http://www.local.moi.go.th/webst/decon.htm 

สัก กอแสงเรือง.  ผู้รวบรวม.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับ มาตรฐาน.
กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2533. 

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช.  เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542.  ค้นวันที่ 15 
มิถุนายน 2558 จาก http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com 
_content&view=article&id=20&ltemid=25.  
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง แต่งตั งเจ้าพนักงานผู้
ควบคุมการชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 
2482.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2 
/%a113/%a113-2e-2485-a0001.pdf  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการน ้าของ
ต่างประเทศและข้อเสนอแนะส้าหรับประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554. 

ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ.  กฎหมายทรัพยากรน ้าในสถานการณป์ัจจุบันมี
ความจ้าเป็นหรือไม่.  24 สิงหาคม 2543  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ 
กรุงเทพมหานคร. 

ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ. นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ, ม.ป.ป. 

ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ.  รายงานการศึกษาสถานภาพและประเด็นการ
ศึกษาวิจัยในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2539. 

ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ.  รายงานการประชุมระดับประเทศ เรื่อง 
แนวนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรน ้าของประเทศในศตวรรษหน้า.    
8-9 มกราคม 2541 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร. 

ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ.  สรุปผลการประชุมเรื่อง แนวนโยบายและกลยุทธ์
ในการพัฒนาทรัพยากรน ้าของประเทศในศตวรรษหน้า.  8-9 มกราคม 2541 จัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์
เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.  

ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ.  เอกสารประกอบการพิจารณาฯร่างพระราชบัญญัติ
น ้า พ.ศ.  ….  และร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อ 4 ฉบับ.  กรุงเทพฯ: ฝ่ายกฎหมาย
ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  รายงานการสัมมนาโครงการ “มิติ
ใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์.   28 พฤษภาคม 
2541 ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร.  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการจัดตั งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา ณ 
พื นที่ลุ่มน ้าปิงตอนบน.  3-5 มิถุนายน 2541 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการทรัพยากร
น  าแห่งชาติ และส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่,  
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการจัดตั งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา ณ 
พื นที่ลุ่มน ้าป่าสัก.  26-28 สิงหาคม 2541 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ และส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมลพบุรี รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี. 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  รายงานการสัมมนาเรื่อง การจัดท้ากฎหมายแม่บทเกี่ยวกับ
การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2535.   

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.  นโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ.  พิมพ์ครั งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2526. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  การส้ารวจข้าวนาปี 2540/2543 นาปรัง 2541.  กรุงเทพฯ: 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542. 

ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานปลัด, ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, ศูนย์วิจัยกฎหมาย
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548 

สินธุเกษตร.  การใช้น  าทางการเกษตรปี 2536 ในวงงานชลประทาน.  สายชล.  25, 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2536): 121-127. 
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นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. 
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ภาคผนวก ก 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. .... 

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

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

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

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน ้า 
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
มาตรา ๑ ในพระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ….” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
มาตรา ๓ การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ให้เป็นไปตามที่

ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี  เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใดก้าหนดเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การ
บริหารจัดการ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานไม่ต่้า
กว่าหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี  ก็ให้ด้าเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั น 

พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับแก่ทรัพยากรน ้าที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย แต่การผ่านหรือเข้าไปบนพื นดินในเขตดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั น 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี  “ทรัพยากรน ้า” หมายความว่า น ้าในบรรยากาศ น ้าบนผิวดิน
ที่ไหลตามธรรมชาติ น ้าใต้  ดิน น ้าในทะเลอาณาเขต คลอง แม่น ้า หนอง บึง พื นที่ชุ่มน ้า แหล่งต้นน ้า 
และแหล่งน ้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยอาจน้ามาใช้ 

“แหล่งน ้าธรรมชาติ” หมายความว่า แหล่งรวมน ้าตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น ้า ห้วยหนอง 
คลอง บึง น ้าบาดาล แหล่งน ้าที่เกิดขึ นจากการกระท้าของธรรมชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็นน ้าผิวดิน และน ้า
ใต้ดิน 

“แหล่งน ้าสาธารณะ” หมายความว่า สระน ้าสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
“พื นที่ต้นน ้า” หมายความว่า พื นที่ตอนบนของล้าน ้าซึ่งล้อมรอบโดยสันเขา หรือสันปันน ้า 

รับน ้าฝนที่ตกลงมาให้ไหลลงไปรวมเป็นร่องล้าน ้าต้นก้าเนิดของแม่น ้า 
“น ้าใต้ดิน” หมายความว่า แหล่งสะสมน ้าใต้ผิวดิน น ้าจืดที่ขังอยู่ในช่องว่างของดินหรือหิน 

เกิดจากการไหลซึมของน ้าผิวดินผ่านชั นดินลงไปกักเก็บอยู่ใต้ผิวดิน 
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“ทางน ้าชลประทาน” หมายความว่า ทางน ้าที่ใช้ในการขนส่ง ระบาย กัก หรือกั นน ้า เพ่ือ
การชลประทาน เพ่ือการคมนาคมซึ่งมีการชลประทานรวมอยู่ด้วย เฉพาะภายในเขตที่ได้รับประโยชน์
จากการชลประทาน ทางน ้าที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน และทางน ้าอันเป็นอุปกรณ์แก่การ
ชลประทาน 

“สภาวะวิกฤต” หมายความว่า การเกิดสาธารณภัยเกี่ยวกับน ้า 
“พื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม” หมายความว่า พื นที่ลุ่มน ้าหรือพื นที่ริมฝั่งแม่น ้า ซึ่งมีโอกาสเกิดน ้า

ท่วมจากสาเหตุน ้าไหลหลากลันตลิ่งล้าน ้าหรือจากพื นที่ข้างเคียง  หรือน ้าท่วมขังจากปริมาณฝนตก
หนักในพื นที่เอง 

“พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง” หมายความว่า พื นที่ห่างไกลจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ซึ่งมีโอกาสขาด
แคลนน ้า ทั งเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือการเพาะปลูก เลี ยงสัตว์ได้ง่าย หรืออยู่ในบริเวณที่มีปริมาณ
น ้าฝนตกค่อนข้างน้อย มีแหล่งน ้าธรรมชาติน้อย 

“พื นที่ชุ่มน ้า” หมายความว่า พื นที่ลุ่มน ้า พื นที่ราบลุ่ม พื นที่ชื นแฉะ พื นที่ฉ่้าน ้า มีน ้าท่วม มี
น ้าขัง พื นที่พรุ พื นที่แหล่งน ้าทั งที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ น ทั งที่มีน ้าขังหรือท่วม
อยู่ถาวรและชั่วครั งชั่วคราว ทั งท่ีเป็นแหล่งน ้านิ่งและน ้าไหล ทั งท่ีเป็นน ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเค็ม 

“พื นที่ลุ่มน ้า” หมายความว่า พื นที่ซึ่งเมื่อฝนตกลงมาแล้ว น ้าจะไหลรวมกันลงสู่แม่น ้า
ทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน ้านั น ๆ พื นที่รอบล้าน ้าที่ล้อมรอบด้วยแนวสันเขาและสันปันน ้า ซึ่งรองรับ
น ้าฝนทั งหมดที่ตกลงในพื นที่ ไหลไปรวมกันในล้าน ้านั น 

“พื นที่กลุ่มลุ่มน ้า” หมายความว่า พื นที่ลุ่มน ้าที่มีทางน ้าไหลออกมารวมกันออกสู่ทะเลหรือ
แม่น ้านานาชาติร่วมกัน 

“แนวเขตถอนร่น” หมายความว่า ที่ดินริมนอกสุดของชายตลิ่ง ด้านแผ่นดินที่เป็นแนว
ป้องกันทางชีวภาพที่ก้าหนดขึ น โดยการปรึกษาหารือ และตกลงร่วมกันของชุมชนริมตลิ่งแต่ละช่วง
ต่อช่วง โดยปราศจากสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้น สิ่งปลูกสร้างสาธารณะที่ได้รับความยินยอมจากชุมชน
ชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

“ผู้ใช้น ้า” หมายความว่า ราษฎรผู้ใช้ประโยชน์แหล่งน ้า 
“องค์กรผู้ใช้น ้า” หมายความว่า การรวมกลุ่มของผู้ใช้น ้าตั งแต่ ๒ รายขึ นไป โดยมี

วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าใด ๆ ร่วมกัน และลดปัญหาความขัดแย้ง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ

ส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ้านาจแต่งตั งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  ในส่วนที่เกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่
ของตนกฎกระทรวงนั น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้
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มาตรา ๖ ให้พื นที่ลุ่มน ้า พื นที่กลุ่มลุ่มน ้า ตามพระราชบัญญัตินี  เป็นพื นที่จัดการทรัพยากร
น ้า ที่กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้าบาดาล กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมขนส่งทางน ้าและพาณิชนาวี กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากร
ธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน การ
ประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคม กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ส้านักงานนายกรัฐมนตรี กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั งหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ชุมชนลุ่มน ้า พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ้านาจ
และหน้าที่ด้าเนินการ จัดการร่วมกันอย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพระราชบัญญัตินี  

มาตรา ๗ เมื่อมีเหตุสภาวะวิกฤตอันก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณะที่เนื่องมาจากการ
แพร่กระจายของมลพิษ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุอ่ืนใดทางน ้า ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั นจะก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยของประชาชน สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรและระบบนิเวศทางน ้า ให้นายกรัฐมนตรีมีอ้านาจหรือมอบอ้านาจ
ผู้ใดสั่งการตามที่เห็นสมควร ให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด รวมทั งบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายหรือ
ความเสียหายดังกล่าว กระท้า หรือร่วมกันกระท้าการใดๆ เพ่ือควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจาก
อันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ นนั นได้อย่างทันท่วงที 

ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดมลภาวะหรือภัยพิบัติดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมี
อ้านาจสั่งให้บุคคลนั นไม่ให้กระท้าการใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรงแก่มลภาวะหรือภัยพิบัติ
นั นในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย 

อ้านาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอ้านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้ โดยให้ท้าเป็นค้าสั่งและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด ๑ 

สิทธิในทรัพยากรน ้า 
มาตรา ๘ ทรัพยากรน ้าเป็นของประชาชน ซึ่งรัฐและประชาชนร่วมกันพัฒนา และร่วมกัน

จัดสรรให้มี ใช้ และกักเก็บทรัพยากรน ้า เพ่ือ 
(๑)  การด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภค การเกษตรหรือการเลี ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ การ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(๒)  การเกษตรหรือการเลี ยงสัตว์เพ่ือการพาณิชย์ 
(๓)  การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา 
(๔)  กิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น ้าปริมาณมากหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน ้า 
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(๕)  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มาตรา ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีน ้าพุเกิดขึ นหรือมีน ้าไหลผ่านตามธรรมชาติไม่ว่า

บนดินหรือใต้ดิน ย่อมมีสิทธิเก็บกักหรือใช้น ้านั นได้เท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในที่ดินของตน 
มาตรา ๑๐ ภายใต้บทบัญญัติอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี  ประชาชนย่อมมีสิทธิในการเข้าถึง

และใช้ทรัพยากรน ้าอย่างเหมาะสม แต่การใช้สิทธินั นต้องไม่เกินความจ้าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรม
หรือที่ดินของตนจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเกินสมควรแก่บุคคลอ่ืนในการใช้ทรัพยากรน ้า หรือ
แก่เจ้าของที่ดินริมแหล่งน ้านั น 

 
หมวด ๒ 

องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคนที่สาม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมปลัดกระทรวงพลังงาน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า อธิบดีกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้แทนผู้ใช้น ้าจ้านวนสามคน ผู้แทนลุ่มน ้าจ้านวนสามคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน
สามคน ผู้แทนองค์กรเอกชนจ้านวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั งอีกสี่คน เป็น
กรรมการ และผู้อ้านวยการส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เป็นกรรมการ
และเลขานุการการคัดเลือกและแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คัดเลือกและแต่งตั งจากผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  
(๑)  จัดท้านโยบายทรัพยากรน ้าแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒)  ก้าหนดมาตรการ แนวทาง เพ่ือเป็นกรอบในการด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับด้าเนินการตามนโยบายทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
(๓)  ก้าหนดระเบียบการจัดสรรทรัพยากรน ้า จัดล้าดับความส้าคัญเพ่ือการจัดสรรทรัพยากร

น ้า ก้าหนดสิทธิในทรัพยากรน ้าของแต่ละลุ่มน ้า รวมทั งก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาตใช้และจัดสรรทรัพยากรน ้าขององค์กรผู้ใช้น ้า 

(๔)  ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการน ้า 
(๕)  ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่

ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า ให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรน ้า 



186 

(๖)  ก้าหนดขอบเขตกลุ่มลุ่มน ้า ลุ่มน ้า และจัดให้มีคณะกรรมการกลุ่มลุ่มน ้าคณะกรรมการ
ลุ่มน ้า 

(๗)  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนิน
กิจการต่างๆ 

(๘)  ให้ค้าปรึกษา เสนอแนะ และประสานผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องในการจัดการ การจัดสรร การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการพัฒนา
ทรัพยากรน ้า 

(๙)  ก้าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้า และให้มีการ
ประสานแลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยงาน 

(๑๐)  จัดให้มีประมวลกฎหมายทรัพยากรน ้า และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(๑๑)  จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
(๑๒)  จัดตั งคณะกรรมการเพื่อด้าเนินการในสภาวะวิกฤต โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
(๑๓)  ประสานงาน และจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการอ่ืนที่แต่งตั งขึ นตามกฎหมายหรือ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องกับนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน ้า 
(๑๔)  รับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมทั งด้าเนินการไกล่เกลี่ยและพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท

เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
(๑๕)  ก้าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้ และเงินอุดหนุน 
(๑๖)  ให้ความเห็นชอบในการจัดท้ากฎ ระเบียบ ประกาศ และค้าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี  รวมทั งการประสานการปฏิบัติตามนโยบาย แผน และการใช้บังคับ กฎ ระเบียบ
ประกาศ ค้าสั่ง ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรน ้า 

(๑๗)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอ่ืนมาตรา  ๑๓ 
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจออกระเบียบ หลักเกณฑ์ขั นตอนและวิธีการในการ
ก้าหนดขอบเขตกลุ่มลุ่มน ้าและลุ่มน ้า และการจัดตั งคณะกรรมการกลุ่มลุ่มน ้าและลุ่มน ้า ตามมาตรา 
๑๒(๖)ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั นตอนและวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได ้

มาตรา ๑๔ ให้องค์กรผู้ใช้น ้า คณะกรรมการลุ่มน ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
เอกชนคัดเลือกผู้แทนในส่วนของตนเพ่ือให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั งเป็นกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  
ตามมาตรา ๑๑รายละเอียด หลักเกณฑ์ ขั นตอนและวิธีการคัดเลือกผู้แทนแต่ละส่วนตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕ ให้นายกรัฐมนตรีใช้ดุลพินิจแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ จ้านวนสี่คนให้
กรรมการผู้แทนผู้ใช้น ้า กรรมการผู้แทนลุ่มน ้า กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ที่ได้รับคัดเลือกตามมาตรา ๑๔ จัดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือคัดเลือก
และเสนอชื่อบุคคลที่จะให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งเดือนนับ
แต่วันที่กรรมการผู้แทนลุ่มน ้า กรรมการผู้แทนผู้ใช้น ้า กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๔ 
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หากยังไม่มีการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสองให้
นายกรัฐมนตรีแต่งตั งบุคคลที่นายกรัฐมนตรีใช้ดุลพินิจแต่งตั งตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ครบก้าหนดเวลาตามวรรคสอง และให้กรรมการอื่นที่ ได้รับการแต่งตั ง
จากนายกรัฐมนตรีท้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติไปพลางก่อนทั งนี ให้ถือว่า
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีกรรมการครบถ้วนและสามารถด้าเนินงานตามอ้านาจหน้าที่ได้ 

ให้ส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติประสานงานให้มีการประชุมตาม
วรรคสอง 

มาตรา ๑๖ ให้กรรมการผู้แทนผู้ใช้น ้า กรรมการผู้แทนลุ่มน ้า กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๔ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั งตามมาตรา ๑๕ มีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละสี่ปี 

กรรมการผู้แทนผู้ใช้น ้า กรรมการผู้แทนลุ่มน ้า กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๕ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
นายกรัฐมนตรีแต่งตั งตามมาตรา ๑๕ ซึ่งพ้นจากต้าแหน่งอาจได้รับแต่งตั งอีกได้แต่จะด้ารงต้าแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อครบวาระตามมาตรา ๑๖ กรรมการผู้แทนผู้ใช้
น ้า กรรมการผู้แทนลุ่มน ้า กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้แทนองค์กร
เอกชน ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๔ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั งตาม
มาตรา ๑๕ พ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนผู้ใช้น ้า กรรมการผู้แทนลุ่มน ้า กรรมการผู้แทนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา๑๔ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั งตามมาตรา ๑๕ พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เริ่ม
ด้าเนินการตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการนั นพ้น
จากต้าแหน่ง และให้ผู้ได้รับแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน 

มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติต้องมีกรรมการทรัพยากรน ้า 
แห่งชาติมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติทั งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ให้ประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติหรือประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได ้ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งท้าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
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ถ้าไม่มีประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติหรือประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และรองประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติคนที่หนึ่งไม่
มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองท้าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ถ้าไม่มีประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติหรือประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และรองประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติคนที่หนึ่ง
และคนที่สอง ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติที่มาประชุม
เลือกกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ขาด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติผู้ใดมีส่วนได้เสีย
กรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติผู้นั นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติอาจมอบหมายให้กรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการด้านต่าง  ๆ ตามอ้านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติเพ่ือเสนอรายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ
หรือด้าเนินการตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจแต่งตั งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  หรือตามที่
ได้รับมอบหมายได้ ทั งนี  วิธีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติก้าหนด 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ้านาจเรียกให้หน่วยงานของ 
รัฐ ส่งเอกสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ตลอดจนเชิญบุคคลใดมาชี แจง ให้ข้อเท็จจริง
ความเห็น หรือให้ส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ 

มาตรา ๒๒ ให้กรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการ
ปฏิบัติงานตามที่ก้าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๒๐ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติก้าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

ส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
มาตรา ๒๓ ให้มีส้านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีอ้านาจหน้าที ่

ดังต่อไปนี  
(๑)  ท้าหน้าที่เลขานุการให้แก่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
(๒)  เสนอความคิดเห็น และจัดท้านโยบายและแผน มาตรการ แนวทาง ในการจัดการ

ทรัพยากรน ้าเพ่ือเป็นกรอบในการด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั ง
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หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ การคุ้มครอง การอนุรักษ์และการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้า 

(๓)  ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มน ้าและคณะกรรมการลุ่ม
น ้า ซึ่งจัดตั งโดยคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท้าแผนและโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน ้ าต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

(๕)  เสนอแนะการจัดท้ากฎ ระเบียบ ประกาศ ค้าสั่ง ก้ากับดูแล ประเมินผล และติดตาม
ตรวจสอบการด้าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี  
รวมทั งประสานการปฏิบัติตามนโยบาย แผน และการใช้บังคับกฎ ระเบียบ ประกาศ ค้าสั่ง ของ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
น ้า 

(๖) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการใดๆเพ่ือ
ประโยชน์ในการด้าเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

(๗) ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้า รวมทั งสร้างความเข้าใจ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ การอนุรักษ์ การคุ้มครอง และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน ้า 

(๘) ประสานงาน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน ้า ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน้ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

(๙) ด้าเนินการ ส้ารวจ และขึ นทะเบียน องค์กรผู้ใช้น ้า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในพื นท่ี รวมทั งประสานและติดตามการด้าเนินการ 

(๑๐) จัดท้าค้าขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานของ
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

(๑๑) ปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๓ 
องค์กรผู้ใช้น ้า 

มาตรา ๒๔ หากพื นที่ใดมีผู้ใช้น ้ารวมกลุ่มกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน
เกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ในพื นที่ของ
ตนเอง สามารถจดทะเบียนเพื่อจัดตั งองค์กรผู้ใช้น ้าได้ 

ให้องค์กรผู้ใช้น ้าซึ่งได้จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค้าขอจดทะเบียน และการอนุมัติให้จัดตั งองค์กร

ผู้ใช้น ้า ให้ก้าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๕ องค์กรผู้ใช้น ้าซึ่งได้จดทะเบียนตามมาตรา ๒๔ มีสิทธิเข้ามีส่วนร่วมในการ

ก้าหนดแผนการด้าเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ โดยการประสานงานและท้างาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มาตรา ๒๖ องค์กรผู้ใช้น ้า อาจขออนุญาตใช้ และมีอ้านาจในการจัดสรรทรัพยากรน ้าให้แก่
สมาชิกของตน ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติก้าหนด 

มาตรา ๒๗ บทบัญญัติมาตรา ๒๔ ถึงมาตรา ๒๖ ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ใช้น ้าที่จะรวมตัวกันเป็น
กลุ่มผู้ใช้น ้าในรูปแบบอื่น 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีอ้านาจก้าหนดนโยบายทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ และให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  บรรจุนโยบาย
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นโยบายทรัพยากรน ้าแห่งชาติควรประกอบด้วย การจัดสรรน ้า การชลประทาน การบริหาร
จัดการพื นที่แหล่งน ้า การบริหารจัดการน ้าท้องถิ่น การบริหารจัดการ ความมั่นคง ความเสี่ยงและการ
บรรเทาวิกฤต การประเมินติดตาม 

มาตรา ๒๙ เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรน ้าเป็นไปอย่างบูรณาการในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติพึงจัดให้มีนโยบาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับในการจัดการทรัพยากรน ้าที่สอดคล้องกันในทุกด้านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

หากมีการก้าหนดนโยบายทรัพยากรน ้าไว้ แต่ยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับในเรื่อง
นั น คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติพึงจัดให้มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้สอดคล้อง
ครบถ้วนกับนโยบายนั นอย่างบูรณาการ 

หากมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ แต่ยังไม่มีนโยบายทรัพยากรน ้าในเรื่องนั น
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติพึงจัดให้มีนโยบายทรัพยากรน ้าในเรื่องนั น ให้สอดคล้องครบถ้วน
กับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับนั นอย่างบูรณาการ 

มาตรา ๓๐ ในการจัดท้านโยบายทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติก้าหนด ทั งนี  ให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติน้าผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดท้านโยบาย
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติด้วย 

นโยบายทรัพยากรน ้าแห่งชาตินั น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลบังคับใช้ได้ 
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติก้าหนดระเบียบการจัดสรรน ้าในสภาวะ

ปกติ การจัดสรรน ้าในสภาวะวิกฤติ และจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
การเกษตร การอุตสาหกรรม การใช้และการบริการน ้าขนาดใหญ่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั งการ
กักเก็บน ้า โดยค้านึงถึงความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือให้การใช้น ้ามีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
และเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั งนี ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนลุ่มน ้าที่
เกี่ยวข้อง 

ระเบียบการจัดสรรน ้าและจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น ้าตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน
ตามนโยบายทรัพยากรน ้าแห่งชาติ และต้องปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการใช้ การ
พัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไป 
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หมวด ๔ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในทางน ้าชลประทาน 

มาตรา ๓๓ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี  การจัดหา การพัฒนา การบริหาร
จัดการ การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าในทางน ้าชลประทานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง 

มาตรา ๓๔ กรมชลประทานมีอ้านาจก้าหนดให้แม่น ้าและล้าน ้าหลัก ซึ่งเชื่อมเขื่อน อ่างเก็บ
น ้า และพื นที่ลุ่มน ้าในกลุ่มลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน เป็นทางน ้าชลประทานหลัก 

ล้าน ้าซึ่งเชื่อมเขื่อน อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก และพื นที่ลุ่มน ้าย่อยเข้าด้วยกัน ให้ก้าหนดเป็นทาง
น ้าชลประทานรอง 

ก่อนการประกาศแหล่งน ้า สาธารณะใดให้เป็นทางน ้า ชลประทานหลักและทางน ้า
ชลประทานรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในแหล่งน ้าสาธารณะนั นก่อน 

มาตรา ๓๕ ในการจัดสรรน ้าและพิจารณาการขออนุญาตใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานตาม
กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้กรมชลประทานหรือผู้มีอ้านาจปฏิบัติตามแผนหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการจัดสรรน ้าที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติก้าหนดด้วย 

ในการจัดท้าแผน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรทรัพยากรน ้า และการพิจารณาอนุญาต
การใช้น ้าตามวรรคหนึ่ง ให้ค้านึงถึงวัตถุประสงค์เดิมในการจัดท้าโครงการชลประทานตลอดจนภาระ
ข้อผูกพันตามสัญญาระหว่างกรมชลประทานกับบุคคลที่สามด้วย 

 
หมวด ๕ 

การพัฒนา ฟื้นฟู คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก้าหนดให้การท้าโครงการประเภทใดหรือขนาดใด รวมทั งการพิจารณาอนุญาตให้ท้าโครงการหรือ
กิจกรรมดังกล่าวภายในลุ่มน ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อลุ่มน ้า ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในลุ่มน ้าก่อนการด้าเนินการหรืออนุญาต 

ให้ประกาศตามวรรคหนึ่ง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในลุ่มน ้า 

มาตรา ๓๗ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพื นที่ต้นน ้าล้าธาร รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการ มีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดให้พื นที่ต้นน ้าล้าธารเป็นพื นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๓๘ ให้กรมทรัพยากรน ้ารับผิดชอบในการจัดให้มีแผนที่พื นที่กลุ่มลุ่มน ้า พื นที่ลุ่มน ้า 
จัดท้าข้อมูลทะเบียนแหล่งน ้าธรรมชาติ พื นที่ต้นน ้า พื นที่ชุ่มน ้า เส้นทางน ้า พื นที่เสี่ยงภัยแล้งพื นที่
เสี่ยงภัยน ้าท่วม แนวเขตถอยร่น และการใช้น ้าให้ชัดเจนให้กรมทรัพยากรน ้า ท้า แผนพัฒนาและ
อนุรักษ์พื นที่แหล่งน ้า ตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ รวมทั งจัดให้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลตามวรรคหนึ่งเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการและการบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
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มาตรา ๓๙ หากการใช้ทรัพยากรน ้าของบุคคลใดก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มี
อ้านาจสั่งให้บุคคลนั นหยุดหรือลดการใช้ทรัพยากรน ้านั นเป็นการชั่วคราว  เพ่ือเป็นการป้องกันหรือ
บรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ 

มาตรา ๔๐ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมลพิษทางน ้า ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้า มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิด เขตควบคุมมลพิษ พร้อมทั งมาตรการเพ่ือ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาจากมลพิษดังกล่าวนั น 

ในการก้าหนด การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกมาตรฐานคุณภาพน ้ามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิด และเขตควบคุมมลพิษดังกล่าวในวรรคหนึ่ง รวมทั งมาตรการแก้ไข
ปัญหามลพิษ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก้าเนิด เขตควบคุมมลพิษ และมาตรการตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ในการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกประกาศก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิด เขตควบคุมมลพิษ และมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก้าเนิด เขตควบคุมมลพิษ และมาตรการตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
หมวด ๖ 

การบริหารจัดการน ้าท้องถิ่น 
มาตรา ๔๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท้าทะเบียน แผนที่ และข้อมูล

สารสนเทศ คลอง ฝาย อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก แหล่งน ้าขนาดเล็กในพื นที่ และก้าหนดแผนงาน
งบประมาณ และการด้าเนินงานในการดูแลรักษาแหล่งน ้าในพื นที่ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับส้านักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เพ่ือการบริหารจัดการพื นที่แหล่งน ้า และการชลประทาน 

มาตรา ๔๒ ในการจัดการทรัพยากรน ้า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่
ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค้า ปรึกษา ประสานงาน และจัดการร่วมกับองค์กรผู้ใช้น ้า ตาม
พระราชบัญญัตินี บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่ออ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการทรัพยากน ้าตามกฎหมายอ่ืน 

หมวด ๗ 
การบริหารจัดการน ้าใต้ดิน 

มาตรา ๔๓ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี  การบริหารจัดการน ้าใต้ดินให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล 

มาตรา ๔๔ ในกรณีเกิดสภาวะวิกฤต ให้กรมทรัพยากรน ้าบาดาลประสานงานและรายงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าใต้ดินต่อคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
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หมวด ๘ 
การให้บริการน ้า 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีอ้านาจก้าหนดมาตรฐานในกาให้บริการน ้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 

คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ให้สัมปทานการให้บริการน ้า 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้สัมปทานการให้บริการน ้าตามวรรคสอง ให้ก้าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖ การใช้ทรัพยากรน ้าแบ่งเป็นสามประเภท คือ 
(๑)  การใช้ทรัพยากรน ้าประเภทที่ ๑ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้าเพ่ือการด้ารงชีพ การอุปโภค

บริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการใช้
ทรัพยากรน ้าในปริมาณเล็กน้อยตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

(๒)  การใช้ทรัพยากรน ้าประเภทที่ ๒ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้าเพ่ือการเกษตรหรือการเลี ยง
สัตว์เพ่ือการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการ
อ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ทั งนี  การใช้ทรัพยากรน ้าประเภทที่ ๒ ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

(๓)  การใช้ทรัพยากรน ้าประเภทที่ ๓ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน ้าเพ่ือกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น ้า
ปริมาณมากหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน ้าหรือครอบคลุมพื นที่อย่างกว้างขวางตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง ทั งนี  การใช้ทรัพยากรน ้า ประเภทที่ ๓ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงการใช้ทรัพยากรน ้า
ตามวรรคหนึ่ง ให้ค้านึงถึงการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นส้าคัญ 

มาตรา ๔๗ เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการน ้า รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีอ้านาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี  

(๑)  ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้บริการน ้าประเภทที่ ๑ ส้าหรับแต่ละลุ่มน ้า 
(๒)  ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม การแก้ไข

และการยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการน ้าประเภทที่ ๒ ส้าหรับแต่ละลุ่มน ้า 
(๓)  ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม การ 

แก้ไขและการยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการน ้าประเภทที่ ๓ 
 

หมวด ๙ 
การบริหารจัดการน ้าในสภาวะวิกฤต 

มาตรา ๔๘ เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตน ้าขึ นในท้องที่ใด ให้นายกรัฐมนตรี โดยค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมีอ้านาจออกประกาศสภาวะวิกฤตน ้าและพื นที่ 

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าในสภาวะวิกฤตเป็น
ผู้รับผิดชอบสั่งการ 
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มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการน ้า
ในสภาวะวิกฤต โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานให้คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าในสภาวะวิกฤต
รับผิดชอบจัดท้าแผนที่พื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง ก้าหนดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วม น ้าขาดแคลน และจัดการทบทวนแผน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานรายปี 

มาตรา ๕๐ เมื่อเกิดอุทกภัยฉุกเฉินขึ น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปใน
อสังหาริมทรัพย์ของบุคคล และให้มีอ้านาจเคลื่อนย้าย ท้าลายหรือรื อถอนสิ่งใด ๆ รวมทั งติดตั ง
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการสูบน ้า เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมนั นได้เท่าที่จ้าเป็น 
แต่ต้องจ่ายค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั น 

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าในสภาวะวิกฤต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัย 

มาตรา ๕๑ เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตน ้าแล้งอย่างรุนแรงขึ นในท้องที่ใด ให้นายกรัฐมนตรี โดย
ค้าแนะน้าของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจออกประกาศก้าหนดให้ท้องที่นั นเป็นเขต
ขาดแคลนน ้าได ้

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าในสภาวะวิกฤตมีอ้านาจสั่ง
การ โดยมีอ้านาจสั่งให้บุคคลใดลดหรืองดการใช้น ้าในกิจการที่ก้าหนดเป็นการชั่วคราวได้  และให้มี
อ้านาจน้าน ้านั นไปแบ่งปันแก่บุคคลอื่น 

หากการแบ่งปันน ้าตามวรรคสอง เป็นการน้าน ้าที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดไป
แบ่งปันแก่บุคคลอ่ืน จะต้องมีการจ่ายค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมเพ่ือความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลซึ่ง
ครอบครองน ้านั น 

มาตรา ๕๒ ในกรณีมีความจ้าเป็นต้องน้าน ้าจากลุ่มน ้าหนึ่งไปยังอีกลุ่มน ้าหนึ่ง เพ่ือบรรเทา
ภาวะขาดแคลนน ้า หรือเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วม คณะกรรมการบริหารจัดการ
น ้าในสภาวะวิกฤตมีอ้านาจสั่งให้ด้าเนินการดังกล่าวได้เท่าที่จ้าเป็นในการบรรเทาภาวะขาดแคลนน ้า 
หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมนั น 

หากการด้าเนินการตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ภาระ หรือการขาดประโยชน์แก่ลุ่ม
น ้าที่ถูกน้าน ้าไป หรือลุ่มน ้าที่จ้าต้องยอมรับน ้านั นเข้ามา ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าในสภาวะ
วิกฤตก้าหนดให้จ่ายค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมให้แก่ลุ่มน ้าที่ได้รับความเสียหาย หรือต้องรับภาระหรือ
ขาดประโยชน์นั น หรือให้จัดท้าโครงการเพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาลุ่มน ้าที่ได้รับความเสียหาย หรือต้อง
รับภาระหรือขาดประโยชน์นั นก็ได้ 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่บุคคลใดเก็บกักน ้าไว้ตามความจ้าเป็นตามพระราชบัญญัตินี หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี  หรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน ถ้าเกิดภาวะขาดแคลนน ้าในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือหลายท้องที่รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ มีอ้านาจสั่งให้บุคคลซึ่งเก็บกักน ้าไว้ตามความ
จ้าเป็นดังกล่าวต้องเฉลี่ยน ้าเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามปริมาณและวิธีการที่ก้าหนด ในกรณีเช่นว่านี 
ให้ผู้เก็บกักน ้าดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามความเป็นธรรมจากการที่ต้องสูญเสียน ้าที่เก็บกักไว้  
แต่ถ้าบุคคลใดเก็บกักน ้าไว้เกินกว่าความจ้าเป็น ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งตามที่เห็นสมควรเพ่ือน้าน ้า
ส่วนที่เกินมาใช้สอยเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยผู้นั นจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

มาตรา ๕๔ เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ สามารถเข้าควบคุม
การบริหารจัดการของผู้รับสัมปทานการให้บริการน ้าได้ 
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มาตรา ๕๕ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าในสภาวะวิกฤตจัดท้ารายงานการด้าเนินการ
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง 

 
หมวด ๑๐ 

การประเมินและติดตาม 
มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ท้าการประเมินผลการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน ้าประจ้าปี โดยประเมินการบริหารสมดุลน ้าตามพื นที่ การประสานงานและใช้ข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ ความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของประชาชน การบังคับใช้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

เพ่ือประเมินความเสี่ยงน ้าท่วม น ้าแล้ง ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติท้าการ
ประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในสภาวะวิกฤต และพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
โดยแบ่งการประเมินตามกลุ่มลุ่มน ้าและลุ่มน ้า ทางน ้าชลประทาน และพื นที่ต้นน้ า 

มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติติดตามประเมินผลการดูแลรักษา การ
พัฒนาทรัพยากรน ้า และการใช้งบประมาณ ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยแบ่งการประเมินตามกลุ่มลุ่มน ้า
และลุ่มน ้า ทางน ้าชลประทาน พื นที่ต้นน ้า และท้องถิ่น 

มาตรา ๕๘ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้า แห่งชาติ จัดท้า รายงานประจ้า ปีเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอรัฐสภาทุกสิ นปีงบประมาณ รายงานนี ให้กล่าวถึงผลการด้าเนินงานของ
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติในปีที่ล่วงมาแล้ว  รวมทั งค้าชี แจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดท้าในภายหน้า 

 
หมวด ๑๑ 

บทก้าหนดโทษ 
มาตรา ๕๙ เจ้าของ ผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลภาวะ หรือผู้ใด โดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่อ ก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งก้าเนิดของการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลภาวะ อันเป็นเหตุ
ให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือ
ของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั นต้องรับผิดและมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพ่ือการนั น 

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายทั งหมดที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้เสียหายต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลภาวะที่เกิดขึ นนั นด้วย 

เจ้าของ ผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลภาวะ หรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต้อง
รับผิดในค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายพิเศษในกรณีที่การรั่วไหล การแพร่กระจายของมลภาวะ 
หรือการกระท้าดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือเป็นภัยพิบัติต่อสาธารณะ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระท้าหรือละเว้นการกระท้าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็น
การท้าลาย หรือท้าให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรน ้า ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายนั นตามมูลค่าทั งหมดของทรัพยากรน ้า 
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ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง หมายรวมถึง ค่าความเสื่อมสภาพของ
ทรัพยากรน ้านั นและค่าใช้จ่ายทั งหมดที่หน่วยงานของรัฐ หรือชุมชนต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัด
ความเสียหายที่เกิดขึ นนั นด้วย 

ผู้ที่กระท้าหรือละเว้นการกระท้าอันเป็นการท้าลาย ท้าให้สูญหาย หรือเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อทรัพยากรน ้า ต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายพิเศษ หากปรากฏว่าการกระท้าหรือ
การละเว้นการกระท้านั น ก่อให้เกิดการท้าลาย ท้าให้สูญหาย หรือสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ทรัพยากรน ้านั น 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดใช้ทรัพยากรน ้าประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๔๖(๒) โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก้าหนดในใบอนุญาตท่ีก้าหนดตามมาตรา ๔๗ 

(๒)  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับมาตรา 
๖๒ ผู้ใดใช้ทรัพยากรน ้าประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๔๖(๓) โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก้าหนดในใบอนุญาตท่ีก้าหนดตามมาตรา ๔๗ 

(๓)  ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามล้านบาท 
หรือทั งจ้า ทั งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๗(๑) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั ง
ปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งที่ออกตามมาตรา ๒๑ ค้าสั่งรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๙และ
ค้าสั่งที่ออกตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดครอบครอง รุกล ้าหรือปลูกสร้างสิ่งใดในแหล่งน ้าธรรมชาติโดย ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั งจ้าทั งปรับการ
อนุญาตให้บุคคลใดครอบครอง รุกล ้าหรือปลูกสร้างสิ่งใดในแหล่งน ้าธรรมชาติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั น 

 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๖๗ ในระหว่างที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ยังมิได้ก้าหนดขอบเขตลุ่มน ้า 
หรือยังมิได้จัดตั งคณะกรรมการลุ่มน ้าในลุ่มน ้าใด ให้คณะกรรมการลุ่มน ้าตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน ้าแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมในลุ่มน ้านั นไปพลางก่อน  
ทั งนี  ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
    ................................. 

นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ข 

 
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1. พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง     ประธานคณะกรรมาธิการ 
2. นาย วิบูลย ์เข็มเฉลิม      ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
3. พลต้ารวจโท ชัยยันต ์มะกล่้าทอง    รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
4. พลเอก ไพศาล กตัญญู     รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
5. นายทวี สุรฤทธิกุล      เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
6. นายศิวะพร ทรรทรานนท์     โฆษกคณะกรรมาธิการ 
7. นางมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ     กรรมาธิการ 
8. นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช      กรรมาธิการ 
9. พลเรือเอก นคร อรัณยะนาค     กรรมาธิการ 
10. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์     กรรมาธิการ 
11. นายพงศ์โพยม วาศภูติ     กรรมาธิการ 
12. นายสมัคร เชาวภานันท์     กรรมาธิการ 
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ภาคผนวก ค 

 
คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน ้า 

 
1. นายศิวะพร ทรรทรานนท์     ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
2. พลเอก ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์     รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
3. พลต้ารวจโท ชัยยันต ์มะกล่้าทอง    รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
4. พันเอก ธีรนันท์ นันทขว้าง     อนุกรรมาธิการ 
5. ดร. รอยล จิตรดอน      อนุกรรมาธิการ 
6. นายสุรพล ชุณหะวัต      อนุกรรมาธิการ 
7. นายบัณฑิต เสาวรรณ      อนุกรรมาธิการ 
8. พันเอก อนุชาติ บุนนาค     อนุกรรมาธิการ 
9. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล     อนุกรรมาธิการ 
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ภาคผนวก ง 

 
คณะท้างานยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... 

 
1. ดร. รอยล จิตรดอน      หัวหน้าคณะท้างาน 
2. ผศ. ดร. สุทัศน์ วีสกุล      คณะท้างาน 
3. รศ. ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์     คณะท้างาน 
4. ศ. ดร. สมเจตน์ จันทวัฒน์     คณะท้างาน 
5. นายชัยยุทธ สุขศรี      คณะท้างาน 
6. ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว      คณะท้างาน 
7. ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์     คณะท้างาน 
8. ดร. ไชยยศ บุญญากิจ      คณะท้างาน 
9. นายมีชัย วีระไวทยะ     คณะท้างาน 
10. นายวิฑูรย์ เพ่ิมพงศาเจริญ     คณะท้างาน 
11. นายวีรวัธน ์ธีระประสาธน์     คณะท้างาน 
12. ศ. ดร. ทวีเกียรติ มีนะขนิษฐ     คณะท้างาน 
13. ดร. พินัย ณ นคร      คณะท้างาน 
14. ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์     คณะท้างาน 
15. ดร. พูนพล เงินดี      คณะท้างาน 
16. ผู้แทนเลขาธิการส้านักงานพัฒนาระบบราชการ   คณะท้างาน 
17. ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน     คณะท้างาน 
18. ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน ้า     คณะท้างาน 
19. ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล    คณะท้างาน 
20. ผู้แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คณะท้างาน 
21. ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   คณะท้างาน 
22. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร   เลขานุการคณะท้างาน 
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ภาคผนวก จ 

 
การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรน ้าจึงเป็นทรัพยากรและปัจจัยที่ส้าคัญต่อความมั่นคงของประเทศทั งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศ แต่พระราชบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าที่มี
อยู่ปัจจุบัน เป็นพระราชบัญญัติเฉพาะด้าน เช่น การชลประทาน คลองและทางน ้า น ้าบาดาลเป็นต้น 
ยังไม่มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า ที่เป็นหลัก หรือแม่บทด้านทรัพยากรน ้าคณะอนุกรรมาธิการ
ทรัพยากรน ้า ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จึง
ยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ขึ น เพ่ือเป็นกรอบให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ของประเทศ เกิดการประสานการด้าเนินงาน การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
มั่นคง เป็นธรรม และยั่งยืน 

แต่ทั งนี  สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและมี
ความเกี่ยวข้องอย่างส้าคัญ คือภาคประชาชนผู้ใช้น ้า ซึ่งย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค้าชี แจงและเหตุผล 
ก่อนที่จะออกกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียส้าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนใน
เรื่องดังกล่าว โดยอาศัยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ 

ดังนั น ในการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... จึงได้จัดให้มีการจัดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
น ้า พ.ศ. .... 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือรับทราบสถานภาพและปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย 
2)  เพ่ือประมวลและสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายและกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เกี่ยวกับการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วม เป็นธรรมและยั่งยืน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
3)  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 
4)  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

การเลือก และเสนอแนวทางเพ่ือตัดสินใจ ในการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 
5)  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันอาจจะเป็น

ประโยชน์ในการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 
 
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย 
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1)  ประชาชนผู้ใช้น ้าเพ่ือการเกษตร และอุปโภค-บริโภค 
2) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส่วนราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
3)  ผู้ประกอบการผู้ใช้น ้าภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4)  ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 
 

4. การด้าเนินงาน 
จัดการสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....”เพ่ือรับ

ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในพื นที่ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ รวมทั งสิ น 4 ครั ง ได้แก่ 

 วันที่ 8 มิถุนายน 2550 รับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออก ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัด
ระยอง 

 วันที่ 14 มิถุนายน 2550 รับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม
โฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

 วันที่ 29 มิถุนายน 2550 รับฟังความคิดเห็นภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 รับฟังความคิดเห็นภาคเหนือ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน 
จังหวัดพิษณุโลก 

จัดการสัมมนาทางวิชาการ“วาระน ้าแห่งชาติ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า กับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” เพ่ืออภิปราย แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ใช้น ้าทั งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ และประชาชนผู้ใช้น ้าในพื นที่ภาค
กลาง โดยจัดขึ นที่ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า และตอบสนองความคาดหวังของประชาชน 

2)  ได้มีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันในเรื่องทรัพยากรน ้า
ระหว่างองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3)  น้า ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้าเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดนโยบายการจัดการน ้าที่เป็นรูปธรรมต่อไป 



 
ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ  ชื่อสกุล     นางสาวโสภาพร  ศรนุวัตร 

 
ประวัติการศึกษา    นิติศาสตรบัณฑิต 
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
      ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
ประสบการณ์ท างาน    พ.ศ. 2555-2556 

เจ้าหน้าที่งานนิติกรรมสัญญา    
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2556-2558 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและสนับสนุนความสัมพันธ์
ลูกค้าผู้ประกอบการ  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 
ผู้จัดการความสัมพันธ์ 
ส านักงานเขตลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดกลาง 
คลองเตย 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 


	มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	บทที่ 3 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้และอนุรักษ์ทรัพยำกรนำ
	บทที่ 4 วิเครำะห์ปัญหำทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรใช้และอนุรักษ์ทรัพยำกรนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

